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1. Giriﬂ
Bu tebli¤ metninin konusunu Azîz Mahmud Hüdâyî dergâh›n›n vakf› ve hizmetleri ile ça¤daﬂ benzeri kurumlar›n hizmet anlay›ﬂlar›n›n karﬂ›l›kl› sorgulanmas›
oluﬂturmaktad›r.
Tebli¤ metnimi haz›rlarken 1999’da Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Tarih bölümünde tamamlad›¤›m doktora tezimden1 yararland›m. Vak›flar›n toplum hayat›ndaki rolü, çok yönlü araﬂt›r›lmas› gereken bir konu olarak gündemimizdedir. ‹stanbul’da Osmanl› sultanlar›na yak›nl›¤› ile bilinen,
Celvetî tarikinin kurucusu, âlim ve ﬂeyh Azîz Mahmud Hüdâyî, eserleri, dilden
dile dolaﬂan ilâhileri, kurdu¤u vak›f ve hizmetleriyle dört yüz y›l› aﬂk›n bir zamand›r tan›nmaktad›r.
Geçti¤imiz y›llarda dünyada egemen olmak isteyen unsurlar aras›nda çok revaçta olan ve iddia edildi¤i ﬂekilde gerçekleﬂmesi için u¤raﬂ›lan medeniyetler çat›ﬂmas›2 tezinin karﬂ› tezi, yüz y›llar önce vak›f medeniyetini kuranlarca yaﬂanarak
ortaya konulmuﬂtur.3 Bu anlay›ﬂ›n bir ürünü olan, Hüdâyî vakf›na ait verileri,
siyaset bilimi ve sosyolojinin yöntemleri ile tarihî bak›ﬂ aç›s›ndan sorgulayarak
de¤erlendirmek istedim. Hüdâyî vakf› üretti¤i hizmetleriyle, halk›n her kesiminden insan›n katk›lar›yla, devletten ba¤›ms›z, ay›r›m gözetmeksizin topluma
hizmet götürmeyi amaçlayan, ortak bir faaliyet alan› oluﬂturabilmiﬂ midir? Hüdâyî vakf›n›n kuruluﬂ belgelerinde 17. yüzy›lda resmî veya devlete ait olmayan4
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hizmet varl›¤›ndan söz etmek mümkün müdür? Bat›da sunuldu¤u ﬂekliyle “oryantal despotizm,”5 halk›n hayat›nda egemen miydi? Bu sorulara cevap ararken
araﬂt›rmam›n kaynaklar› ve di¤er tart›ﬂmalar›n özetinden konuya giriﬂ yapmak
istiyorum.

2. Vak›f Medeniyetinin Kayna¤›
Bu makalede kullan›lan birincil kaynaklar Hüdâyî vakf›n›n vakfiyeleridir.6 Azîz
Mahmud Hüdâyî, vakfiyelerinde çok aç›k bir dille Allah r›zâs›n› tahsil için hay›r yapmak istedi¤ini belirtmektedir. Bu arzusunu iman›n›n kayna¤› olan
Kur’an’a dayand›rmaktad›r. Hemen her biri bir edebî eser mahiyetinde olan Hüdâyî vakfiyenâmelerinde s›kça tercih edilen Kur’an âyetlerinden meselâ; Bakara
sûresinde “...kendiniz için önden gönderdi¤iniz her hayr› Allah kat›nda bulacaks›n›z...”(Kur’an 2:110)7; Âl-i ‹mrân sûresinde “Her insan ölümü tadacakt›r.
K›yâmet günü ecirleriniz size mutlaka ödenecektir. Ateﬂten uzaklaﬂt›r›l›p cennete sokulan kimse art›k kurtulmuﬂtur. Dünya hayat›, zâten, sâdece, aldat›c› bir geçinmeden ibârettir.” (K 3:185), Zilzâl sûresinde “Kim zerre miktar hay›r yapm›ﬂsa onu görür.” (K 99:7) ﬂeklinde ifade bulan dünya görüﬂü vak›f müessesesinin
esas gayesidir.8
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin vakfiyelerinde zikredilen di¤er âyetler ise ﬂöyledir:
Mülk sûresinde “Hükümranl›k elinde olan Allah yücedir ve O her ﬂeye Kadir’dir.” (K 67:1), Nahl sûresinde “Sizde olanlar tükenir ama, Allah kat›nda olanlar sonsuzdur, tükenmez. Sabredenlere ecirlerini, yapt›klar›ndan daha güzeli ile
ödeyece¤iz.” (K 16:96), Mü’min sûresinde “Bugün herkese kazand›¤›n›n karﬂ›l›492
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¤› verilir. Bugün haks›zl›k yoktur. Do¤rusu Allah, hesab› çabuk görendir.” (K
40:17), Nisâ sûresinde “Kim Allah’a ve Peygambere itâat ederse, iﬂte onlar Allah’›n nîmetine eriﬂtirdi¤i peygamberlerle, dosdo¤ru olanlar, ﬂehîdler ve iyilerle
berâberdirler. Onlar ne iyi arkadaﬂt›rlar!” (K 4:69), Enbiyâ sûresinde “Zekeriyâ
da: “Rabbim! Beni tek baﬂ›ma b›rakma, Sen vârislerin en hay›rl›s›s›n” diye nidâ
etmiﬂti.” (K 21:89), Bakara sûresinde “Vasiyeti iﬂittikten sonra de¤iﬂtiren olursa,
bunun günah› de¤iﬂtirenlerin üzerinedir. Allah ﬂüphesiz iﬂitir ve bilir.” (2/181).
Bu örnekleri ço¤altmak mümkün olmas›na ra¤men biz buraya bir kaç tanesini
ald›k. Söz konusu âyetlerin içeriklerinden anlaﬂ›laca¤› gibi vâk›f Azîz Mahmud
Hüdâyî dünya hayat›n›n kal›c› olmad›¤›na, gerçek güç sahibinin Allah oldu¤una inanarak mal›n› ve sahip oldu¤u her ﬂeyi vakfetmiﬂtir. Bu dünya görüﬂü temel prensip olarak vakfiyelerinin tamam›ndan anlaﬂ›lmaktad›r. Kendisi (bugünün söyleyiﬂiyle) hukukçu ve ayn› zamanda bir tarikat ﬂeyhi olarak çizdi¤i devrinin yüksek e¤itimli din adam› portresinde yaﬂam›n›n her an›nda Kur’ân-› Kerîm’de yer alan temel ahlâk prensiplerini kurdu¤u müessese ile yaﬂamak gayretini ifade etmektedir.
Profesör Bahaeddin Yediy›ld›z,9 “Türk kültür sisteminin dinî boyutunun temelini teﬂkil eden Kur’ân âyetlerine iki örnek vermektedir: “Allah’a ve âhiret gününe inan›rlar, iyili¤i emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çal›ﬂ›rlar, Hayrât’ta yani hayrî ve sosyal iﬂlerde biribirleriyle yar›ﬂ yaparlar, iﬂte onlar kurtuluﬂa erenlerdir.” (K 3:114).”Herkesin (ve her milletin) yöneldi¤i bir yönü ve yöntemi vard›r. Siz hayrât yapmaya koﬂun, bu hususta biribirinizle yar›ﬂ edin...” (K 2:148).
Kur’ân-› Kerîm’in Osmanl› Türk kurumlar tarihinde bu ﬂekilde yer sahibi ve hatta kaynak oluﬂu üzerinde özellikle günümüzdeki menfî ﬂartland›rmalar sebebiyle daha çok durmak gereklidir. Öteki dünya anlay›ﬂ› ve “verenin esas alan oldu¤una” dair Hz. Aiﬂe’den nakledilen hadiste de belirtildi¤i ﬂekilde hay›r iﬂlemek,
halka hizmete koﬂmak ve hele de kul hakk›n› gözetmek10 gibi ince düﬂüncelerle
örülmüﬂ “hayrat” kavram›n› vak›f kuruluﬂlar›n›n gayesi olarak tarif edebiliriz.
“Osmanl› dönemi Türk toplumunda insanlar›n maddî ve mânevî ihtiyaçlar›n›
karﬂ›lamak üzere tesis edilen vak›f kuruluﬂlar›n›n neden son derece yayg›n oldu¤unu anlamak”11 için gönül huzuru ve iki dünya mutlulu¤unu arayan hayat
gayesi yeterince aç›klay›c›d›r.
Vak›f kurucular› hakk›nda kullan›lan “sâhibü’l-hayrât” sözü insanlar›n hayattaki hedeflerini ortaya koymaktad›r. Vak›flar, Allah’a hesap verece¤ine inanarak,
yani ahiret gününü düﬂünerek yaﬂam›ﬂ insanlar›n hizmet anlay›ﬂ›n›n eserleridir. Azîz Mahmud Hüdâyî, vakf› ve hizmetleri ile bize as›rlar öncesinden adeta
karﬂ›l›k beklemeden hizmete koﬂmak, insanlar›n ihtiyaçlar›n› görmek ve bu suretle cemiyette nizam›n, ahengin temini için çal›ﬂmak bahislerinde misal teﬂkil
etmektedir.
Hüdâyî vakf›n›n hizmetleri, ﬂu üç ana baﬂl›kta toplanabilir: e¤itim-ö¤retim hizmetleri, sosyal hizmetler, dinî hizmetler. Bunlar›n ça¤daﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n›n hizmet alanlar› ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› “sivil toplum” kavram›n› üreten Bat›l› sosyologlar›n ve siyaset bilimcilerin anlay›ﬂlar› do¤rultusunda tam olarak yap›lamaz. Çünkü Bat›’da sivil toplum düﬂüncesi ekonomik olarak ezilen kitlele493
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rin isyanlar ile dile getirdikleri ve demokrasi idaresi ile ço¤unlu¤un sesinin ifade edilmesi amac›yla ortaya ç›km›ﬂt›r.
Elimdeki malzemeden yola ç›karak vak›f hizmetlerinin sivil toplum anlay›ﬂ›na
temel oluﬂturdu¤u kanaatimi ispata çal›ﬂaca¤›m. Bu giriﬂimde yaln›z de¤ilim. Bu
konuda yak›n geçmiﬂte yay›nlanm›ﬂ makale ve kitaplar mevcuttur. Biz ekonomik
ve teknolojik geri kalm›ﬂl›¤›n Do¤u kültürü veya ‹slâm dininden kaynaklanmad›¤›na dair araﬂt›rmalar› yine Bat›’l› akademisyenlerden okuyunca ancak belki ikna oluruz. Bana kal›rsa kendi özelliklerimizi anlamam›z çok daha önemlidir. Tarih bilmek, bugünü ve yar›n› anlamak için elzemdir. Gecikerek de olsa, bütün bu
eski oryantalist yaklaﬂ›mlar›ndan kurtulmak için dürüst araﬂt›rmalarla çal›ﬂmak
görevimizdir. Amac›m mevcut periﬂan halimize ne özür üretmek, ne de geçmiﬂin
harikalar›na yan›p yak›lmak. Modern dünyan›n (Türkiye de dahil olarak) yaﬂad›¤› problemlerin, tatminsizliklerin aﬂ›lmas›na biz elimizdeki bu kaynaklarla çare
olabilir miyiz? sorusunu da soruyorum. Öncelikle kendi ad›m›za ekonomik kalk›nma, adalet ve huzurla yaﬂamak, teknolojinin nimetlerinden yararlan›rken kültürel güzelliklerimizi korumak, bütün bunlar› yaparken halk›n yediden yetmiﬂe
uyan›k bir ﬂuurla kendi kendine hizmet götürmek yar›ﬂ›nda yaﬂamas› demokrasinin iﬂlerli¤ini zenginleﬂtirebilir mi? sorusu da di¤er bir merak›m.
Günümüze kadar sivil toplum kuruluﬂlar› hakk›nda yap›lan tart›ﬂmalarda bask›c› Do¤u medeniyetinin kesinlikle sivilleﬂmedi¤i hep barbar hükümdarlar elinde kiﬂiliksiz oldu¤u söylenir.12 Aksini isbat eden çal›ﬂmalar Türkçe’de de yay›nland›kça bu türlü efsanevî kuruntular hükmünü kaybedecektir.13 Miriam Hoexter, “Vak›f Müessesinde Aksetti¤i Vechile Allah’›n ve Kullar›n Hukuku”14 isimli
makalesinde, çal›ﬂt›¤› belgelere dayand›rarak vak›flarda devlet dahli olmad›¤›
fikrini ileri sürer. Ona göre, “vakf›n kavram olarak ne oldu¤unu anlaman›n
anahtar› Allah’›n ve kullar›n hukukunun ne oldu¤unu ö¤renmektir.”15 Hoexter
makalesinde hayrî ve zürrî vak›flar aras›nda bir karﬂ›laﬂt›rma yapar, kurulan vak›f aile yarar›na dahi olsa sonuçta bu vak›flar›n da bir baﬂka özel vakf›n kaynaklar›na kat›lmas›na dair hükmün olmas› sebebiyle yine Allah r›zâs›n›n tahsilinin
vâk›flar›n ana gayesi oldu¤u üzerinde durur.16 Turner ise, sivil toplum kavram›n›n “Oryent” denilen Do¤u’nun “sadece devletten ibaret olup, orada toplumdan
söz edilmesinin mümkün olmad›¤›n› ve bunun oryantalizmin tan›m› oldu¤unu”
söyler.17
Hoexter, “Vak›f ve Halka Aç›k Alan”18 makalesinde sivil toplumun Do¤u ile Bat› aras›ndaki en önemli fark›n› ﬂöyle aç›klar: “19. yüz y›ldan önce, Bat›da yönetenle yönetilenler aras›nda çok iyi aç›klanm›ﬂ resmî iliﬂkiler oldu¤u halde ‹slâmî toplumlarda yönetenle toplum aras›nda genel ve yayg›n k›ymet hükümleri ve
sosyal de¤erlerde kökleﬂmiﬂ resmî olmayan bir anlay›ﬂ esast›r.” Yazar devamla
sivil toplumun ortaya ç›k›ﬂ›nda vakf›n rolü hakk›nda “Vak›f çal›ﬂmalar›; yöneticiler, idarî erkân ve memurlar›n, —fakir-zengin, erkek-kad›n— bütün bir Müslüman toplulu¤u ile yanyana çok canl› bir halka aç›k alan oluﬂturulmas› ve geliﬂtirilmesinde pay sahibi olarak yaﬂad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Hakikaten, toplumun bütün unsurlar› vak›f arac›l›¤›yla yönetenler dahil olmak üzere, ümmetin hizmetinde seferberdirler.” demektedir.
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Hoexter; vak›f ve kurucusu vâk›f veya vâk›feler hakk›nda ise ﬂu aﬂa¤›da k›smen
çevirisini yapt›¤›m›z sat›rlar› yazm›ﬂt›r:
Hay›rseverli¤in tan›m› vak›f ile çok geniﬂ bir yelpazede, aile üyelerinden tüm bir
cemiyete hizmete varana dek bir çok müesseseyle hizmet vermek ve bu hizmette devaml›l›¤› sa¤lamakt›r. (...) Bu suretle vak›flar yöneten otoriteyle vak›f hizmetlerinden yararlanan gruplar aras›nda bir alan oluﬂmas›n› temin ederek resmî alandan ba¤›ms›z halka aç›k bir alan›n oluﬂmas›na da yard›m etmiﬂtir. (...)
Vak›flar ayr›ca toplumu yöneticisiyle bütünlemekte bir arada durmalar›n› sa¤lamakta da hizmet vermiﬂtir. Vak›flar, ayr›l›k ve yabanc›laﬂma yerine paylaﬂ›lan
de¤erlerin güçlü ba¤›, yayg›n kültürel semboller ve idareciyle toplum aras›nda
ortak bir dil tesis edilmesine de yard›m etmiﬂlerdir.19
Vakf›n Müslüman cemiyetlerindeki rolünün anlaﬂ›lmas› için buradaki örne¤imiz, Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin Üsküdar’daki dergâh›n›n vakf›d›r. 16.
ve 17. yüz y›llardaki hizmetlerini kuruluﬂ belgeleri olan vakfiyeleriyle çal›ﬂt›¤›m›z bu vak›f hakk›nda verece¤imiz bilgiler zaman zaman Hüdâyî âsitânesine
sonradan gelir ve hizmetleriyle kat›lm›ﬂ di¤er vâk›f ve pek çok vâk›fe vak›flar›ndan örnekleri de havidir. Çal›ﬂmay› sadece dergâh›n ﬂeyhi ile s›n›rland›rmak ve
yaln›z Hüdâyî hazretlerinin vakfiyeleri ile yetinmek de mümkündü. Ancak, sosyal tarihe ›ﬂ›k tutacak o kadar canl› ve renkli malzeme ile çal›ﬂt›ktan sonra bunlardan da bir nebze olsun bahsetmek gerekir diye düﬂündük.

