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Azîz Mahmud Hüdayî 
fieyhi Mehmed Rûflen Efendi

T A L ‹ P  M E R T
Marmara Üniversitesi FEF Bilgi ve Belge Yönetimi (Arflivcilik) Bölümü Ö¤retim Görevlisi

Mehmed Rûflen Efendi 1810’da ‹stanbul’da do¤du. Celvetî bir âileye mensuptur.
Babas› bu tarikatin fleyhlerinden ayn› zamanda Azîz Mahmud Hudâyî tekkesi
fleyhi de olan Abdurrahman Nesib Efendi’dir. Dedesi fieyh Mehmed fiehabeddin
Efendi,1 büyük dedesi ise 1794’te vefat eden Mudanyal› fieyh Rûflen Efendi’dir.
Bu zat Büyük Rûflen Efendi diye meflhurdur. Burada sözü edilecek olan Meh-
med Rûflen Tevfik› Efendi ise Küçük Rûflen Efendi ad›yla bilinir. 
Mehmed Rûflen Efendi o devrin maruf âlim ve mutasavv›flar›n›n bulundu¤u bir
çevrede yetiflti¤inden sa¤lam ve köklü bir e¤itim ald›. Babas› Abdurrahman Ne-
sib Efendi’den tasavvuf terbiyesi ald›ktan sonra Kastamonu’ya gidip orada erba-
in ç›kard›. 1818’de Hudayi fleyhi olan babas› Nesib Efendi’nin 1842’de vefat› üze-
rine ayn› dergah›n fleyhli¤ine getirildi. Bu vazifesi 1891’de vefat›na kadar sürdü. 
Mehmed Rûflen Efendi flair ve bestekârd›r. Bilhassa musik›de derin bir mahfuza-
ta (repertuara) sahib oldu¤u bilinmektedir. Musikî konusunda  Mecmua-i ‹lahiy-
yat  adl› bir de güfte mecmuas› kaleme alm›flt›r. Eserde 27 bestekâr zikredilir.2

Rûflen Efendi ile ilgili ilk bilgiler böyle olmakla beraber son bulunan arfliv bel-
gelerine göre Abdurrahman Nesib Efendi ile Mehmed Rûflen Efendi aras›nda bu
dergahta fleyhlik yapm›fl yine bu âileden Sadullah Efendi isminde bir zat bulun-
maktad›r. Bu zat›n vazife süresi iki, iki buçuk y›l gibi k›sa bir süreyi kaplad›¤›n-
dan yaz›l› kaynaklarda ad› geçmemektedir. fiu anda bilinen Hüdâyî fleyhleri lis-
tesine göre de bu zat›n 20. Hüdâyî post-niflini olmas› icab etmektedir.

Hüdâyî fieyhi Sadullah Efendi: 

