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‹nsanl›k tarihi  manevî liderlerin yo¤un çabalar› ile ayakta kalm›flt›r denilse ye-
ridir.  Manevi liderler, insanl›k tarihine yön ve güç veren önemli direnç nokta-
lar› ve dinamikleridir. Bütün bu manevi temellerin dinamikleri ise yine bu ön-
derlerin yo¤un çabalar› neticesinde oluflmufltur. ‹nsanl›¤› iyili¤e, güzelli¤e sevk
eden bu maneviyat erenleri yo¤unlukla toplumsal önemlerini muhafaza etmek-
tedirler. Türk milletinin yaflam mücadelesinde bu maneviyat erenlerinin bu
ba¤lamda büyük katk›lar› bulunmaktad›r. Bunlardan biriside Azîz Mahmud Hü-
dâyî Hazretleridir.1

Yaflad›klar› dönemi ayd›nlatan bu müstesna insan sadece o dönemi de¤il, ken-
disinden sonra gelen dönemleri de etkisi alt›nda b›rakm›flt›r. ‹lminden, feyzin-
den, irfan›ndan sonraki nesillerde nasibini alm›flt›r. Dönemin Osmanl› sultan› I.
Ahmed’i etkileyen Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, bu ilim ve irfan›n› kendi-
sinden sonrakilere nas›l aktarm›flsa, kendisinden önceki dönemlerde büyük zat-
lar›n bilgi ve irfan›yla yo¤rulmufl, ilmi ve manevi letâfeti bu zatlar›n manevi
bünyesinden istifade ederek yerine getirmekteydi. Bunlar aras›nda fieyh Mu-
hammed Üftade, Somuncu Baba Hazretleri, H›z›r Dede gibi maneviyât erenleri
bulunmaktad›r.
Anadolu co¤rafyas›n›n manevî önderleri ile bu vatan y›llar y›l› maneviyât çizgi-
sinde yo¤rulmufl ve Celvetiye olarak isimlendirilen bir çizginin devam› yolunu
açm›flt›r. 1541 y›l›nda bafllayan yaflam çizgisinde Allah’a mensup anlam›nda
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olan Hüdâyî isimlendirmesini fleyhi, fieyh Muhammed Üftâde Hazretleri ver-
mifltir.  E¤itimi içerisinde geçirdi¤i sürelerde muhakkak ki tahsil ve terbiye gör-
dü¤ü hocalar›n›n büyük katk›s› bulunmaktayd›. Bunlardan Nas›rzâde Rama-
zan’›n dikkatini çekmifl bulundu¤u gibi medrese ö¤renimi s›ras›nda edindi¤i ter-
biye ve e¤itim, dönemin sosyal yap›lanmas›nda ve aile birlikteli¤inde örnek
al›nmas› gereken bir davran›fl biçimi olarak geliflmifltir.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, Nas›rzâde Ramazan’›n yan›nda geçirdi¤i dönem bel-
ki de kendisinden sonraki dönemde ufkunu açan bir geçifl dönemi süreci olmufl-
tur denilebilir. Medrese tahsili neticesinde icra etti¤i ilmiye s›n›f›na ait görevler
onu olgunlaflt›rm›flt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, Nas›rzade Muhammed
Hazretlerinin vefat› neticesinde Bursa kad›l›¤›na atanacakt›r.
Bu ba¤lamda Azîz Mahmud Hüdâyî Dergah›’n›n bir dönem Osmanl› taht› üze-
rindeki etkisi siyasi olaylarda Üsküdar’› ön plana ç›karm›flt›r. Yeniçeri ayaklan-
malar›nda devlet adamlar›n›n s›¤›nd›¤› bu dergah ayn› zamanda Anadolu’ya
gönderilen ordunun bafl›na geçen Sadrazamlar›n duas›n› almak için u¤rad›klar›
bir dergâh haline gelecektir.
Bu dergâh›n günlük hayatta oynad›¤› rol kadar siyasi kararlar› ve dengeleri be-
lirleme gücüne sahip olmas› Üsküdar’›n siyâsi, sosyal ve kültürel önemini orta-
ya koyan göstergelerdir. Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri flehir kimli¤inin olufl-
mas›nda önemli rollere sahip olmufl mühim flahsiyetlerdendir. Üsküdar bir dö-
nem mekan olarak onunla ruhunu bulmufl, onunla kimli¤ini tamamlam›flt›r. Ai-
le hayat›n›n bu yap›lanmas› üzerinde dururken, Celvetiye tarikat›n›n sosyal
kimlik üzerindeki etkilerini ortaya koyan belgeler yo¤unluktad›r.
Celvetiye2 tarikat›n›n kurucusu olan Azîz Mahmud Hüdâyî bu ba¤lamda Ana-
dolu Sünnili¤inin önemli bir ismidir. Uygulamalar›, dönemi içerisinde genifl
yank› bulmufl ve isabetli kararlarla bu kararlar desteklenmifl bulunulmaktad›r.
