
531

.

Azîz Mahmud Hüdâyi Camiindeki 
A¤aç ‹flleri Üzerine

P R O F . D R . H . Ö R C Ü N  B A R I fi T A
Gazi Üniversitesi, Ankara 

Azîz Mahmut Hüdâyî Külliyesi Üsküdar’›n ilgi çeken yap›lar grubundan biridir.
Gerek 1317 (1899 M.) y›l›nda yap›lm›fl olan ve 1915 y›l›nda kütüphaneye dönü-
flen Lütfi A¤a Türbesinin giriflini bat› yönde kuflatan gizli din kullanan Eftimya-
dis kabri alt›ndaki set duvar› üstünde bulunan kufleviyle gerek caminin iç deko-
rasyonu ile bütünleflen minber, va›z kürsüsü, “fleyh kafesi” kurulufluyla dikkat
çekmektedir. Bu yap›lar grubu Fatih Camisinin II. Mahmut Kütüphanesini be-
zeyen kuflevini akla getiren 1991 y›l›nda onar›lmas›na ra¤men özgün biçimi ko-
nusunda bilgi veren kuflevi gibi Abdülmecit Döneminin ( 1839-1861) a¤aç iflle-
ri aras›nda kendine özgü bir yeri olan ve bu dönemde yap›lm›fl Bezmialem Va-
lide Sultan Cami (Gureba) (1845), Küçük Mecidiye Cami(Befliktafl) (1848), H›r-
ka› fierif Cami(1850), Dolmabahçe Cami (1853), Ortaköy Cami (1854) v.b. gibi
yap›lardaki tafltan yap›lm›fl minber ve va›z kürsülerinden farkl› olarak a¤açtan
yap›lm›fl minber ve va›z kürsüsüyle önem arz eder. Özellikle cami Abdülmecit
Dönemi’nde saray mimarl›¤›na getirilen Garabet Balyan’›n o¤lu Nkogos Bal-
yan’›n ( 1826-1858) Üsküdar’da yap›m›n› gerçeklefltirdi¤i Adile Sultan Beykoz
(1854 ), Ihlamur (1848 ), Küçüksu (Kasr-› Hümayun ) (1856 )v.b.gibi süsleme
ö¤elerine a¤›rl›k verilmifl, barok ve ampir üsluplu köflk ve saraylar 1 v.b. gibi ya-
p›lar›n möblelerini ça¤r›flt›ran barok ampir üsluplu süslemeli,   saray modas›n›
halka tafl›yan yap›ya ayr› bir kiflilik kazand›ran bir tür cami möblesi niteli¤inde-
ki minber ve va›z kürsüsü ile kayda de¤er.
Burada amac›m›z:
Abdülmecit Dönemi a¤aç iflleri konusunda bizleri bilgilendiren Azîz Mahmut
Hüdai Camisinin va›z kürsüsü, minber ve fieyh Kafesine e¤ilmek onlar› tan›t-
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mak, belgelemek, bu yolla 19. Yüzy›l Avrupa modas›na bir pencere açan bu ca-
mi möblelerine ve harime aç›lan bir kap›yla kafes ifli panolarla çerçevelenerek
ayr› bir oda gibi oluflturulmufl fieyh Kafesine dikkat çekmek.;
Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi klasik üsluplu minber ve va›z kürsülerinden
farkl› biçimi ve süslemeleriyle ilgi çeken bu örneklerin a¤aç iflleri aras›nda al-
mas› gereken yere yerlefltirmek; 
Bu örneklerin ayn› dönemde Abdülmecit’in beflinci ikbali fiâyetse Han›m tara-
f›ndan Üsküdar’da yeniden infla ettirilen Çak›rcal› Camisinin 1275 (1859 M.)
a¤açtan yap›lm›fl daha çok barok özellikler sergileyen minberi ve va›z kürsüsü2

ile Abdülmecit taraf›ndan 1271 (1854 M.) yeniden infla ettirilmifl olabilecek Tefl-
vikiye Camisinin3 minber ve va›z kürsüsü yan›ndaki yerini almas›n› sa¤lamak.