Bu zat›n kim oldu¤u efli Ayfle Han›m’›n verdi¤i bir dilekçeden anlafl›l›d›. Ayfle
Han›m bu dilekçesinde “...Üsküdar’da... Azîz Mahmud Efendi (k.s.) Hazretleri
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hangâh›nda Hüdâyî fieyhi Rûflen Efendi’nin ammi-zadesi zevcim Sadullah Efen-
di müteveffa oldukta...” fleklinde bir ifade kullanmaktad›r. Sadullah Efendi ve-
fat etti¤i zaman Ayfle Han›m baflka bir flehirde imifl. Vefat›n› müteakip di¤er
eflinden do¤ma çocuklar›na maafl ba¤land›¤› halde Ayfle Han›m’dan do¤ma Ha-
lil Raif isimli çocuk yok say›larak Sadullah Efendi’nin maliye hazinesinden al-
d›¤› 250 kurufl maafl› 25 Haziran 1844’te di¤er han›m›ndan do¤ma dördü erkek
ikisi k›z alt› kardefle eflit olarak pay edilmifl. Bu tarihte ellerine beratlar› da ve-
rilmifltir. Bu kardefllerin her birine düflen pay 41,5 kurufl 20 akçedir. Ayfle Ha-
n›m da verdi¤i arzuhalinde bu durumun tashihini taleb etmifltir. Ayfle Han›m’›n
verdi¤i arzuhal 24 Temmuz 1845’de Sadaret’te incelenerek “...icra-y› iktizas›na
himmet buyuralar deyu buyruldu...” ibaresini yaz›p Maliye Nezareti’ne havale
edilmifl. Maliye Nezareti de yapt›¤› araflt›rmalara dayanarak olay› do¤rulam›fl,
bu arada durumu Mehmed Rûflen Efendi’den de sormufl. Rûflen Efendi de verdi-
¤i cevapta “Halil Raif’in Ayfle Hatun’la birlikte bir baflka yerde oldu¤unu, hiçbir
geliri bulunmad›¤›n›, babas›ndan da bir miras intikal etmedi¤ini, afl›r› derecede
muhtaç oldu¤unu yaz›l› ve mühürlü olarak” maliyeye bildirmifltir. Durumu tek-
rar etrafl›ca inceleyen maliye bu çocuk için yeni bir kaynak aray›fl›na bafllam›fl-
t›r. Yeni bafltan bir kaynak bulman›n mümkün olmad›¤›n›, her hangi bir mahlul
olmad›kça aç›ktan maafl tahsisinin de mevcut malî usullere z›t oldu¤unu ifade
etmifltir. Çözüm olarak 21 A¤ustos1845’te merhum babas›n›n 250 kurufl maafl›n-
dan buna da bir hisse ay›rma karar› alm›fl, bu karar› Ayfle Han›m’›n dilekçesinin
arkas›na derkenar olarak da kaydetmifltir. 
1 Eylül 1845 tarihli maliye tezkiresi ile o devrin maliye naz›r› Abdurrahman Na-
fiz Pafla bu görüflü Sadaret’e arz ve “ alt› nefer evlad›na eflit olarak tahsis olun-
mufl olan... 250 kurufl yedi kifliye taksim ile bir hissesinin de bu çocu¤a verilme-
si... irade-i seniyyeye uygun ise gerekenin yap›laca¤› malum-u devletleri buyrul-
dukta emr ü ferman...” diyerek tezkiresine son vermifltir.
16 Eylül’de Sadaret maliyeye gönderdi¤i bir buyruldu ile iradenin de bu merkez-
de ç›kt›¤›n› bildirip maliyeye icab›n› yapmas›n› emretmifltir. 22 Eylül 1845 tari-
hinde Maliye mevcut paray› yedi kardefle taksim etmek suretiyle ifli noktalam›fl-
t›r. Bu yeni taksim iflinde her kardefle 35,5 kurufl 25’er akçe düflmüfltür. Bu pa-
ra çocuklara kayd-› hayat flart›yla tahsis olunmufl, eski beratlar› al›narak 26 Ey-
lül 1845’te yeni beratlar› verilmifltir. Bugüne kadar ad› bilinmeyen Sadullah
Efendi’nin çocuklar›n›n ismi: Mustafa Faz›l, Seyyid Mustafa Ferid, Mehmed Zi-
ver, Mehmed Ziya, Halil Raif, Fatma Vesile ve Emine Mevhibe’dir.3

Sadullah Efendi’nin baflka eflleri yoksa di¤er eflinin ad› ise fierife Sâniye’dir. Ve
bu bahsi geçen çocuklar›n da annesi. Sadullah Efendi’yi keflfetmemizi sa¤layan
da bu han›md›r. Bu han›m›n mahkemeye tescil ettirmek suretiyle yapm›fl oldu-
¤u 4550 kuruflluk bir borçlanma senedinin bafl›ndaki “ Hüdâyî fleyhi Sadullah
Efendi zevcesi...” kayd› bizi Sadullah Efendi ile buluflturdu. Bu kay›ttan hare-
ketle de yukarda bahsi geçen vesikalara ulaflma imkan› do¤du. fierife Saniye Ha-
n›m bu borcu baz› tak›lar›n› rehin b›rakmak suretiyle 16. 10. 1851’de alm›fl, 28
Eylül 1853’de ödemifltir.4
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Rûflen Efendi’nin Meclis-i Meflayih Reisli¤i:

Rûflen Efendi’nin bu vazifeye gelifli ile ilgili belgelerden sadece bir tanesi ele
geçmifl bulunmaktad›r.
21 May›s 1878 (19 CA. 1295) tarihli ve fieyhülislam Ahmed Muhtar Bey5 imza-
l› bir meflihat tezkiresinde do¤rudan mabeyne hitaben “ bu kerre Meclis-i Mefla-
yih Riyaseti’nin Rûflen Efendi’ye ihalesi... hususunda ç›kan padiflah iradesinden
dolay› teflekkür z›mn›nda Meclis-i Meflayih azas› ile di¤er fleyhler taraf›ndan
tanzim olunan ariza padiflaha sunulmak üzere takdim olunmaktad›r” denilmifl-
tir.6