M. 1610 y›l›nda saraya gönderdi¤i ayr›nt›lar içeren bir raporda “alevi-k›z›lbafl
köylerine cami yap›lmas› ve Sünnili¤in ö¤retilmesi ile ilgili yo¤un ve yayg›n ça-
l›flma yap›lmas›n› istedi¤i ve alevi-k›z›lbafllar›n bu ba¤lamda ›slah edilebilece¤i-
ni ifade etmesi son derece önemlidir. Bu raporun saraya ulaflmas›ndan sonra ca-
mi yap›m›n›n h›zland›¤› ve vak›f yoluyla ve gerekse de hay›rseverler yard›m›y-
la Alevi köylerine3 yönelik kültürel ifllevli faaliyetlerin artt›¤› görülmektedir.
Anadolu’da ‹ran kaynakl› jeopolitik  tehdit merkezi dikkate al›nd›¤›nda ve  dö-
nemin nazik statüsü irdelendi¤inde bu karar›n ne kadar isabetli oldu¤u kendili-
¤inden anlafl›lacakt›r.
Esas›nda Üsküdar yaflam›nda yer alan sosyal ailevi yap›lanmada bu görünüm
yabanc› gezginlerinde dikkatini çekmifl bulunmaktad›r.  “Üsküdar flehrini böy-
lesine dinî eserlerle doldurup bay›nd›r k›lan müslüman gelenekleri, do¤rusunu
söylemek gerekirse canl› ve uygarl›k yaflam› için gerekli bulunan fleyleri  de - hiç
de¤ilse bunlar oran›nda -düflünmekten geri kalmam›flt›r.”4

Üsküdar’da sosyal yap›lanmada son derce önemli bir rol oynayan Celvetilik,
esas›nda Bayramiyye tarikat›n›n bir flûbesidir. Arapça’da yerini, yurdunu, terk
etmek mânâs›na gelen Celvet kelimesi, tasavvuf ›st›lah› olarak, kulun, Allah s›-
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fatlar› ile halvetten ç›k›fl› ve Allah’›n varl›¤›nda yok oluflu anlam›na gelmekte-
dir. Celvetiyye, celvete mensup olanlara verilen isimdir. Bu bak›mdan itibarî
olan her fleyi ç›karmak, tanr›yla bütünleflmek demektir. Halvet ile Celvet aras›n-
da anlam ve imlâ aç›s›ndan alt ve üstteki noktadan baflka bir fark yoktur. Celvet
ve halvet kelimeleri, bafllang›çta bir makam ve meflreb ifade ederken daha son-
ralar› iki ayr› tarikat›n ad› olmufltur. 
Bu ba¤lamda dikkat edildi¤inde Celvetiyye tarikat›n›n ilk kurucusu olarak de¤i-
flik isimler ileri sürülür. Bu de¤iflik rivâyetler de¤iflik yorumlarla de¤erlendiril-
mifltir. Bursal› ‹smâil Hakk›5 n›n bu ba¤lamdaki bir ifadesi tarikat›n kurulufl, ge-
liflme ve olgunlaflma dönemlerini ifade etmektedir.
‹brahim Peçevî Tarihine göre, “Silsilenâme-i Celvetiyyân6” Azîz Mahmut Hüdâ-
yî’nin dönemin sultan› 1. Ahmed’in bir rüyas›n› kerâmetle tâbir etmesini, sebep
olarak göstermektedir. ‹brahim Peçevî, Rumeli Kazaskeri Sunullah Efendi’nin
etkisi ile vezir Ferhat Pafla taraf›ndan Fatih Camii’ne vaiz tayin edildi¤ini kay-
detmekte ve bu tayinin belki de bundan sonraki yükseliflinde esas unsur oldu-
¤unu ifade etmektedir7. Mahmud Hüdâyî, dönemin geleneklerine uyarak üç ke-
re hacca gitmifltir. Kanuni Sultan Süleyman’›n k›z› Mihrimah Sultan’dan olan
k›z› Ayfle Sultan ile evli oldu¤u ve insanlar› etkileyecek flekilde tatl› dilli ve gü-
zel söz söyleyen bir kiflili¤e sahip oldu¤u ifade edilmektedir.
Azîz Mahmud Hüdâyî devlet erkan›yla gâyet iyi geçinmeye özen göstermifl, fley-
hi olan Üftade hazretleri onun için “evlad›m padiflahlar ard›nca yürüsün”, flek-
linde dua etmifltir. Üsküdar’da ilim ve irflat faaliyetleri ile u¤rafl›rken Osmanl›
Sultan› I. Ahmed ile yolda karfl›lafl›r.  Sultan fleyhini görünce hemen at›ndan
inerek yerine fleyhini oturtmufltur. At›n dizginlerinden çekerek yürütmeye bafl-
lam›flt›r. Bir müddet ilerledikten sonra Azîz Mahmud Hüdâyî attan inip padifla-
ha; “...Sultan›m bu devlet gelene¤ine yak›flmaz. Siz sultans›n›z, ata siz bininiz.
