
AZiZ İSTANBUL 

TORK l&TANBI!L 

Yahya Kemal'in el vazısı ile Aziz istanbul'un il k makalesi 
olan "Türk istanbul" 

kasının yarattığı edebiyattan hat sana
tına, süslemeden doğramacılığa, el sa
natlarından müsikiye, ev ve oda mima
risinden külliye mimarisine kadar her 
türlü sanat dalının mükemmeli aradığı 
ve bulduğu bir belde halini alışını dile 
getirmektedir. Yahya Kemal'e göre İ s
tanbul, bütün Türk tarihinin, Türk coğ
rafyasının bir terkibi, hulasası ve tecel
li yeri olmuştur. Yahya Kemal bu şehrin 
Türk istanbul haline gelişini, bazan mi
mari eserleri tek tek ele alarak, bazan 
da Türk semtlerinin doğup gelişmesini 
ve taşıdıkları manayı anlatarak dile ge
tirir. Ona göre Türk milletinin tarihi de
virler içinde meydana getirdiği üstün ve 
zengin medeniyetin bir cephesini teşkil 
eden milli mimari, milli zevkin tezahürü 
ve vatan toprakları üzerindeki milli var
lığın da açık bir delilidir. İstanbul'da ku
rulan mimari eserler arasında camiler 
önemli bir yer tutar. Yahya Kemal fe
tihten hemen sonra inşa edilen Eyüp 
Sultan Camii ile başlayan bu mimari ha
reketi, her devrin özellikleri hakkında 

bilgi vererek XVIII. yüzyılın sonlarına ka
dar getirir. 

Yahya Kemal, istanbul'da Türkler ta
rafından kurulan semtlere de özellikle 
dikkat eder. Bunların başında Boğaziçi, 
Eyüp, Üsküdar ve Kocamustafapaşa ge
lir'. istanbul 'un bu güzel semtlerini ku
ran Türklüğün Şark medeniyeti ölçüleri 
içinde hareket ettiğini. eserlerini bu me
deniyetin manevi havası ile ahlak ve mu
aşeret kaidelerine, hayat şartla rına gö
re meydana getirdiğini söyler. 
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Aziz İstanbul'da yer alan yazıların 
önemli bir kısmı Milli Mücadele sırasın
da kaleme alınmıştır. Yahya Kemal bu 
yazılarla bir yandan beş asırda İstanbul'
da meydana gelen medeniyet terkibini 
aydınlığa çıkarmak suretiyle bu şehrin 

her zerresi ile Türk olduğunu bütün dün
yaya göstermeye çalışmış, bir yandan da 
Anadolu'da çarpışan Milli Mücadele kah
ramaniarına hangi değerler uğruna mü
cadele ettiklerini anlatmak. istemiştir. 

Bir tanıtma yazısı ile birlikte Nihad Sa
mi Sanarlı tarafından baskıya hazırlanan 
eserde Yahya Kemal'in İstanbul üzerine 
söylediği beş şiir, istanbul 'un tarihi ve 
milli karakterini gösteren yirmi üç gra
vür ve fotoğraf, eserde yer alan yazılar
dan bazılarının el yazısı örnekleri de bu
lunmaktadır. İlk olarak 1964'te Yahya 
Kemal Enstitüsü tarafından yayımlanan 
Aziz İstanbul, ayrıca Milli Eğitim Bakan
lığı 1000 Temel Eser serisinde de basıl
mıştır (İstanbul 1969). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nihad Sami Banarlı. Yahya Kemal'in Hatıra
lan, istanbul 1960; a.mlf .. RTET, ll, 1187; Ne
cat Birinci, "Yahya Kemal'de Milli Mimari", 
Doğumunun 100. Yılında Yahya Kemal Beyat
lı, İstanbul 1984, s . 33-43; Ekrem Hakkı Ayver
di, "Yahya Kemal'de Şehir ve Mimari" , Yahya 
Kemal Enstitüsü Mecmuası, sy. 2, İstanbul 1968, 
s. 1-7 ; Ömer Faruk Akü n, "Osmanlı Tarihi 
Karşısında Yahya Kemal'in Şiiri", KAM, V /2 
( 1976), s. 13-34. Iii NECAT BiRİNci 

L 

AZİZ MAHMUD HÜDAYİ 
(ö. 1038/ 1628) 

Celvetiyye tarikatının kuru~usu, 
mutasawıf, şair . 