Bu yolla II. Mahmut Dönemi (1808-1839)ile Abdülaziz Dönemi (1861-1876) ara-
s›nda bir geçifl dönemi olan Abdülmecit Dönemi’nde  (1939-1861) ‹stanbul’da
yap›lm›fl camilerden birine a¤açtan yap›lm›fl minber ve va›z kürsüleri bulunan
Üsküdar örneklerine e¤ilerek Geç Dönem  Osmanl› ‹mparatorlu¤u Dönemi a¤aç
ifllerinin camilerdeki örnekleri üzerinde bir de¤erlendirme yapabilmek için sa¤-
l›kl› bir veri taban› oluflturmakt›r.
Bilindi¤i gibi Külliyenin çekirde¤ini oluflturan tekkenin yap›m›na 1589 y›l›nda
bafllanm›fl ve ayn› zamanda tevhidhane olarak kullan›lan ve 1007 1598-99 da
minber ekletilmesiyle camiye dönüfltürülen mescit 1850’de Üsküdar Çarfl›s›nda
ç›kan yang›nda ortadan kalk›nca 1855 ‘te Abdülmecit taraf›ndan yeniden yapt›-
r›lm›flt›r. Vak›flar Arflivinde bulunan, Nükhet Ezel’in çizmifl oldu¤u külliyenin
vaziyet plan›nda dikdörtgen planl› bir yap› olarak görülen cami tevhidhane4

külliyenin 1272 1855-56 daki ihyas› s›ras›nda ampir üslupla yenilenmifltir. Has-
kan taraf›ndan 1266 (1849-50) de yand›¤› belirtilen cami ve müfltemilat›5 Vak›f-
lar ‹daresince 1975 y›l›nda onar›lm›flt›r.    
Ka¤ir duvarl›, ahflap çat›l› bodrum ve mahfillerin oluflturdu¤u üst katla birlikte
üç katl› yap›n›n girifl kat›n›n kuzey duvar›ndaki girifl kap›s›n›n üstünde ortada
Abdülmecit’in tu¤ras› yanlarda flair Ziver’in kaleminden ç›km›fl ve talikle yaz›l-
m›fl 1272 (1855-56 M) tarihli kitabe bulunmaktad›r. Yap›n›n üst kat mahfilinin
kuzeyinde mihraba do¤ru tafl›nt› yapan ç›kmay› perdeleyen kafesi taçlayan üze-
rinde 1271 (1854 M.)tarihi Bilal-i Habefli “Raziye Allahu anh”6 yaz›s› bu onar›-
m›n 1854 M.de bafllam›fl olabilece¤ini düflündürmektedir.
Caminin zemin kat›nda namaza ve ayinlere ayr›lm›fl  dikdörtgen alan , k›ble yö-
nünde yer almakta  bat› ile kuzey yönlerinde zeminleri bir seki yükseltilmifl
mahfillerle çevrili bulunmaktad›r.Bu mahfillerin s›n›r›nda ahflap korkuluklar
aras›nda fevkani mahfilleri tafl›yan alçak korkuluk duvar›ndan sonra tavana ka-
dar devam eden ahflap dikmeler s›ralan›r.Söz konusu bu dikmeler kare kesitli
olup pilastr bafll›klarla donat›lm›flt›r.Her dikmeye karfl›s›ndaki duvarla ayn› bo-
yutlarda bir duvar payesi yerlefltirilmifl, bunlar›n aras›nda altl› üstlü ikifler pen-
cere oturtulmufltur.Bat›daki zemin kat mahfilleri ortada, iki dikme aras›nda ke-
sintiye u¤rat›larak  buraya yaln›z  Hüdai Tekkesinde  bulunan “fleyh kafesi” yer-
lefltirilmifltir. fieyh kafesinin varl›¤› bu tekkede uygulanan farkl› bir rituelden
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kaynaklanmaktad›r. Cuma namaz›ndan sonra icra edilen ayinlerde fleyh nama-
z›n› kafesin arkas›nda  k›ld›ktan sonra kap› gibi aç›lan kafesli bölmeden ç›kar-
d›.7

Kuflkusuz yap›n›n ilgi çeken ünitelerinden biri bu kafesli bölmedir. Çevresi ç›-
talar çat›larak oluflturulmufl kafeslerle perdelenerek 190 cm. X 278 cm. boyutla-
r›nda dikdörtgen bir oda gibi tasarlam›fl bu ünitenin benzer kafes iflçili¤i ile
oluflturulmufl harime aç›lan dikdörtgen biçimli bir kap›s› bulunmaktad›r. Ben-
zer kafes iflçili¤i ile tasarlanm›fl uzunlu¤u 275 cm. ortadaki yüksekli¤i 186 cm.