Benim birkaç ad›m da olsa at ile gitmem, s›rf fleyhimin duas› yerini bulsun diye
idi fleklinde ifade etmifltir. Türk devlet gelene¤i ve Türk Sosyal hayat›n›n ne ka-
dar iç içe uyumlu davran›fl biçimleri gelifltirdi¤i ve birlikteli¤i burada da aç›kça
göze çarpmaktad›r. 
Çok genifl halk tabakalar›na nüfuz edebilen Azîz Mahmud Hüdâyî sadece ‹stan-
bul’un Üsküdar’›n›n sosyal yaflant›s›n› de¤il, Anadolu ve balkanlar co¤rafyas›-
n›n çok genifl kitlelerini de etkilemifltir. Nasihatlar eden Azîz Mahmud Hüdâyî
Sultan Ahmed Camiinin aç›l›fl›nda (1616) ilk hutbeyi okumufl, böylece halk›n
sosyal ve kültürel yap›lanmas›na katk›da bulunmufltur. Azîz Mahmud Hüdâyî
Hazretlerinin her ay›n ilk Pazartesi günü de burada halk› irflat faaliyetlerine de-
vam etti¤i bilinmektedir. 
Bilindi¤i gibi flehirlerdeki yaflam›n ve sosyal hareketlili¤in ve ayn› zamanda eko-
nomik oluflumun ortaya ç›kabilmesi için, flehir merkezindeki baz› temel yap›la-
r›n oluflmas› ve zamanla bu yap›lar etraf›nda bir yap›lanma kendili¤inden orta-
ya ç›kmaktad›r. Bunlar çok çeflitli sosyal, dini ve di¤er toplay›c› merkezli unsur-
lardan oluflabilmektedir8. Üsküdar’da bu tür yap›lanman›n ekonomik unsurlar›
bir yana b›rak›lacak olursa, sosyal ve daha çok dini anlamda bir birlikteli¤in ya-
p›laflmada önemli bir etken oldu¤u görülecektir. Osmanl›-Türk flehir gelene¤i-
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nin önemli bir örne¤ini oluflturan Üsküdar’da sosyal hayat ve aile yap›s› Azîz
Mahmud Hüdâyî döneminde çok iç içe geçmifl mekanlarda sürdürülmekteydi.
Osmanl› klasik flehir anlay›fl›nda mahalleler aras›ndaki sokaklar›n oldukça dar
oldu¤u ve yabanc› gözlerden korumak maksad›yla, ç›kmaz sokaklarda dahil ol-
mak üzere infla edildi¤i bilinmektedir. 
Üsküdar›n oluflturdu¤u kimlik yabanc› gözlemci ve gezginlerin dikkatinden de
kaçmam›flt›r. 
Gerard de Neval, Voyage en Orient( Do¤uya Seyahat) isimli eserde, karfl›laflt›¤›-
m›z, böylesine zarif ve nazik bir misafirperverli¤in bize verdi¤i zevk ve flerefi
mübala¤a etmemeye büyük bir özen göstermeye çal›flt›¤›m› belirtmek isterim.
Bugün art›k belirli bir kültür seviyesine ulaflm›fl ayd›n Türklerin dini konular-
da, özellikle Müslüman olmayanlara karfl› olan düflünce ve hareketlerinde o es-
ki sert ve müsamahas›z taassuplar›n› b›rakt›klar›na hükmetmek laz›md›r9 de-
mektedir. Üsküdar, Avrupa taraf›nda yer alan ve sakinleri çeflitli ›rklardan olan
‹stanbul’dan daha fazla dini bütün Müslümanlar›n flehri özelli¤ini dile getiren
Neval,  Asyal› Üsküdar, eski örf ve adetleri hâlâ koruyor. Evleri, çeflmeleri ve ca-
mileri daha bir eski üslûptan demektedir. ‹stanbul taraf›nda görülen sa¤l›k ted-
birlerini, temizleme çal›flmalar›n›, yol yap›mlar›n› ve yaya kald›r›mlar›n›, atla-
r›n çekti¤i arabalarda yap›lan kad›nl› erkekli gezintiler gibi yenilikleri, Üsküdar-
l›lar genellikle bir tehlike olarak görmekte. Üsküdar, birde yafll› Müslümanlar›n
s›¤›na¤›d›rlar demektedir. Üsküdar’›n bir kaç camii’nden ve selvili mezarl›kla-
r›ndan baflka dikkati çeken bir fleyi yok. Asl›nda köflkleri, çeflmeleri ve yüksek
minareleri olmasa, di¤er Türk flehirlerinden ay›rt edilmeyecektir diyen Neval,
“Hu çeken” dervifllerin tekkesi büyük camiden biraz ileride tekkenin mimarisi-
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nin üslûbu evvelce gördü¤ümüz “zikreden” dervifllerin Beyo¤lu’ndaki tekkesin-
den daha eski demektedir. Ayinleri seyrettikten sonra deniz kenar›na geri dön-
mek için dervifller tekkesinden afla¤›ya do¤ru inmeye bafllad›k. Bu s›rada yeni