3. Hüdâyî Vakf›
1589-1595 y›llar› aras›nda kurulmuﬂtur, binalar›n tamam›n›n inﬂas› takriben
1623 y›l›nda tamamlanm›ﬂt›r. Z(viye, mescid, im(reth(ne, türbe, çeﬂme ve meﬂrutalardan meydana gelen külliyenin ilk yap›ld›¤› zamanki ﬂekli hakk›nda fazla
bilgi bulunmamaktad›r. Önce mescid olarak yap›lan k›s›m daha sonra bir minber il(vesiyle 1598 y›l›nda camiye çevrilmiﬂtir.20 Külliye, bu tevhidh(ne ile etraf›nda yer alan derviﬂ hücreleri, aﬂhane-imaret niteli¤inde büyük bir mutfak, taamh(ne, biri Hüd(y(‘ye, dördü k›zlar›na ait beﬂ meﬂrutahane ve cümle kap›s› ile
bunun yan›ndaki iki çeﬂmeden meydana gelmekteydi. Bu yap›lara, Hüd(y(‘nin
hayat›n›n sonlar›na do¤ru yap›lan türbesi de eklenmiﬂtir.21
Azîz Mahmud Hüdâyî, külliyeye hayatiyet vermek maksad›yla kurdu¤u vakf›ndan, külliyenin bütün unsurlar›n›n bak›m› ve gerekti¤inde tamir edilebilmesi
için, yap›lacak harcamalarda kullan›lmak üzere tahsisat ay›rm›ﬂt›r. Buna göre;
bütün akarat, cami, ﬂad›rvan ve çeﬂmelerin gerektikçe, öncelikle tamirleri yap›lacakt›r.22 Hüdâyî’nin 9. Vakfiyesinde23, “evvelen ibka-i rakabe-i vakf takdim ve
masalih-i bina ve meremmet tetmîm” denilerek vakfa gelir sa¤layan mevkufât›n tamir ve bak›mlar›yla onlar›n korunmas›n›n ön s›rada yer almas› gerekti¤i
belirtilmiﬂtir. Zira külliyede devr-i dâimi sa¤layan bunlar›n varl›¤›d›r. Bilâhare, yapt›rd›¤› ﬂad›rvan, cami, dergâh gibi külliyenin unsurlar›n›n bak›m›n› istemiﬂtir.
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Söz konusu hay›r kuruluﬂlar›n›n sürekli iﬂleyebilmesi, masraflar›n›n karﬂ›lanabilmesi ve bu müesseselerdeki görevlilerin ücretlerinin ödenmesi için düzenli
gelir kayna¤› olan mal varl›¤›, vak›f akdinin esas konusunu oluﬂturmaktad›r.

4. Hüdâyî Vakf›n›n Gelirleri
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin, külliye giderlerini karﬂ›lamak üzere vak›f olarak tahsis etti¤i taﬂ›n›r ve taﬂ›nmaz mal varl›¤› Tablo-1’de gösterilmiﬂtir. Hüdâyî Türbe Koleksiyonu (HTK)’nda bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî’ye ait 12 vakfiyeye göre vak›f gelirlerini 4 ana baﬂl›k alt›nda belirledik. Bunlar; meskenler, iktisâdî kuruluﬂlar (ticaret yerleri ve sanayi iﬂletmeleri), tar›m iﬂletmeleri ve nakit parad›r. 1.407.600 akçe olan nakit paran›n toplam akar içindeki yüzdesini bulmak maksad›yla, Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda bulunan 1594-1615 y›llar› aras›ndaki ev sat›ﬂ belgelerinden sat›lan menzillerin ortalama sat›ﬂ ücretini 16.000 akçe olarak tespit ettik. 1.407.600 akçeyi 16.000
akçeye bölmek suretiyle de bu parayla 88 menzil al›nabilece¤ini hesaplad›k.
Tablo - 1: Hüdâyî Vakf› Akarlar› (Gelir Gruplar›)
Akar›n Kategorisi
Mesken

Cinsi
26 menzil

Toplam Gelire
Nispeti
%36

47 oda
‹ktisâdî

Ticaret yerleri

Kuruluﬂlar

28 dükkân
1 kay›khane
%19

Sanayi

4 f›r›n

iﬂletmeleri

5 de¤irmen

Tar›m ‹ﬂletmeleri

Bulgurlu karyesi
2 bahçe

%1

1 ba¤
1 ceviz bahçesi
Nakit para (Akçe)

1.407.600

%44

(88 Menzil eﬂde¤eri)

4.1. Mesken
Mesken baﬂl›¤› alt›nda yirmi alt› menzil ve k›rk yedi oda veya hanenin, vakfedildi¤ini tespit ettik. Vakfedilen menziller Üsküdar’da, Bulgurlu karyesi, Bulgurlu karyesindeki Gaziler Depesinde, Kefce mahallesi, Kefce mahallesinde Gü496
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zelce Evliya Mezar› yak›n›nda, Cami-i Cedîd mahallesi, Merhum Dâvûd Paﬂa
mahallesi, Hamza Fakih mahallesi, Gülfam Hatun veya Gülfam mahallesi, Ahmed Çelebi Mescidi mahallelerinde yer almaktayd›lar.
Menzillerin bir ço¤unda altl›-üstlü odalar, avlular, sofalar, çeﬂme, su kuyusu,
küçük veya meyveli-meyvesiz a¤açlar› ile büyük bahçeler, kenîf, baz›lar›nda
ah›r, kimisi etraf› duvarla çevrili bir ortak avluya bakan odalar ve bu ortak avluda ortak kullan›m için su kuyusu bulunan menzillerdi.
Vakfiyelerde geçen menzil, beyt, oda, hane veya ev kelimelerini bütünüyle mesken grubunda birleﬂtirdik.
Meskenlerin 9 tanesi d›ﬂ›nda kalan konut tipleri, “icâre-i mu’tâde” ile kiraya verilecek, kira gelirleri de vak›fta toplanacak ve külliyenin fonksiyonu k›sm›nda
ele alaca¤›m›z hizmet gruplar›n›n giderlerine dönüﬂeceklerdir. Sözü edilen dokuz menzilin “tasarruf ve süknâ hakk›” hayatta oldukça vâk›f›n kendisine ait
olacak, vefât›ndan sonra ise bu evlerle ilgili kullanma ve oturma hakk› tamam›yla evlâd›na geçecektir. Bu hususla ilgili ﬂartlar külliyenin hizmetleri bölümünde ele al›nmaktad›r.

4.2. ‹ktisâdî Kuruluﬂlar
‹ktisâdî kuruluﬂlar kapsam›nda ticarî ve s›naî faaliyet göstererek vakfa gelir getiren yirmi sekiz dükkân, beﬂ de¤irmen, dört f›r›n ve bir kay›khane bulunmaktad›r.
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Üsküdar’da Kefce mahallesinde on dört dükkân, dört bakkal dükkân›, bir dakîk
dükkân› (3. ve 5. vakfiyeler), Cami-i Cedid mahallesinde üç ve Merhum Dâvud
Paﬂa mahallesinde beﬂ dükkân (3. vakfiye), Gülfam çarﬂ›s›nda da bir nalçac›24
dükkân› kiraya verilerek elde edilecek gelirden çeﬂitli hizmetler görülecektir.
De¤irmenlerin geniﬂ ah›rlar› ve atlar›n yemlik yerlerinin bulundu¤u müﬂtemilât›ndan da bahsedilmektedir. Söz konusu f›r›nlar›n üçü ve beﬂ at de¤irmeni Üsküdar’da Kefce mahallesindedir (3. ve 5. vakfiyeler). Cami-i Cedid mahallesinde
de bir f›r›n vard›r (3. vakfiye).
ﬁemsi Paﬂa mahallesinde ise bir kay›khane vard›r (5. vakfiye).

4.3. Tar›m ‹ﬂletmeleri
Tar›m iﬂletmeleri kategorisinde bahçeler ve Üsküdar’da Bulgurlu karyesinin tamam› (bütün gelirleri ve tasarruf hakk› Hüdâyî’ye padiﬂah taraf›ndan verilmiﬂ
olarak) yer almaktad›r.25
Vakfiyelerde verilen tariflere göre bu bahçelerden Üsküdar, Bulgurlu’dakinin
içinde meyveli-meyvesiz a¤açlar, ba¤, üç su kuyusu, iki ev ve bir avlu vard›r (2.
vakfiye).
Üsküdar, Toygar mahallesindeki bahçede meyveli-meyvesiz a¤açlar, akar su, iki
su dolab›, su kuyusu üzerinde bir gurfe (cumba, balkon, ç›k›nt›l› pencere), kenif
ve avlunun da bulundu¤u anlat›lm›ﬂt›r (9. vakfiye).
Üsküdar, Kefce mahallesindeki ceviz bahçesi için bu ﬂekilde ayr›nt›l› bilgi verilmemektedir (3. vakfiye).
Vâk›f, bu bahçelerin de meskenler gibi “icâre-i mu’tade” ile kiraya verilmelerini
ﬂart etmiﬂtir. Buraya kadar inceledi¤imiz vak›f akar gruplar›n›n tamam›n›n kiraya verilmesi ve elde edilecek gelirden külliyede gerçekleﬂtirilecek hizmetlere
kaynak oluﬂturulmas› düﬂünülmüﬂtür.

