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Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi

S E R V E R  D A Y I O ⁄ L U

Sanat Tarihçisi (M.A).

‹slâmiyette tasavvuf Allah’a do¤ru manevi bir yolculuk olup,  12.  yüzy›l ortala-
r›nda örgütlenmeye bafllam›fl,  ilmine,  irfan›na,  ahlâk›na ve befleri faziletlerine
güvenilen mutasavv›flar da tasavvufi yöntem ve uygulamay› kendi anlay›fllar›-
na göre yorumlayarak genellikle kendi isimlerini tafl›yan tarikatlar kurmufllar-
d›r.  Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri taraf›ndan tesis edilen külliye de Celvetî
Tarikat›n›n topland›¤› zikir ve ibadetlerini yapt›¤›,  dervifllerin yetiflti¤i,  gelip-
geçen misafirlerin ve yoksullar›n doyuruldu¤u bir ibadethane olmas›n›n yan› s›-
ra bir okul,  manevi tedavi ve sosyal yard›m merkezi niteli¤ini tafl›yan ‹stan-
bul’daki ilk Celvetî Pirevi veya Asitanesidir. 
Do¤anc›lar Ahmed Çelebi Mahallesinde bir tepe üzerinde bulunan Külliyenin
arsas› Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan  (H-998) M 1589 y›l›nda sat›n al›narak
ayn› y›l inflas›na bafllan›lm›fl tevhidhane,  dervifl hücreleri,  meflrutahane ile
cümle kap›s›n›n sol yan›ndaki iki çeflmeden oluflan ilk külliye (H-1004) M 1595
y›l›nda tamamlanm›fl,  tekkenin tevhidhanesine kendisi taraf›ndan (H-1006) M
1598-99 y›llar›nda minber ilave edilerek tevhithane camiye dönüfltürülmüfltür.
Azîz Mahmud Hüdâyî hayat›n›n sonlar›na do¤ru kendi türbesini de ilave ettir-
mifl ve külliyenin ilk oluflumu tamamlanm›flt›r.  Ancak ilk aflamadaki bu yap›la-
r›n özellikleri hakk›nda kesin bilgi bulunmamaktad›r.  Külliyeyi 17.  yüzy›lda
görmüfl olan Evliya Çelebi bize mimari özelliklerinden bahsetmeyip “Üsküdâri
Mahmud Efendi Camii flehir içindedir.  Tekkesi Halvetiye tekkelerinin biricik
tekkesidir.  Gece ve gündüz fukaras› ilâhi zikir etmekle meflguldür.  Her birinin
birer hücresi vard›r.  Cuma namaz›ndan sonra öyle sultani tevhid olur ki,  du-
yan afl›klar kendinden geçer” diyerek anlat›rken 18.  yüzy›ldaki özelliklerini Hü-
seyin Ayvansarayi Hadîkatü’l-Cevâmi’de “.... camiine mimberini kendileri koy-
mufllard›r ve minaresinde çifte müezzin ezan okur ve her gece temcid (sabah na-



