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Hüdâyî Külliyesine Vak›f Yapan 
Han›mlar ve Han›m Mütevellîler

F E R D A  O L B A K  M A Z A K
Araflt›rmac› - Yazar

Vak›flar, Osmanl›-Türk toplum hayat›nda çok önemli müesseselerdir. 
‹slâmiyetten önce vak›f benzeri çeflitli kurumlar oluflmuflsa da vak›flar›n ihmâl,
israf ve istismar›na sebebiyet verebilecek müdâhaleleri önlemeye yönelik hukû-
kî düzenlemeler ‹slâmiyet’le bafllam›flt›r. Teflvîk edici ve koruyucu bir mâhiyet
kazanmas›yla da, h›zla geliflmifl ve ço¤alm›flt›r. Uygulamada Hz. Peygamber’in,
Hicretin üçüncü y›l›nda, Medîne’de yedi k›t’a akarlar›n› ba¤›fllamas›yla baflla-
yan;1 Emevîler, Abbasiler gibi ‹slâm devletlerinde ve Türk-‹slâm devletlerinde
devam eden vak›f gelene¤inin oluflturdu¤u muazzam müesseseler, Osmanl›
Devleti’nde “Vak›f Medeniyeti” olarak an›lacak kadar hayat›n her safhas›na nü-
fûz eden, sosyal, iktisâdî ve hukûkî bir kurum hâlini alm›flt›r.
Özellikle yeni fethedilen yerlerde bir flehrin veya bir semtin îmar ve inflas› için
at›lan ilk harç olan külliyelerden birisi de Üsküdar’›n yüksek bir semtinde ya-
p›lm›fl olan Azîz Mahmud Hüdâyî Tekkesi vakf›d›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri Üsküdar’›n mânevî mimar› oldu¤u kadar, câ-
mi, imâret, türbe, kütüphane, mektep, hünkâr mahfili, dervifl hücreleri, fleyh
evi, sebil, f›r›n ile depolar›, çeflmeleri, flad›rvan›, su terâzisi, su yollar› ile mü-
kemmel bir su tevzî ve tesisât› bulunan ve muhtemelen bir hamamdan oluflan
ve on bin metre karelik bir alan üzerinde yer alan külliyesi ile de flehrin imar ve
sosyal ihtiyaçlar› için bir temel oluflturmufltur.
Azîz Mahmud Hüdâyî Tekkesi vakf›, yeri ve konumu itibâr›yla, Anadolu’ya hattâ As-
ya’ya yap›lacak yolculuklarda, bafllang›ç koridoru üzerinde yer almas›, aslâ u¤ran›l-
madan geçilemeyen bir yerde konufllanm›fl olmas› itibar›yla da önem arzetmektedir.



Nermi Haskan’›n Üsküdar Tarihi’nde, külliyenin 1003 (1594) y›l›nda, Mihrimâh
Sultan ve Sadrazam Rüstem Pafla’n›n k›z› olan Ayfle Hümâflah Han›m Sultan ta-
raf›ndan Azîz Mahmud Hüdâyî Efendi ad›na yapt›r›lm›fl oldu¤u yaz›l›d›r.2 Bir
han›m sultan taraf›ndan yapt›r›lan bu vakf›n çeflitli giderlerine harcanmak üze-
re, daha sonralar› bir çok han›m para, mücevher, gayr› menkul vakfetmifl, bun-
lar›n iflletilerek gelirinin belirtilen giderlere harcanmas›n› flart koflmufllard›r. 

1. Hüdâyî Külliyesine Vak›f Yapan Han›mlar

Türbeler Müdürlü¤ü arflivinde bulunan vakfiye kay›tlar›na göre, tespit edebildi-
¤imiz otuz sekiz han›m taraf›ndan vak›f yap›lm›flt›r. Vak›f  yapan han›mlar›n
isimleri, vakfettikleri mebla¤lar ve vakfiye tarihleri flöyledir:
Abdullah k›z› Fatma Hatun; üç yüz bin akçe, 10..33

Abdullah k›z› Yâsemin Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten
sonra kiraya verilmek flart›yla vakfetmifltir. 1022.4