4.4. Nakit Para
Toplam 1.407.600 akçe olan nakit paran›n y›ll›k %10 faizle nemaland›r›lmas› istenmiﬂtir. Bu ﬂekilde elde edilen gelirle yap›lacaklara ait ﬂartlar 7, 8, 9, 10, 11 ve
12. vakfiyelerde belirtilmektedir.
Nakit paran›n iﬂletilme ﬂekli ve ﬂartlar›na örnek olmak üzere 7. vakfiyede; “sene-i kâmilden on akçe on bir akçe olmak hesab› üzere rehn-i makbuz-› kavî ve
kefîl-i mukîm-i melî ile yed-i mütevelli ile ale’l-vechi’l-ﬂer’iyyi’l-helâl istirbah ve
isti¤lâl olunub” denilerek vakfedilen paran›n, vakf›n mütevellisi taraf›ndan, y›ll›k %10 faizle nemaland›r›lmas›n›n istendi¤i görülmektedir.
Alt› vakfiyede vakfedilen toplam para miktar› 1.407.600 akçedir. Ana paraya dokunulmadan, yüzde 10 üzerinden faize verilen paran›n geliri ile yap›lacak hizmetler giderler k›sm›nda aç›klanmaktad›r.
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“Bankac›l›k sektörünün olmad›¤› o dönemde, bu faaliyetin ülke ekonomisine
katk›s›n› tahmin etmek güç olmasa gerektir.”26
Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesinin para olarak gözükmeyen, baﬂka gelir statüsünde kaynaklar› da bulunmaktad›r. Bunlar özellikle padiﬂahlar›n verdi¤i temliknamelerde belirtilen baz› vergi gelirleridir. Meselâ, Midilli Sanca¤›nda Kara
Kuyu isimli bir manast›r›n mahsûlü Hüdâyî cami ve türbesinin kandillerinin ya¤› için tahsis edilmiﬂtir. Ayr›ca, Yanbolu kazas›ndaki Garibceler Karyesi vergi
gelirleri Hüdâyî türbesinin ﬂem’, revgan ve sair levaz›m›na sarf olunmak üzere
tahsis edilmiﬂtir. Yine Yanbolu kazas›nda Karl›ca mezraas› vergi gelirleri Hüdâyî türbesi vakf›na verilmiﬂtir.
Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda söz konusu karye, mezraa ve sair yerlerin vergi
gelirleri ile ilgili külliye görevlilerinin sundu¤u arz-› haller ve bunlar›n cevab›
niteli¤inde gerekenin yap›lmas›n› isteyen padiﬂah emirlerini içeren pek çok tevki’, niﬂan, mülkname, berat ve tecdid-i berat bulunmaktad›r.
Üsküdar’da Bulgurlu ve Gaziler Depesi karyelerinin ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’ye temliki ve bütün vergi gelirlerinin kendisi taraf›ndan tespiti, kayd› ve toplanmas›n›n yap›lmas› konusundaki emr-i ﬂerîfin sûretinde27, buralar› “ister sats›n, ister hîbe etsin, ister vakfetsin” denilerek hatt-› hümâyun ile kendisine temlik olunmuﬂtur. Söz konusu karyeler “tekâlif-i örfiyeden” de muaf tutulmuﬂlard›r. Bu konuda, “subaﬂ›lar, beytü’l-mâl emîni ve cizyedârlar” taraf›ndan rahats›zl›k verilmemesi hususunda padiﬂah fermanlar›nda kesin bir ifade kullan›lm›ﬂt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin padiﬂahlarla yak›n münasebeti bulundu¤unu ve onlarla mektuplaﬂt›¤›n› gösteren belgelerde,28 vaaz vermek gibi görevler karﬂ›l›¤›nda kendisine padiﬂah vak›flar›ndan ücret tahsis edildi¤i belirtilmektedir.
Vakf›n kuruluﬂunda Azîz Mahmud Hüdâyî 1.407.600 akçe vakfetmiﬂtir. Kurulan sair vak›flar külliyenin ayakta kalmas›n› ve hizmetlerinin devaml›l›¤›n› bu
sûretle sa¤lam›ﬂlar ve külliye canl›l›¤›n› koruyabilmiﬂtir.
Nakit para konusunda üzerinde durulmas› gereken mesele paran›n de¤eri ile kuruﬂ ve akçe aras›ndaki farkt›r. “...1565 y›l›nda hem gümüﬂ para birimi olan akçe
hem de alt›n para birimi olan Sultaniyye veyahut Hasene-i Sultaniyye ufak çapta birer ayarlama geçirmiﬂlerdir. O zamana kadar akçe, asr›n baﬂ›ndan beri
0,731gr. a¤›rl›¤›nda bulunuyordu. Ayarlama neticesinde a¤›rl›¤› 0,680 grama
düﬂtü.”29
“...1584-86 y›llar›nda akçe %50 nispetinde ayarland›¤›ndan alt›n fiyatlar› normal olarak iki misline ç›kt› ve alt›n yüz yirmi akçeye tedâvüle baﬂlad›. Ancak piyasadaki raic daima bu resmî kurun üstüne ç›k›yordu. On yedinci asr›n ilk yar›s› piyasa kurunu resmî kura yaklaﬂt›rma çabalar›yla geçti. Akçe ayarlan›yor ve
k›rk›l›yordu. Müteaddit defalar sikke tashihine ihtiyaç görülüyordu.”30 T›pk›
günümüzde oldu¤u gibi o devirde de halk paras›n›n de¤erini korumak istemiﬂ
ve bunun için kuruﬂu tercih etmiﬂtir. Vak›flarda çal›ﬂan görevlilerin ücretleri ise
akçe ile ödenmiﬂtir.
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5. Hüdâyî Vakf›n›n Giderleri
Hüdâyî Türbe Koleksiyonunda yer alan 79 s›ra numaral› muhasebe defterinde
Hüdâyî Külliyesine gelir getiren Hüdâyî vak›flar› ve ona mülhak vak›flar›n çal›ﬂanlar›n›n ücretleri gösterilmiﬂtir. Cemâziyelevvel 1091/May›s 1680’de tutulmuﬂ bu deftere göre, görevlilere günlük 1.853,5 akçe ücret da¤›t›lmaktad›r. Bu
günlük toplam giderin 1.596,5 akçesi sadece tilâvet görevlerine ödenmektedir.
Geri kalan 257 akçe, 104 kiﬂiye sair hizmetler karﬂ›l›¤› olarak ödenmektedir. Bu
hizmetler; cami, mescid, mektep, matbah görevleri, su yolu tamircili¤i ve vak›f
yöneticili¤i görevlerini kapsamaktad›r.
Külliyenin oluﬂumundan itibaren geçen altm›ﬂ y›l içinde, dinî hizmetler kapsam›nda ele ald›¤›m›z tilâvet (yani sevâb› hediye edilmek üzere hatim ve baﬂka
dualar okunmas›) iﬂinin masraflar› toplam harcamalar içinde en fazla yeri tutmaktad›r.
HTK 12 numaral› muhasebe defterinde Gurre-i Muharrem 1087/Mart 1676-Gâyet-i Zilhicce 1090/Ocak 1680 tarihleri aras›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kurdu¤u külliyenin cami, türbe ve zaviye vak›flar› ile bunlara mülhak vak›flar›n gelir ve giderleri gösterilmiﬂtir. Muhasebe defteri, bize vakfiyelerin içeriklerinin
uygulamada gerçekleﬂip gerçekleﬂmedi¤ini göstermektedir. Vâk›flar›n belirledikleri kaynaklardan elde edilen gelirler akar olarak kaydedildikten sonra, bu
gelirlerin vâk›flar›n tayin ettikleri ﬂartlara göre hangi hizmetlere hayrat olarak
harcand›¤› da giderler grubunda belirtilmiﬂtir.
‹nceledi¤imiz 12 numaral› defterdeki gelir gider durumu aﬂa¤›daki tablolarda
özetlenmiﬂtir:
Tablo-2: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Gelirleri
Gelirin Kategorisi

Miktar› (Akçe)

Kira Gelirleri Toplam›

3.136.990.-

Muhtelif Gelirler Toplam›

8.502.120.-

GEL‹RLER TOPLAMI

11.639.110.-

Hüdâyî külliyesinin 12 numaral› muhasebe defterine göre gider grubunda ele
al›nan hizmetler k›saca ﬂöyledir. Camiin, türbenin, tekkenin, mektebin, dergâh›n mutfa¤›n›n, zaviyenin mutfa¤›na gelen su yolunun ve kandillerin sandukas›n›n gereken onar›mlar› için yap›lan masraflar dâimâ öncelikli olmuﬂtur. Onar›mlarla binalar›n hizmetlerinin süreklili¤i sa¤lanmaya çal›ﬂ›lm›ﬂt›r.
Hüdâyî camiinin ve türbesinin kandilleri için zeytin ya¤› al›m›, Ramazan geceleri ve Peygamberin do¤um günü olan Mevlüt Kandilinde Hüdâyî camiinde da¤›t›lmak üzere bal al›m›, Hüdâyî dergâh›n›n mutfa¤›nda çorba, helva, keﬂkül,
aﬂure, bu¤day yeme¤i ve baﬂka yemeklerin piﬂirilmesi için gereken malzeme al›m›, Hüdâyî zaviyesi mutfa¤›na yap›lan masraflar, baz› vak›flar›n zemin mukata500
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Tablo-3: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Giderleri

Giderin Kategorisi
Görevlilerin 48 Ayl›k Ücretleri Toplam›

Miktar› (Akçe)
2.259.936.-

Çeﬂitli Harcamalar Toplam›

591.981.-

Onar›m Giderleri Toplam›

197.233.-

1086-1090 Y›llar› Aras›nda Alime Hatun Vakf›ndan

9.720.-

Haremeyn’e Gönderilen Toplam Miktar
G‹DERLER TOPLAMI

3.058.870.-

Masraflardan Artan Miktar

8.580.240.-

TOPLAM

11.639.110.-

alar›, Hüdâyî türbesi ve camii ile su yolunun ihtiyaçlar› için yap›lan harcamalar
da di¤er masraflar olarak çok yönlü hizmetleri kapsamaktad›r.
HTK 79 numaral› defterde görevlilerin günlük ücretleri toplam›n›n 1853,5 akçe
olarak belirtilmiﬂti. Bu ücretin bir y›lda 656.139 akçe etti¤ini ve dört y›lda da bu
miktar›n 2.624.556 akçeye ulaﬂt›¤›n› hesaplad›k.31 HTK 12 numaral› deftere göre ise 48 ay için görevli ücretlerine 2.259.936 akçenin ödendi¤ini biliyorduk; bu
durumda aradaki 364.620 akçelik fark›n nerede oldu¤unu belirleyemedik. Bu
fark için aradan geçen zaman zarf›nda ortaya ç›kan yeni görevlerin ödemesi olabilece¤i ihtimali de mevcuttur.
Yapt›¤›m›z karﬂ›laﬂt›rmalarda vazifelilerin ücret ödemeleri, onar›m giderleri veya sair sosyal hizmetler olarak nitelendirdi¤imiz dergâh veya camide yap›lacak
ikramlara dair harcamalar ve di¤er bak›m masraflar› defterlerdeki hesaplara göre hep istenen ﬂekilde yerini bulmuﬂtur.
Hüdâyî külliyesini besleyen Hüdâyî vak›flar›n›n kuruluﬂu vakfiyelerin tarihi
esas al›nd›¤›nda 1623’te tamamlanm›ﬂt›r. Çal›ﬂmam›zda örnek ald›¤›m›z belgelerin içeri¤inde de vâk›flar›n paralar›n›n iﬂletilmesinde daima kuruﬂ al›n›p kuruﬂ verilmesi üzerinde durduklar›n› belirtmiﬂtik. Bu durumun özellikle savaﬂ
dönemlerinin sosyal psikolojisi ile do¤rudan ilgisi oldu¤u kan›s›nday›z.

6. Hüdâyî Vakf›n›n Hizmet Alanlar›
Hay›r yapmak için kurulmuﬂ bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n fonksiyonunu, hizmetlerini araﬂt›rarak tespite çal›ﬂt›¤›m›zda bu külliyenin bünyesinde
cami, zaviye (dârü’t-tevhîd), mektep, matbah, ﬂad›rvan, eski ve yeni olmak üzere akan sular›n ayr› menbalardan geldi¤i müstakil birer mecra› bulunan iki çeﬂme, ﬂeyhin kendisinin, aile üyelerinin ve camiinde görevli olan müezzinlerin
muhtaç olanlar›n›n ikametine tahsis edilmiﬂ evler ve hamamlar› bulundu¤unu
gördük.
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Vakf›n hizmetlerinin baﬂ›nda gelir getiren binalar›n ve di¤er akarlar›n bak›m ve
tamirine tahsis edilmiﬂ harcamalar gelmektedir. Hüdâyî vakf›n›n hizmetleri;
E¤itim-Ö¤retim Hizmetleri, Dinî Hizmetler, Sosyal Hizmetler ve Aile Fertlerine
Harçl›k olmak üzere dört grupta toplanm›ﬂt›r.