_j 

948'de ( 1541) Şereflikoçhisar'da doğ

du. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar'da 
ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstan
bul'a giderek Küçükayasofya Medrese
si'ne girdi. Medrese tahsilini tamamla
dıktan sonra hocası Nazırzade Ramazan 
Efendi'nin muid''i oldu. Talebelik ve mu
ldlik yıllarında bir yandan da Halvetiyye 
tarikatına mensup Küçükayasofya Camii 
Şeyhi Nüreddinzade Muslihuddin Efen
di'nin sohbetlerine devam etti. Hocası 
Nazırzade Edirne Selimiye Medresesi'ne 
müderris, Mısır ve Şam'a kadı tayin edil
diği yıllarda Hüdayl'yi yanından ayırma

dı. Hüdayl Mısır'da hocasıyla beraber bu
lunduğu sıralarda Halvetiyye tarikatının 
Demirtaşiyye kolundan Kerlmüddin el
Halvetl'den "usul-i esma" terbiyesi gör
dü. 1573'te Mısır'dan dönüşünde Bursa 
Perhadiye Medresesi'ne müderris ve Ca-

mi-i Atik Mahkemesi'ne naib tayin edil
di. Hocası Nazırzade ise Bursa mevlevi
yet*ine getirildi. Bursa'ya gelişinin üçün
cü yı lında hocası vefat etti. Talebelik ve 
muldlik yıllarından beri tasawuf çevre
siyle yakın teması bulunan Hüdayl, ho
casının ölümünün üzerinde bıraktığı de
rin tesir sebebiyle resmi görevlerinden 
ayrılarak daha önce vaaz ve sohbetleri
ne katıldığı Muhyiddin Üftade'ye intisap 
etti. Üç yıl gibi kısa bir zamanda seyr*ü 
sülükünü tamamladı. Şeyh Üftade ken
disini memleketi Sivrihisar'a halife ta
yin etti. Burada ancak altı ay kadar ka
labilen Hüdayl, şeyhi Üftade'yi ziyaret 
etmek için tekrar Bursa'ya döndü. Fa
kat bu arada şeyhi vefat edince Rume
li'ye gitti. Trakya ve Balkanlar'da bir sü
re kaldıktan sonra İstanbul'a geldi. Şey
hülislam Hoca Sadeddin Efendi'nin de
laletiyle tayin edildiği Küçükayasofya Ca
mii Tekkesi'nde sekiz yıl şeyhlik maka
mında bulundu. Bir yandan da Fatih Ca
mii'nde vaizlik yaptı, tefsir ve hadis akut
tu. Daha sonra Üsküdar'da Hüdayl Der
gahı 'nın bulunduğu yeri 1 589 yılında sa
tın aldı. Dergahın inşaatıyla daha yakın
dan ilgilenmek için ikametgahını Rum 
Mehmed Paşa Camii civarına nakletti. 
1 595'te dergahın inşaatı tamamlandı. 

1 599 yılında Fatih Camii vaizliğini bıra
karak Üsküdar Mihrimah Sultan (iskele) 
Camii'nde perşembe günleri vaaz ver
meye başladı. Sultan Ahmed Camii'nin 
açılışında (1616) ilk hutbeyi Aziz Mahmud 
Hüdayl okudu ve her ayın ilk pazartesi 
günü burada vaaz etmeyi kabul etti. Üs-

Aziz Mahmud Hüdayi'nin türbesi içindeki sandukası -
Üsküdar 1 istanbul 



küdar'da bulunduğu yıllarda Bulgurlu'da 
da bir çilehane ile bir hamam yaptırdı. 
Çilehanenin bulunduğu yerdeki Bulgur
lu köyü, llısuluk tarlaları ve Gaziler te
pesinin bir kısmı 1. Ahmed tarafından 
ferman-ı hümayunla Aziz Mahmud Hü
dayi adına tescil edildi. 

KanünT'nin, kızı Mihrimah Sultan'dan 
torunu Ayşe Sultan (ö. 1598) ile de ev
lendiği rivayet edilen Aziz Mahmud Hü
dayi Safer 1038'de (Ekim 1628) vefat et
ti. Altısı kız olmak üzere on bir çocuğu 
oldu ve nesli, kızları Ümmügülsüm (ö. 

1641), Zeyneb (ö. 1642) veFatma Zehra 
(ö 1675) vasıtasıyla devam etti. 