Bu tayinle bafllayan Rûflen Efendi’nin Meclis-i Meflayih reisli¤i görevi 13,5 sene
sürmüfltür. Bu süre sonunda Rûflen Efendi’nin vefat› ile boflalan bu vazifeye bir
mevlevi dedesi olan Ali Efendi tayin edilmifltir.
Bu tayinle ilgili 29 kas›m 1891’de fieyhülislam Mehmed Cemaleddin Efendi’nin
direk saraya sundu¤u arz flöyledir: “ Meclis-i Meflayih Reisi olan  Hüdâyî.... der-
gah› post-niflini Rûflen Efendi’nin bu kerre vefat›na ve bu meclis üyelerinin en
k›demlisi bulunan Kas›mpafla Mevlevihanesi fieyhi Ali Efendi’nin de istenen va-
s›flar› haiz olmas›na binaen bofl olan bu riyasete tayini Meflihat Meclisi’nce ifa-
de olunmakla bu babda padiflahtan ç›kacak emir ve fermana göre ifllem yap›la-
cakt›r” demifl 30 Kas›m 1891 tarihiyle ve Baflkâtib imzas›n› tafl›yan bir irade ile
de bu atama ifli tahakkuk etmifltir.7

Mehmed Rûflen Tevfikî Efendi’nin Vefat› 

Mehmed Rûflen Efendi 13,5 sene devam eden Meclis-i Meflayih Reisli¤inden
sonra 24 Kas›m 1891’de vefat etti. Rûflen Efendi’nin vefat›n› müteakip 2 Aral›k
1891’de Mehmed Rûflen Efendi’nin bütün eflyas› sat›l›p nakde çevrilmifltir. Meh-
med Rûflen Efendi’nin eflyas› aras›nda pahal› hiçbir fley yoktur. Hemen hemen
tamam› derviflâne fleylerdir. Kendisi kalem erbab›, yazar-çizer bir kimse oldu¤u
halde iki matbu’ Mushaf-› fierif’ten baflka kitab› da yoktur. Gerçi kitaplar›n›n
dergah kütüphanesinde bulundu¤u ve tamam› da vak›f oldu¤u için bu sat›fla da-
hil edilmedikleri muhakkakt›r. Üsküdar Mahkemesinin nezaretinde yap›lan bu
muhallefat ifli özetle flöyledir.
“1309 senesi  Rebiu’l-âh›r›n›n 22. Günü (24 11. 1891) irtihal... eden es-Seyyid
efl- fieyh Mehmed Rûflen Efendi... hazretlerinin verâsetleri halileleri Mahmud
Bey k›z› Hasibe Han›m ile kar›ndafl› dergah-› flerif Seccade-niflini Mehmed fie-
habeddin Efendi’ye münhas›ra oldu¤u tahakkuk etmifl oldu¤undan vârisler Ha-
sibe Han›m ile fiehabeddin Efendi’nin talebleri ile ve 1 Osmanl› liras› 108 kurufl
hesab›yla baflkalar›na sat›l›p verese aras›nda taksim olunan merhumun zeyl def-
teridir” denilerek teker teker bütün eflyas› yaz›l›p de¤erleri de belitilmifltir. Bu
eflyadan birkaç örnek vermek gerekirse: Çeflitli kürkler, cübbeler, saatler, kap-
kaçak, kehribar eflya, yatak, yorgan... vs.
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Bütün eflyan›n nakdî de¤eri 22702 kurufl tutmufl. 11097 kurufl 10 para tutan
borçlar› ç›kt›ktan sonra kalan paran›n 8464 kurufl 20 paras› fiehabeddin Efen-
di’ye, 2821 kurufl 20 paras› ise Hasibe Han›m’a verilmifltir.

Dergaha Yeni fieyh Tayini:

Mehmed Rûflen Efendi’nin vefat›n› müteakib Hüdâyî dergah›nda post-niflin ola-
bilmek için üç kiflinin talebde bulundu¤u mevcut arfliv belgelerinden anlafl›l›-
yor. Bu üç kifli Rûflen Efendi’nin kardefli fiehabeddin Efendi (1911) ile torunlar›
Abdurrahman Azîz8 ve Mehmed Gülflen Efendi (08.04.1923)’lerdir.9 Hayatta
iken Mehmed Rûflen Efendi’nin.... ismini henüz tesbit edemedi¤imiz tek k›z› ol-
mufl oda babas›ndan evvel vefat etti¤inden bu iki torun, annelerinin amcas›
Mehmed fiehabeddin Efendi ile beraber bu makama talib olmufllard›r.
Mehmed Rûflen Efendi’nin mezkur torunlar›n›n babalar›n›n ad› Mektubî-zade
Sadreddin Efendi’dir.10 Bu zat ilmiye ricalindendir. Vefat› 1872.
Rûflen Efendi’nin yerine geçecek zatla ilgili olarak Rûflen Efendi’nin halifesi Kâ-
mil Efendi’nin baflkanl›¤›nda Hüdâyî vakf› mütevellileri ve vazifelilerinden 18
kifli kendi mühür ve imzalar›n› hâvi bir mazbata ile bir teklif kaleme alm›fllar-
d›r. Bu mazbatada kullan›lan dil oldukça a¤›r ifadelerle doludur. Söz konusu
a¤›r dille yaz›lan mazbata flöyledir:
“Cenâb-› pir Azîz Mahmud Hüdâyî (k.s.) Hazretlerinin âsitanesi fleyhi Mehmed
Rûflen Efendi bu kerre torunlar› Azîz ve Mehmed Gülflen Efendileri terk ile ve-
fat eylemifltir... Azîz Efendi, Mehmed Gülflen Efendi...’den yaflça büyük ise de
kendisi s›rf câhil ve nâ-ehil olup meflihat hizmetini ifâya da muktedir bulunma-
maktad›r. Sert tabiat› sebebiyle de bütün dedelerin nefretini celb etmifltir. Meh-
med Gülflen Efendi ise, güzel hal ve güzel ahlak sahibi [üstelik de] muktedir bi-
risidir. fieyhlik hizmetini ifa ve idareye bilvücuh (her cihetle) ehil ve erbabd›r.
Bu âsitanenin eski usulüne göre de meflihatin boflalmas› durumunda [fleyh tayin
ifli] dedelerin tensip ve arzular› [dikkate] al›na gelmifltir... Mehmed Rûflen Efen-
di’den boflalan fleyhlik hizmetinin Mehmed Gülflen Efendi’ye tevcihi ile bütün
dedelerin çera¤ ve ihya buyurulmas›n› tazarru’ ve niyaz eyleriz...25. 11. 1891.
ed-Dâi ed-Dai
Merhumun halifesi Kahve nakibi ve türbedar Dergah›n Hatibi ve asâdar›
Kâmil es-Seyyid Mehmed Emin Safvet
ed-Dai ed-Dai ed-Dai ed-Dai
Postniflin-i Dergah-› Alaüddin... ‹mam-› sani  Vekil-i-harc Sermüezzin
Mehmed Fâlih Mehmed efl-fieyh Ömer Rasih11 Mehmed
ed-Dai ed-Dai ed-Dai
Müezzin Dedegândan türbedar Dedegândan müezzin 
ve kayy›m
es- Seyyid Ahmed Ra¤›b Mehmed Safiyyüddin Mehmed Kas›m
ed-Dai



Dedegândan türbedar ve ed-Dai ed-Dai
Devirhan Dedegândan devirhan Dedegândan Müezzin ve kayy›m Hasan
Mehmed Emin Seyyid Mustafa
Ed-Dai ed-Dai ed-Dai Dedegândan... Dedegândan Müezzin ve Kayy›m
Mehmed (?) Ali Dedegândan Ahmed Mehmed Rüstem
‹brahim
Sair bil-cümle Dedegân kullar›12

Mehmed Gülflen Efendi’nin Müracaat›
Yukar›daki mazbatan›n tanziminden bir gün sonra Mehmed Gülflen Efendi Sa-
darete müracaatla kendisinin bu göreve getirilmesini taleb etmifl ve talebinde flu
ifadelere yer vermifltir:
“Duac›n›z olan büyük pederim... Hüdâyî Dergah› seccade-niflini Mehmed Rûflen
Efendi’nin vefat›yla boflalan fleyhlik makam›n›n kendisine tevcihini biraderim
Azîz Efendi’nin taleb ve niyaz etti¤i duyulmaktad›r. Halbuki Azîz Efendi hem
bu ifle muktedir de¤il, hem de sert tabiat› sebebiyle bu makam›n ona tevcihi ha-
linde öteden beri dergahta sakin olan âilemizin da¤›lmas›n› mucib olacakt›r. Bu-
na ise padiflah›n asla raz› olmayaca¤› [muhakkakt›r]. Zaten merhumun fiahab
Efendi ad›nda bir de kardefli vard›r. Bu [zat] da meflihatin kendisine tevcihini is-
temektedir. Lütfen ve merhameten bu makam›n uhde-i ubeydaneme tevcih ve
ihsan buyrulmas›n› ve yahut Meclis-i Meflayih taraf›ndan imtihan [yap›larak]
icab›na bak›lmas› niyaz›na cesaret ettim. [Ayr›ca] dergahta oturan dedeler tara-
f›ndan bu makam›n bendenize tevcihi için tanzim olunup mühürlenen mazba-
tay› da [bu arizama] ekleyerek yüce makam›n›za takdim etmifl bulunuyorum. Bu
hususta ve her hususta emir ve ferman yüce makam›n›za aittir.
26.11. 1891 (24 R. 1309 / 14 Ts. 1307)