6.1 E¤itim ve Ö¤retim Hizmetleri
E¤itim-ö¤retime tahsis edilmiﬂ kuruluﬂlar, vak›f konusunun dünyaca tan›nan
otoritesi Profesör Yediy›ld›z taraf›ndan “mektepler, medreseler, dârü’l-hadisler,
dârü’l-kurrâlar ve zâviyeler”32 olarak tasnif edilmiﬂtir. Biz de bu tasnîfe dayanarak; Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n içinde yer alan ve inceledi¤imiz belgelerde
dârü’t-tevhîd, tekke, zâviye, hankah, âsitâne, dergâh isimleriyle an›lan zâviyesini33 e¤itim-ö¤retim müessesesi olarak ele alaca¤›z.
Hüdâyî’nin 1011/1602 tarihli ilk vakfiyesinde, yapt›rd›¤› mekânda bir dârü’ttevhîd vard›r. Kendisi bu mekân› “tarikatinin zikir usûlü vechile zikir ve tevhîdle meﬂgul olacak zevâta” sonsuza dek vakfetmiﬂtir. Bu zikir meclisleri dergâhta,
sohbetlerle ve karﬂ›l›kl› soru-cevap ﬂeklindeki görüﬂmelerle yap›lm›ﬂ, ﬁeyh efendinin mürﬂid olarak talebelerine verdi¤i derslerle yürütülmüﬂ, problemi olanlar
ona dan›ﬂm›ﬂlar ve dile getirilen dersler zikir meclislerinde uygulamal› olarak
icrâ edilmiﬂtir. Bunlar› kendisinin yazd›¤› eserlerden tespit mümkündür. Dergâh›n iﬂlevini, bugünkü kavramlarla tam olarak tarif için, orada yürütülen faaliyetleri iyi anlamak gerekir. Toplumdaki sosyal huzuru, adâleti ve dengeyi sa¤layan
temel prensipleri ö¤reten bu müessese günlük hayat›n her kesiminde bütün canl›l›¤› ile yer al›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ö¤retisinin a¤›rl›k noktas› ahlâkt›r. Ahlâk konusunda
kendisine örnek olarak ‹slâm peygamberini alm›ﬂt›r. Profesör Ali Yard›m “Tarih
boyunca peygamberlerin gönderiliﬂ sebebi incelendi¤inde, bir temel sebep karﬂ›m›za ç›kmaktad›r: Tevhîd inanc›ndan sapma ve ahlâk bozuklu¤u! (...) Sâdece “ahlâk bozuklu¤u” ve bu bozuklu¤un toplumda “hayat tarz›” haline gelmesidir ki, o
topluma bir “peygamber gönderme” sebebi olmuﬂtur. Çünkü ahlâken bozulan toplum dengeleri, sadece ilâhî kaynakl› güçler yard›m›yla tesis edilebilmektedir. Peygamber Efendimiz’in insanl›¤a gönderiliﬂ sebebi de, kendi ifâdeleri ile, “güzel ahlâk› tamamlamak”, yani insanl›¤›n iç mimârîsini ›slah etmektir. ... k›sacas› “insan”› ilgilendiren ne varsa onlar›n hepsiyle ilgilenmiﬂtir. Ne var ki, O’nun hareket
üssü ve faaliyetlerinin merkez noktas›, hep “ahlâk” olmuﬂtur.” demektedir34
Celvetî tarikinde mürﬂid olan Hüdâyî hazretleri eserlerinde müridlerine tasavvufî dünya görüﬂünü anlat›rken en çok “tevhîd” üzerinde durmuﬂtur. Kendisinin bir mutasavv›f olarak özellikle sosyal bar›ﬂ ve içtimaî nizam konusunda açt›¤› tekkede cemiyetin mânevî yaralar› ve yaral›lar›na verdi¤i hizmet, vak›f kültürünün özüdür ve bundan daha sivil ve halka aç›k hizmet de aç›kcas› düﬂünülemez. Mânâ terbiyesiyle insanlara deva olmak üzere himmetiyle hizmetini bütünleﬂtirmiﬂtir. Kâmil insan, yaral› ve çürük bünyeleri cemiyet ile uyumlu, kendine ve etraf›na faydal› hâle getirmekle bilinir. ‹çtimâî nizam›n, ahengin temini
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sadece güvenlik veya kolluk kuvvetlerine düﬂmedi¤ine göre, bu görevlerde olmayan ama merkezî idarenin otoritesi alt›nda yaﬂayan onlar, yüzler, binler ve
milyonlarla ifade edilen farkl› yerleﬂim birimlerindeki insanlar ne yapmal›d›rlar? Anarﬂi egemen toplumlarda, baﬂkald›r› daima çok kanl› ve istenmeyen olaylarla çözümlenmeye çal›ﬂ›lm›ﬂ ve bundan hiç kimse hoﬂnut olmam›ﬂt›r. Osmanl› Devletinin hâkim oldu¤u s›n›rlar düﬂünülecek olursa, bu co¤rafyada egemenli¤in sa¤lanmas› için, kimi zaman ﬂiddet uygulanarak al›nan önlemler olmuﬂtur.
‹ﬂte, önemli olan iﬂi zor kullanma noktas›na vard›rmadan çözümleyebilmek ve
hatta bu tür zarara u¤ramadan toplumsal bar›ﬂ› yaﬂatabilmektir. Osmanl› cemiyetinde tarîkatler genellikle merkezî otorite ile uyumlu ve hatta onlar› destekler
mahiyette faaliyetlerini yürütmüﬂlerdir.
Bu konuda Profesör Ahmet Yaﬂar Ocak, “... mistik mahiyeti sebebiyle, bütünüyle siyâsîleﬂme sürecinden uzakta kendi tabiî geliﬂimini sürdüren Osmanl› tekke
‹slâm›, ana çizgileri itibariyle genel olarak ‹slâm tarihinde tekke ‹slâm›’n›n takdim etti¤i özelliklerin d›ﬂ›na pek ç›kmaz. Zaman zaman, Mevlevîlik, Halvetîlik,
Celvetîlik ve k›smen Nakﬂibendîlik gibi, merkezî yönetimle s›k› iliﬂkiler içinde
görünmesine ra¤men Osmanl› tekke ‹slâm›, (...) hiçbir zaman Safevîlik tarz›nda
siyasî bir ideoloji haline dönüﬂmemiﬂtir.”35 hükmünü ifade etmektedir.
Osmanl› yönetim felsefesinin temeli sultan›n adâlete dayanan bir içtimâî nizam
ve emniyeti sa¤lamas› düﬂüncesine dayan›r.36
“E¤er tarikat ﬂeyhi sarayda “söz” sahibiyse, bu giriﬂim divana yap›lan bir ﬂikâyetle tamamlan›yor ve etkili de oluyordu. Mahmud Hüdâyî (1543/44-1628/29)
gibi tan›nm›ﬂ bir ﬂeyh kendi köyü için vergi indirimi sa¤layabiliyordu; böyle bir
durum, 16. ve 17. Yüzy›llarda Osmanl›lar›n ilk dönemlerine göre daha seyrek
görülmekle birlikte, derviﬂler aras›ndaki iletiﬂimin etkilili¤ini artt›rmaktayd›.”37
E¤itim ö¤retim hizmetleri konusunda 1014/1606 tarihli ikinci vakfiyede yer alan
kitaplardan bahsetmek gerekir. Söz konusu 101 adet kitap aras›nda Hazret-i
Ali’nin hatt›yla kaleme al›nm›ﬂ oldu¤u söylenen üç musâhf-› ﬂerîf vard›r.
Hüdâyî vakfiyesinde, bu kitaplar›n Hüdâyî camiine konulmas›n› ve camiden ç›kar›lmay›p, hayatta oldukça kendisinin ve kendisinden sonra da evlâd›n›n nesilden nesile istifade etmesi için vak›f ﬂart› getirmiﬂtir. E¤er cami y›k›l›rsa bu ﬂehirde uygun bir cami, mescid, dârü’t-ta’lim veya ma’bede konmas›n› vasiyet etmiﬂtir.
Hüdâyî’nin vakfetti¤i kitaplar Arapça, Farsça ve Türkçe olup daha çok din( ilimlerle ilgilidir. Pek çok tefsir, hadis, f›k›h, kelâm, akaid, mev’ize ve mecâlis, tasavvuf kitab› vard›r.
Ayr›ca, tarihî birkaç kitap (meselâ: 4 Halife Tarihi, Kudüs Tarihi), peygamber
k›ssalar› (Hz. Yusuf’un k›ssas›), mutasavv›flar›n biyografileri, 2 adet Türkçe t›p
kitab› (Hz. Peygamberin sa¤l›kla ilgili hadislerini içeren T›bbu’n-Nebevî ve Hülâsatü’t-T›b), Arap ve Türk edebiyat›ndan (mesnevî tarz›nda) kitaplar, Hayatü’lhayevân ismini taﬂ›yan bir baﬂka kitap ile lügatler de bulunmaktad›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin müntesiplerinden Belgradl› Münirî Efendi’ye yazd›¤›
mektupta tarîkat âdâb› ile ilgili bilgiler bulunmaktad›r. Biz bu mektubun Süley503
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Azîz Mahmud Hüdâyî Câmii ve çevresi

maniye Kütüphanesinde H. Mahmud 2848/9 olarak kay›tl› nüshas›n› çal›ﬂt›k.
Bugünün aç›k ö¤retimi veya mektupla e¤itimi olarak niteleyebilece¤imiz bir
yöntemi kendi döneminde uygulam›ﬂ olan Hüdâyî mektuba selâm ile baﬂlay›p,
sâliki yani derviﬂi Hakka götüren yolda derviﬂin mutlaka bir kâmil mürﬂide ihtiyac› oldu¤unu önemle belirtmektedir. Sadece soyut ak›l ve yaz›l› risâlelerin
okunmas›yla derviﬂin Hakka ulaﬂmas›n›n mümkün olamayaca¤›n›, derviﬂin
mutlaka mürﬂidinin sohbetinde bulunmas› gerekti¤ini belirtir. Buna ilâveten
derviﬂin her gün mutlaka yüz kere kelime-i tevhîd ve yüz kere de tövbe isti¤far
çekip, her namazdan sonra da k›rk kere salavat-› ﬂerîfe okumas›n›n gerekti¤ini
belirtir.
Hüdâyî ayr›ca iki rekât iﬂrâk namaz›ndan bahsetmiﬂtir. Bu namaz mutasavv›flar›n dikkatle k›ld›¤› nâfilelerden biridir. Sabah namaz› ile bu nafile namaz aras›nda yat›lmaz, Kur’ân okunur, ilim ve murakaba ile meﬂgul olup, isti¤far edilir.38 Alt› rekât duhâ namaz› k›lmas›n›n gere¤i üzerinde durur. Hüdâyî mektubunda derviﬂin on iki rekât teheccüd namaz› k›lmas› gerekti¤ini söylemektedir.
Bundan sonra derviﬂin Müzzemmil sûresinde geçen “art›k Kur’ândan kolay›n›za geleni okuyun” (K 73:20) meâlindeki âyeti zikrederek her ne okursa câiz oldu¤unu söyler. En önemli hususun bu konularda gösterilecek ihtimam oldu¤unu belirten ve tarikat ehlinin Receb, ﬁaban ve Ramazan aylar›n› oruçlu geçirip,
alt› gün de ﬁevvâl ay›nda oruç tutmas› gerekti¤ini söyleyen Hüdâyî, bu söylediklerini. “Kim Ramazan orucunu tutar ve peﬂinden ﬁevval ay›ndan alt› gün oruç
tutarsa aynen bir y›l oruç tutmuﬂ gibi olur.” (Suyûtî’den) hadisiyle destekler.
Azîz Mahmud Hüdâyî, bunlara ilâveten Muharrem, Rebiülevvel ve Zilhicce aylar›n›n on gününü, her hafta pazartesi ve perﬂembe günlerini de peygamberin
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oruçlu geçirdi¤ini, pazartesi günü peygamberin dünyaya geliﬂ günü olup, perﬂembenin de Allah’a “arz-› âmâl” günü olmas› dolay›s› ile yine o gün peygamberin “bir sâlih amel üzere olmak” istedi¤inden oruç tuttuklar›n› belirtmiﬂtir.39 Bu
hali yaﬂayarak, müridlerine eserlerinde ve sohbetlerinde tavsiye etmiﬂtir.
ﬁeyh Hüdâyî, Halvet40 ve Celvet41 tariklerinden bahsederken her ikisinin de Allah’a eriﬂtiren yollar oldu¤unu söyleyip, hacca giden insanlar›n kiminin kara kiminin deniz yolunu tercih edip Mekke’de buluﬂmalar›n› buna misal olarak vermiﬂtir. Celvetîlikte “usûl-i esmâ” on ikidir, ama bunun ehli azd›r. Hüdâyî’nin
ﬂeyhli¤i döneminde yedinci isme gelene hilâfet verilmektedir.42 Celvet ehlinin
sülûkunun tevhîd, riyâzat ve mücâhede ile oldu¤unu ifade etmektedir. Bu mücâhedenin boﬂa gitmeyip Allah taraf›ndan mükâfatland›r›laca¤›na dair Ankebut
sûresinden “Ama Bizim u¤rumuzda cihâd edenleri elbette yollar›m›za eriﬂtirece¤iz.” (K 29:69) âyetini söyler.
Hüdâyî, mücâhedenin sahabenin yolu oldu¤unu söyleyip, kendisi için bir tevâzu ifâdesi olan “fakîr” diyerek, iki tarîk ile sohbet etti¤ini belirtir. Yolunun halvet ve celvetî birleﬂtirdi¤ini ifade ederek, müridlerine vasiyet olarak, gece ve
gündüz tevhîd için çal›ﬂmalar›n›, ve zikre devam etmelerini söyler. Bu sayede
mürid, Hakka ulaﬂmaya engel teﬂkîl eden nefs-i emmâreden,43 kötü ve yerilen
ahlâktan cehd ile kurtulur.
Nefsin ›slah›n›n en önemli husus oldu¤unu, insan›n kendi nefsini ›slah etmeden baﬂkas›n›n iﬂiyle meﬂgul olmas›n›n gaflet oldu¤unu belirtir.
Burada ﬂeyh efendinin kesin bir tâlimat› oldu¤unu düﬂündü¤ümüz ﬂu ibâreyi
aynen al›yoruz. “‹mdi riâyet-i ﬂeriat-› ﬂerîfe ile zâhirin ta’mire ve tarîkat-i meﬂâyih-i i’zâm ile bât›n›n tenvîre sa’y-› beli¤ ede.” Son derece hassas olan ﬂeriat ve
tarikat konular›nda kendisinin fikri aç›kça bellidir. ﬁeriate tam ba¤l›, dinin kurallar›na sâd›kt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî tekke medrese münakaﬂalar›n›n en yo¤un yaﬂand›¤› (Kad›zâdeler-Sivâsîzâdeler) dönemde sema ve mus›kîyi müdafaa eden Sema’ Risâlesi (Keﬂfü’l-k›na’ an vechi’l-sema’44 ’ni kaleme alm›ﬂt›r. Risâlede Hüdâyî “samimi bir derviﬂe gerekenin salihlerin yoluna devamla peygamberin sünnetine uymak ve Hak kap›s›nda sabit kadem olmak”45 diyerek bu tart›ﬂmalara çözüm getirmiﬂtir.
Münirî Efendi’ye yazd›¤› mektupta tevhîdin üç mertebe oldu¤unu belirtir. Bunlar: Tevhîd-i Ef’âl, Tevhîd-i S›fât ve Tevhîd-i Zât’t›r. Bu mertebelere eriﬂmenin
ancak kâmil insan›n sohbeti ile sa¤lanabilece¤ini ve sâlikin buna o kâmil mürﬂîde hizmetle eriﬂebilece¤ini belirtir. Hele ki Hak âﬂ›k›, talibi; ﬂerîat ve tarîkatin
gereklerini gücü yetti¤i nispette yerine getirip, Allah’›n zikri ile meﬂgul olup, ilâhî aﬂk› elde etmek için çok gayret göstermelidir, diyerek; bütün inanan insanlara ﬂeriat dahilinde yaﬂaman›n, ﬂirk karanl›¤›ndan insan› kurtar›p keﬂfin nuruna
eriﬂmenin s›rr› oldu¤unu söyler ve yine selâm ile mektubunu bitirir.
ﬁeyh Hüdâyî’nin bu mektubu bize onu anlatan en özlü eseridir. Kendisi kurdu¤u dergâh›nda mektubunda iﬂledi¤i bütün konularda dersler verip, kendi kendisi ile, yaﬂad›¤› cemiyet ile ve Allah ile bar›ﬂ›k insanlar›n yetiﬂmesini sa¤lam›ﬂ,
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bu zevât›n hilâfet al›p, onlar›n da kendileri gibi “hay›rl›” insanlar yetiﬂtirmelerine vesile olmuﬂtur. Vakf›n bütünüyle yaﬂayan canl› bir organizma gibi faal ve
hizmette oldu¤unu, sabah namaz› ile baﬂlayan toparlanman›n, Kur’ân okuyarak
devam etti¤ini, bu halin bedensel ve zihinsel temizliklerden sonra bütünüyle bir
ar›nm›ﬂl›kla gerçekleﬂtirildi¤ini anl›yoruz.
Vaaz, e¤itim ve ö¤retimin bir parças›d›r. Vaazlar dinî ve güncel konular hakk›nda olabilir. Ancak vâk›f›n bilhassa üzerinde durdu¤u vaizin tarîki yahut ald›¤›
e¤itimdir. Çünkü, cami cemaatine anlat›lacak konular bilgi aktar›m›n› sa¤lamal›d›r. Yediy›ld›z, “Cami, Osmanl›lar›n üniversitesi durumunda olan medresenin
halka aç›lan kap›s›, konferans salonudur. Medresede elde edilen bilgiler, medresenin hocalar› veya talebeleri taraf›ndan bu yolla halka aktar›labilmektedir.”46
demektedir.
Kültür hayat›nda tekkelerin önemli bir rolü de, “ayd›nlara ve ayd›nlar›n eserlerine muhatap olacak zümrelere Farsçan›n bu müesseselerde ö¤retilmesiydi. (...)
Farsça Mevlevîhanelerde Mesnevî okutularak veya husûsî hocalar nezâretinde
metin okutularak ö¤retilirdi.”47
Faroqhi, “dergâhlar›n kütüphanelerini klâsik edebî kültürün arac›s› olarak de¤erlendirmek gerekir.”48 demektedir.
Kitaplar bütünüyle kültür gelene¤inin ve bilginin aktar›lmas›n› sa¤layan araçlard›r. Vakfedilen kitaplar›n okunmas›, bize bu külliyede kütüphanenin ve bu
mekândaki davran›ﬂ biçimleriyle ilgili kurallar›n uygulanmas› gibi e¤itim-ö¤retim hizmetlerinin varl›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca ileride görülece¤i üzere kitaplar›n bak›m›, korunmas› ve ödünç verme iﬂlemleriyle ilgili görevliler de vard›r.