yanlardaki yüksekli¤i 170 cm. olan befl perde üst kat›n bat› yönüne yerlefltiril-
mifltir. Büyük bir olas›l›kla eski örne¤ine sad›k kal›narak son onar›mda yeniden
yap›lm›fl bu perdelerin her biri birer madalyonla taçland›r›lm›flt›r. Kuzey yöne
mihraba do¤ru tafl›nt› yapan orta k›s›ma bu perdelerden bir tane daha oturtul-
mufltur.    
Caminin a¤açtan yap›lm›fl oyma ve boyama tekni¤i uygulanm›fl minberi ve va›z
kürsüsü beyazla boyanm›fl zemin üzerine yer yer kabartma görünümü veren mo-
tifler oyularak ve bunlar mavi, gri, yeflil, tirfle ve alt›n rengi yald›zla boyanarak
süslenmifltir. Boyama ifllemleri 1975 onar›m›nda yenilenmifltir. 
Yüksekli¤i 600 cm.yi aflan minberin  uzunlu¤u 314 cm., geniflli¤i 78 cm.dir.Ya-
l›n ifadeli bir kuruluflu olan minber dikdörtgen planl› bir taban üzerine oturmak-
tad›r.Dikdörtgenin k›sa kenarlar›n›n önünde yuvarlak kemer girifl taçl› minber
kap›s› arkas›nda dolab› s›n›rlayarak gövdeyi yukar› do¤ru tafl›yan ve tahta ba¤la-
yan s›rt yer almaktad›r. Ayn› aksta arkada yuvarlak kemer geçiflli dolap üzerine
oturtulmufl dikdörtgen gövdeli bir taht vard›r. Birbirine yuvarlak kemerle ba¤la-
nan dört kompozit bafll›kl› ayak ile yükselen, dört yönde al›nl›klarla çerçevelen-
mifl bu taht›n üstünde üç kademeli, çokgen gövdeli kasnak onunda üstünde ise
dilimli sivri bir külah bulunmaktad›r. Dikdörtgenin uzun kenarlar› üzerinde iki
yönde ön taraf› kesintiye u¤ram›fl üçgenin ucunda yer alan minber giriflinden
tahta ulaflmak için yükselen merdivenin iki taraf› masif gövdeli, tek parçadan
oluflan korkuluklarla kuflat›lm›flt›r. Arkada taht› kuflatan gövdeyle s›n›rl› olan bu
korkuluklar dikdörtgenin uzun kenarlar›nda yer alan süpürgeliksiz üçgen biçim-
li  aynal›klar›n üstüne oturtulmufltur. Kap› kanatlar› bulunmayan minberin giri-
fli iki kompozit bafll›kl› aya¤› birbirine ba¤layan yuvarlak kemerle sa¤lanm›flt›r.