do¤makta olan mehtap, solumuzdaki Karaca Ahmet mezarl›¤›n›n ulu selvilerini
ve Yukar› Üsküdar’›n(Gümüfl fiehir kendisine has renkleri ve yald›zl› süsleme-
leri içerisinde par›ldayan evlerini biraz daha belirgin hale getiriyordu. Topha-
ne’de k›y›ya ç›kt›¤›m›zda yeniden karfl› yakaya bakt›m. Porsuk ve Selvi a¤açlar›
ile kalan Karaca Ahmet mezarl›¤›n›n ve onun gerisindeki mavimsi da¤lar›n uf-
ka yans›yan siluetlerini görünce, Byron’un flu sözlerini hat›rlad›m... “Ey Üskü-
dar! Senin beyaz evlerin binlerce mezar›n önünde bulunuyor.Ama onlar›n üze-
rinde daima yeflil kalan selvi a¤açlar› var. O büyük ve hüzünlü selvilerki kendi
yapraklar›n›n bezemeleri aras›na sonsuz bir matemin izini b›rakm›fllar. T›pk›
karfl›l›k görmemifl, bir aflk gibi..10. 
Üsküdar’› koruyan büyük mazgall› hisarlardan bahsedilmektedir ki, bunlar Ana-
dolu hisar›d›r11.
Üsküdar’daki sosyal hayat›n boyutlar›n› anlatan Neval, sosyalitenin ne tür ve
derecede uygulanabilirli¤i konusunda flunlar› anlatmaktad›r. “Ço¤u yald›zl› bo-
yalarla süslenmifl, önüne öküz koflulmufl her çeflit araba, Üsküdar’›n çeflitli
semtlerinin han›mlar›n› bu tatl› sulara tafl›yordu. Çeflmenin bafl›nda, kufllar›n
c›v›ldaflmalar›n› and›ran yumuflak heceli Türk dili ile konuflan, gülüflen, birbi-
rine tak›lan, yarenlik eden kad›nlardan ve çocuklardan baflkas› görülmüyordu..
Kad›nlar yüzlerini peçe alt›na saklam›fllarsa da biz Frenklerin bak›fllar›ndan pek
fazla kaçmaya çal›flm›yorlar. Efllerine pek sadakati olmayan erkekleri tahrik et-
memek için kal›n peçeler tak›lmas›n› isteyen polis emirleri, kad›nlar›n bu gibi
ufak tefek kaçamaklara müsamaha ile bakmas›na mani olam›yor.
Üsküdar’la ilgili gözlemlerini kaleme alanlardan biriside Nicolas de Nicolay’d›r.
1551 tarihinde Fransa kral› II. Henri’nin elçisi Comte d’Aramont’u ikinci defa ‹s-
tanbul’a ggetiren elçilik heyetinin içerisinde bulundu¤u gemide Osmanl› top-
lum yap›s› hakk›nda kapsaml› bilgiler ve resimleriyle ifadelere yer veren Nico-
las de Nicolay’da vard›. Nicolas de Nicolay Fransaya döndükten bir müddet son-
ra gözlemlerin kaleme ald›¤› bu eserini basm›flt›.
Yazar Üsküdar, Galata, Kad›köy, hakk›nda edindi¤i bilgileri kaleme alm›flt›r.
Yazmakla kalmam›fl bunlar› resimlemifltir. XVII.yüzy›ldan itibaren seyahatna-
melerinde  Üsküdar’la ilgili izlenimlerde flehrin karekteristik özellikleri ve daha
ayr›nt›l› bilgi yer almaktad›r. Robert Mantran. Arvieux fiövelyesi’ni an›lar›ndan
“ burada oldukça büyük ticaret yap›ld›¤›n›” ve yine gezgin Tournefort’tan “Bu-
ras› Avrupa’ya ticaret yapmaya giden Ermeni ve Acem kervanlar›n›n bafll›ca bu-
luflma yerlerinden birisidir” notlar›n› aktar›rken12, Üsküdar’›n o yüzy›ldaki tica-
ret merkezi oldu¤u üzerine vurgu yapmaktad›r. Kendisi bir seyyah olmamas›na
ra¤men yazd›¤› kitaptaki anlat›m bir seyahatnameyi and›ran Kömürciyan’›n
XVII.yüzy›lda Üsküdar’daki yaflam› anlatan sat›rlar›na bakal›m: “Üsküdar’a iler-
leyelim onun vaziyetini de görelim. Sahilde içinde köflklerle büyük bir konak
bulunan iflte flu yer. Hanzâde Bahçesidir. Ötedeki Kaya Sultan’›n bahçesini bu-
lundu¤u ‹skele Öküz Liman›d›r. Bunu yan›nda  Öküz Liman› ad›n› tafl›yan sa-



ray vard›r. Üsküdar’›n hisar› yoksa da o Bursa’dan hiç geri kalmaz. Bura halk›n›
birço¤u büyük flehre (‹stanbul) gider gelir. Üsküdar’da civar sahiller ve etraf›n-
daki köyler için Cuma günleri büyük pazar kurulur.”13 Bügün merkezde kurulan
pazar›n ne amaçla kuruldu¤unu  yans›tmas› aç›s›ndan bu bilgi önemlidir.