maz›ndan evvel okunan ilâhi) verilir. Mukabelesi selatin camileri ayar›ndad›r.
Cami-i flerifin avlusunda ve etraf›nda fevkâni ve tahtani mahfilleri vard›r. Zavi-
ye kap›s›nda müteaddit çeflmeleri bulunmaktad›r. Zaviye hücreleri cami etraf›n-
dad›r. fieyh dairesi baflka olup,  müstakil meflruta menzilleri dahi vard›r....  Hü-
dâyî Mahmud Efendi’nin yafl› 92 ye geldi¤inde (H-1038) M1628  tarihinde rih-
letleri vaki olmufltur” diye anlat›r. 
Külliye 19. yüzy›l ortalar›na kadar Hüdâyî Hazretlerine gönülden ba¤lanm›fl,
kendisinin yolundan yürümeyi amaçlam›fl muhiplerinin de deste¤i ile çok say›-
da dervifle hizmet verebilecek ölçüde genifllemifl, ekler ve zaman zaman onar›m-
lar geçirerek onbin metrekarelik çok genifl bir alana yay›lm›flt›r. Ancak (H-1267)
M l850 y›l›nda Üsküdar Çarfl›s›nda ç›kan yang›n›n külliyenin bulundu¤u tepe-
ye s›çramasiyle türbe d›fl›nda kalan di¤er yap›lar tamamen yanm›fl.  Bu yang›n
neticesinde türbe dört sene tevhithane olarak kullan›lm›flt›r. Külliyenin yeniden
inflas›na  Sultan Abdülmecid’in halas› Esma Sultan vesile olmufl müridi oldu¤u
Üsküdar Çarflamba Rufai Tekkesi fieyhi Nuri Baba’ya  Padiflahla birlikte yapt›k-
lar› bir ziyaret esnas›nda  Abdülmecid  bu dergah› tamir ettirmek istemifl, ama
Nuri Baba ‘n›n   -Sultan›m buras› bizi eskitir,  biz art›k dergah› âlem-i ahirette
yapaca¤›z. E¤er böyle bir arzun var ise Azîz Mahmud Hüdâyî Dergah› derviflle-
ri dört y›ld›r mukabeleyi türbede yapmaktalar. Oray› yapt›r›rsan memnum olu-
rum-demesi üzerine (H-1272) M-1855-56 y›llar›nda Sultan Abdülmecid Han ta-
raf›ndan türbe de dahil olmak üzere külliye ilk yerleflim plan› esas al›narak,  an-
cak dönemin mimari özelli¤i olan Ampir üslupta yeniden infla ettirilmifltir. Bu
arada Hünkâr Mahfeli ve bir s›byan  mektebi ilave edilmifltir.  (H- 1317) M1899-
l900 y›llar›nda Sultan II.  Abdülhamid’in mukarriblerinden Lütfi Bey taraf›ndan
cami-tevhidhanenin  karfl›s›na bir kütüphane ile kendisi ve aile efrad› için bir-
de türbe yapt›r›lm›flt›r. (H-1312) M1894 y›l›ndaki depremden hasar gören tekke
Galip Pafla’n›n Evkat Naz›rl›¤› döneminde tamir görmüfl,  l90l y›l›nda Sultan II.
Abdülhamid’in emirleriyle harem bölümü infla olunmufl ve bütün masraflar› ha-
zine-i hassa taraf›ndan karfl›lanm›flt›r. 
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30 Kas›m l925 tarihinde 677 say›l› “Tekke ve Türbedarl›klar ile Birtak›m Ünvan-
lar›n Yasaklanmas› ve Kald›r›lmas›na” dair olan Kanunla etkinli¤ine son verilen
cami-tevhidhane bu tarihten  itibaren  sadece cami olarak  kullan›lmaktad›r. Za-
man içinde selaml›k bölümü, dervifl hücreleri gibi mekanlar ortadan kalkm›fl
olup ayakta kalan cami, türbe, hünkar mahfeli, hazire, cümle kap›s› ve çeflme-
ler Vak›flar Genel Müdürlü¤ünce 1975 de tamir ettirilmifltir. Zaman›m›zda Azîz
Mahmud Hüdâyî Vakf› Külliyenin bak›m›, korunmas›, yaflat›lmas› hususunda
büyük emek göstermekte, ayr›ca aflevi halen görevini mükemmel bir flekilde de-
vam ettirmektedir. 
Külliyenin bugün ana girifli Azîz Mahmud Efendi Soka¤›na aç›lan taç kap›ndan-
d›r. Köfeki tafl›ndan pilast›rlar ile çevrilmifl genifl dikdörtgen kap›n›n üzerinde
ortada oval kartufl içinde alt›n yald›zla yaz›lm›fl Sultan Abdülmecid’in tu¤ras›
iki tarafta fiair Senih’in  haz›rlad›¤› tâlik hatl› kitabe sa¤ ve solda ikifler sütun
dörder sat›r halinde yer almaktad›r.  

Hazret-i Abdülmecid Han ilâ yevmi’l-hisâb
Ömr ü flevketle Hüda taht›nda k›ls›n kâmyâb

Pir Mahmud Hüdâyî’nin ulüvv-i himmeti
Asitân›n eyledi ma’mure ve zerrin k›bâb

Sa’y ile kesb -i safa k›l kim dergâh-› bülende
Kâbe-i uflflâkd›r olmufl metâf-› fleyh ü flâb

Bafl keser bu bâba mihrini ferfl eyleyüb
Kad hamide olmufl an›n-çün sipihr-i bî-t›nâb
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Bendesin envâr-› hu ile k›lub Rûflen-çera¤
Ol Azîz-i Celvetî eyler derunun lem’a-tâb