Merhum Rûflen Efendi’nin torunu
Es-Seyyid Mehmed Gülflen
Mehmed Gülflen Efendi’nin bu arz› Sadaret’e sunulmufl, Sadaret durumu saraya
arz etmifl ise de saray durumun tekrar bir daha gözden geçilmesi için Sadaret
tezkiresini Bab›âli’ye iade etmifltir. Baflkâtib Süreyya Pafla imzal› 30 Kas›m tarih-
li bu belgede “...Meflihat’ça durumun bir daha de¤erlendirmeye al›n›p son kara-
r›n saraya arz edilmek üzere Sadr›azama gönderilmesi...” istenmifltir.13

Bu arada 09.12. 1891’de Osman Nuri Efendi isminde bir baflka kimse de verdi¤i
bir arzuhalle Hüdâyî fieyhli¤inin kendisine tevcihini taleb etmifltir. Osman Nu-
ri Efendi arzuhalinde kendisinin fieyhülislam Üryanî-zade Ahmed Es’ad Efendi
taraf›ndan Uflflaki dergah›na fleyh yap›lmak üzere ‹zmir’den getirtildi¤ini, ama o
zaman bu iflin tahakkuk etmedi¤ini söylemifltir. Ayr›ca kendisinin Nakflî fleyhi,
dört tarikte hilafet sahibi, dinî ve tabiî ilimlere vâk›f, bir çok icazete mâlik oldu-
¤unu da dile getirerek “... münhal bulunan Hz. Hüdâyî hazretlerinin dergah›...
post-niflinli¤i ile mesrur ve flâdan buyurulmakl›¤›m bâb›nda emr ü ferman...” di-
yerek dilekçesine son vermifltir.14
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Resmi yaz›flmalar›n bundan sonraki k›sm› arflivde henüz bulunamad›. Ama bu
göreve Mehmed Gülflen ve Osman Nuri Efendilerin de¤il Rûflen Efendi’nin kar-
defli fiehabeddin Efendi’nin tayin edildi¤i daha sonraki belgelerde15 ve yaz›l›
kaynaklarda yer almaktad›r.16

Mehmed Rûflen Efendi’nin Efline Maafl Tahsisi

Elde bulunan belgelere göre Rûflen Efendi’nin efli Hasibe Han›m Evkaf Nezare-
ti’ne müracaatla muhtaç oldu¤unu ve kendisine maafl ba¤lanmas›n› istemifltir.
Nezaret de bu iste¤i  22 Aral›k 1892’de fiura-y› Devlet’e havale etmifl, durumu
müzakere eden fiura-y› Devlet Dahiliye Dairesi’nde bu talep okunup flu karar
al›nm›flt›r:
“... zevci Hz. Hüdâyî Dergah-› flerifi fieyhi Rûflen Efendi  merhum [vefat›nda]
mal say›lacak hiçbir fley terk etmemifl oldu¤undan bu dergaha [yeni bir de] fleyh
tayin olundu¤undan bahisle evkaf hazinesinden kendisine yetecek kadar maafl
tahsisi istidas›n› havi Hasibe Han›m mührüyle verilen istida üzerine icab›na ba-
k›lmas› Sadaret’çe [dairemizden] istenmifltir. Hasibe Han›m’a Tekaüd Sand›-
¤›’ndan maafl tahsisi mevcut nizamlara [göre] müsaid de¤ildir. [Ama Hasibe Ha-
n›m da] gerçekten merhamete flâyan oldu¤u anlafl›lmakla beraber bu gibilere ha-
zineden maafl ba¤lanmas› emsali iktizas›ndan bulunmufl oldu¤undan bahisle
muhtaç maafllar› [na has vak›flardan olan] Dervifl ‹brahim Bey vakf›ndan ve Ha-
tice Han›m’dan 41,5 kurufl,17 Nevflehir’de...Damat ‹brahim Pafla Vakf› fazlas›n-
dan ve fieyh Mehmed Efendi’den 41,5 kurufl,  Harameyn Vakf›’ndan ve Ahmed
Efendi’den mahlul olan 40 kurufl ki toplam olarak 123 kuruflun evlendi¤i zaman
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kesilmek üzere tahsisi için izin taleb olunmufl ve Hasibe Han›m’›n da merhame-
te flâyan oldu¤una nazaran o kadar maafl›n tahsisi [hak ve] adalete uygun görül-
müfl olmakla gere¤i yap›lmak üzere Evkaf Nezareti’ne havalesi düflünüldü. Bu
konuda emir ve ferman yüce nezaret makam›na aittir. 04.01. 1893 ( 15 C. 1310
/ 23 Ke. 1308)
(mühür) fiura-y› Devlet