Yüksekli¤i 153 cm.,olan , 88 cm. X 88 cm. kare tabanl› kürsü dört ayak üzerine
oturulmufltur. Derinli¤i 99 cm. olan kürsünün gövdesi dört yönde ortada d›flbü-
key çizgilerle d›fla do¤ru tafl›r›lm›fl ve böylece geniflli¤i, uzunlu¤u 93 cm. ulaflt›-
r›lm›flt›r. Benzer d›fl bükey ve iç bükey tafl›nt›lar gövdeyi dört köflede s›n›rla-
maktad›r. Gövdenin üstünde tek parça olarak tasarlanm›fl yatay oturtulmufl dört
köflede d›fla do¤ru tafl›nt› yapan dört tabladan meydana gelen parmakçal›k üni-
tesi ile s›n›rland›r›lm›fl bir oturmal›k (taht) yerlefltirilmifltir. Parmakçal›k ünite-
sinin mihraba bakan yönü aç›labilen bir kap› olarak de¤erlendirilmifltir.  
Gerek minberin gerek va›z kürsüsünün süslenmesinde her iki kuruluflun ö¤ele-
rinin ya silmelerle ya boya ile çizilmifl s›n›r çizgileriyle vurguland›¤› sonra bu
çerçeveler içinde iç bükey ve d›fl bükey çizgilerle baz› ünitelerin yer yer de fark-
l› renklerle boyanarak abart›l› süslemelerle bezenmifl oldu¤u gözlenmektedir.
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Genellikle serbest, yuvarlak çizgi hareketleriyle oluflturulmufl motiflerden ve yer
yer onlar› kuflatan çerçevelerle oluflturulmufl kompozisyonlardan barok-ampir
izlenimler alg›lanmaktad›r
Kap› kanatlar› bulunmayan mavi, beyaz ve tirfle ile kat kat boyanm›fl minbere gi-
rifli sa¤layan tirfle zemin üzerine alt›n yald›z yumurta suyu ile bezenmifl yuvar-
lak kemerli aç›kl›k kompozit sütün bafll›kl› iki ayak sütün üzerine oturtulmufl
bir taçla süslenmifltir. Karfl›l›kl› iki köflede alt›n rengi yald›zla boyanm›fl, dik-
dörtgen bir çerçeve içine yerlefltirilmifl yeflil zeminli alt›n rengi yald›zla renklen-
dirilmifl çiçek motifleri vard›r. Bunlar›n üstünde yer alan kemer aynas› üzerin-
de “La ‹lahe ‹llallah Muhammeden Resullullah “yaz›l›d›r. Alt›n yald›zla renk-
lendirilmifl bu yaz› fleridi tirfle zemin üzerine alt›n yald›z rengi ile boyanm›fl afl›-
r› “C” k›vr›ml› dallarla son bulan bir çerçeve içine al›nm›fl iki yönüne alt›n ren-
gi yald›zla boyanm›fl birer rozet çiçe¤i oturtulmufltur. Kelime-i Tevhit yaz›s› üst-
te yeflil göbekli alt›n rengi yald›zla renklendirilmifl iki yönde geliflen afl›r› k›v-
r›ml› yapraklardan oluflan bir madalyonla taçland›r›lm›flt›r.
Benzer süsleme ö¤elerinden yola ç›k›larak bezenmifl taht ünitesinde beyaz bo-
yanm›fl ayaklar üzerinde tirfle zeminli sütün bafll›klar› ve yumurta frizi ile be-
zenmifl yuvarlak kemer gözleri ile sütün bafll›klar› bunlar›n üzerindeki beyaz ze-
min alt›n rengi yald›zla boyanm›fl benzer çiçekler vard›r. Taht ünitesini minber
giriflini süsleyen taca benzer al›nl›klar yerlefltirilmifltir. Kasna¤›n üstüdeki yeflil
külaha alt›n rengi yald›zla boyanm›fl üç yaprakl› çiçeklerle geçifl yap›lm›flt›r.
Taht›n korkuluklara ba¤lanan gövdesi tirfle zemin üzerine alt›n rengi yald›zla
boyanm›fl y›ld›z çiçe¤inden geliflen bir madalyonla süslenmifltir.