Cûy-bâr-› feyz ü himmet kim der-i ihsân›n›n
Çeflme-sâr cânibinden revând›r âb-› nâb

Levh-i bâba yazd› bir muttali’ Senih kemterin
K›ld› her m›sra’da bir tarih terkim ü hisab

Oldu Dergâh-› Hüdâyî bendeye hayrü’l-meâb
1272

S›dk ile gel âsitân-› kutb-i âlemdir bu bâb
1272   (M-1855)

Kap›dan girmeden sokak üzerindeki çeflmelerden kap›n›n solunda imam meflru-
tas›n›n alt›nda yan yana iki çeflme muntazam kesme tafltan, klâsik üslupta sil-
meler ve kemerlerle donat›lm›fl olup,  soldaki çeflmenin üzerindeki sülüs hatl›
Arapça kitabe (H-1033) M- l623 senesinde Azîzi Mahmud Hüdâyî zaman›nda
kendisi taraf›ndan yapt›r›ld›¤›n› göstermektedir.  Ayna tafl›n›n içindeki ikinci
kitabenin içinde yer alan “Yapd› evvelinden alâ k›ld› icrâ-y› himem. Hankâh ile
beraber yapd›rub bu çeflmeyi” sat›rlar›ndan da anlafl›laca¤› üzere yang›ndan
sonraki yeniden infla döneminde yeri ayn› kalmak muhtemelen mimari tarz› da
de¤ifltirilmeden Sultan Abdülmecid taraf›ndan yeniden yapt›r›lm›flt›r,  (H-1272)
M-1855 tarihli bu kitabenin ilk sat›r› sülüs di¤er sat›rlar› talik hatla yaz›lm›fl
olup,  metni Ziver Pafla’n›nd›r:

Ve min-el mâi külle fley’in Hay  
Eylemifl Abdül-Mecid Hân-› ezel Rabb-i Mecid

Feyz-i envâr-› Hüdâyî zatine bahfl-ü kerem 
Nezd-i dergah-› Hüdâyîde bu zîba çeflmeyi

Yapd› evvelinden alâ k›ld› icrâ-y› himem
Hankâh ile beraber yabd›rub bu çeflmeyi

‹ki hayr› k›ld›  ifâ ol Hüdavend-i niam
Saltanatla kârman olsun o flah-› muhterem 

Himmet ü evtab ü aktab ile Ziver safhaya
Tâm ü cevher iki tarihi ç›kub yazsun kalem

Kutb-› âlem lütfidir bu çeflmeden iç sâf su
1272

Çar cuy-› feyz ola flah-› cihâna çâr yem
1272

Sa¤daki daha küçük çeflmede ise iki sat›r halinde sülüs hatl› kitabenin son m›s-
ra› ebced hesab›na vurulunca (H-l019) M-1610 tarihi ç›kmakta olup, kimin tara-
f›ndan tamir ettirildi¤i  belirtilmese de di¤er çeflme ile birlikte yapt›r›ld›¤› düflü-
nülebilir. Kitabenin okunuflu  flöyledir. 
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Deryâ-› cûd ü rahmet ol dem ki cûfla geldi
Halk-› cihân› k›ld› bu çeflmesâr› icra
Ta’mir olundu¤unda denildi ana tarih
Âb-› hayâta mânend oldu bu çeflme hâlâ

Kap›n›n sa¤ taraf›ndaki çeflme Dergah›n kap›lar›n› aç›p kapayan  Bevvap (Kap›-
c›) Dede’nin evinin alt›nda olup ahflap ev bu çeflmenin büyük haznesi üzerine
oturtulmufltur. Çeflme Lâle Devrinde Nevflehirli Damat ‹brahim Pafla’n›n  k›z›
Hibetullah Han›m ile evlenen ve 1719 y›l›nda Sadaret Kethüdas› olan “Genç” lâ-
kapl› Mehmet Pafla taraf›ndan   (H-1136) M-1723 de yapt›r›lm›fl olup,  talik hat-
l› afla¤›daki kitabesi fiair fiakir Hüseyin Bey taraf›ndan haz›rlanm›flt›r. 