6.2. Dinî Hizmetler
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin Üsküdar Hüdâyî mahallesinde yapt›rd›¤› cami; burada k›l›nan beﬂ vakit namaz›, cuma namazlar› ve iki bayram namaz› ile bütünüyle günlük hayat›n canl›l›¤›n› yakalam›ﬂ ve yönlendirmekte olan bir mek(nd›.
Cami ve mescidler öncelikle ibadet yap›lan yerlerdir. Zaten vâk›f da vakfiyesinde bu camide k›l›nacak namazlar› aç›klam›ﬂt›r. Fakat camileri “halk e¤itimi yap›lan yerler”49 olarak da görmek mümkündür.
Profesör Y›lmaz, “‹lim erbâb› medreselerde ders okutup câmilerde ﬂer’î ilimleri
halka talim ederken; tarikat ehli, meﬂayih ve derviﬂler de tekke ve zâviyelerde
zikir, fikir ve sohbet meclisleriyle irﬂâd hizmetlerini yürütüyorlard›. Bu devirlerdeki tarikat erbâb›n›n ﬂer’î ilimlere vâk›f ve hatta bu ilimlerde de mütebahhir
derecede bulunmalar› tekke erbâb› ile medrese mensuplar› aras›nda kayda de¤er münakaﬂalar›n zuhuruna imkân b›rakm›yordu.”50 demektedir. Tasavvufî
dünya görüﬂünün esasl› bir ﬂekilde ﬂeriatte sabit üslubunun cemiyetteki huzuru bir de teorik yönden beslemesi söz konusudur. Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin vakf›nda, Kapdân-› Deryâ Halil Paﬂa gibi sarayda gözden düﬂenleri himaye edebilmesinde bütün bu hassas dengeleri Allah r›zas› ve “tevhid” inanc›yla
gözetmesinin pay› olmal›d›r.
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Hüdâyî Camiinin imamet ve hitabet vazifelerini, öncelikle hayatta iken Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin kendisi yürütecek, vefât›ndan sonra evlâd›n›n aslah›na nesilden nesile intikal edecek ﬂekilde devrolacak, ne zamanki evlâd›ndan bülû¤a
ermemek gibi bir sebeple bu hizmetlere ehil evlâd bulunmaz, evlâda bu kabiliyet gelinceye kadar kendi tariki fukaras›n›n Kur’ân okumay› bilen, fâz›l ve aslah›na, (vâk›f›n tarikatine bizzat veya bilvas›ta mensub olanlar bu hususta eﬂit olarak de¤erlendirilecek), vâk›f›n tarikinin müntesibleri aras›nda ehil olan yoksa
sair sulehan›n aslah›na verilecek, sonra evlâd›ndan rüﬂd ve salahiyeti haiz biri
oldu¤unda bu hizmet ona geçecektir. ‹mam ve hatib için günlük onar akçe ücret tayin edilmiﬂtir.
Camiin imaml›¤›n›n bizzat vak›f kurucusu taraf›ndan yap›lmas› ve görevin ölümünden sonra çocuklar›nca devral›nmas› dikkat çekicidir.
Beﬂ müezzin günlük ikiﬂer akçe (5 vakit, cuma ve bayram namazlar›nda camide
topluca haz›r bulunacaklard›r.), mütevelli günlük beﬂ akçe, câbî günlük iki akçe, ser-mahfil günlük iki akçe, iki kayyum günlük ikiﬂer akçe, bir meremmetçi
günlük iki akçe, üç devir-hân ve na’t-han günlük birer akçe, muarrif günlük bir
akçe, ferrâﬂ günlük bir akçe, ﬂad›rvan›n su yolunun tamircisi günlük bir akçe ile
görevlendirilmiﬂlerdir.
Tablo-4: Hüdâyî Camii Görevlileri ve ücretleri
Cami
Görevlileri

Görevli
say›s›

Günlük ücret
(Akçe)

Toplam
(Akçe)

‹mam

1

10

10

Hatip

1

10

10

Mütevelli

1

5

5

Câbî

1

2

2

Müezzin

5

2

10

Kayy›m

2

2

4

Ser-mahfil

1

2

2

Meremmetçi

1

2

2

Devirhan ve Na’than

3

1

3

Muarr›f

1

1

1

Ferrâﬂ

1

1

1

Toplam

18

-

50

Camiin bütün görevlileri Hüdâyî tariki mensuplar›ndan atan›yordu. Atanacak
kiﬂilerin tarikat›n âdâb ve erkân›yla ahlâklanm›ﬂ ve “s›fât-› memduha ile ittisaf
etmiﬂ” bulunmalar›, sâlih kimseler olmalar› gerekiyordu. Beﬂ müezzin beﬂ vakit
namazda, iki bayram ve cuma namazlar›nda toplu bulunuyor, iki kayy›m ise
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kandilleri, çera¤lar› yakmak, kap›lar› kilitleyip açmak, anahtarlar› saklamak, camiin sergi iﬂlerine bakmak, camiin avlusunu süpürmek, icab eden yerleri ›slah
ve tamir etmek gibi iﬂlerle meﬂgul olarak, birbirlerine yard›m ederek, iﬂlerini ihmal etmeyip, birbirlerine de müsamaha göstermiyorlard›.
Hüdâyî, vakfiyelerinde her gün düzenli bir ﬂekilde tevhîd, salavat, ihlas, ayr›ca
cüz okunmas›n› istemiﬂ, bu görevlerin bir k›sm›n› evlâd›na, bir k›sm›n› da tarîki mensuplar›na ﬂart etmiﬂtir.
Vak›f geliri vâk›f›n evlâd›n›n tasarrufunda oldukça, sevâb› vâk›f›n niyeti üzere
tayin eyledi¤i mahalle hediye edilecek ﬂekilde evlâd› her gün üç yüz tevhîd, yüz
salâvat ve üç ihlâs okuyacaklar. Bunlardan ayr› sâlih, mütedeyyin beﬂ kiﬂi her
gün beﬂ yüzer tevhîd, k›rkar salâvat, üçer ihlâs okuyup günlük hizmetleri karﬂ›l›¤› ikiﬂer akçe ücret alacaklard›r.
Vâk›f evlâd›n›n yedi-sekiz yaﬂ›nda olanlar›n›n bülu¤ ça¤›na kadar her gün yüzer
tevhîd, onar salâvat; bülu¤a erdikten sonra her gün yedi yüzer tevhîd, yüzer
salâvat okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye etmelerini istemiﬂtir.
Sâlih, ehl-i Kur’ân ve tecvid bilen otuz kiﬂinin her sabah namaz›ndan sonra
Hüdâyî camiinde buluﬂup “tarz-› hamâd ve nehc-i sedîd” üzere birer cüz okumalar›n›, görevleri karﬂ›l›¤›nda günlük ikiﬂer akçe ödeme yap›lmas›n› ﬂart etmiﬂtir. Bu cüz okuyucular vâk›f›n vakfetti¤i cüzlerden görevlerini yerine getirmiﬂlerdir. Onlara cüzleri da¤›tmak ve toplamak üzere aralar›ndan bir kiﬂi hâf›zu’leczâ olup, günlük bir akçe ücret alm›ﬂt›r.
Yine her sabah namaz› sonras› on iki tevhîdhân camide toplan›p beﬂ yüzer tevhîd, yüzer salâvat ve üçer ihlâs okuyup sevâb›n› Hz. Peygamberin ruhuna hediye edip, günlük ikiﬂer akçe alm›ﬂlard›r.
Buraya kadar belgelerden elde etti¤imiz bilgilere göre her sabah namaz›ndan
sonra Hüdâyî Camiinde kalabal›k bir grup toplan›p vâk›f›n getirdi¤i ﬂartlara uygun bir ﬂekilde önce Kur’ân okuyup sonra zikretmektedirler. Bu faaliyetin her
gün gerçekleﬂmesi Hüdâyî âsitânesi olarak an›lan dergâh›n müridlerinin coﬂkulu bir mânevî havada bir araya geldiklerini, külliyenin her gün canl›, yaﬂayan bir
kurum oldu¤unu göstermektedir.
Bunlardan ayr› her ö¤le namaz› sonras› on yedi tevhîdhîn beﬂ yüzer “tevhîd-i
Hayy-› Kadîr”, yüzer salâvat, üçer ihlâs okuyup sevâb›n› vâk›f›n gelmiﬂ geçmiﬂ
bütün kad›n ve erkek cedleri, evlâd ve ahfâd› ruhlar›na hediye etmiﬂlerdir. Görevlerine mukâbil günlük iki akçe ücret alm›ﬂlard›r.
Yine camide her gün sabah namaz› sonras› otuz cüzhan birer cüz okuduktan
sonra, sevâb›n› vâk›f hayatta oldukça onun s›hhat ve mevcudiyeti için, vefât›ndan sonra ruhuna hediye ederek hatim sonras› her zamanki duâ ile bütün müslümanlar yâd edilmiﬂtir. Cüzhanlar günlük üçer akçe alm›ﬂ ve içlerinden biri
müferrik-i eczâ olup, görevi karﬂ›l›¤›nda günlük iki akçe ücret alm›ﬂt›r.
On tevhîdhan sabah namaz› sonras› Hüdâyî camiinde bir araya gelip her gün biner tevhîd, yüzer salâvat, üçer ihlâs okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye ettikten sonra günlük üçer akçe ücretlerini alm›ﬂlard›r. Günlük üç akçe ücretle,
bir de kâtip görev yapm›ﬂt›r.
508

.

Vâk›f›n tarikat›na mensup derviﬂlerden en sâlih olan› her gün Secde s(resi, Elif,
lâm, mim sûresi ve Mülk sûresi okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye ederek
günlük üç akçe ücret alm›ﬂt›r. Kur’ân-› Kerîm’de “Elif lâm mim” harfleri ile baﬂlayan alt› tane s(re tespit ettik. Bunlar s›ras› ile Bakara (2), Âl-i ‹mrân (3), Ankebut (29), Rum (30), Lokman (31) ve Secde (32) sûreleridir.
Külliyede çal›ﬂan vazifelilerin ücretlerine dair, 1680 y›l›nda tutulmuﬂ olan HTK
79 numaral› muhasebe defteri bize, vakfiyelerde atanan bu görevlilerin vakf›n
giderleri hanesinde isimleri ile tek tek say›lmas› sûretiyle uygulamadaki varl›klar›n› ispat etmiﬂtir.
Vâk›flar›n kendileri veya aile mensuplar› d›ﬂ›nda okuyucular gibi baﬂka bir ekonomik s›n›f›n varl›¤›n›n do¤mas›na sebep olmalar› da ayr›ca dikkat çekicidir.
Vak›flar yeni meslek gruplar› oluﬂmas›na ve iﬂ imkânlar›na da yol açan sosyoekonomik kuruluﬂlar halinde karﬂ›m›za ç›kmaktalar.
Buraya kadar özetlenecek olursa, sabah vakit namaz› ile baﬂlayan hayat çeﬂitli
faaliyetlerle yats› vaktinden sonraki dualarla ertesi güne kavuﬂana kadar sürüp
gitmektedir.

6.3. Sosyal Hizmetler
Azîz Mahmud Hüdâyî, özellikle Cuma geceleri, Kadir geceleri, Mevlit Kandili ve
di¤er bütün mübârek gün ve gecelerde vakf›n mutfa¤›nda piﬂirilecek yemek için
y›ll›k 45.560 akçe tahsis etmiﬂtir. Piﬂen yeme¤in bu mübârek vakitlerde camiinde, zâviyesinde toplanan tarîkat› mensubu derviﬂlere ve s(ir fukaraya da¤›t›lmas›n›, onlar›n da vâk›f›n ruhuna duâ etmelerini ﬂart etmiﬂtir. Namaz vakitleri aras›nda sadece duâ edilmedi¤ini dergâh›n mutfa¤›nda yemeklerin piﬂirilip topluca yemekler yendi¤ini ve civardaki fakirlerin de gözetildi¤ini yine vakfiyelerinden tespit etmiﬂ bulunmaktay›z.
Azîz Mahmud Hüdâyî vakfetti¤i menzillerden yedincisini kendi tarikatine mensup Hüdâyî camiinde hizmet veren, sâlih, erﬂed, ciddi ve en çok muhtaç olanlar›na, sekizincisini camiindeki beﬂ müezzinden en çok muhtaç olan›na, yine Üsküdar’da Hamza Fakih mahallesindeki dokuzuncu menzili de di¤er bir muhtaç
müezzinine vakfetmiﬂtir.
Hüdâyî, kendi soyu tamam›yla tükendi¤inde, vak›f gelirinin Harameyn fukaras›na da¤›t›lmas›n› istemiﬂtir.

