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Osmanl› Döneminde Azîz Mahmud 
Hüdayi Vakf› ve Faaliyetleri

M E R A L  fi A H ‹ N
Afyon, Kocatepe Üniversitesi Rektörlü¤ü, Tarih Uzman›, Afyonkarahisar

Vak›flar Türk sosyal ve dini hayat›n›n vazgeçilmez hay›r müesseseleridir. Bu
ba¤lamda toplumda sosyal dayan›flma ve birlik duygusunun, insanlar aras›nda-
ki yard›mlaflman›n güzel unsurlar›n› oluflturan müessese hüviyetindedirler. 
Azîz Mahmud Hüdâyî1 Vakf›’n›n iflleyifl ve çal›flma biçimi ile dönemin insanla-
r›na ulaflmas›n›, tarihin bir kesiti olarak vermek, toplum dayan›flmas›n›n güzel
örneklerinin ifade edilmesi anlam›na gelmekteydi. Toplum dayan›flmas›n›n ve
toplumda meydana gelebilecek sosyal dengesizliklerin önüne nas›l geçilebildi-
¤inin örnekleri de böylece vak›flar eliyle cemiyet hayat›n›n sosyal, ekonomik ve
kültürel anlamda nas›l ayakta tutulabilece¤inin de görülmesini sa¤lam›flt›r. Bu
konu ayr›ca Türk vak›f sisteminin bir bölümünün ayd›nlat›lmas›n› sa¤lad›¤› gi-
bi ayn› zamanda genel vak›f medeniyetinin iflleyifl hüviyetini de ortaya koymufl
bulunmaktad›r. 
Tasavvufi yaflam biçimi çok genifl bir co¤rafi sahada oldukça önemli izler b›rak-
m›flt›r. ‹slami yaflam biçimi üzerinde önemli ölçüde belirleyici role sahip olan
tasavvufi yaflam biçimi islami esaslara ba¤l› ve islam›n temel yaflam biçimini ve
islami kültür motifinin ana unsurlar›n› kendisine temel ilgi alan› olarak alm›fl-
t›r. ‹slam›n temel kaynaklar›n› ve ‹slam peygamberinin islami motif anlay›fl› çiz-
gisini esas muhteva olarak da uygulam›flt›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri,  XVI. yüzy›l Türk tasavvuf, dini ve kültür Ta-
rihi’nin mühim flahsiyetlerindendir2. Kendisinin kurdu¤u vak›f arac›l›¤› ile bu
ba¤lamda gerek Üsküdar’›n oldu¤u gibi, gerekse de ‹stanbul’un sosyo-kültür ta-
rihinin yans›malar›n› bulmak mümkündür.



Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›, temelde çal›flma biçimi ve yöntemi olarak di¤er
Türk-‹slam vak›flar›n›n esaslar›n› kendisine düstûr edinmifltir. Üsküdar mahal-
li çerçevesinde ortaya ç›kan geliflmeler ve sosyal nitelikteki unsurlar›n ortaya
konulup belirlenmesinde önemli görevler ifa etti¤i görülmektedir. Azîz Mah-
mud Hüdâyî Vakf›’ndaki belgelerin zamanla tasnifinin tamamlanmas› bitip
araflt›rmac›lar›n çal›flmalar› ilerledi¤inde vakf›n sosyo-kültürel niteli¤i kendisi-
ni daha belirgin flekliyle ortaya koyacakt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› ile ilgi-
li çal›flmalarda bu ba¤lamda sevindirici bir geliflme olarak belge art›fl› sürekli
ilerlemekte ve araflt›r›c›lar›n çal›flmalar›na aç›lmaktad›r3.
Vak›f kurumlar›n›n kendilerinden beklenen görevlerin üstesinden gelebilmesi
için bir ba¤lamda sürekli halde bulunan akar ve gelirlerinin olmas› gerekmekte-
dir. Bu ba¤lamda vak›f içerik itibariyle gerek, toplumun hizmetine sunulmufl
olan kamu kurulufllar› ve hay›r müesseseleri olsun ve gerekse bunlar›n uzun sü-
reli ki esas amaç budur, iflletilebilmesi için gerekli bulunan düzenli gelir kay-
naklar›n› sa¤layan ve bu anlamda vakfedilen her fley anlam›na4 kullan›lagelmifl-
tir. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n iflleyifl ve hayatiyetini devam ettirebilmesi
için baz› topraklar›n ve arazilerin vak›f mal› olarak vakfedildi¤i görülmektedir5.
XVI. yüzy›l yap›lanmas› içerisinde Üsküdar’›n çok h›zl› denilebilecek bir gelifl-
me potansiyeli yakalad›¤› söylenebilir. Nitekim XVI. yüzy›lda Üsküdar’da
300.000 ila 700.000 aras›nda bir nüfusun iskan edildi¤i ifade edilmektedir6.
Osmanl› devletinin ekonomik yap›lanmas›n›n belki de en önemli temel unsur-
lar›ndan birisi topraklardan al›nan gelirler ve toprak üretimi sonucunda elde
edilen ürünlerdir. Sanayi toplumunun yaflanmad›¤› o devirlerde topraklar›n dü-
zenli olarak ifllenmesi ve bunlardan gelir elde edilmesi flüphesiz son derece
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önemliydi. H. 927-(M. 1519) ile H.1005-(M.1596) y›llar› aras›nda ‹stanbul’da ku-
rulmufl vak›flar›n say›s› iki bin sekiz yüz altm›fl sekiz’dir. Bu rakam bile Türk
sosyal dayan›flmas›nda vak›f müessesesinin ne derece ehemmiyetli rol oynad›-
¤›n›n temel göstergesidir. Bu ba¤lamda kurulan vak›flar›n temel gelirleri aras›n-
da topraktan elde edilen gelirler ilk s›ralarda yer almaktayd›. Nitekim Azîz Mah-
mud Hüdâyî Vakf› da gelirlerinin önemli bir k›sm›n› toprak ve topraktan elde
edilen gelirlerden elde etmekteydi. Bunlar aras›nda Kocaeli Sanca¤›’n›n Gebze
Nahiyesinin Bulgurlu karyesi olarak yer alan köyü toprak gelirlerinin bollu¤u ve
bu köyde topra¤› ziraat edecek flah›slar›n azl›¤› gibi nedenlerle Azîz Mahmud
Hüdâyî vakf›na temlîk edilmifl bulunmaktayd›. Zirai faaliyetlerin fazla ancak
köy nüfusunun fazla olmamas›ndan dolay› d›flar›dan gelen flah›slar taraf›ndan
köyün arazisi ekilip-biçilmekteydi.7