Hayrünnisa Hatun; on sekiz bin kad› akçe, 1045.5

Mehmet k›z› Fatma Hatun; yüz bin akçe, 1045.6

Hac› Mehmet k›z› Râziye Hatun; yüz k›t’a7 riyâlî kurufl, 1047.8

Abdullah k›z› Âmine Hatun; yüz k›t’a riyâlî kurufl, 1050.9

Mehmet A¤a k›z› Ümmü Gülsüm; bin üç yüz yetmifl befl riyâlî kurufl, 1050.10

Abdullah k›z› Sâliha Bac›; yüz yirmi k›t’a riyâlî kurufl, 1052.11

Abdullah k›z› Belk›s Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten son-
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ra kiraya verilmek flart›yla vakfetmifltir. 1053.
Ulemâdan Yusuf Efendi k›z› Rûhi Hatun; iki yüz k›rk k›t’a riyâlî kurufl, 1057.12

‹skender k›z› Ümmühânî Hatun; üç yüz yetmifl befl k›t’a riyâlî kurufl, 1057.13

Mustafa Bey k›z› Safiye Han›m; altm›fl iki buçuk k›t’a riyâlî kurufl, 1062.14

‹brahim k›z› Fatma Bac›; yüz k›rk k›t’a riyâlî kurufl, 1066.15

Abdullah k›z› Gülistan Hatun; seksen k›t’a riyâlî kurufl, 1067.16

Abdullah k›z› Ayfle Hatun; üç yüz k›t’a riyâlî kurufl, 1073.17

Salih Efendi k›z› Sâliha Hatun; bin yüz elli bir buçuk k›t’a esedî kurufl, 1076.18

Hüsrev k›z› Ayfle Hatun; yüz k›t’a esedî kurufl, 1078.19

Hac› Ahmet Efendi k›z› Ümmühan Hatun; doksan k›t’a esedî kurufl, 1087.20

Abdülmennan k›z› Muazzez Sultan; befl yüz k›t’a esedî kurufl, 1088.21

Abdullah k›z› Fatma Hatun; dokuz bin befl yüz akçe, 1099.22

Seyyid Mehmet Ebussuud Efendi k›z› Ruk›yye Han›m; yüz adet esedî kurufl,
1124.23

Mehmet k›z› Kerime Hatun; oturdu¤u evini kiraya verilmek flart›yla vakfetmifl-
tir.1127.24

Ali Çavufl k›z› Sâliha Hatun; on bin k›t’a esedî kurufl, 1170.25

Nakkaflzâde Mehmed Efendi k›z› Sâliha Hatun; dört yüz k›t’a esedî kurufl,
1176.26

Nakîb’ül-eflraf Ebû Said k›z› fierife Ümmülhayr Han›m; dört bin kurufl, 1200.27

Abdülkadir k›z› Âbide Hatun; üç yüz yirmi k›t’a riyâlî kurufl ile 79 dirhem bir
alt›n kuflak, bir çift alt›n bilezik, bir zümrüt küpe, 1200.28

Mehmet k›z› Râbia Hatun; alt› yüz kurufl, 1210.29

Abdullah k›z› Fatma Han›m; bin iki yüz kurufl, 1228.30

Abdullah k›z› Ümmü Gülsüm; evinin yar›s›n› vakfetmifltir. 1234. 
Abdullah k›z› Hac› ‹zzet Kad›n; bin sekiz yüz kurufl, 1243.31

Hac› Ömer k›z› Âmine Hatun; befl yüz kurufl, 1244.32

Abdullah k›z› Sarayl› Talea fiems Kad›n; sekiz yüz kurufl, 1245.33

Mehmet S›dk› k›z› Emine Zahide Han›m; befl bin kurufl, 1257.34

Abdullah k›z› Dilîrâ Hatun; bin kurufl, 1261.35

Abdullah k›z› Emine Zahide Han›m; üç bin dokuz yüz kurufl, 1280.
Abdurrahman k›z› fierife Zeynep Hatun; befl bin kurufl; 1283.36

‹smail k›z› Zeynep Han›m; bin yedi yüz kurufl, 1289.37

Abdullah k›z› Kamer Hatun; oturdu¤u evini ölene kadar oturmak, öldükten son-
ra kiraya verilmek flart›yla vakfetmifltir.38