Klasik Osmanl›-Türk aile yap›lanmas›n›n mahalle baz›nda yap›lanmas› esas›n-
da ›zgara türünde iken14, bazen flehirlerin yerleflim mekanlar›n›n temel özellik-
lerinden dolay› bunun yap›lamad›¤› ve Üsküdar örne¤inde oldu¤u gibi pek çok
engebeli arazi üzerinde yap›lanman›n gerçeklefltirildi¤i görülecektir.  Dini ina-
n›fl›n yaflama etkisinden dolay› özellikle müslüman mahallelerinde dini flahsi-
yetlerle iç içe yaflamak arzusu ve iste¤i, halkla dini önderleri birlefltirmifltir. Bu-
nun canl› örneklerine sadece Üsküdar’da de¤il, mesela Eyüp’te de rastlamak
mümkündür. Burada da yaflayan yada ölmüfl dini flahsiyetlerle halk bütünlefl-
mifl ve kendisini bunlara yak›n görmeyi arzulam›flt›r. 
Toplumsal yap›n›n en önemli mihenk tafl›n› oluflturan ailede geçen sosyal yap›-
lanman›n sa¤lam temeller üzerine infla edilmesi hiç kuflkusuz o toplumun temel
özelliklerini ald›¤› sosyal, ekonomik, dini, kültürel v.b yap›lar›n mevcudiyeti ile
mümkündür. 
Üsküdar aile yaflam›nda etkin olan Celvetiye tarikat› bu ba¤lamda Azîz Mah-
mud Hüdâyî dönemi Üsküdar›n› de¤il, dönemin ‹stanbul’unu pek çok ba¤lam-
da etkisi alt›nda b›rakm›fl saray dahil, etkili ve nüfûzlu çevrelerde etkinli¤ini or-
taya koymufl bulunmaktad›r. 
‹slam hukuk sisteminin etkili olarak uyguland›¤› günlük yaflam biçiminde mah-
kemelerdeki hukuksal davalarda fler’i hukuk sisteminin kurallar›na uyuldu¤u
anlafl›lmaktad›r. Her mezhep mensubunun kendi hukuki konular›nda mahke-
mede savunma haklar› bulundu¤u gibi, fler’i konularda hüküm veren kad› mah-
kemelerinin yo¤unlukla tercih edilmesi sadece müslim ahali için de¤il, gayr-i
müslim ahali içinde çokça tercih edilen bir yoldu. 
‹slam hukukunun belirli flartlarda yerine getirilmesini ifade etti¤i çok evlilik konu-
sunda Üsküdar sosyal aile yaflam›nda genellikle tek efllili¤in tercih edildi¤i görülmek-
tedir. Ailelerdeki çocuk say›lar›n›n ortalama olarak 5 çocuk s›n›r›nda oldu¤u görül-
mektedir. Ancak bunun istisnalar›n›n da oldu¤u say›n›n bazen 6, bazen de 7 gibi ra-
kamlara ulaflt›¤› görülmektedir. Ölen kimselerin geride b›rakt›klar› ve miras taksimi-
ni içeren tereke defterlerine bak›ld›¤›nda bu durum aç›kça kendisini gösterecektir. 
Her dönemde oldu¤u gibi bu dönemde de sosyal anlaflmazl›k konular›n›n çokça
yafland›¤› görülmektedir. H›rs›zl›k, gasp, doland›r›c›l›k, adam öldürme, yarala-
ma, yol kesme, adam al›koyma, ›rza geçme, k›z kaç›rma gibi sosyal nitelikteki
olaylar›n hiçbir zaman eksik olmad›¤› görülmektedir. 
Yine bu dönemde Müslim ve gayr-i Müslim unsurlar›n bir arada yaflad›klar› ve
ayn› mekanlar› ortak kulland›klar› görülmektedir. Esas›nda Üsküdar’da di¤er
Anadolu kentlerinin pek ço¤unda oldu¤u gibi gayr-i Müslim unsurlar›n yaflad›k-
lar› mekanlar birbirinden kat› çizgilerle ayr›lmam›fl, yaflam birlikteli¤i ayn› ma-
halle s›n›rlar› içerisinde devam etmifltir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin bence çok anlaml› olan flu duas›yla  sat›r-
lar›m› bitirmek istiyorum. “Ömründe bir kere türbemize gelip fatiha okuyanlar
k›yamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik görmesinler. ‹man-
lar›n› kurtarmad›kça ölmesinler. Öleceklerini bilsinler ve haber versinler ve de
ölümleri denizde olmas›n.” 