Dahiliye Dairesi ReisiAzadan Azadan Azadan Azadan
Halil Raif18 Abdullah Ahmed Lütfi R›za Hüseyin

Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan
Fâik Hüsnü  ? Ziya Ahmed Ziya Sami

Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan Azadan
S›dd›k Mehmed Azîz Ali R›za Abdullah Said Pafla Mansur

Azadan Azadan Azadan Azadan
Mehmed Cemil Ali Nef’î Nureddin

Rûflen Efendi’nin Hizmetleri ve Ald›¤› ‹hsanlar

Mehmed Rûflen Efendi uzun müddet bu vazifede bulundu¤undan dergah› bir-
kaç defa tamir geçirmifl ve kendisi de saraydan bir hayli yak›nl›k görmüfltür.
Bunlardan tesbit edilebilenler k›saca flunlard›r:
Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin kendi devrinde saraydan gördü¤ü alaka da-
ha sonraki as›rlarda da aynen devam etmifltir. Öyle ki bu alaka dergahta özel bir
“hünkar kasr›” bulunduracak kadar ileri derecededir.19

fieyhlere ve dervifllere yard›m›n› esirgemeyen padiflahlar dergahta bulunan ve
dergah hizmetinde kullan›lan hayvanlar “Hüdâyî esbân›” için de Istabl-› Âmire
Müdürlü¤ü bütçesinden ayl›k dilimler halinde verilmek üzere dergaha arpa ve
saman tahsis etmifller, ve bu tahsisleri de vaktinde yerine ulaflt›rm›fllard›r.20 Bu
tahsisler miktar olarak 6 kile (150 k¤.) arpa ile 3 kantar (169,23 k¤) samand›r. Bu
arpa ve saman›n birim fiyatlar› ise o günün râyicine göre 1 kile arpa 10,5 kurufl,
1 kantar saman ise 15 kurufltur.21

Rûflen Efendi’nin bilinen ilk icraatlar›ndan biri 10 fiubat 1847’de yapt›rd›¤› der-
gah›n baz› küçük tamir iflleridir 22

1849 senesi fiaban ay›n›n 24’ünde Rûflen Efendi hükumete müracaatla bir mik-
tar yard›m talebinde bulunmufltur. Rûflen Efendi’nin bu iste¤i Sadaret’ce kaleme
al›nan bir tezkire ile Abdülmecid Han’a ulaflt›r›l›p iradesi istenmifltir. Sadaret’in
tezkiresi flöyledir:
“ Hüdâyî (ks)’nin hangahlar›na gelip giden fukaran›n doyurulmas› için  her se-
ne ramazanda verilmek üzere at›yye tahsisi post-niflini efendi taraf›ndan niyaz
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edilmektedir. fieyh Efendi’nin refah içerisinde bulunmas› devletin flân›ndan ise
de böyle her ramazanda verilmek üzere at›yye tahsis olundu¤u takdirde di¤er
tekke fleyhleri de istemeye kalk›flacaklar›ndan sonun da bir çok masraf› davet
edecektir. Yaln›z bu seneye mahsus olmak üzere fieyh efendiye 5000 kurufl at›y-
ye ihsan buyurulmas› Maliye naz›r› ile yap›lan görüflmede münasib gibi görül-
müfl ise de bu hususta son karar padiflaha aittir. 15 Temmuz 1849.
Mabeyn bafl katibi iki gün sonra bu tezkireye müsbet bir cevapla 5000 kurufl
at›yyenin Hüdâyî dergah›na verilmesini tebli¤ etmifltir.23