Vekîl-i saltanat Damat ‹brahim Pafla’y›
Hûda dûr itmesün z›ll-i zalîl-i Han Ahmed’den

Kef-i cûd› bu flehr-i Üsküdar’› eyleyüb sibâr
Ahalisini k›ld› behre-yâb ihsân-› bî-hadden

Bu mevkide Mehemmed Kethüda Pafla’y› hayr-endîfl
Binâ-y› çeflmeye me’mûr olunca sadr-› emcedden

Civâr-› hankâh-› Hazret-i Mahmud Efendi’de
Bu dil-cû çeflme oldu yadigâr ol merd-i irflâddan

Hep âsâr-› sadâkattir ki oldu  âkibet Mahmud
Yapup bu çeflmeyi feyz ald› nûr-› izz-i sermeden

Hudâ flahenfleh-i zî-flân ve sadr-› sâhibu’l-hayr›n
Riyaz-› devletin asûde k›lsun dîde-i beden

Beka-cûy-› kadîm-i fiakir-i dâî didi târih
Gel iç ayn-› hayât› çeflme-i pâk-i Mehemmed’den

1136 (1723)
Çeflmenin bugünkü ampir üslubu (H-1272) M-1855-56 da yenilendi¤ini göster-
mektedir. 
Külliyenin kalbi Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin yaflam›n›n son y›llar›nda yap-
t›rd›¤› türbesidir. (H953)  M-1543 tarihinde Koçhisarda do¤an Azîz Mahmud Hüdâ-
yî ilkö¤renimi Sivrihisar’da alm›fl, daha sonra Edirne’de Sultan Selim Medresesinde
Nas›rzade Ramazan Efendinin  yan›nda muid ve mülaz›m olarak görev yapm›fl ho-
cas›n›n tayiniyle birlikte onun ile beraber giderek M›s›r ve fiam Kad›l›klar›nda Na-
s›rzadeye naiplikte bulunmufltur. (H- 981) M- 1573 y›l›nda Bursa’ya tayin olan Na-
s›rzade ile bu flehre gelen Azîz Mahmud Ferhadiye Medresesine Müderris ve Mah-
keme-i Su¤ra’ya (Cami-i Atik) Naip olmufltur.  (H-984) M-1576 senesinde mesle¤ini
b›rakarak vaazlar›na devam etti¤i kerametlerine flahit oldu¤u Bursa’n›n büyük mür-
flidi fieyh Üfdade’ye ba¤lanm›fl ve fleyhinin vefat›ndan  alt› ay önce onun iste¤i ile
Sivrihisar’a görevle gitmifl,  daha sonra da ‹stanbul’a yerleflmifltir.  Üsküdar’da ald›-
¤› arsada flimdiki zaviyesi tamamlan›ncaya kadar Bulgurlu’da yaflam›fl daha sonra
da ad›n› tafl›yan külliyesinde (H-1038) M-1628 y›l›nda vefat›na kadar yaflam›flt›r. 



Azîz Mahmud Hüdâyî devrindeki her padiflah taraf›ndan sayg› ve ba¤l›l›k gör-
müfl. Sultan I.  Ahmed Üsküdar’da kendisi ile karfl›lafl›nca at›ndan inerek fleyhi-
ni kendi at›na bindirmifl ve arkas›ndan yürümüfltür. Sadece sultanlar›, hanedan
ve saray mensuplar›n› de¤il, flairleri, mûsiki üstatlar›n›, ilim adamlar›n› ve her
s›n›ftan insan› dergah›na çekmifl, tefsir-hadis dersleri, rüya tabirleri,  telkinleri,
kerametleri ile çok genifl bir tabakay› ard›ndan sürüklemifltir. Fatih,  Mihrimah
Sultan ve Sultan Ahmed Camilerinde haftan›n belli günlerinde vaazlar vermifl-
tir.  Türbesi  Eyüp Sultan ile beraber halen pek çok kiflinin ziyaretgah›d›r.
Hüdâyî Hazretlerinin ondokuzu Arapça olmak üzere otuz kadar eseri bulun-
makta olup,  Celvetî Tekyelerinde icra edilen dini mûsikide bestelenmek üzere
manzumeler yazm›fl, teravih, temcid, münacat ve ilahiler söylemifl, bunlardan
bir k›sm›n› bizzat kendi bestelemifltir. Kendisi ile beraber Hüdâyî tekkesinde
Haf›z Kumral,  fiaban Dede gibi mûsikiflinaslar da yetiflmifltir. 
‹stanbul’da Celvetî Tarikat›n› genifl bir kitleye yaym›fl olan Hüdâyî Hazretlerinin
türbesine caml› bir bölme ile girilir. Bu k›s›m 1911 y›l›nda caminin minaresine
y›ld›r›m düflmesi üzerine y›k›lan türbedar odas›n›n Hidiv ‹smail Pafla’n›n k›z›
Fatma Han›m taraf›ndan 1918 senesinde yapt›r›lan tamir s›ras›nda ilave edil-
mifltir. Zemini mermer döflelidir.  Kap›n›n karfl›s›nda ufak bir türbedar odas› bu-
lunur. Bu bölümden türbe sofas›na aç›lan kap›n›n üzerinde 2 dikdörtgen kartufl
içine alt›n yald›z,  talik hat ile dört m›sra halinde yaz›lan mermer kitabe vard›r.
Kitabenin ‹zzi Kaz›m Pafla (ölm. 1889) veya türbenin do¤usunda fleyhler Kabris-
tan›nda medfun olan fieyh Rûflen Tevfiki Efendi (Ölm. 1892)taraf›ndan yaz›ld›-
¤› kabul edilir. 