SONUÇ

Yerel tarihlerde ortaya ç›kan neticeler genel tarihe katk›lar› aç›s›ndan de¤erlen-
dirildi¤inde ayr›ca önem arz etmektedir. Ülkemizdeki bu anlamda flehir tarihi-
nin bilinmeyen bir k›sm›n› Üsküdar ba¤lam›nda ayd›nlatma düflüncesi ön plan-
da olmufltur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri flehir kimli¤inin oluflmas›nda önemli rollere
sahip olmufl mühim flahsiyetlerdendir. Üsküdar bir dönem mekan olarak onun-
la ruhunu bulmufl, onunla kimli¤ini tamamlam›flt›r.
Dönemin Üsküdar’›n›n aile yaflam›n›n temel  ve öz nitelikleri onunla kimli¤ini
gelifltirme imkan› bulmufltur. Bu ba¤lamda Türk aile yap›lanmas› onun yaflad›-
¤› dönemde tüm etkinli¤ini devam ettiregelmifltir. Aile hayat›n›n bu yap›lanma-
s› üzerinde hiç kuflku yok ki  Celvetiye tarikat›n›n sosyal kimlik üzerindeki et-
kilerini ortaya koyan unsurlar yo¤unluktad›r. Aile yaflant›s› ile sosyal yap›lan-
man›n birleflmesinden Türk aile sisteminin özgün niteliklerine ulafl›ld›¤› görül-
mektedir. 
fiehir insan›n›n kendi milli kimli¤inin yap›lanmas›nda de¤er verdi¤i flahsiyetle-
rin yaflam biçimi ve kendileri hakk›ndaki düflünceleri hep ön planda olagelmifl-
tir. Dua motifi insanlar›n en zay›f olduklar› yada kendilerini öyle hissettikleri
manevi bir özelliktir. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin sevenleri için yapt›¤› dua çev-
resindeki halenin dolup taflmas›na vesile olmufl ve bir anlamda da insan› insan
yapan temel de¤erlere vurgulama yoluyla göndermede bulunan mühim bir
anahtard›r.  Bu duad›rki, dönemin insan›n›n sosyal ve dini yönüne iflaret etmek-
le onu kendi kimli¤i içerisinde yo¤urmufltur. “Ömründe bir kere türbemize ge-
lip fatiha okuyanlar k›yamete kadar bizimdir. Bizi sevenler ömürlerinde fakirlik
görmesinler. imanlar›n› kurtarmad›kça ölmesinler. öleceklerini bilsinler ve ha-
ber versinler. Ve de ölümleri denizde olmas›n.” 
bu yüzden türbesi dolar taflar. Türk kültür ve medeniyetinin korunmas›, gelecek
kuflaklara aktar›lmas› maksad›yla yerel tarihte yer alm›fl sosyal unsurlar›n tespit
edilmesi, flehir fluurunun oluflmas›na hiç kuflku yok ki önemli ölçüde etki ede-
cektir. Tarihi ça¤lardan beri önem arz eden ve bu ba¤lamda, sosyal, kültürel ve
ekonomik yap›lanmas›yla büyük bir birikime sahip olan Üsküdar’›n kent yap›s›-
n›n ortaya konulmas›ndaki öz niteliklerin yap›lanmas›n›n sa¤lanmas› önemlidir. 
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D‹PNOTLAR

1 1541 y›l›nda Koçhisar’da do¤du. ‹stanbul’da Molla Nas›rzâde’den dersler ald›. Hocas›yla birlik-
te Edirne’ye gitti. Sultan Selim Medresesi’nde hocal›k yapt›. fiam ve M›s›r’› dolaflt›. Bursa’da mü-
derrislik görevinde bulundu. fieyh Üftade’ye intisap etti. Celvetiye tarikat›n› kurdu. Çeflitli yerler-
de irflad görevini sürdürdü. ‹stanbul’da tekke açt›. Aruz ve hece vezniyle fliirler yazd›. Dinî-tasav-
vufî fliirin önemli temsilcilerinden biri say›ld›. 1628 y›l›nda vefat etti. Arapça ve Türkçe otuz ka-
dar eseri vard›r. bk. Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî, Türkiye Diyanet Vakf›, ‹slam An-
siklopedisi, c. IV, Türkiye Diyanet Vakf› Yay›nlar›, ‹stanbul 1991, s.338-340.