HüdayT. halktan sultaniara kadar uza
nan geniş bir tesir halkası meydana ge
tirdi. Devrin padişahlarıyla yakın ilgi kur
mayı başardı. lll. Murad, 1. Ahmed ve ll. 
Osman gibi padişahlara mektuplar yaz
dı , öğütler verdi. IV. Murad'a saltanat kı
lıcını kuşattı. Perhad Paşa ile Tebriz Se
feri 'ne katıldı. Zaman zaman padişahla
rın davetiisi olarak saraya gitti ve on
larla sohbetlerde bulundu. Evliya Çele
bi, "yedi padişahın HüdayT'nin elini öp
tüğünü, 170.000 müride iradet (el) ver
diğini" belirtir. Aziz Mahmud HüdayT'nin 
dergahı her zümreden insanlarla dolup 
taştı. Devlet ricalinden Sadrazam Kay
serili Halil Paşa, Dilaver Paşa, ilmiyeden 
Hoca Sadeddin Efendi, Sun'ullah Efen
di, Şeyhülislam Hocazade Esad Efendi, 
Okçuzade Mehmed Şahi Efendi, Sarı Ab
dullah Efendi, Nev'izade AtaT. meşhur 
süfT Oğlanlar Şeyhi İbrahim Efendi ve 
benzerleri onun dergahının müntesip ve
ya müdavimleri arasındaydı. Vefat etti
ğinde altmışa yakın halifesi bulunduğu 
rivayet edilen Aziz Mahmud Hüdayi, ha
lifeleri ve yazdığı otuz kadar eseriyle 
Anadolu ve Balkanlar'daki dini-tasawu
fT hayat üzerinde derin tesirler icra et
miş ve bu şekilde şöhreti günümüze ka
dar ulaşmıştır. Tekkesi, istanbul 'un en 
önemli tasawuf ve kültür merkezi ola
rak hizmet görmüş, bu dergahtan pek 

çok ilim ve fikir adamı , şeyh ve müsiki
şinas yetişmiştir. 

Hüdayi Dergahı ' na bağlı müelliflerin en 
meşhuru, şüphesiz , Rı1J:ıu'l-beyan sahi
bi l3ursalı İsmail Hakkı'dır. Eserlerinde 
sık ' sık HüdayT'den nakiller yapan Bursa
lı İsmail Hakkı. onu Gazneli Sultan Mah
mud ile mukayese ederek sevgisini şöy
le dile getirir: "Ey gürüh-ı Muhammedi 
biliniz 1 Geldi bu aleme iki Mahmüd 1 
Biri Mahmüd-i Gaznevi meşhür 1 Biri 
Mahmüd-ı ma'nevi ma'hüd". 

Gerek devrinde gerekse daha sonra 
yazılan tarih ve bibliyografya kitapların
da "kutbü'l-aktab, sahib-i zaman. mür
şid-i kamil" gibi unvanlarla anılması ölü
münden sonra da şöhretinin devam etti
ğini gösterir. Dilden dile nakledilen men
kıbe ve kerametleri halkın gönlünde taht 
kurmasını sağlamış, ziyaretçileri her de
virde artarak devam etmiştir. Daha sağ
lığında hayatını tehlikede gören pek çok 
devlet adamının onun tekkesine sığına
rak hayatını kurtardığı bilinmektedir. 
Vefatından sonra ise bıraktığı çok zen
gin vakfiyesi sayesinde tekkesi. imaret 
ve külliyesi halkın sığınak ve barınağı 

olmuştur. Özellikle mensupları. sevenle
ri ve türbesini ziyaret edenler hakkın
da, "Denizde boğulmasınlar, ahir ömür
lerinde fakirlik görmesinler ve imanları
nı kurtarmadıkça gitmesinler" şeklinde
ki duası. türbesini İstanbul'da Eyüp Sul
tan, Sünbül Efendi ve Yahya Efendi'den 
sonra ziyaretçisi en çok olan türbeler 
arasına sokmuştur. 1266 ( 1850) yangı
nında yanan Hüdayi Külliyesi'nin devrin 
padişahı Abdülmecid tarafından yeniden 
inşa ertiriimiş olması, bu sevgi bağının 
saray çevresinde devam etmekte oldu
ğunu gösterir. 