6.4. Aile Fertlerine Harçl›k
Aile fertlerine harçl›k hizmetinde, öncelikle ilk Hüdâyî vakfiyesinde belirtilen
“tasarruf ve süknâ hakk› hayatta oldukça vâk›f›n kendisine ait” olacak ﬂekilde
vakfedilen Üsküdar’daki 9 menzilin kullanma hakk› kendisinin vefît›ndan sonra çocuklar›na geçecektir. Menziller s›ras› ile büyük k›z› Ümmügülsüm hatun,
Rukiye hatun, Fatma hatuna, hamam› ve bütün müﬂtemilât› ile di¤er bir menzi509
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li Zeynep Hatuna, bir baﬂka hamam ve müﬂtemilât› olan menzili de Hatice Hatuna ömürleri boyunca her türlü kullanma ve oturma haklar› ile vakfetmiﬂtir. Bu
beﬂ k›z evlâda tahsis edilen mülklerden istifâde hakk› k›zlar›n›n çocuklar›n›n da
yararlanmas› için soylar› tükenene kadar devam edecek, ﬂâyet evlâd›ndan birinin nesli di¤erlerinden evvel sona ererse, onun hissesi kardeﬂler aras›nda yine
nesilden nesile olacak ﬂekilde k›z ve erkek çocuklar aras›nda ﬂeriatin belirledi¤i
çerçevede (erke¤e 2, k›za 1) verilmek suretiyle aralar›nda paylaﬂt›r›lacakt›r.
K›zlar›ndan Zeynep ve Hatice Hatunlar›n menzillerindeki hamamlarla ilgili tasarruf hakk›n› ise bütün evlâd›na nesilden nesile k›z ve erkek çocuklar aras›nda
eﬂit olarak istifade edebilecekleri (elbise soyunma mahalleri, vs. gibi bütün müﬂtemilât› ile birlikte) ﬂekilde vakfetmiﬂtir.
ﬁâyet k›zlar›n›n evlâd›n›n nesli tamamen sona ererse söz konusu menzillerden
her birinde vâk›f›n tarîkat›na hizmet eden fukaradan en sâlih olan› oturacak,
e¤er bu fukaradan istenen özelliklere sahip kimse bulunmaz ise Üsküdar’daki
ulemâ ve fakihlerin oybirli¤i ile kararlaﬂt›racaklar› en sâlih ve muhtaç olan mümin ve muvahhid kiﬂiler tasarruf edeceklerdir.
Hüdâyî, alt›nc› vak›f menzilini bekâr olan azadl› câriye ve kölelerine tahsis etmiﬂtir. Merhum Profesör Barkan, “utekaya ayr›lm›ﬂ olan mevk›in ehemmiyeti ve ebnâdan sonra hemen utekan›n geliﬂi, nazar-› dikkati celbetmektedir.”51 demiﬂtir.
“Mülkün vak›f hâline sokulmas› sûretiyle ‹slâm miras hukukunun d›ﬂ›na ç›kmak imkânlar› hâs›l olunca, tatbik edilen yeni sistemlerin hemen hemen müﬂterek diyebilece¤imiz bir özelli¤i, azadl› kölelerin eski sâhiplerinin miras›ndan faydalanmalar›n› temin için yeni yollar bulunmuﬂ olmas›d›r. Gerçekten
‹slâmî denilen miras kaidelerine göre, köle sahipleri, onlar›n akrabalar› imiﬂ gibi, azadl› kölelerinin miras›na girmek (velâ) hakk›na sâhip olduklar› halde,
azadl› köleler, ikinci veya üçüncü dereceden bir mirasc› olarak dahi, “mevlâ”lar›n›n miras›ndan faydalanamamakta idiler. Halbuki, XV. ve XVI. as›rlar ‹stanbul’unda sosyal münasebetlerin nizam ve psikolojisi kölelerin bu derecede ihmal edilmesine elveriﬂli de¤ildi.”52
Azîz Mahmud Hüdâyî de sair vâk›flar gibi azadl› kölelerini Barkan’›n belirtti¤i
incelikle gözetmiﬂtir. Buna karﬂ›l›k, onun azadl› köleleri de bir vefa borcu olarak yorumlanabilecek ﬂekilde Hüdâyî külliyesinin hizmetlerine destek teﬂkil
edecek mahiyette vak›flar kurmuﬂlard›r. Meselâ, Hüdâyî’nin utekâs›ndan Kamer
Bac› bt. Abdullah53 Üsküdar Süleyman A¤a mahallesindeki evinin (menzilinin)
oturma hakk›n› hayatta iken kendisine vakfedip, vefât›ndan sonra da Hüdâyî camiinin hatibine “dilerse sâkin ola, dilerse âhere icara vere” diyerek vakfetmiﬂtir.
Sevâb› ruhuna hediye edilmek üzere her gün bin tevhîd, on salavat, üç ‹hlâs, bir
Fâtihay› Hüdâyî camii hatibinin okumas›n› isteyen vâk›fe Hüdâyî’den “Kutbü’lârifîn, zahru’l-vâs›lîn merhum ve ma¤fûrun-leh eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi Hazretleri”, “Azîzim ve Seyyidim merhum müﬂârünileyh” ifadeleriyle bahsetmektedir. ﬁeyh Mahmud Hüdâyî’nin vefât›ndan takrîben otuz üç y›l sonra vak›f kuran
onun utekas›n›n duydu¤u ba¤l›l›k, sayg› ve sevginin iﬂareti olarak kabul etti¤imiz bu sözleri azatl› kölelerle onlara hükmedenler aras›ndaki iliﬂkiye örnek olmas› sebebiyle, özellikle burada zikretmek istedik.
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Hüdâyî’nin di¤er bir utekâs› Belk›s Hatun bt. Abdullah54, Hüdâyî vakf›na ait arsa üzerine müceddeden kendi mal› ile bina eyledi¤i menzilini, vefât›ndan sonra kiraya verilip, elde edilen gelirden sevâb› ruhuna hediye edilmek üzere tevhîd, salavat ve ‹hlâs okumalar› için Hüdâyî camii müezzinlerini görevlendirmiﬂtir.
Bu örneklerle Allah r›zas›n› elde etmek amac›n›n eseri olan vak›flar›n sosyal
dengelerin sa¤lanmas›na katk›s›n› belirlemiﬂ oluyoruz. Bu konu sivil toplumun
yaﬂay›ﬂ›na en güzel ve canl› örnektir.55
“Vak›f, akrabal›¤a, h›s›ml›¤a, m›nt›kalara, mesleklere, dinî veya lisânî hususiyetlere ba¤l› olarak teﬂekkül eden içtimâî zümreler aras›nda âhenk beraberli¤i
temin eden bir kuvvet olarak da ehemmiyet taﬂ›maktad›r. Vakf-› ehlî veya vakf› zürrîler, aile menfaatine hizmet etti¤i gibi sadece âilede fakir olanlar için kurulan vak›flar da mevcuttur. Di¤er taraftan vakfiyelerde, âzâdl› kölelerin, aile
fertleriyle birlikte ve ayn› hayat seviyesinde yaﬂamalar›n› temin edecek hükümlere rastlanmaktad›r.”56
Gelir ve hizmetlerinden aile üyelerinin yararlanmas› amac›yla kurulmuﬂ bir çok
vak›f vard›r. Gayri menkullerin keyfî ve muhtemel devlet müsaderesinden korunmas› gayesi, k›z evlâda ﬂer’i hükümlere ra¤men yar›m hisse yerine tam hisse tahsisi gibi miras hukukunun dahi etraf›nda dolaﬂ›lmas›, tam uygulanmad›¤›
da vak›f kültürü ile ortaya ç›km›ﬂ sosyal çözümler olarak görülmelidir.57 Azîz
Mahmud Hüdâyî hazretlerinin mutasavv›f olarak dünya mal›na önem vermemesi hayatî tedbirleri almas›na engel teﬂkil etmemiﬂtir.
“... Osmanl› ‹mparatorlu¤unda bir k›s›m vak›flar› ve bilhassa evlâtl›k vak›flar
sistemini, gerek devletin müsâdere temâyüllerine ve gerekse ‹slâmî miras hukukunun inhilâl ettirici tesirlerine karﬂ› toprak malikâne sahibi zenginlerin aksülâmelleri, asalet fikriyle ailelerin ﬂeref ve bütünlü¤ü hissinin buldu¤u çareler
olarak tetkik etmek mümkündür.”58