Üsküdârî fieyh Mahmud Efendi’nin vakfeyledi¤i nakit mebla¤ ile ona mülhak
yani ba¤l› olan para vak›flar›n›n 1096 tarihli muhasebe kayd›nda, yukar›da ol-
mayan baz› isimler bulunmaktad›r. Bunlar; Emine Hatun, Meryem Hatun, Fat-
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ma Bac›, Halime Hatun, Cevher Hatun, Tenzile Hatun, Melâhat Hatun, Mihri
Hatun, Ayfle Bac›, Emine Bac›, Mihriban Bac›, Marziye Hatun, Âdiye Hatun, Âli-
me Hatun, Hatice Hatun, Sâkine Hatun, Mehmet k›z› Sâliha Hatun olmak üzere
on yedi han›m daha zikredilmektedir. Ancak vakfiyelerine ulafl›lamam›flt›r. Böy-
lece vakfiyeleri bulunan otuz sekiz han›mla birlikte elli befl han›m para vakfet-
mifllerdir.                                                                                                           
Vakfedilen paralar kurufl39, akçe40, esedî kurufl41 veya riyâlî kurufl42 cinsinden-
dir.  
Dolay›s›yla bu vakfiyelerde para vakf› söz konusudur. Osmanl› hukukçular› ik-
tisâdî zorunluluklar, örf ve âdetler ve hay›r yollar›n›n kapanmamas› amac›yla,
fler’î usuller dairesinde vak›f paralar›n iflletilmesini uygun görmüfllerdir. Ancak,
iflletilen paran›n geliri, ona karfl› on bir veya on bir buçuktan fazla olamaz.
‹ncelenen vakfiyelerde flu ortak özellikler bulunmaktad›r:
Ba¤›fllanan mebla¤›n, yerlerinde mukim ve ifllerinde müstakîm kimseler taraf›n-
dan, fler’î usullere göre, bir k›sm›nda onu on bir buçuk, bir k›sm›nda onu on bir
hesab› üzere iflletilerek hâs›l olan gelirinden belirtilen yerlere harcanmas› isten-
mektedir.
Gayr› menkullerin kiraya verilerek, paraya çevrilmesi ve gelirinin de yukar›da-
ki usullerle iflletilerek has›l olan getirisinin belirtilen yerlere harcanmas›.
Belirtilen vakitlerde, Hatim, Yâsin, 3 ‹hlâs, 1 Fatiha, yaz›lan say›da Kelime-i
Tevhid, Salâvat- fierif, baz› özel günlerde mevlid okunarak baflta Peygamber
Efendimiz olmak üzere, Hüdâyî hazretleri, vâk›fenin ebeveyni, kendi ruhu ve
bütün mü’minlerin ruhlar›na hediye edilmesi, vâk›fe hayatta ise iki dünya selâ-
meti için dua edilmesi. 
Bahsedilen okuma ve dualar›n Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri camii veya tür-
besinde, ya da ona ba¤l› bulunan mescid, tekke ve türbelerde yap›lmas›.
Hüdâyî Hazretleri Vakf›na mütevellî43 , katip44 , câbi45 ve nâz›r olanlar›n, bu vak›f-
larda da görevli olmalar› ve bunun karfl›l›¤›nda alacaklar› ücretler belirtilmifltir.
Harcamalardan sonra gelirden artan olursa, Hüdâyî Hazretleri Vakf› gelirlerine
eklenmesi.
Zamanla vakfiyelerde bildirilen flartlara uymak zorlafl›rsa, vakfedilen ve gelirin
mutlaka müslüman fukaraya sarf olunmas› istenmektedir.
Bu ortak flartlar›n d›fl›nda, baz› vakfiyelerde de¤iflik harcamalara da ödenek ay-
r›lm›flt›r. Ali Çavufl k›z› Sâliha Hatun’un vakfiyesinde; Hüdâyî türbesinde iki ki-
flinin türbedâr olarak gece-gündüz nöbet tutmas›n› ve türbenin kandilini yak›p
söndürme, türbeyi silip süpürerek düzenleme, aç›p kapama için günde alt›flar
akçe, bir kifli de buhur al›p yakmas› için günde iki akçe ile vazifelendirilmifltir.
Ayr›ca kandile konacak ya¤ için günlük bir akçe ödenmesi istenmektedir.
fierife Ümmülhayr  Han›m da; her sene bafl›nda Hüdâyî Dergâh› mutfa¤›nda
aflûre piflirilmesi için senelik yedi bin iki yüz akçe, her sene kurban bayram›n-
da üç bafl koyun al›n›p biri Hüdâyî hazretleri, biri vâlidesi ve biri kendisi için
kesilerek fukaraya da¤›t›lmas› için bin sekiz yüz akçe ayr›lmas›n› istemektedir.
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Senede sekiz bin sekiz yüz seksen akçe de zâviye içerisinde bulunan su yollar›
vakf›na imdâdiye olarak verilecektir. Senelik on iki bin akçesi Ramazan ay›n›n
on ikisinden itibaren dört gün Hüdâyî Zâviyesi mutfa¤›nda pilâv ve zerde pifli-
rilip fukaraya yedirilmesi için harcanacakt›r.
Ümmühan Hatun doksan esedî kuruflu, Kap›c› dede tekkesi, Halil Pafla türbesi
ve Hüdâyî tekkesi dedelerine ve misafir gelen dedelere yemek yedirilmesi için
vakfetmifltir.
Mehmet A¤a k›z› Ümmü Gülsüm Hatun ölmeden önce hastaland›¤›nda vakf›n›
ve flartlar›n› fieyh Mahmud Efendi’nin k›z› Fatma Hatun’a vasiyet ederek, yeri-
ne getirilmesi için kendisini görevlendirmifltir. Di¤erlerinden farkl› olarak yap›l-
mas›n› istedi¤i, mütevellî eliyle meyve sat›n al›narak, yemekten sonra Hüdâyî
fukaras›na yedirilmesidir.
Abdullah k›z› Fatma Hatun ise, vakfetti¤i üç yüz bin akçenin iflletilmesinden ha-
s›l olan gelirinden fakir kad›nlara verilmesini istemifltir.
Buraya kadar anlat›lanlardan anlafl›laca¤› gibi, paralar›n kullan›laca¤› yerler aç›-
s›ndan vakfedilen paralar genel olarak iki k›sma ayr›labilir:
* Rûhuna Kur’an okunmas› ve dua edilmesi için vakfedilen paralar; yukar›da
da belirtildi¤i gibi, baflta Peygamber Efendimiz olmak üzere, Hüdâyî hazretleri,
vâk›fenin ebeveyni, kendi ruhu ve bütün mü’minlerin ruhlar› için Kur’an okun-
mas›, vâk›fe hayatta ise iki dünya selâmeti için dua edilmesi için vakfedilmifltir.
* Vak›f görevlileri için vakfedilen paralar; mütevellî, katip, câbi ve nâz›r olan-
lar›n vazifeleri karfl›l›¤›nda alacaklar› ücretler belirtilerek, bu ücretlerin vakfedi-
len paran›n geirinden ödenmesi yaz›lm›flt›r.