Dönemin Üsküdar’›n›n vak›f faaliyetlerine bakt›¤›m›zda8 sosyal hayat›n flekil-
lenmesinde vak›f müesseselerinin önemli bir etkinli¤inin oldu¤u kendili¤inden
ortaya ç›kar. Bu ba¤lamda Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› kendisinden beklenile-
nin çok daha fazlas›n› vermifl bulunmaktad›r. Sadece Üsküdar insan›n›n de¤il
insanl›¤›n s›¤›nd›¤› do¤al bir liman olma özelli¤ini uzun çerçevede devam ettir-
mifltir. ‹nsanl›k tarihinde “Fakr u zaruret içinde bo¤ulan gönüller, dumanla do-
lu bir eve benzer. Sen onlar›n derdini dinlemek suretiyle o dumanl› eve bir pen-
cere aç ki, onun duman› çekilsin ve senin de kalbin rakikleflip ruhun incel-
sin!...” demek suretiyle insanlara yard›mlaflmay› ö¤ütleyen Hz. Mevlana düflün-
cesinde oldu¤u gibi Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf› yard›ma muhtaç olanlar›n her
türlü ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›n› tereddütsüz yerine getirmifltir. 
Azîz Mahmud Hüdâyî kap›s›na gelen kimseyi geri çevirmezdi. Çünkü onun dü-
flüncesine göre o kap› hakk›n kap›s›d›r.. Vak›f kurumu, yaratandan ötürü yara-
t›lanlara merhamet, flefkat ve sevginin, müesseseleflmifl fleklidir. Azîz Mahmud
Hüdâyî Hazretleri’nin kuruculu¤unu yapt›¤› ve vakf›n›nda bulundu¤u dergah
bugünkü ‹stanbul Üsküdar’›nda Ahmed Çelebi Mahallesi’nde, Azîz Mahmud
Hüdâyî Soka¤› ile Azîz Efendi Mektebi Soka¤›’n›n kapsad›¤› alan içerisindedir.
Klasik Türk-‹slam mimari tiplemesinin temel özelliklerini yans›tan külliye s›-
n›rlar› içerisinde câmi, flad›rvan, tevhîdhâne, harem-selâml›k, kütüphâne, hün-
kâr kasr›, halvethâne, meflrûta evi, dervifl hücreleri, iki mutfak, su deposu, ço-
cuk mektebi, çeflmeler, kuyu ve türbeden oluflmaktad›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretleri, vakf›n›n bulundu¤u bu araziyi M. 1589 y›l›n-
da Mustafa ve Ahmed Efendi ad›ndaki kardefllere ait ev yeri iken bunlardan sa-
t›n alm›flt›r.  ‹nflaata hemen bafllanarak 1594 y›l›nda tamamlanm›flt›r. Azîz Mah-
mud Hüdâyî Hazretleri külliye inflaat›na yak›n olmak maksad›yla Üsküdar’da
Rumi Mehmed Pafla Camii civar›nda ikamet etmifl ve külliye inflaat›yla bizzat
kendisi meflgul olmufltur9. 
‹stanbul yerlefliminin önemli bir k›sm›n›n ahflap nitelikte binalardan oluflmas›
neticesinde ‹stanbul yang›nlar› çok s›kl›kla ortaya ç›kmaktayd›. M. 1850 y›l›nda
ç›kan Üsküdar Yang›n›’nda türbe hâricindeki bütün külliye yanm›flt›r. Dönemin
Osmanl› padiflah›  Sultân Abdülmecîd, 1855 y›l›nda Azîz Mahmud Hüdâyî tür-
besi de dahil olmak üzere bütün külliyeyi yeniden inflâ ettirmifltir. S›byan Mek-
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tebi, Kütüphane gibi baz› eklentiler daha sonraki y›llarda infla ve ilave edilmifl-
tir. Sosyo-kültürel nitelikteki binalar›n yap›lmas›nda ve buralardaki dini faali-
yetlerin yerine getirilmesinde hiç kuflku yok ki Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretle-
rinin önemli bir rolü bulunmaktayd›. Halk›n kültürel, sosyal ve dini olarak ay-
d›nlat›lmas› konusunda önemli faaliyetlerine örnek olarak, 1609 y›l›nda Sultân
Ahmed  Câmii’nin yap›m›n› ilk olarak kendisi bafllatm›fl, ilk harc› caminin te-
meline koydu¤u gibi caminin aç›l›fl› da yine kendisine nasip olmufl ve bu cami-
de her ay›n ilk pazartesi günü halka vaaz ve nasihatlarda bulunmufltur.  Bu tür
faaliyetlerin düzenlenmesi halk›n irflad edilmesi ba¤lam›nda son derece önem
arzetmekteydi.  
Azîz Mahmud Hüdâyî, vak›f müessesesi içerisinde kendisinden sonra pek çok
kimse yetifltirip, toplumsal ve kültürel kalk›nman›n dinamiklerini oluflturmufl-
tur. Yetifltirdi¤i halîfeleri; Baflhalîfe Muk’ad Ahmed Efendi, Eyyub Efendi, Diz-
darzâde Ahmed Efendi, Filibe’li ‹smâil Efendi, Aksarayl› Abdurrahîm Efendi,
Zâkirbafl› fia’ban Efendi,  Veliyyuddin Efendi, Kemâleddin Efendi, Ehl-i Cennet
Mehmed Fenâyî Efendi, Saçl› ‹brâhim Efendi, Arap Yahyâ Efendi,  Üftâdezâde
Kutub ‹brâhim Efendi ve Tophâne’li Veli Efendi’dir. Kuvvetli bir flâir olan Azîz
Mahmud Efendi’ye fleyhi Üftâde Efendi taraf›ndan “Hüdâyî” mahlas› verilmifltir.
Toplum yaflam›n›n temel unsurunun insan olmas› hasebiyle insana yap›lacak
yat›r›mlar›n en iyi ve hay›r getiren unsurlar oldu¤unun bilinciyle insana yap›-
lan yat›r›mlar önem kazanm›flt›r. Azîz Mahmud Hüdâyî, dönemin sultan› III.
Murat’a yazd›¤› mektubunda, Kanuni Sultan Süleyman’›n ‹stanbul halk›n›n su
ihtiyac›n› karfl›lamak için Istranca da¤lar›ndan, ‹stanbul’a kadar su köprüleri in-
fla ettirip su getirtmesini örnek göstererek, dönemin sultan›n›n da ‹stanbul hal-
k›n›n odun ihtiyac›n› karfl›lamas› için Bolu ormanlar›ndan odun getirtmesini ve
bunu halka da¤›tarak o k›fl› rahat geçirmelerinin sa¤lanmas›n› istemektedir.   
Azîz Mahmud Hüdâyî ve kurmufl bulundu¤u vak›f halktan sultanlara kadar uza-
nan genifl bir tesir halkas› meydana getirdi. Devrin padiflahlar›yla yak›n ilgi kur-
may› baflard›. Halk›n sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik yap›lanmas›yla ilgili III.
Murat, I.Ahmed ve II. Osman gibi padiflahlara mektuplar yazd›. Ö¤ütler verdi.
Zaman zaman padiflahlar›n davetlisi olarak saraya gitti. Onlarla sohbetlerde bu-
lundu. Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dergâh› her zümreden insanlarla dolup taflt›10.  
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin dilden dile nakledilen menk›be ve kerametleri halk›n
gönlünde taht kurmas›n› sa¤lam›fl, ziyaretçileri her devirde artarak devam et-
mifltir. Daha sa¤l›¤›nda hayat›n› tehlikede gören pek çok devlet adam›n›n onun
tekkesine s›¤›narak hayat›n› kurtard›¤› bilinmektedir. Vefat›ndan sonra ise b›-
rakt›¤› çok zengin vakfiyesi sayesinde tekkesi, imaret ve külliyesi halk›n s›¤›nak
ve bar›na¤› olmufltur. 