Bu meflhed mecma-› ervâh-› ecsâd-› Hüdâyîdir
Edeple gir azizim türbe-i pâk-i Hüdâyîdir
Dilâ tahsil idem dersen e¤er zevk-i ilâhiden
Nasibin alur elbet giren bab-› Hüdâyîden 

Türbe sofas›n›n sol k›sm› bugün caml› bir bölme ile ayr›lm›fl olup,  ‹stanbul Tür-
beler Müzesi görevlileri taraf›ndan kullan›lmaktad›r.  Eski bilgilerimize göre bu
bölümde bir kerevet üzerinde divit ve hokka bulunan bir rahle yer al›rm›fl. Tür-
be kap›s›n›n sa¤›nda 62 cm. yüksekli¤inde Londra’da yap›lm›fl bir çalar sat bu-
lunur, di¤er tarafta ise zarif bir bilezi¤i olan mermer kuyu ve sebili yer al›r.  Bu-
gün de tatl› olmayan bu sudan halk›n flifa niyetile içmesi devam etmektedir. Ku-
yunun arka taraf›nda ufak bir oda bulunup türbe eflyalar› burada muhafaza edil-
mekteymifl. 1990 y›l›nda kaybetti¤imiz büyük ebru ustas› rahmetli Mustafa Düz-
günman 26 y›l bu türbede türbedarl›k görevinde bulunmufl ilgisi,  titizli¤i, gay-
reti sayesinde bu eflyalar muhafaza edilmifl olup halen ‹stanbul Türbeler Müze-
si Müdürlü¤ünce bu görev devam ettirilmektedir. Odan›n beflik tonozlu tavan›n-
da 8 kollu 8 fanuslu aralarda lale ve boru çiçekleri yer alan 18. yüzy›l Venedik
avizesi yer al›r.  Bu bölümden sonra kadife bir perde ile flekillendirilmifl yüksek
dikdörtgen bir kap› ile as›l harim bölümüne girilir.  Kap›n›n üzerine Mustafa
Düzgünman’›n amcas› ünlü hattat Necmeddin Okyay taraf›ndan minarenin y›l-
d›r›m düflmesiyle y›k›ld›¤› s›rada k›r›lan fiair Nev-izade Atayi Ataullah Efendi-
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nin yazm›fl oldu¤u “Li fleyh Mahmud” terkibinden ebced hesab›na göre H-1038
(M-1628-29) yaz›larak,  Hazreti Hüdâyî’nin vefat tarihi ç›kan Arapça talik hatl›
kitabenin ayn›s› konulmufltur. K›r›lan ilk kitabe uzun süre cami bodrumunda
korunmufl flad›rvan›n onar›m› s›ras›nda da çeflmelerin üzerine yerlefltirilmifltir.
Kitabenin Türkçe okunuflu flöyledir. 