7. Hüdâyî Vakf›n›n Yönetimi
Hüdâyî hazretleri söz konusu binalar ve hizmetler toplulu¤unun arkas›nda bunlar› yaﬂatan ve ayakta tutan vakf›n› kurduktan sonra vakf›n her türlü faaliyetinde sorumlu görevliler tesbit etmiﬂtir. Yönetime tayin edilen görevliler esasen
vakf›n kuruluﬂunda belirlenmiﬂ kiﬂilerden oluﬂuyordu. Vakfiyelerde vak›f idaresine atanan vazifeliler, en ince ayr›nt›s›na varana kadar kiﬂilik olarak ve görev
tan›mlar› ile belirtilmiﬂtir. Bu görevliler mütevelli, kâtip, câbî ve nâz›r ünvanlar›n› taﬂ›yorlard›. Yapacaklar› iﬂler ise tevliyet, kitâbet, cibâyet ve nezâret olarak
adland›r›lm›ﬂt›.
Azîz Mahmud Hüdâyî bu görevlerle ilgili gereken tüm bilgileri vakfiyelerinde
vermiﬂtir. Vakfiyelerden yola ç›karak elde etti¤imiz bilgiler ﬂöyledir:
Tevliyet görevi önce kendisi taraf›ndan, sonra nesilden nesile evlâd› taraf›ndan ve
neslinden kimse kalmaz veya neslinden gelenler bu görevi yürütecek kabiliyet ve
salâhiyette olmaz iseler kendi tarikati derviﬂleri aras›ndan salih ve dürüst olan
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kimselerce yürütülecekti. ﬁâyet vâk›f›n tarikinin müntesipleri aras›ndan ehil olan
bulunmaz ise sair sulehan›n aslah›na bu vazife verilecekti. Azîz Mahmud Hüdâyî
kendisinden sonra mütevelli olanlar için dokuz numaral› Evâhir-i Rebiülevvel
1031/Ocak 1622 tarihli vakfiyesinde ﬂu ﬂekilde bir ﬂart getirmiﬂtir: “Evkâf-› mezbûrenin tertîb-i mühimmâtiyçün rey’-i hâkimi’ﬂ-ﬂer’ ile bir müstakîm, maslahatgüzâr, âkil ve müdebbîr ve dîndâr kimesne mütevelli nasb olunub mütevelli-i mezbûr akârat-› mesfûreyi sâl-be-sâl icâre-i ﬂer’iyye-i mû’tâde ile îcar idüb ve nukud› mezkûreyi her y›lda onu on bir olmak hesab› üzere yerlerinde mukîm ve muâmelelerinde müstakîm mâl-dâr kimesnelere muâmele-i ﬂeriyye ile virüb (...) rehn-i
kavî ve kefili melî alub yahud muktezây› hâle göre birisiyle iktifâ eyleye.”
Tevliyet ücreti olarak; 12. vakfiyede vakfetti¤i 8.000 akçenin gelirinden elde edilen y›ll›k 800 akçe ve buna ilâveten di¤er vakfiyelerinde tayin edilen günlük toplam 7 akçe ödenecektir. Bu ücretlerin ödendi¤ini evvelce aktard›¤›m›z HTK 12
ve 79 numaral› muhasebe defterlerinden belirledik.
Azîz Mahmud Hüdâyî, mürﬂidi oldu¤u Celvetî tarikati derviﬂlerinin, kurdu¤u
vakfa ve vakf›n hizmetlerinin gerçekleﬂti¤i külliyeye hep sahip ç›kmalar›n› ve
hizmette devaml›l›¤›n sa¤lanmas› için onlar›n da gayret etmelerini vak›f ﬂart›
olarak 9. vakfiyesinde ﬂu ﬂekilde dile getirmiﬂtir: “Fukaray› tarîk-i mübârekleri
vakf-› ﬂerîfe hasbî nezaret ve dâima tamam garaz vakfa sarf ve himmet eyleyeler.” Vak›f iﬂlerinin hepsinin mutlaka kad› onay›na ba¤l› olmas›n›, iﬂlerin hukuk
çerçevesinde yürütülmesini de vak›f ﬂart› olarak getirmiﬂtir: “Ba’de zâlik küllihi
cemî’i umûr-› mezkûre rey’i hâkimi’ﬂ-ﬂer’a mufavvaz ola.”
Cibâyet görevi ise vak›f mürtezikalar›ndan sâlih birine meﬂruttur. Günlük olarak toplam alt› akçe ücret tayin edilmiﬂtir.
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Buradan itibaren külliyenin yönetiminde görev alan kiﬂilerin, mülhak vak›flarda verilen tariflerinin üzerinde durmak istiyoruz.
Vâk›f ve vâk›feler, verilmesini istedikleri hizmetin; kimler taraf›ndan, ne zaman
ve ne ﬂekilde yap›lmas› gerekti¤ini en ince ayr›nt›s›na kadar belirtmiﬂlerdir.
Mülhak vak›flar›n hemen tamam› tevliyet görevini “dürüst, kâmil, âlim” olarak
bildikleri Hüdâyî vakf› mütevellisine vermiﬂlerdir. Kâtiplik, nâz›rl›k ve cibâyet
iﬂleri de ayn› ﬂekilde kat›ld›klar› vakf›n idarecilerine verilmektedir. Merkezî idarenin küçük gibi görünen ama birleﬂtiricili¤i ile büyüyen halini burada tespit
ediyoruz. Bu da giderek artan say›daki yeni vak›flar›n kat›l›m› ile iﬂlerin daha
da yo¤unlaﬂmas› ve o nispette sorumluluklar›n katlanmas› olarak ortaya ç›k›yor.
Bütün bu vak›f görevlerine ilâveten bir de zaviyedeki görevli derviﬂlerin takip
edilip di¤er bütün vak›f ﬂartlar›n›n tam anlam›yla yürütülmeye çal›ﬂ›lmas›, bize
bilgisayars›z bir ortamda son derece ürkütücü gelmektedir. Bu da, buldu¤umuz
yaz›l› her türlü kayd›n iﬂlerin takibi aç›s›ndan fevkalâde önemsendi¤ini gösterir.
‹stanbul’daki koleksiyonda baz› muhasebe defterlerinin d›ﬂ kapaklar›nda mütevellinin ad› kay›tl› idi. Meselâ, an zaman-› Tevliyet-i Osman Dede gibi. Bu da bize böylesine karmaﬂ›k bir vazifeler a¤›nda düzenin nas›l sa¤land›¤›n› anlatmaktad›r.
Vak›f görevlilerinin en küçük iﬂ tan›m› için dahi olsa, vâk›flar taraf›ndan titizlikle tan›mlanmas›, aranan niteliklerin dile getirilmesi günümüz aç›s›ndan adeta insan kaynaklar›n› de¤erlendiren, analizini yapan ve matlûba muvâf›k surette çal›ﬂan› arayan zihniyetin temsilidir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Koleksiyonunda, sosyal münasebetlerle ilgili baz› belgeler de bulunmaktad›r. Hüdâyî külliyesi yönetiminin iﬂleri nas›l idare etti¤ine dair bu suretle bilgi edinebildik. Hüdâyî evkaf› mütevellisi Hac› Osman Dede b.
Dâvud;59 mahkemeye baﬂvurarak, Hüdâyî’nin su yolu mühimmat›na vakfetti¤i
odalarda kalanlar›n vergi toplay›c›lar› taraf›ndan vergi ödemeleri için rahats›z
edildiklerini ifade ederek, tekrar rahats›z edilmemelerini sa¤lamak üzere ﬂer’î
mahkemeden hüccet talep ediyor. Talebinin sa¤lam delillere dayand›¤›n›, konunun daha evvel bu ahali için verilen emr-i ﬂerife dair hazine-i âmiredeki mevkufat defterlerine bak›lmas›n› isteyerek aç›kl›yor. Hâce Hatun mahallesindeki
on sekiz oda ve Üsküdar’daki di¤er kiﬂiler avâr›zlar› karﬂ›l›¤›nda muâf tutulmuﬂlard›r, ﬂeklinde mevcut durumun düzeltilmesi için hukuktan beklenenin yap›lmas›n› istiyor.
Söz konusu belgede ﬂöyle denmektedir: “(...) Merhum eﬂ-ﬁeyh Mahmud Efendi
(...) hazretlerinin evkâf-› daireleri kaymakam› olan fahrü’s-sülehâ el-hâc Osman
Dede b. Dâvud mahfel-i kazâda bast-› kelâm ve ta’bîri ani’l-merâm idüb Azîz-i
müﬂarünileyhin su yolu mühimmat›na vakfeyledi¤i odalar›nda sâkin olanlar
bundan akdem der-saâdete arz-› hâl idüb zikrolunan odalar hatt-› hümâyûn-u
saadet-makrûn ile muâf ve müsellem olub tekâlif viregelmiﬂ de¤iller iken menzil-i âtî akçesi talebiyle rencîde ve remîde iderler kadîmden olugelmiﬂe muhâlif
rencîde ve remîde olunmamak bâb›nda emr-i ﬂerif verilmek ricâ eylediklerinde
haklar›nda merhamet-i padiﬂâhî ve râfet-i ﬂehinﬂâhî feyezân idüb hazine-i âmi513
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rede mahfûz olan mevkûfat defterlerine nazar olundukda nefs-i Üsküdar ahalisi avâr›zlar› mukâbelesinde Azîz-i müﬂârünileyhin Hâce Hatun mahallesinde
vaki’ on sekiz bâb odalarda ve nefs-i Üsküdar’da sâkin sair neferât›n hatt-› hümâyun ile muâf oldu¤u mestûr ve mukayyed bulunmag›n vech-i meﬂrûh üzere
amel olunmak ferman olunmuﬂdur deyü takrir-i meﬂrûhuna muvâf›k ve mazmun› ﬂer’i-ﬂerîfe mutab›k tu¤ra-y› garrâ-y› sultânî ile mahalli emr-i âlîkadr vâcibü’litâ ve kadîmden viregelmiﬂ de¤iller ise rencîde ettirilmeye deyü buyuruldu ﬂerif lâz›mü’l-imtisâl vârid olmuﬂtur hâlâ fukara-i mezbûr yine ba’z› tekâlif-i ﬂukka ve menzil akçesi içün rencîde ettikleri cihetden zikrolunan emr-i ﬂerîfe nazar
olunub mûcibince taraf-› ﬂer’den dahî hüccet-i ﬂer’iyye verilmek matlûbumdur
deyüb fi’l-hakîka emr-i ﬂerîfe nazar olunub mazmûnu takrîrine mutab›k olmag›n
cânib-i kavimden dahî li-ecli’l istihkâm iﬂbu hurûf ketbolundu.”
Ayr›ca, vakf›n toplumdaki di¤er iﬂlevlerinden birine örnek olarak ﬂu belgeden
bahsetmek istiyoruz. Hüdâyî nukud vakf›n›n kaymakam mütevellisi olan hatip
‹brahim Efendi’den Mustafa Çavuﬂ60 isminde bir kiﬂi %10 faizle 88 kuruﬂ borç
al›yor ve karﬂ›l›¤›nda rehin olarak bir mücevher kuﬂak b›rak›yor. Üç y›l›n sonunda borcunu 115,5 kuruﬂ olarak ödeyece¤ine dair ﬂahitler huzurunda bir hüccet yaz›yor. Söz konusu belgenin benzerlerinden türbe koleksiyonunda yüzlerce bulunmaktad›r. Bu bize günün ﬂartlar›nda ekonomik ihtiyaçlar›n, borç al›ﬂveriﬂinin bir tak›m uygulamalar› oldu¤unu ve karﬂ›l›kl› güven oluﬂturulmas›nda rehin, ﬂahitler, imzal› belgelerin arac› olarak kullan›ld›¤›n› ve Osmanl› toplumunun günlük hayat›nda gerçekte “yaz›l› belgelerle” kal›c› iﬂ iliﬂkilerini denetleyebildi¤ini ve borç al›m›nda Kur’ân hükmüne itinay› da göstermektedir.
Hüdâyî Vakf›n›n hizmetini, Hüdâyî türbesinin duvar›nda yaz›l›, ﬂu beyit özetlemektedir:
Dilâ tahsîl idem dersen e¤er zevk-› ilâhîden
Nasibini al›r elbet giren bâb-› Hüdâyî’den
Bu beyit, toplumda çeﬂitli kademelerdeki insanlara cinsiyet, ›rk, renk, etnik
farkl›l›k gözetmeksizin, mânâdan al›nacak zevkin ö¤renilmesi için Hüdâyî vakf›n›n kap›s›ndan girenin nasibini elde edebilece¤ine dair ayr›ca çok anlaml› bir
mesaj vermektedir.
Halka aç›k ve sivil-medeni ve siyasal bask›dan ba¤›ms›z, özerk olan toplumda
insanlar›n; yaz›l› olmasa dahi belli bir gelenek ve görenek etraf›nda bütünleﬂmesi, ayn› gaye u¤runda çal›ﬂmas› söz konusudur. Hüdâyî hazretlerinin kurdu¤u
vakf›n hizmetleri belki de ça¤daﬂ sivil toplum kuruluﬂlar›n›n henüz yakalayamad›¤› bir baﬂka seviyede, bir baﬂka boyutta faaliyet göstermiﬂtir.

8. Sonuç
Buraya kadar Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›n›n kuruluﬂu, iﬂleyiﬂi ve hizmetleri
hakk›nda, buldu¤umuz belgelerin ve biraz da olsa onun eserlerinin ›ﬂ›¤›nda bilgi verdik. Gerber, “Osmanl› döneminde kurulmuﬂ küçük vak›flar›n bile halka
aç›k alanda ba¤›ms›z çal›ﬂan sivil toplum kuruluﬂlar›n›n en mühim örne¤ini
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oluﬂturdu¤unu”61 belirtir. Osmanl›n›n egemen oldu¤u co¤rafyalarda resmî otoriteden ba¤›ms›z çal›ﬂan halk›n ortak faaliyetlerde bulundu¤u ve el birli¤iyle
ürettikleri sivil toplum kuruluﬂu var m›yd›, yok muydu sorusu hâlâ akademide
tart›ﬂma konusudur. Meselâ Profesör ﬁerif Mardin, ‹slâm ve sivil toplum üzerine yazd›¤› bir makalesinde Bat› ve Do¤u’nun birbirlerine karﬂ› ve bölünmüﬂ oldu¤unu belirtmektedir.62 Sanki Bat›n›n sivil toplum örgütlerinin hayal edilen ve
olmas› icab eden kabul edilebilir tek örnekmiﬂ oldu¤u görüﬂünden hareketle yaz›lm›ﬂ bu yaz›da; “sosyal iliﬂkilerin kendince ima edilerek ortaya ç›kar›lm›ﬂ yasalar› çerçevesinde çal›ﬂan yasal kiﬂilikle ve özerk, seküler ortaklar taraf›ndan
desteklenmekte ve güçlendirilmekte oldu¤u düﬂüncesi” üzerinde durulmaktad›r.63 Gerber; bu konuda “bunlar›n hiç birisinin ‹slâm dininde bulunmad›¤› iddias› ile özerk sivil toplum kuruluﬂlar›ndan eser de olmayaca¤› düﬂünülürdü.”64
diyerek Profesör Mardin’in söz konusu tahlili ile öncelikle Bat›’daki geliﬂmeleri
idealize etti¤ini vurgulamaktad›r. Zira sivil toplumun, seküler ve kendince ima
yollu yasalar›n günümüzdeki gibi olgun kavramlar olarak do¤mad›klar›n›, zamanla geliﬂtiklerini ço¤unlukla da geçici olarak birbirleriyle çekiﬂen güçlerin
pratik uzlaﬂmalar› olarak görüldü¤ünü belirtir. Gerber, yak›n geçmiﬂin araﬂt›rmalar›n›n bu türden “eski teorilerin” yanl›ﬂl›¤›n› ortaya ç›kartt›¤›n› söyler.65 Biz
burada sivil toplum için gereken siyasî otoriteden ayr›, özerk ve ortak faaliyet
alan›n›n vak›flarda çok canl› bir ﬂekilde yaﬂad›¤›n›n örnek modelini göstermeye
çal›ﬂt›k.
Hüdâyî vakf›, Azîz Mahmud Hüdâyî taraf›ndan kuruldu¤u tarihten itibaren,
özellikle tarikat merkezi olmas› sebebiyle, geniﬂ halk kitlelerinden giderek büyük maddî ve manevî destek bulmuﬂ bir kuruluﬂtur.
Mürﬂid-i kâmil, ilim ehli ve hukukçu olan Hüdâyî, yaﬂad›¤› dönemde hürmet
edilen ve sevilen bir ﬂahsiyet olmuﬂ ve Türkçe’de yerleﬂmiﬂ bir atasözünün canl› örne¤ini teﬂkil etmiﬂtir. Müslüman Türk kimli¤inin benimsedi¤i “Halka hizmet, Hakka hizmet” prensibini bizzat kendi ﬂahs›nda yaﬂayarak etraf›na anlatm›ﬂt›r. Bugün, modern psikolojinin dile getirdi¤i; karﬂ›n›zdakileri yönlendirmenin en do¤ru yolu, onlara yapmalar›n› istedikleriniz konusunda örnek olmakt›r
prensibini, Hüdâyî ba¤l› oldu¤u ‹slâm dininin ö¤retisi olarak benimsemiﬂ, nefsinden ar›nm›ﬂ bir mutasavv›f ﬂeyh olarak çal›ﬂm›ﬂt›r. Bu vakf› di¤erlerinden
ay›ran en önemli özellik, Hüdâyî’nin terbiyesi halkas›na ald›¤› insanlar›n davran›ﬂlar›n› yo¤urarak, bitmeyen bir alâka ve sevgi ile onlar› e¤itmesidir. Tekke ve
zâviyelerin, adeta toplumun emniyet subab› gibi insanlar› iyiye ve do¤ruya yönlendiren ve güzel ahlâk›n ö¤renilmesi için yo¤un halk kitlelerini kucaklayan
fonksiyonunu bir kere daha dile getirmeliyiz.
Dergâhlar; tarîkat büyükleri olan ﬂeyhlerin -veya tabir caizse ö¤reticilerin- adeta psikoterapi atmosferine sahip bir ortamda, insanlara zaaf ve h›rslar› ile mücadeleyi ö¤rettikleri, bunu öncelikle kendi nefislerinde yaﬂay›p, halleri ile örnek
teﬂkil ettikleri, dönemlerinin fikir, san’at, ve edebiyat kulüpleri oldu¤unu söyleyebilece¤imiz kuruluﬂlard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî, toplumda -ekonomik bak›mdan- üst tabakadan en alt tabakadaki insana kadar ulaﬂabilmiﬂ, hitap etti¤i kitle geniﬂ bir yelpazede hemen
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herkesi kapsam›ﬂt›r. Hüdâyî vakf›, yayg›n e¤itimi camiinde verilen vaaz ve hutbelerle, özel e¤itimi ise dergâhta iﬂlenen derslerle sa¤lam›ﬂ, nesillerden nesillere aktar›lan tasavvuf kültürünün, edebiyat›n, sanat›n merkezi haline gelmiﬂtir.
‹nceledi¤imiz dinî faaliyetlerin vakf›n e¤itim-ö¤retim hizmetleriyle beraber yürütüldü¤ü görülmektedir. Hüdâyî hazretleri vakf›ndaki kitaplar› camiinden d›ﬂar› ç›kar›lmamas› ﬂart› ile koruma alt›na almaya çal›ﬂm›ﬂ ve modern kütüphanecili¤in icab ettirdi¤i kurallar gibi günün en pratik çözümünü üretmiﬂtir. Aile
üyelerine tahsis etti¤i imkânlar›n o günün ﬂartlar›nda düﬂünülerek ele al›nmas›
bugün için zor bir veri olsa da anlaﬂ›lmaz de¤ildir. Fukaraya yiyecek ikram›, yetimlerin giydirilmesi ve mahallelinin hizmetine su getiren yollar›n yap›lmas›
sosyal ve dinî ﬂuurun nas›l yaﬂanm›ﬂ oldu¤unun örnekleridir. Bunlar› vakfiyelerinde bahsetti¤i Kur’ân âyetlerinin icab› olarak yapmas›, “hizmet” mefhumunun mânâs› ve delilidir.
‹slâm›n etik de¤erlerinin yaﬂayan numuneleri vak›flar›n sadece bir örne¤ini ele
ald›¤›m›z bu araﬂt›rmada, vakf›n kuruldu¤u ve çal›ﬂt›¤› ilk asr›nda, Azîz Mahmud Hüdâyî’yi sevenlerin dalga dalga büyüdü¤ünü tesbit ettik. Ancak bu makalede, konumuzu s›n›rlayabilmek için çeﬂitli vak›flar kurarak, sonra da Hüdâyî
vakf›na kat›lmay› ﬂart olarak getiren di¤er vâk›flar›n vak›flar›n› iﬂlemedik.66 Azîz
Mahmud Hüdâyî’nin vakf›n›n hizmetleri, kuruluﬂundan yaklaﬂ›k 400 y›l sonra
günümüzde dahi faaliyetlerini insanlara hizmeti Hak sevgisinden ilham alarak
devam ettirmektedir.
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Azîz Mahmud Hüdâyî. Keﬂfü’l-k›na’ an vechi’l-sema’. Süleymaniye Kütüphanesi, Pertev Paﬂa,
238-2.
Hüdâyî Türbesi’ndeki koleksiyondan buldu¤umuz Hüdâyî’ye ait on iki vakfiye tarihlerine göre ﬂu
ﬂekilde s›ralanmaktad›r:
1. 27 Muharrem 1011/Haziran 1602 tarihli ‹stanbul Türbeler Müze Müdürlü¤ü (‹TMM)’nün verdi¤i kay›t numaras› Sand›k 6, numara 362, eﬂya s›ra no.118’dir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi
(VGMA)’nde ise 611 numaral› Mücedded 26 Anadolu Vakfiyesi Defterinde I. s›ra numaras› ve 1.
sahifesinde kay›tl›d›r. ‹stanbul’daki as›l vakfiye ve Ankara’daki suret vakfiyenin her ikisi de Arapçad›r.
2. Zilhicce 1014/Nisan 1606 tarihlidir. ‹stanbul Türbeler Müze Müdürlü¤ünde Sand›k 6, numara
362 ve eﬂya s›ra numaras› 117’de kay›tl›d›r. Ayn› vakfiye VGMA’nde 611 numaral› ve Mücedded
26 Anadolu Vakfiyesi adl› defterin 2 s›ra numaras› ve 5. sahifesinde kay›tl›d›r.
3. Ramazan 1019/Kas›m 1610 tarihlidir. ‹TMM’nde Eﬂya s›ra numaras› 135’te kay›tl›d›r.
VGMA’nde ise sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defteri s. 183-185’te kay›tl›d›r.
4. Ramazan 1022/Ekim 1613 tarihlidir. ‹TMM’nün verdi¤i kay›tl› bir numaras› yoktur. VGMA’nde
ise sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defterinde mukayyeddir.
5. Ramazan 1025/Eylül 1616 tarihlidir. ‹TMM kay›t numaras› yoktur. VGMA’nde sene 1255 Baﬂlar Anadolu Vakfiye Defterinde kay›tl›d›r.
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6. ﬁaban 1026/A¤ustos 1617 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, 362 numarada, kuyud-› vakfiye numaras› 453’tür. Ayr›ca üzerindeki kay›tta aynen ﬂöyledir: “‹ﬂbu vakfiye ﬁûrâ-y› Evkaf karar›yla ﬂeref-vârid olan 19 Receb sene 1343 ve 25 ﬁubat sene 1340 tarihli ve 410/383 numaral› Umûr-›
ﬁer’iyye ve Evkaf Vekâletinin tahrirat› üzerine kaydolunmuﬂtur. Fî 22 Temmuz sene 1340. Kayd
ve mukabele ﬂod.” VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Defterinde 4. s›rada kay›tl›d›r.
7. ﬁevval 1030/A¤ustos 1621 tarihlidir. ‹TMM’nde sand›k 6, 362 numarada, eﬂya s›ra numaras›
131’de kay›tl› ve ciltlidir.
8. Evâil-i Rebiü’l-evvel 1031/Ocak 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde sand›k 6, 362 numarada ve eﬂya s›ra numaras› 130’da kayd› vard›r. VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Vakfiye Defterinde 6. s›rada kay›tl›d›r.
9. Evâhir-i Rebiü’l-evvel 1031/Ocak 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, 362 numara, eﬂya s›ra
numaras› ise 137’dir. VGMA’nde ise Mücedded 26. Anadolu Defterinde 8. s›rada kayd› vard›r.
10. 26 ﬁevval 1031/A¤ustos 1622 tarihlidir. ‹TMM’nde Sand›k 6, eﬂya s›ra numaras› 137’dir.
VGMA’nde Mücedded 26. Anadolu Defterinde 9. s›rada kay›tl›d›r.
11. 15 Rebiü’l-evvel 1032/Ocak 1623 tarihlidir. ‹TMM’nde 10. Vakfiyeyi takip etmektedir.
VGMA’nde de ayn› defterde 10. s›rada yer al›r.
12. 27 Cemâziye’l-âhir 1032/Nisan 1623 tarihlidir. ‹TMM’nde 10 ve 11. vakfiyeleri takib eden bu
vakfiye VGMA’nde de ayn› defterde 12. s›rada yer al›r.
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D‹PNOTLAR
1