Eserlerinin İstanbul kütüphanelerin
de birçok nüshasının bulunması onların 
halk tarafından ne kadar sevilip benim
sendiğini gösterir. Celvetiyye tarikatı ve 
diğer tarikat mensuplarınca eserlerinin 
büyük bir kısmına şerh ve haşiyeler ya
pılmış, bazıları da Türkçe'ye çevrilmiş-
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AZiZ MAHMUD HÜDAYf 

Ali Alpas la n' ın eeli-ta' li k hatla 'Medet Ya Hazret-i Hüdayi' 
ya ZISI (Aziz Mah mud Hüd§yi Tür besi) 

tir. Yünus tarzındaki ilahilerine pek çok 
mutasawıf- şair tarafından nazireler 
yazılmıştır. Celveti tekkelerinde şeyhlik 
eden kimselerin tamamına yakın kısmı 
HüdayT tarzında şiirler yazmış ve beste
ler yapmıştır. 

TasawufT halk edebiyatı şairleri züm
resi içinde yer alan Hüdayi, sade ve hi
kemi mahiyette tekke şiirleri yazmıştır. 

Daha çok ilahi tarzındaki bu şiirleri bir 
divan oluşturacak sayıdadır. Şiirlerinde 
bazan hece, bazan da aruz veznini kul
lanan Hüdayi, İbnü'I-ArabT'nin sistemleş
tirdiği vahdet-i vücud* anlayışına bağ
lı bir mutasawıftır. Eserlerinde, şiirle

rinde ve mektuplarında bu açıkça görül
mektedir. Ancak onun vahdet-i vücüd 
anlayışını Yünus Emre kadar derin bir 
şekilde işlediğini söylemek güçtür. Bu
nunla birlikte tasawufun engin ruhunu 
samimi bir ifadeyle nazmetmiştir. İlahi
lerinden bir kısmı bizzat kendisi, bir kıs
mı da muhib ve müntesipleri tarafından 
bestelenerek yüzyıllar boyu tekketerde 
okunmuş, zikir meclislerinin ve ayinle
rin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Kurucusu bulunduğu Celvetiyye tarikatı 
Selamiyye, Hakkıyye, Fenaiyye, Haşimiy
ye adlı dört kola ayrılmıştır. Tekkelerin 
kapatılmasına yakın yıllarda. İstanbul'da 
bu koliara bağlı otuz kadar tekke bulun
maktaydı (bk. CELVETİYYE). 

Eserleri. Arapça ve Türkçe otuz kadar 
eseri bulunan Aziz Mahmud Hüdayi, dev
rinin anlayışına uyarak eserlerinin ço
ğunu Arapça yazmıştır. Başlıca Arapça 
eserleri şunlardır: 1. N efa, isü '1-meca
lis. TasawufT bir tefsirdir. Ancak Kur'an 
ayetlerinin tamamı değil seçilen bazı 

ayetler açıklanmıştır. Yazmalarının bir 
kısmı iki. diğerleri üç cilt halinde olup 
en düzgün ve en eski nüshası Süleyma
niye Kütüphanesi 'ndedir (Şehid Ali Paşa, 

nr. 172- 174). 2. Camicu'l-feia,il ve ka
mi cu'r-re?ô, il. ilmi, am eli ve ahlaki ·fa
ziletleri anlatan bu eser. HüdayT'nin en 
meşhur ve en yaygın eserlerinden biri 
olup en eski nüshası Köprülü Kütüpha-
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AZiZ MAHMUD HÜDAY! 

nesi'ndedir (nr. 1853/3). Eser H. Kamil 
Yılmaz tarafından İlim Amel ve Seyr ü 
Sülı1k adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir (İs

tanbul 1988). 3. MiftôJ:ıu'ş - şalat ve mir
~atü'n-necat. Namazın fazilet ve hikmet
terini anlatan risalede Muhyiddin İbnü'l
Arabf ve Şehabeddin Sühreverdf gibi bü
yük mutasawıfların fikirterine de yer ve
rilmiştir. 101 O ( 1601) tarihli en eski yaz
ma nüshası Murad Molla Kütüphanesi'n
dedir (nr 1314/ 4). Bu risate de H. Ka
mil Yılmaz tarafından tercüme edilerek 
İlim Amel ve Seyr ü Sülı1k adlı eserin 
sonunda yayımlanmıştır. 4. ljulaşatü'l

al]bdr if aJ:ıvali'n-nebiyyi'l - mul]tar. Hü
dayf'nin hilkat. vartık ve hakikat-i Mu
hammediyye gibi tasawuff konuları iş