1850 senesi Ramazan›n›n 9. Günü Hüdâyî Dergah›nda kalan dervifllerin masraf-
lar›na harcanmak üzere... yine 5000 kurufl at›yye taleb edilmifltir. Bu taleb de 13
Ramazan’da kabul edilerek kendisine bu paran›n ödenmesi için maliyeye emir
verilmifltir.24

1851 y›l› A¤ustosu’nda Üsküdar’da ç›kan büyük çapl› bir yang›nda dergah tama-
men yanm›flt›r. Bu yang›n bugün halen ayakta olan Pafla Liman›’ndaki ambarlar-
dan bafllayarak daha çok Yeni Cami-Hüdâyî Hangah›’n›n deniz taraf›nda etkili
olmufltur. Bu yang›nda Gülfem Hatun Camii, Rummehmedpafla Mahallesi Mes-
cidi, Selman A¤a Camii, Davut Pafla Camii, Yeni Cami’nin minare alemleri, iç ve
d›fl iki kap›s›, türbesi, hünkar mahfili, merdivenleri ve muvakkithanesi tama-
men yanm›flt›r. Hüdâyî dergah›nda ise, dergah›n tamam› ile medrese, konak ve
cami-i flerif bu yang›nda yok olmufltur. Bu yang›nda yanan bir baflka dergah da
Kâdirî tekkesidir. Bu yang›n›n toptan yok etti¤i ev, dükkan, ma¤aza... ve binala-
r›n say›s› 798’dir.25

Azîz Mahmud Hüdâyî Hangah›’n›n yeniden ihyas› ise ancak 1852’lerin bafllar›n-
da bafllay›p 1856’da biten büyük tamirlerle mümkün olabilmifltir. 

Rûflen Efendi’nin Maafl›na Zam Talebi

Bu zam talebi ile ilgili olarak Rûflen Efendi’nin yazd›¤› dilekçe arflivde henüz ele
geçmedi. Ama belgelerin s›ras›na bak›l›rsa Rûflen Efendi önce Sadaret’e müraca-
at etmifl. Sadaret bu talebi 16 fiubat 1853 tarihli bir tezkire ile Evkaf Nezareti’ne
havale etmifl.26 Bu istek Evkaf Nezareti’nce 20 fiubat’ta Meclis-i Vâla’ya havale
edilmifl, 1 Mart’ta Meclis’i Vâla durumu karara ba¤layarak bu iste¤i uygun bul-
mufltur. Bu meclis karar›n›n Sadaret’e ulaflt›r›lmas›ndan sonra Sadaret 3 Mart
günü kaleme ald›¤› bir sadaret tezkiresi ile durumu saraya bildirip Abdülmecid
Han’dan irade istemifltir. Sadaretin padiflaha arz› flu flekildedir:
“Meclis-i Vâla’dan kaleme al›n›p ekli olan takrir ile beraber padiflah›n görüp ka-
rar vermesi için takdim k›l›nan mazbata mealinden de anlafl›laca¤› gibi Üskü-
dar’da bulunan Hz. Hüdâyî (KS) hangah-› flerifi meflihati biraderleri Abdülha-
mid ve fiehabeddin Efendilere bakmak üzere daha önce Mehmed Rûflen Efen-
di’ye tevcih olunmufltu. Rûflen Efendi yang›n felaketine u¤ram›fl bulunmas› se-
bebiyle biraderlerine bakamamaktad›r. Vuku’ bulan nizadan dolay› meflihate ait
gelirlerden 400 kurufl vermek üzere kararlaflt›r›lm›fl ise de bu çocuklar›n otura-
caklar› yerleri yoktur... bu 400 kurufl hem ev kiras›na hem de geçimlerine kâfi
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gelmeyece¤inden bu çocuklara evkaf hazinesinden  ayl›k 100 kurufl, Zakirbafl›
Nuri Dede’ye de 50 kurufl ev kiras› verilmesi için izin istenmifltir... bunlar mer-
hamete flâyan kimseler olmalar› sebebiyle mezkur 150 kuruflun bu senenin mar-
t› bafl›ndan itibaren  verilmesi için Evkaf Nezareti’ne havalesi düflünülmektedir.
Bu hususta padiflahtan nas›l bir irade ç›karsa aynen tatbik olunaca¤›...” bildiril-
mifltir. 
Saraydan iki gün sonra 5 Mart 1853’te bu tezkireye “olur” cevab› verilerek bu ek
maafl ifli de böylece tahakkuk etmifltir.27