Minberin mavi bir fleridin iki yönüne yerlefltirilmifl, koyu mavi silme görüntü-

sü veren oluklu ç›talarla belirlenmifl üçgen biçimli beyaza boyanm›fl aynal›k
ünitesinde iç içe oturtulmufl iki üçgen çerçeve bulunmaktad›r. Bunlardan en iç-
te ortada bulunan birincisi iki yönde afl›r› “C” ve “S” k›vr›ml› dallar ve yaprak-
larla son bulan bir yapraktan geliflen, befl yaprakl› çiçekle taçland›r›lm›fl bir ma-
dalyonla bezenmifltir. S›n›r çizgileri alt›n yald›z rengi ile boyanm›fl olan bu mo-
tifin göbe¤i alt›n rengi yald›zlarla beneklendirilmifl yeflille renklendirilmifltir.
Tirfle rengi bir üçgen biçimi içine oturtulmufl motifin çevresindeki üçgen çerçe-
venin karfl›l›kl› iki ucu dört yaprakl› çiçek ve afl›r› “C” k›vr›ml› dallardan oluflan
alt›n rengi yald›zla boyanm›fl köflebentlerle madalyonla ayn› aksta ise benzer bir
çiçek motifiyle bezenmifltir. Tirfle yeflili ile s›n›rland›r›lm›fl köflebentleri benzer
motifler büyütülerek beyaz zemin üzerine oluflturulmufltur.
Mavi fleritlerin iki yönüne oturulmufl koyu mavi silme görüntüsü veren oluklu
ç›talarla dikdörtgen bir çerçeve içine al›nm›fl beyaz bir fleritle kuflat›lm›fl korku-
luk ünitesi ise tirfle zemin üzerine aynal›ktaki madalyonla ayn› aksa oturtulmufl,
iki yönde yatay olarak  geliflen afl›r› “S” ve “C” k›vr›ml› kengel yapraklar› ve befl
yaprakl› dallarla son bulan  çiçek motifi ile bezenmifltir. Göbe¤i yeflille renklen-
dirilmifl alt›n rengi beneklerle süslenmifl çiçek ve yaprakl› çiçekli dallar alt›n
rengi yald›zla renklendirilmifltir.      
Minberde oldu¤u gibi silme görüntüsü veren ç›talarla gövdesi ve oturmal›¤›
(taht› )ayr›larak mavi ve koyu mavi ile boyanarak iki ünitesi s›n›rlanm›fl va›z
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kürsüsünün dört aya¤› üstünde yükselen gövdesinin köfleleri tirfle ile boyanarak
alt›n rengi yald›zla belirlemifl afla¤› do¤ru sark›t›lm›fl yaprak demetleri, dört yap-
rakl› çiçekler ve afl›r› k›vr›ml› yapraklarla bezenmifltir. Köflelerin aras›nda kalan
üniteler beyaz la boyanm›fl zemin üzerine köfleleri tirfle zeminli alt›n yald›zla
boyanm›fl befl yaprakl› çiçek motifleri ile birbirine ba¤lanan, iç ve d›fl bükey çiz-
gilerle oluflturulmufl mavi renkle boyanm›fl bir çerçeve içine oturtulmufl bir ma-
dalyonla bezenmifltir. Dikey eksende dört yaprakl› çiçekler, yatay eksende alt›
yaprakl› çiçeklerde oluflan “C” k›vr›ml› dallarla kuflat›lm›fl “C” k›vr›ml› iki ken-
gel yapra¤› içine yerlefltirilmifl alt› yaprakl› çiçeklerden oluflan, yeflil göbekli,
madalyon tirfle zemin üzerine alt›n rengi yald›zla renklendirilmifltir. Madalyonu
tirfle il e boyanm›fl bir zemin üzerine alt›n rengi yald›zla boyanm›fl, üç “C” k›v-
r›ml› kengel yapra¤› içine oturtulmufl üç yaprakl› çiçek motiflerinden oluflan bir
taç yerlefltirilmifl böylece kareye yak›n dikdörtgen ünite bezenmifltir.