lediği yaklaşık altmış varaklık bir eseri
dir. En eski yazma nüshası 1 037 ( 1627) 
tarihli olup Hacı Selim Ağa Kütüphane
si'ndedir (HüdayT, nr. 258). s. Ijabbetü'l
mahabbe. Allah. Peygamber ve Ehl-i beyt 
sevgisini anlatan küçük bir risatedir. Ah
med Remzi Akyürek tarafından Mahbı1-

bü'l-ahibbe adıyla tercüme edilen bu ri
sateyi Rasim Deniz yeni harflerle yayım
tamıştır (Habbetü'l·Mahabbe Tercümesi 
Mahbabü'l·ahibbe, Kayseri 1982) 6. Keş- · 
tü '1 -km d.' 'an vechi's- sema'. Sernam 
meşruiyetini müdafaa için yazılmış olan 
bu risatenin 1 O 16 ( 1607) tarihli nüshası 
Köprü tü Kütüphanesi'ndedir (nr 15831 
7). Eser·H. Kamil Yılmaz tarafından ter
cüme edilerek neşredilmiştir ("Hüdayi'
nin Sema Risi'ılesi", MÜİFD, IV 1 I 9861. s. 
273-284). Bunlardan başka Ifayatü'l-er
vaJ:ı ve necatü'l-eşbdh, el - FetJ:ıu'l-ila

hi, Tecelliyat, et- Tarf~atü'l-MuJ:ıam
mediyye, Fetliu'l-bdb ve ret'u'l-J:ıicab, 
el-Mecalisü 'l-va '?Jyye adlı Arapça eser
teri vardır. Şeyhi Üftacte'nin sohbette
rinde tuttuğu notlardan meydana ge
ten Vakı 'at adlı eser de genellikle Hü
dayf'ye nisbet edilmiştir. Yazmatarı ge
nellikle üç cilt halinde tertip edilmiş olan 
eserin, üzerinde Hüdayf'nin hattı oldu
ğuna dair bir kayıt bulunan riüshası Ha
cı Selim Ağa Kütüphanesi'ndedir (Hüda
yT, nr. 250). 

Hüdayf' nin belli başlı Türkçe eserteri 
de şunlardır: 1. Divan. Divan-ı İlahiy
yat otarak da bilinen eserde Hüdayf'nin 
255 kadar ilahisinden başka rubar ve kı
tatar da vardır. Divan Kemateddin Şeno
cak ve Ziver Tezeren tarafından ayrı ayrı 
yayımlanmıştır (İstanbul 1970, 1986) 2. 
Necatü'l-garik fi'l-cem'i ve't-tefrik. Ta
savvuf terimlerinden olan cem' ve farkın 
manzum otarak antatıldığı bir risatedir. 
3. Tarfkatname. Cetvetiyye tarikatı ada-
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bını anlatan bir risatedir. Bu üç eser Nüri 
adlı bir kiş i tarafından Külliyyat-ı Haz
ret-i Hüdayi adıyla yayımtanmıştır (istan
bul I287l. Bu neşrin sonunda Hüdayf'nin 
kısa bir hal tercümesiyle tarikat silsilesi
ne de yer verilmiştir. Aynı eserleri, Hü
dayf Asitanesi'nin son postnişinlerinden 
Mehmed Gülşen Efendi (ö 1925). başına 
daha geniş bir hat tercümesi ve Hüdayf'
nin Arapça et-Tarf~atü'l-MuJ:ıammediy
ye adlı eserini de ilave ederek yeniden 
neşretmiştir (İstanbul 1338). 4. Mektı1-
bdt. Hüdayf'nin lll. Murad'a ve diğer pa
dişahtarta bazı devlet erkanına gönder
diği mektuplardır. Çoğu lll. Murad'a ya
zılan 152'si Türkçe, yirmi iki kadarı da 
Arapça mektuptan otuşan bir nüsha Sü
leymaniye Kütüphanesi'ndedir (Fatih, nr. 
2572) s. Nesaih ve Mevaiz. Hüdayf'nin 
vaaz ve nasihattarını ihtiva eden eser 
237 varak olup kırk üç bölümden olu
şur. Bilinen tek yazma nüshası Hacı Se
lim Ağa Kütüphanesi 'ndedir (HüdayT, nr. 
266). 6. Mi'raciyye. Mi'rac hadisesini ayet 
ve hadislerin ışığı attında anlatan bir ri
sate olup bir nüshası Hacı Selim Ağa Kü
tüphanesi'ndedir (HüdayT, ~r 262) 
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~ HASAN KA.MİL YıLMAZ 