2. Vakfa Tayin Olunan Han›m Vazifeliler

Üsküdârî Hüdâyî fieyh Mahmud Efendi vakf› ve ona ba¤l› vak›flarda, resmi ya-
z› ile mütevellî olarak tayin edilerek görev yapan han›mlar mevcuttur. Ulaflabil-
di¤imiz belgelere göre:
Abdullah k›z› Emine Zahide Han›m vakf›na mütevellî olarak, Mehmet Said k›-

z› fierife Hac› Ayfle Han›m’› tayin etmifltir. (1280)
1140 y›l›nda Hüdâyî fieyh Mahmud Efendi evlâd› fierife Refia Han›m yazd›¤› ar-
zuhalde; Üsküdârî Hüdâyî fieyh Mahmud Efendi vakf› mütevellîsi fierife Hay-
runnisa Kad›n’›n görevinde ihmâlkârl›k ve tarafl› davrand›¤›n› iddia etmektedir.
Ancak, yaz›ya resmi makamlardan gelen cevapta, mütevellî fierife Hayrunnisa
Kad›n’›n ihmâlinin söz konusu olmad›¤› yaz›l›d›r.46

fierife Rukiye Han›m, ‹smail k›z› Zeynep Han›m, Kerime Hatun ve Abdullah k›-
z› Fatma Hatun vakfiyelerinde, ölene kadar vak›flar›na kendileri mütevellî ol-
may› flart kofluyorlar.
Âbide Sultan’›n 1200 tarihli vakfiyesinde ise, k›z kardefllerinin mütevellî olma-
s› yaz›l›d›r.
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Salih k›z› Sâliha Hatun, Hüdâyî fieyh Mahmud Efendi k›z› Fatma Hatun’u vak-
f›na, günlük dört akçe ile mütevellî olarak görevlendirmifltir. (1076)
Abdullah k›z› Ümmü Gülsüm Hatun’un vakfiyesinin muamelesi Mustafa k›z›
Ayfle Hatun huzurunda yap›lm›fl ve Ayfle Hatun vakf› görüp gözetmek üzere mü-
tevellî tayin edilmifltir. (1234)  
Baflbakanl›k Osmanl› arflivinde bulunan bir belgede ise, Hüdâyî vakf›na müte-
vellî tayini için düflünülen Hüdâyî  evlatlar›ndan fierife Fatma Zehra, Ayfle ve
Nefise Hatunlardan en büyü¤ü olan Nefise Hatun’a tevliyet tevcih ediliyor. Çün-
kü, Hüdâyî Hazretleri vakfiyelerinde tevliyetin salih ve müstehak olan evlatla-
r›ndan en büyük kardefle verilmesini uygun görmüfllerdir.47