Afâk›n fleyhu’l fluyuhu gelib gecdi
Allâh Teâlâ ona cömertlik nasip etmifldi
S›rlarla mesrûr olmufl ve yar›n da inâyet bulacakt›r. 
Lûtuf bahçeleri ve makam-› Mahmud Cenneti adn ve kas›rlar (onun için)
Nasslarda vârid olan bahçeler ve havuzlarla süslenmifltir. 
Hurileri ebannurun nurlar›yla çevrelenmifltir. 
Sahiplerinin hat›r›n› soran ebediyet diyar›n›n genç k›zlar› gibi

1038 fieyh Mahmud
Bu kitabenin üzerinde ise Hattat Kazasker ‹zzet’in talik hatla yazd›¤› (Destûr Yâ
Hazret-i Pir) levhas› as›l›d›r. 
Türbe odas› 7. 40 cm. eninde 8. 80 cm. boyunda dikdörtgen planda olup, k›ble
yönünde 3,  fleyhler kabristan›na bakan do¤u yönde 4, kap›n› yan›nda bir olmak
üzere 8 yuvarlak kemerli demir flebekeli pencere ile ayd›nl›k bir mekan sa¤lan-
m›flt›r. Ortada daire kesitli 4 mermer sütuna oturan Celvetî Tarikat› tac›n›n te-
peli¤i fleklinde onüç dilime bölünmüfl içi kalemifli nak›fll› bir kubbe yer al›r.
Kubbeden afla¤›ya 6 koldan üçer fanus ç›kan aralarda boru çiçekleri bulunan
k›rm›z›,  sar›, yeflil,  yald›z desenli türbedar odas›ndakinin benzeri yine bir Ve-
nedik avizesi sarkar. Duvarlar y›¤ma taflt›r. Alç› s›va üzerine kalemifli nak›fll›
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olup dört duvara pencere ve kap› üstleri de dahil duvar›n tavan ile birleflti¤i ye-
re yak›n yere boydan boya ahflap üzerine yald›z ve sülüs hatla Tebareke (Mülk)
suresi yaz›lm›flt›r. Ketebe ve tarihi yoktur. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin alt›n yal-
d›zl› demir parmakl›k içindeki ahflap sandukas› kubbenin alt›nda yer al›r. Baflu-
cuna nefti renkli Celvetî tac› konulmufltur. Bugün yeflil çuha ile örtülü sandu-
kan›n üzerinde türbenin ilk y›llar›nda k›ymetli Kabe örtüleri, surra bayra¤›,  par-
makl›¤›nda Hüdâyî Hazretlerinin asas›, baflucunda gümüfl flamdanlar ve mum-
lar bulunmakta olup,  bu eserler y›pranma ve çal›nma tehlikesine karfl› depoda
muhafaza edilmektedir. Türbenin içinde kendisinin d›fl›nda on sanduka daha
bulunmakta olup bunlar çocuklar›na ve bir de torununa aittir,  erkeklerin baflla-
r›nda yine Celvetî tâc-› flerîfi bulunur. 
Türbe binas›n›n solunda cami yer al›r.  Bodrum, zemin ve mahfiller olmak üzere 3
katl›d›r. Cephede iki yuvarlak kemerli pencere aras›ndaki ana girifl kap›s›na 5 basa-
mak merdivenle ç›k›l›r. Kap›n›n üzerinde ortada Sultan Abdülmecid’in tu¤ras› bulu-
nan Ziver Pafla’n›n 8 m›sra halinde (H-1272) M-1855 tarihinde yazd›¤› kitabe yer al›r. 

fieyh-i Gazi velâyet menkabet Abdülmecid Han’e
Zâhir olmufl fütuh-› mülket içre nusrat-› aktâb

R›zanetle Azîz Mahmud Efendi dergehin infla
‹dince k›ld› celb-i feyz-i ruhaniyet-i aktâb

Du’a-y› flevkiyle Ziver iki cevherin târih
Sezâd›r olsa bâb- hângâhda ziynet-i aktâb

fieh-i din kim Hüdâyî hângâh›n eyledi bünyâd
1272

Mu’in olsun umûrunda Hüdâ’ya himmet-i aktâb
1272 (M-L855)

Cami -tevhithane binas›n›n bu tarihten önce Sultan II.  Mahmud taraf›ndan (H-
1253) M-1837 y›l›nda da bir onar›m geçirdi¤i Pertev Pafla Divan›nda belirtilmifl-
tir. Kitabe fludur:

Hüdâyî Hazret-i Mahmud Efendi Tekyesi’dir bu
Dil-i âfl›k gibi çoktan beru olmufldu virân-gâh

Yeniden k›ld› ihya Hazreti-Sultan Mahmud Han
‹de ma’mûr da’im kalb-i pakin Hazreti Allah