2 Azîz Mahmud Hüdâyî, 948/1552-1038/1628 tarihleri aras›nda yaflam›fl bir Türk mutasavv›f›d›r.
‹yi bir medrese tahsili gördükten sonra Sûfiyye mesle¤ine sülûk ederek Bursal› M. Muhyiddin Üf-
tâde’ye mürid olmufl ve k›sa zamanda onun yan›nda hilâfet alarak irflâda mezun olmufltu. fieyhi-
nin vefat›ndan sonra ‹stanbul’a gelerek irflâda bafllayan Hüdâyî, ilmi ve mânevî nüfûzu sayesinde
halk›n her kesiminden binlerce insan›n sempatisini kazanm›fl, özellikle devlet adamlar› ve sultan-
lar›n hürmetine mazhar olmufltur. Onun eserleri Celvetiyye tarikat›n›n teflekkülünü ve sistemlefl-
mesini sa¤lam›flt›r. Hüdâyî’nin Vak›ât, Tarîkat-nâme, et-Tarîkatü’l-Muhammediyye ve Câmiu’l-Fa-
zâil gibi eserleri tarikat›n temel kaynaklar› aras›nda say›labilir.
3 fiu hususun aç›kça anlafl›lmas› laz›m gelirki, Alevi köyleri Anadolu’da ‹slam öncesi Türk Kültü-
rünün temel unsurlar›n› aç›kça ortaya koymakta ve yaflatmaktad›r. Bu ‹slam öncesi Türk kültü,
Anadolu’da tüm canl›l›¤›yla yaflamaktad›r.
4 Azîz Mahmud, a.g.e., s. 98.
5 Bursal› ‹smail Hakk›’n›n “Celvetiyye tarikat› ‹brahim Zâhid Gilânî (ö. 700/1300) devrinde hilâl;
Üftâde (ö. 988/1580) zaman›nda yar›m ay; Hüdâyî (ö. 1038/1628) asr›nda ise dolunay durumun-
dad›r.” fleklindeki ifadesi bu ba¤lamda de¤erlendirilebilir.
6 Mahmud Hüdâyî, vahdet-i vücüdu, flerîat hudutlar›n› taflmamak üzere kabul eden ve her husus-
ta zahitlik yolunu tutan tam sünnî bir fleyhtir. Hatta o, tasavvufta taflk›nl›k gösteren,  serbest fikri
olan sofilere bile karfl›d›r. Celvetiye’de sülûk, esmâ iledir. Esmâ-i seb’a yani Allah’›n yedi ad›
“usûl-i esma” ad›n› al›r. Celvetîlikte bunlardan baflka befl ad daha kabul edilmifltir ki bunlara da
“furû-i esmâ” denilir. Celvetiyye Tarikat›, Bayramiyye’nin; Bayramiyye de Safeviyye ve Halvetiy-
ye’nin bir kolu say›lmaktad›r. Celvetiyye, Hz. Ali kanal›yla gelen bir tarikat olmas› itibar›yla ceh-
rî zikri esas olan, nefs tezkiyesine önem veren bir tarikatt›r. Harîrîzâde M. Kemâleddin, Tibyânu
vesâili’l-hakâik adl› eserinde Celvetiyye’nin esaslar›n›n tezkiye, tasfiye ve tecliye oldu¤unu belir-
tir. “Tezkiye” dünya sevgisini terkederek nefsi mâsivân›n flerrinden korumak; “Tasfiye”, kalbi her
türlü kirden temizleyerek ilâhî iradenin aksedece¤i bir hâle getirmektir. “Tecliye” ise, zât-› ‹lâ-
hî’nin yine kendisi için zuhûru demektir. Sâlikin, bu âlemi, Hakk’›n zuhûr mahalli olarak görme-
sidir. Her çeflit ibadet ve zikirden gaye, insan› gerçek kullu¤a erdirmek, kalp tasfiyesi ve nefs tez-
kiyesiyle kemâle ulaflt›rmakt›r. Celvetiyye tarikat›n›n temel esaslar›, yine Celvetîler’in kabul etti-
¤i usûle göre, “zikir” ile “manevî ve sürî mücâhede” sûretiyle gerçekleflebilir. K›saca “kelime-i tev-
hîd” zikri denilen tevhid zikri, bu tarikat›n farkl› bir özelli¤i olarak kabûl edilebilir. Celvetiyye’de
sülûkün dört mertebesi vard›r: Tabiat, nefs, rûh ve s›rr. Tabiat mertebesinde sâlik tabiat›n gere¤i
olan yeme, içme ve cinsî münâsebetten mücâhede yoluyla uzaklaflmaya çal›fl›r. Zaruret ölçüsün-
de yer, içer ve belli bir süre evlenmez. Nefs mertebesinde nefsten kaynaklanan kötü huy ve s›fat-
lar›n› mücâhede yoluyla terketmeye çal›fl›r. Nefsin kötü fiilleri iki türlüdür. Bir grubu kendi irâ-