AZİZ MAHMUD HÜDAYi 
KÜLLİYESİ 

İstanbul Üsküdar'da 
banisi Aziz Mahmud Hüdayi'nin 

adıyla anılan külliye. 
_j 

Doğancılar'da Ahmet Çelebi Mahalle
si 'nde. bugün Hüdaf Mahmud, Aziz Mah
mud ve Aziz Efendi Mektebi sokaktarı
nın kuşattığı bir arsa üzerinde 997-1003 
( 1589 -1595) yılları arasında kurulmuş
tur. Aziz Mahmud Hüdayf'nin tekke ve 
türbesi etrafında teşekkül eden bu kül-

liye, asitane" ve pir evi sıfatları ile. Cet
vetiyye tarikatının merkezini teşkil et
miş olan büyük ve önemli bir tekkedir. 
Nitekim Osmanlı kaynaklarında Hazret-i 
Hüdayr Asitanesi, Hüdayr Mahmud Efen• 
di Asitanesi, Pfşvay-ı TarTkat-ı Aliyye-i 
Cetvetiyye, Aziz Mahmud Hüdayr Efendi 
f-jankahı, Hankah-ı Cetvetr, Hazret- i Hü
dayf Aziz Mahmud Efendi Dergahı ve Hü
dayr Aziz Mahmud Efendi Tekkesi gibi 
adlarta anıtmaktadır. 

Külliyenin çekirdeğini oluşturan tek
kenin banisi Aziz Mahmud Hüdayr tek
kenin arsasını 1589'da satın almış ve 
aynı yıl inşaatı başlatmıştır. Muhteme
len mensupları ve muhiblerinin de kat
kıları ile 1 003'te ( 1595) tamamlanan ilk 
tekke aynı zamanda tevhidhane olarak 
kullanılmıştır. Burası 1 007'de ( 1598-99) 
bizzat banisi tarafından minber ilave
siyle camiye çevrilmiştir. Külliye bu tev
hidhane ile bunun etrafında yer atan der
viş hücreleri, aşhane- imaret niteliğinde 
büyük bir mutfak, taamhane, biri ken
disine. dördü de kıziarına tahsis edilmiş 

toptam beş meşrutahane ve cümle ka
pısı ile yanındaki iki çeşmeden meyda
na getmekteydi. Bu yapılara, baninin ha
yatının sonlarına doğru inşa edilen tür
besini de ilave etmek gerekir. 

Hüdayr Külliyesi'nin kurutuşundan XIX. 
yüzyıl ortalarına kadar çeşitli tamirler 
geçirdiği, zaman zaman bazı eklerle bü
yütüldüğü ve kalabalık bir derviş züm
resini besteyepilecek güçte maddi kay
naklarta bunları barındırabilecek ölçüde 
rnekantara sahip olduğu anlaşılmakta 

dır. Ancak 1850'de Üsküdar Çarşısı ' nda 
çıkan ve külliyenin bulunduğu yamaca 
doğru yayıtan bir yangın sonucunda Hü
dayr Türbesi dışında katan binatar orta
dan kalktığından türbe kısa bir müddet 
tevhidhane otarak kullanılmıştır. 1272'
de (1855-56) Sultan Abdülmecid tarafın 

dan türbe de dahil olmak üzere külliye 
yeni baştan inşa ettirilmiştir. Külliyenin 
bu ikinci inşasında geniş mimari prog
ramı ve yerleşim düzeni hemen hemen 
aynen korunmuş, ancak cami-tevhidha
neye hünkar mahfili ile arsanın güney 
kesimine bir sıbyan mektebi ilave edil
miştir. Yine bu dönemde Sultan II. Ab
dülhamid'in yakın adamlarından Lutfi 
Bey 1317'de (1899-1900) cami-tevhidha
nenin karşısına, içinde bir kısmını kendi
sine ve aile fertterine türbe otarak tah
sis ettiği müstakil bir kütüphane binası 
yaptırmıştır. Bundan bir yıl sonra külli
ye, masrafları hazine-i hassactan karşı
tanmak suretiyle tamir ettirilmiş ve ha-