Cihan durdukça taht-› âli baht-› flevketde
Aç›ls›n zikr olunsun sayesinde böyle bin dergâh

Makâm-› sofiyând›r bu makâm-› kudsiyând›r bu
Gürûh-› kalb âgâha ziyâretgâhd›r her gâh

Beflâretdir iflaret oldu Pertev böyle bir tarih
Hüdâyî hangâh›n yabd› yahu fiah-› dil_âgâh

1253  (M-1837
“E¤er vâs›l olam dersen dilâ sen s›rr-› maksûda



Gel adâb ile yüz sür asitan-› fieyh Mamud’a  “  yaz›l› fliir bulunan fieyh kap›s›
da cephenin sa¤ taraf›nda yer al›r. Cephe üst kat›nda yine bas›k kemerli 5 pen-
cere bulunmaktad›r. 
Dikdörtgen planl› yap›n›n duvarlar› ka¤ir, çat›s› ahflapt›r zemin kat namaz ve
ayinlere mahsus olup giriflin karfl›s›nda mihrap yan›nda iki üst bölümde bas›k
kemerli 3 pencere bulunur. Mihrap âyeti Sadrazam Melek Mehmet Pafla’n›n to-
runu Ali Haydar Bey taraf›ndan yaz›lm›flt›r.  Girifl ve bat› yönündeki zemin bir
sekile yükseltilmifl olup mahfillerle çevrilmifltir, ayn› plan üst katta da devam
etmektedir. Bu mahfillerin s›n›r›nda ahflap korkuluklar aras›nda üst kat mahfil-
lerini tafl›yan ve k›sa bir parapet duvar›ndan sonra tavana kadar devam eden ka-
re kesitli ve pilast›r bafll›kl› ahflap sütunlar s›ralanmaktad›r  . Her sütuna karfl›-
daki do¤u yönündeki duvarda ayn› ebatta bir duvar payesi tekâbül etmekte bun-
lar›n aras›nda altl› üstlü ikifler pencereden 12 bas›k kemerli pencere yer almak-
tad›r. Çok say›da penceresi ile cami ayd›nl›k bir mekand›r. Üst kat pencereleri
ve üst kat mahfil kafeslerinin üzerinde Allah-Muhammed ve 4 halifenin isimle-
ri yaz›l› cihar-› yâri güzinler bulunur. Zemin katta mahfillerin alt›nda d›flar›dan
ayr› bir girifli bulunan kafesli bir bölüm yer al›r ki bu bölüm sadece Azîz Mah-
mud Hüdâyî tekkesine ait bir özellik olup cuma namaz› takiben icra edilen ayin-
lerde Cuma namaz›n› bu kafeste k›lan fleyh ayinin belirli bir yerinde dervifller
k›yama kalkt›ktan bir müddet sonra kafesten ç›karak ayine kat›l›rm›fl. Mihrab›n
sa¤›nda S ve C k›vr›mlar› ile barok tarzda bezenmifl bir vaaz kürsüsü bulunur.
Tavan ve  duvarlar ampir üslupta kalemifli desenlidir. Üst kat mahfillerinin ba-
t› yönü han›mlara mahsustur. Bugün ise han›mlara ait k›s›m muhtemelen tekke
oldu¤u y›llarda çilehane odalar› olan bodrumdur.  Bu bölümde dar bir koridora
aç›lan sa¤da 4 solda 2 adet hücre fleklinde bas›k kemerle girilen ikisi ufak pen-
cerelerle ayd›nlanan alt› oda yer al›r. Minaresi d›flar›ya taflk›n bir kaide üzerin-
de yükselir tek flerefeli, sade, yüksekli¤i fazla olmayan bir minaredir. Caminin
önündeki meydan›n sol taraf›ndan hünkâr mahfeline ç›k›l›r. Asma olan bu bö-
lümün alt›ndan yol geçmektedir. Odalar›n tavanlar› resimli kumafllarla kapl›d›r. 
Caminin karfl›s›nda cephesi güneye bakan di¤er binalardan farkl› bir görünüm-
de ön ve do¤u cephesi antik yunan tap›na¤›n› and›ran Lütfi Bey taraf›ndan
1899-1900 y›llar›nda yapt›r›lan kütüphane-türbe binas› bulunur. Sar› renkli yu-