9 Ocak 1855’te Hüdâyî fieyhi Mehmed Rûflen Efendi için yap›lan bir dairenin
tefrifli için 6153,5 kurufl ihsana nail oldu¤u kay›tlarda mevcuttur.28

Yukarda bahsi geçen 400 kurufl maafl yine bir müracaat üzerine 2 Eylül 1856’te
Meclis-i Vâla’da görüflülerek 1000 kurufla ç›kar›lm›flt›r. Bu karar›n iradesi ise 30
Eylül 1856’d›r. Üstelik bu karar 6 ay öncesinden 13 Mart 1856’dan muteber ol-
mak üzere yürürlü¤e girmifltir.29

Hüdâyî fleyhine ve dergah›na yap›lan nakdi yard›mlardan öte aynî yard›mlar da
yap›ld›¤›n› yine arfliv belgelerinde görüyoruz. 27 Ekim 1857 (8 Ra. 1274) tarihli
vesikada flu bilgiler yer almaktad›r: 
“Her sene Ramazanda Hüdâyî dervifllerine verilmesi âdet olan 50 adet abân›n
her biri 80 kurufltan 4000 kurufl bedelinin bu sene her biri için 135 kurufl hesa-
b›yla 6750 kurufla ç›kar›lmas›.” 30

1859 y›l› Kas›m ay›nda Mehmed Rûflen Tevfik› Efendi’ye Hüdâyî Dergah› yak›n-
lar›nda bir konak al›nmas› için teflebbüse geçilmifltir. Evkaf Müfettiflli¤i yapt›¤›
incelemeler sonucu dergah yak›nlar›nda bulunan bir kona¤› sat›n alm›flt›r. De-
¤iflik vak›flar›n hissedar oldu¤u konak bitifli¤indeki baz› arsalar› da 40 000 ku-
rufla sat›n alma¤a karar vermifltir. Bu kona¤›n o günlerdeki sahibi Ruk›yye Ha-
n›m’d›r ve paran›n da maliye hazinesinden verilmesi teklif edilmifltir. Evkaf mü-
fettiflli¤i bu karar›n› Evkaf Nezareti vas›tas›yla Sadaret’e yaz›l› olarak bildirmifl-
tir. 30 Kas›m 1859.
Sadaret, Evkaf Nezareti’nin bu teklifini 14 Aral›k’ta Maliye Nezareti’ne bildire-
rek görüfllerini sormufltur. Maliye bu soruya verdi¤i cevapta: “... 40 000 kuruflun
hazineden i’tas› münasip ve icra -y› icab› sadaretin iradesi dahilinde olaca¤›n›”
bildirmifltir. 28 Aral›k 1859.
Sadaret daha sonra âdet ve usul üzere son sözü söyleyebilmek için durumu 2
Ocak 1860’da saraya yazarak Abdülmecid Han’›n iradesini istemifltir. Bir gün
sonra padiflah ad›na saraydan gelen cevapta iflin gere¤inin yap›lmas› emredil-
mifltir. 31

20 Mart 1860 günü Mehmed Rûflen Efendi imzas›yla Sadaret’e verilen bir arzu-
halde dergah için Ramazaniye olarak bir miktar yard›m istenmifltir. Sadaret bu
talebi yazd›¤› bir tezkire ile Evkaf Nezareti’ne:” Hüdâyî Dergah› taamiyesi yeter-
li olmad›¤›ndan bahisle ramazaniye olarak münasip miktar at›yye verilmesi ni-
yaz›yla... Rûflen Efendi’nin i’ta eyledi¤i müzekkire görüp incelemeniz için... ne-
zaretinize gönderilmifltir.” Diyerek durumu onlara bildirmifltir. Bu belgenin de-
vam› ve ekleri ç›kmad›¤›ndan sonucu belli de¤ildir.32
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Mehmed Rûflen Tevfik› Efendi’nin evkaf ve maliye hazinelerinden ald›¤› maafl
ve ihsanlardan baflka 20 Ocak 1885 tarihli bir kayda göre hazine-i hassadan da
maafl ald›¤› ortaya ç›kt›. Bu maafl›n miktar› 560 kurufl olup “Hüdâyî dergah› fiey-
hi Mehmed Rûflen Efendi ile Dervifl Ömer Dede’ye Kânun-u evvel maafl› olarak
560 kurufl” kayd› bulunmaktad›r.33
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