desi ile iflledi¤i günahlar; di¤erleri iyice yerleflmifl kötü huy ve al›flkanl›klard›r. Bunlar›n her iki
grubun da ancak riyâzat ve mücâhede ile ›slah edilebilir. Nefs, belli flekillerde ›slah edilip kontrol
alt›na al›n›nca rûh ve s›rr mertebelerine yol aç›lm›fl olur. Ruh mertebesinde sâlik, nefsin kötü huy-
lar›n›n tasallutundan kurtulup rûhu ile irtibata geçmifl say›l›r. Ruhun bozuk taraf›, marifet-i ilâ-
hiyyeden mahrûmiyyettir. Bu yüzden rûhun terbiyesi ancak marifet-i ilâhiyye ile olur. Rûh mer-
tebesinde ilm-i ledün s›rlar› zâhir olmaya bafllad›¤›nda sâlike “keflf” vâki olmaya bafllar. Tabiat ve
nefs mertebelerinde keflf yoktur. Sâlik rûh mertebesinde mârifet ve ilâhî aflk› elde ettikten sonra,
s›rr mertebesine yükselir. Bu mertebenin gere¤i mâsivâdan ilgiyi kesmek, Hakk’tan baflkas›na gö-
nül vermemektir. Bu makam, mahv fena ve tecellî nürlar›n›n zuhûr etti¤i vuslat makam›d›r. Bu
dört makam›n her biri, ayr› ayr› renklerle temsil edilmifltir: Tabiatta renk “toprak” alâmeti olarak
siyaht›r. Nefs kan rengindedir ve bu “hevâ” alâmeti say›l›r. Rûhta renk sar›d›r ve “atefl”in sembo-
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lüdür. S›rr renksizdir ve “su”yu temsil eder. Böylece anâs›r-› erbaa* tamamlanm›fl olur. Bu dört
makam›n sonunda Celvetî sâliki hilâfete ehil hâle gelerek mürflidi taraf›ndan halife tayin edilir.
Celvetiyye’nin; Bursal› ‹smâil Hakk› taraf›ndan kurulmufl olan Hakk›yye, Selâmi Ali Efendi’ye nis-
bet edilen Selâmiyye, Kütahyal› Ali Fenâi Efendi’nin temsil etti¤i Fenâiyye ve M. Hâflim Baba ta-
raf›ndan kurulmufl olan Hâflimiyye olmak üzere dört kolu vard›r. ‹stanbul’da tarikat ve tekke fa-
aliyetlerinin serbest oldu¤u dönemlerde, hemen hemen otuza yak›n celveti tekkesi vard›. Celve-
tiyye tarikat›nda di¤er tarikatlardan farkl› olarak dizler üstüne kalk›l›p yar›-k›yam hâlinde icra
edilen bir zücir tarz› vard›r ki buna “n›sf-› k›yâm” ya da “h›z›r k›yâm›” denilir. Celvetî mensupla-
r›n›n giydi¤i Celvetî tac›n›n tepesinde onüç; dilim ve bu dilimleri birlefltiren bir dü¤me bulunur.
Tarikat›n merkez tekkesi, ‹stanbul-Üsküdar’da Azîz Mahmud Hüdâî’nin medfûn bulundu¤u âsitâ-
nedir. Tarikat, ‹stanbul ve Bursa’n›n d›fl›nda Balkanlar’da da yay›lma istidad› göstermiflti. (Genifl
bilgi için bkz., H. Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stanbul 1982.
7 ‹brahim Peçevî, Peçevi Tarihi, c. II, s. 36.
8 Ahmet Tabako¤lu, Türk ‹ktisat Tarihi, Dergah Yay›nlar›, ‹stanbul 1997, s. 151 vd.
9 Gerard de Neval, Voyage  en Orient, Do¤uya Seyahat-(Ramazan Geceleri), (çev: Muharrem Tafl-
ç›o¤lu), Kültür ve Turizm Bakanl›¤› Yay›nlar›, Ankara 1984, s. 82-86.
10 Neval, a.g.e., s. 86-94.
11 a.g.e., s. 236.
12 Robert Mantran, XVI.ve XVII. Yüzy›lda ‹stanbul’da Gündelik Hayat, (çev. M.A. K›l›çbay-E.Öz-
can), Ankara 1990, s. 20.
13 E.Çelebi Kömürciyan, ‹stanbul Tarihi, ‹stanbul 1988, s. 47.
14 Sevgi Aktüre, “17. Yüzy›l Bafl›ndan 19. Yüzy›l Ortas›na Kadarki Dönemde Anadolu Osmanl›
fiehrinde fiehirsel Yap›n›n De¤iflme Süreci”, Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Mimarl›k Fakültesi
Dergisi, c. I, Say›: 1, Ankara, 1975.; Sevgi Aktüre, 19. Yüzy›l Sonunda Anadolu Kenti Mekansal
Yap› Çözümlemesi, Ankara 1981. 