muflak bir taflla kapl› yap›n›n kap›s› ve pencerelerin kilit tafllar› konsollarla be-
lirtilmifl yar›m daire kemerlidir.  Aralar›nda ikifler iyon tarz› bafll›kl›,  kaideleri
yivli,  duvara gömülmüfl sütunlar yer al›r. Bafll›klar›n üzerinde yatay kiriflli bir
kuflak uzan›r. Üst bölümde çat› ile sütunlar aras›ndaki alanda iki yan›nda ka-
bartma rozetler bulunan ön cephede üç yan cephede  iki bölüme talik hatla eb-
ced hesab› ile Lütfi Bey’in ad›n› ve H-1317  (M-1899-1900) tarihini veren flu
manzum kitabe yaz›lm›flt›r. 
Hûda birdir bu mir’at gûna -gûn ta’yidir bûy-› s›rr-› arif ol ibret ile k›l  âlemi seyran
Musahib  Lütfi Bey mülk-i fenâyi terk edüb gitdi bekaya yâ ilâhi cay olsun rav-
za-› R›dvan
Makam-› kurb-› Mahmud’a çün oldu türbeyi infla t›raz-› ma’nevidir ana feyz-i
rahmet-i rahman
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O yatt›kça ilâhi necl-i pâkin halidaniyle mu’ammer eyle devletle  Hakk Sure-i
Furkan
Dua ile dedim tarihi tamm›n hakk›’ya bende na’im-i huldi mesken eyle Lütfi
Bey’e Sübhan 1317 Muharem Burhaneddin Yahya
Di¤er iki cephe sa¤›r duvarl›d›r. ‹çten dikdörtgen planl› yap›n›n bat› kesimi de-
mir parmakl›klarla ayr›lm›fl olup,  Lütfi Bey ve ailesine ait türbe haline getiril-
mifltir. 4 penceresi bulunmakta olup içten ve d›fltan beflik tonozlu yap›n›n üze-
rinde 3 madeni alem yer al›r.  Bugün idare binas› olarak kullan›lan kütüphane-
nin kitaplar› Üsküdar Hac› Selima¤a kütüphanesindedir. 
Külliyenin mutfa¤› kagir ve ahflap çat›l› olup biri büyük di¤eri küçük iki bölüm-
den oluflur Büyük bölümde tu¤ladan örülmüfl büyük bir ocak bulunur. Pencere
ve kap›lar› bas›k kemerlidir. 
Meflrutalar›n hepsi sonradan yenilenerek özelli¤ini kaybetmifltir. Sadece 3 katl›
harem dairesi tipik bir ‹stanbul Kona¤› niteli¤inde olup harap yap› acilen ona-
r›lmay› beklemektedir. 
Külliyenin mutfa¤› ka¤ir duvarl› ve ahflap çat›l› olup biri büyük di¤eri küçük iki
bölümden oluflur, büyük bölümde tu¤ladan örülmüfl büyük bir ocak bulunur.
Pencere ve kap›lar› bas›k kemerlidir. 
Meflrutalar›n hepsi sonradan yenilenerek özelli¤ini kaybetmifltir. Sadece 3 katl›
harem dairesi tipik bir ‹stanbul Kona¤› niteli¤inde olup harap yap› acilen ona-
r›lmay› beklemektedir.   

FAYDALANILAN KAYNAKLAR

Evliyalar Ansiklopedisi,  Cilt 3,  ‹st. 1992. 

HASKAN  M.  Nermi,  Yüzy›llar Boyunca Üsküdar, Üsküdar Belediyesi Yay›n›,  ‹st. 2001. 

KARA Mustafa,  Bursa’da Tarikatlar ve Tekkeler,  Bursa. 1993

KONYALI, ‹. Hakk›,  Abideleri ve Kitabeleriyle Üsküdar Tarihi,  Cilt 1, ‹st. 1976

OKAN Aysel,  ‹stanbul Evliyalar›,  ‹st. 

ÖZEMRE,  A. Yüksel,  Üsküdar’da Bir Atar Dükkan›,  ‹st, l997

YAHYA Agâh b. Sâlih el-‹stanbuli,  Tarikat K›yafetlerinde Sembolizm,  nflr.  M.  Serhan Tay-
fli,  ‹st. 2002. 

YILMAZ,  Hasan Kâmil,  Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetîye Tarikat›,  ‹st. 1982. 

390

.