Vaiz kürsüsünün mavi koyu mavi renkli s›n›r çizgileriyle bu gövdeye ba¤lanan
beyazla boyanm›fl, oturmal›k ünitesinin dört köflesi alt›n rengi yald›zla boyan-
m›fl yeflil göbekli, dikey yerlefltirilmifl kartufllarla belirlenmifltir. Bu köflelerin
aras›na tirfle zeminli alt›n rengi yald›zlarla boyanm›fl afl›r› “C” k›vr›ml› kengel
yapraklar›ndan oluflturulmufl çerçeve ile kuflat›lm›fl benzer yapraklarla olufltu-
rulmufl yeflil göbekli bir madalyon oturtulmufltur. 
Son onar›m›nda eskisine uygun bir yaklafl›mla yenilendi¤i ve boyanm›fl oldu¤u
düflüncesiyle yukarda gözlenen nesnel özellikleriyle tan›tma¤a çaba harcad›¤›-
m›z Azîz Mahmut Hüdayi Camii fieyh Kafesi, minberi ve vaiz kürsüsü özgün ör-
neklerdir. Efline baflka camilerde rastlamad›¤›m›z minber ve vaiz kürsüsü Ab-
dülmecit Döneminin a¤aç ifllerine getirdi¤i yeniliklerle önemli bir yer tutar. Bu
dönemin getirdi¤i yeniliklerin belirlenmesi aflamas›nda ayn› dönemde Üskü-
dar’da 966 (1558 M.)y›l›nda Çak›rc›bafl› Hasan Pafla taraf›ndan yapt›r›lan ve ku-
zeybat› kap›s›n›n üstündeki Abdülmecit tu¤ras›n› tafl›yan  flair A.Sad›k Ziver Pa-
flan›n haz›rlay›p hattat Abdülhamit’in yazd›¤› kitabesinden 1276 (1859 M.)y›l›n-
da Abdülmecit’in beflinci ikbali fiâyetse Han›m taraf›ndan yeniden infla ettiril-
di¤i anlafl›lan8 ve ahflaptan oyulmufl ve alt›n varakla süslenmifl vaaz kürsüsü ile
minber ise daha çok barok özellikler sergileyen9 Çak›rc›bafl› Camiiinin minber
ve vaiz kürsüsün gözlenen baz› yenilikleri  tamamlamaktad›r. De¤iflen estetik
yarg›lar›n belirlenmesi aç›s›ndan büyük bir bofllu¤u doldurmaktad›r. 
Benzer bir durum III. Selim taraf›ndan 1209 (1794-95M.) y›l›nda infla ettirildik-
ten sonra 1271/1854 y›l›nda Abdülmecit taraf›ndan büyük bir olas›l›kla yeniden
yapt›r›lm›fl olan ve yap›lan yenilemeye iliflkin kitabedeki Eser-i Avat›f-› Mecidi-
ye Mahalle-i Cedide-i Teflvikiye yaz›s›ndan caminin Teflvikiye’nin geliflmesiyle
efl zamanl› oldu¤u anlafl›lan, son olarak 1309 (1891-92 M.) de Yuvan Efendi ta-
raf›ndan yenilen10 Teflvikiye Camisinin minber ve vaiz kürsüsü için söz konu-
sudur. Üsküdar’da bulunan bu iki camideki örneklere minberin tac›n›n üstüne
oturtulan levhada 1270 (1853 M.) Abdülmecit Han bin Mahmut yaz›s› okunan
Teflvikiye Camiiinin minberi ile vaiz kürsüsünü de ekledi¤imiz zaman Osmanl›
‹mparatorlu¤u Döneminde Bat›l›laflma Dönemi olarak adland›r›lm›fl olan geç dö-
nemin de¤iflen estetik yarg›lar›n belirlenmesi aç›s›ndan önemli bilgiler ediniriz. 
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