Netice olarak, gerek Hüdâyî Tekkesi Vakf›, gerek ona ba¤l› vak›flara han›m mü-
tevellî tayin edilmifl olmas›, vakf›n yönetiminde han›mlar›n yetkiye sahip bu-
lunmas›, sosyal hayatta kad›n›n varl›¤›n›n bir belgesidir. Yaklafl›k üç yüz elli y›l
önce, özellikle bir tekke vakf›n›n idaresi için han›m yöneticiler tayin edilmesi,
tarihimizde kad›na insan olarak verilen de¤erin aç›k bir ifadesidir.
‹nceledi¤imiz han›m vakfiyelerinde vak›f yönetimi için mütevellî, kâtip, câbi

vazifeleri karfl›l›¤›nda alacaklar› ücretin miktar› belirtilmifltir. Para vak›flar›nda
yer alan bu uygulama ile istihdama yard›mc› olundu¤u gibi, toplum refah›na da
katk›da bulunulmaktad›r.
Vakfedilen paralar›n iflletilerek devaml› kazanç getirir hale dönüfltürülmesi, va-
k›ftan devaml› ve en iyi flekilde yaralan›lmas›n› sa¤lamak içindir. Böylece ser-
maye ât›l halde kalmaktan kurtar›larak vak›f gelirleri artt›r›lmaktad›r.    
Fakir kad›nlar›n düflünülmesi, onlar›n ma¤dur ve çaresiz duruma düflmemesi
için destek olunmas› çok anlaml›d›r.
Özellikle büyük flehirlerde, günümüzde oldu¤u gibi, insanlar›n yaln›z kendileri
için yaflay›p tüketen varl›klara dönüflmesi, hay›r hasenât anlay›fl›yla, vak›flar
arac›l›¤›yla  önlenebilmifltir.
Sosyal iliflkilerin düzenlenmesinde arac›l›k eden vak›f kurumlar›na han›mlar›n
katk›s› küçümsenemez. Vak›flar insanlara flefkatle yaklafl›p fakirlerin ihtiyaçla-
r›n› gidererek, dînî ve insânî sorumluluklar›n etkili ve düzenli iflleyiflini sa¤la-
yan kurumlar olmufllard›r.
Vak›f kuranlar aras›nda kad›nlar›n olmas› sosyal aç›dan çok önemli bir durum-
dur. Çünkü,  bu durum bize Osmanl›’da kad›n›n›n mal edinebildi¤ini ve iktisâ-
dî güce sahip olabildi¤ini göstermektedir. Vak›flar Genel Müdürlü¤ü Arflivi’nde
bulunan 30.000 vak›f belgesinde han›mlara ait 2309 vak›f tespit edilmifl olup,
ancak bunlar›n 1044’nün vakfiyesi bu güne ulaflabilmifltir. Hüdâyî vakf› ve mül-
hak vak›flar›na vak›f yapan han›mlar›n say›lar› ve vakfettikleri miktar›n, erkek-
lerden daha fazla olmas› da bu durumun aç›k bir ifâdesidir. Bu vak›flara han›m-
lar›n vakfettikleri para, erkeklerin vakfetti¤i paran›n 2,5 mislidir. 
Osmanl› Devleti’nde; baflta pâdiflahlar olmak üzere, hânedan mensuplar›n›n
yapt›rd›¤› selâtin vak›flar›n yan› s›ra, devletin çeflitli kademelerinde bulunan gö-
revliler ve halktan bir çok insan vak›f kurmufltur. 1809-1917 y›llar› aras›nda ku-
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rulan 72 selâtin vak›ftan 45’inin kad›nlar taraf›ndan kurulmufl olmas›48 , han›m-
lar›n hay›r ifllerinde daha faal oldu¤unu ve sosyal hayatta bu flekilde yer ald›k-
lar›n› göstermektedir.
Bütün Osmanl› topraklar›nda, özellikle pâyitaht olan ‹stanbul’da oldu¤u gibi,
Üsküdar’da da  han›mlar hay›rda yar›flm›fl, “Üsküdar Han›m Sultanlar›n ve va-
k›f yapan di¤er han›mlar›n dua flehri, hay›rlar›n› emanet ettikleri yer, dualar›n
ufka yükseldi¤i sükûnetli bir mihrap olmufltur.”

D‹PNOTLAR
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