Zülfikar 1999.
Huntington 1993, 22-28. Yazar bu makalesinde medeniyetlerin kesin bir çat›ﬂma içine girece¤i
iddias›ndad›r. Bu makalesini takiben ayn› kanaatle kitab›n› da yay›nlam›ﬂt›r. Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, (Medeniyetler Çat›ﬂmas› ve
Dünyaya Yeniden Düzen Vermek), New York: Simon and Schuster, 1996.
3 Ernst 2005, 38-39.
4 Hoexter 1995, 133.
5 Hoexter 2002, 119 ve Mardin 1969, 264.
6 Hüdâyî vakfiye-nâmeleri Ankara’daki, Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arﬂivi (VGMA)’ndedirler. Bunlara ek olarak Hüdâyî türbesinde buldu¤um uzun y›llarca el ve göz de¤memiﬂ belge koleksiyonu
da ana kaynaklar›m aras›ndad›r. Tezimde bu belgelere, Hüdâyî Türbe Koleksiyonu (HTK) ad›n›
vermiﬂtim. Oradaki di¤er vakfiye-nâme nüshalar› ile VGMA’daki vakfiye-nâmeleri mukayese ederek çal›ﬂt›m. Tez araﬂt›rmam› yapt›¤›m tarihlerde Süleymaniye Kütüphanesi Müdürü olan Say›n
Nevzat Kaya Beyefendi’ye bu geniﬂ koleksiyondan beni haberdar ettti¤i için müteﬂekkirim. Söz konusu koleksiyonun Hüdâyî Türbesinden Sultan Ahmed’e nispeten çal›ﬂmaya elveriﬂli bir yere
naklini temin ettikleri için ‹stanbul Türbeler ve Müzeler Genel Müdürü Say›n Erman Güven Beyefendi’ye de teﬂekkür borçluyum. Belgelerin envanter kay›tlar›n› da çal›ﬂman›n ilk ad›m› olarak
o zaman tamamlam›ﬂt›m. Umar›m bu koleksiyon, May›s ay›nda sundu¤um tebli¤imde de belirtti¤im vechile en k›sa zamanda belgelerin ömrü ad›na daha sa¤l›kl› ve araﬂt›rmac›ya da daha kolayl›kla çal›ﬂmak imkân› verecek bir ortama kavuﬂturulur. Cangüzel G. Zülfikar.
7 Buradan itibaren Kur’an-› Kerîm parantez içinde K harfi ile k›salt›larak gösterilecektir. Devam›ndaki ilk say› sûre ve ikinci say› ise âyet numaras›na tekabül etmektedir.
8 Hoexter 1985/1986, 180.
9 Yediy›ld›z 1989, 283.
10 Hoexter 1995, 133-156.
11 Yediy›ld›z 1989, 283.
12 Springborg 1987, 414-431; Turner 1984, 40; Mardin 1995, 290-291.
13 Sajoo 2002, 1-34 ve Arkoun 2002, 35-60.
14 Hoexter 1995, 133-156.
15 Hoexter 1995, 133-135.
16 Hoexter1995, 137-139.
17 Turner 1995, 39.
18 Hoexter 2002, 134-135.
19 Hoexter 2002, 135.
20 Y›lmaz 1990, 247.
21 Tanman 1991, 340.
22 Mevkufât›n tamirlerinin öncelikli olarak ele al›nmas› konusunda 26 Ramazan 1019/Kas›m 1610
tarihli 3. Vakfiyede, 2 Ramazan 1025/Eylül 1616 tarihli 5. Vakfiyesinde ve Evâhir-i Rebiülevvel
1031/Ocak 1622 tarihli 9. Vakfiyesinde yap›lmas› gerekenler belirtilmiﬂtir.
23 Kaynakçada 9. Vakfiye olarak verdi¤imiz Evâhir-i Rebiülevvel 1031/Ocak 1622 tarihli Hüdâyî
vakfiyesinde bu konuda “Hak Subhanehu ve Teâlâ hazreti, nukud-› mersûme irtifâ›ndan ve akarât-› mestûre intifâ›ndan her ne ihsân ederse evvelen ibkâ-i rakabe-i vakf takdîm ve masâlih-i bina ve meremmet tetmîm olundukdan sonra” denilmektedir.
24 Na’lça: Kaba kundura ve çizmelerin alt›na dayan›kl› olmas› için m›hlanan demirdir.
25 Tahsis ve temlik konusu için bkz. Berki 1965, 11.
26 Öztürk 1995, 26.
27 HTK 30 numaral›, Cemaziyelevvel 1026/May›s 1617 tarihli emr-i hümâyun sûreti.
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28

HTK 13 numaral›, ﬁaban 1016/Kas›m 1607 tarihli, ﬁeyh Azîz Mahmud Hüdâyî’nin ﬁehzade Sultan Mehmed Camii evkaf› zevâidinden günlük yüz akçelik vazife bedelini aydan aya almas› için
verilmiﬂ berat ve Azîz Mahmud Hüdâyî’nin HTK 59 numaral›, Zilkade 996/Eylül 1588 tarihli, Sultan Süleyman Camii evkaf› zevâidinden günlük on akçe vazifeye tayin edilip aydan aya bunu almas›n› buyuran Sultan III. Murad tu¤ral› bir niﬂan da vard›r.
29 Sahillio¤lu 1964, 228.
30 Sahillio¤lu 1964, 228.
31 Günlük 1853,5 akçe x 354 gün= 656.139 akçe/y›l 656.139 akçe x 4 = 2.624.556 akçe (4 y›ll›k)
32 Yediy›ld›z 1989, 107.
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37 Faroqhi 1997, 77. Yazar bu bilgiyi Mühimme Defterleri 82, s.74 ve 76 (1027-1617)’den ald›¤›n›
dipnotta belirtmektedir.
38 Cebecio¤lu 1997, 407.
39 Celvetîye Tarîkatinde Mürîdin Vazifeleri konusunda ayr›nt›l› bilgi için bkz. Erayd›n 1997, 429-430.
40 ﬁeyhin emir ve tensibi ile mürîdin karanl›k ve dar bir yere çekilip ibadetle vakit geçirmesi anlam›nda kullan›lan bir tabirdir. Tasavvuf ›st›lâh› olarak halvet, Hak ile gizli konuﬂmak demektir
(Pakal›n 1971, I-713).
41 Yerini yurdunu terk etmek mânâs›na gelen celvet kelimesi tasavvuf ›st›lâh› olarak, kulun Tanr› s›fatlar› ile halvetten ç›k›ﬂ›na ve Tanr› varl›¤›nda fâni oluﬂuna denilir. Halvetten ç›kmak ise itibârî ﬂeyleri ç›karmak, hakîkat libâs›n› giymek demektir (Pakal›n 1971: I-273). ‹lâve bilgi için bkz.
Erayd›n 1997, 428-429.
42 “Esmâ-i Seb’a: Lâ ilâhe illallah, Allah, Hû, Hak, Hayy, Kayyûm, Kahhâr’d›r.” (Erayd›n 1997, 390).
43 Kesif bir zulmet hicâb› ile örtülü bulunan nefsin ilk makam›d›r.
44 Kaynakçada da belirtildi¤i üzere bu eser Süleymaniye Kütüphanesi’nde Pertev Paﬂa 238/2’dedir.
45 Y›lmaz 1987, 274.
46 Yediy›ld›z 1981, 268.
47 Aç›kgöz 1990, 116.
48 Faroqhi 1997, 208.
49 Yediy›ld›z 1981, 219.
50 Y›lmaz 1990, 24-25.
51 Barkan 1940, 164.
52 Barkan 1970, XXV.
53 HTK 105 numaral›, 22 Rebiülevvel 1072/Ekim 1661 tarihli belgede.
54 HTK 78 numaral›, 21 Muharrem 1053/Mart1643 tarihli belgede.
55 Hoexter 1985/1986, 189.
56 Yediy›ld›z 1986, 172.
57 Hoexter 1985/1986, 183.
58 Barkan 1940, 159-161.
59 HTK 109 s›ra numaral› 10 Safer 1074/Eylül 1663 tarihli belgede.
60 HTK 161 numaral›, 8 Zilkade 1115/Mart 1704 tarihli belgede.
61 Gerber 2002, 77.
62 Mardin 1969, 278.
63 Gerber 2002, 77.
64 Gerber 2002, 77.
65 Gerber 2002, 78.
66 Zülfikar 1999, 116-127. Bu sayfalar aras›nda 1606-1678 y›llar› aras›nda kurduklar› vak›flarla
Hüdâyî evkaf›na kat›lmay› vak›f ﬂart› olarak getirmiﬂ yaklaﬂ›k yetmiﬂ tane vakfiyenin listesi görülebilir. Bu vakfiyeler HTK’da buldu¤umuz ve tezde kulland›¤›m›z belgeler aras›ndad›rlar.
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