SONUÇ

Vak›f müessesesi Türk-‹slam devletlerinde önemli ifllevler yapm›fl bulunan ha-
y›r kurumlar›n› oluflturmaktad›r. Sadece Osmanl› Devleti’nde de¤il, onun önce-
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si ve sonras›nda sosyo-ekonomik yap›m›z› düzene koymufl, toplumda ihtiyac›
olan insanlar›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas›nda pek çok önemli ifllevler yapm›fl-
t›r. Bu ba¤lamda toplumda sosyal dayan›flma ve birlik duygusunun, insanlar
aras›ndaki yard›mlaflman›n güzel unsurlar›n› oluflturan müessese hüviyetinde-
dirler. Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›’n›n iflleyifl ve çal›flma biçimini, ve dönemin
insanlar›na ulaflmas›n›, tarihin bir kesiti olarak vermek, toplum dayan›flmas›n›n
güzel örneklerinin ifade edilmesi anlam›na gelmekteydi. Toplum dayan›flmas›-
n›n ve toplumda meydana gelebilecek sosyal dengesizliklerin önüne nas›l geçi-
lebildi¤inin örnekleri de böylece vak›flar eliyle cemiyet hayat›n›n sosyal, ekono-
mik ve kültürel anlamda nas›l ayakta tutulabilece¤inin de görülmesini sa¤lam›fl-
t›r. Bu konu ayr›ca Türk vak›f sisteminin bir bölümünün ayd›nlat›lmas›n› sa¤la-
d›¤› gibi ayn› zamanda genel vak›f medeniyetinin iflleyifl hüviyetini de ortaya
koymufl bulunmaktad›r. Kendisinin kurdu¤u vak›f arac›l›¤› ile bu ba¤lamda ge-
rek Üsküdar’›n oldu¤u gibi, gerekse de ‹stanbul’un sosyo-kültür tarihinin yans›-
malar›n› bulmak mümkündür.
Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›, temelde çal›flma biçimi ve yöntemi olarak di¤er
Türk-‹slam vak›flar›n›n esaslar›n› kendisine düstûr edinmifltir. Üsküdar mahal-
li çerçevesinde ortaya ç›kan geliflmeler ve sosyal nitelikteki unsurlar›n ortaya
konulup belirlenmesinde önemli görevler ifa etti¤i görülmektedir. 

-EK-

3-110-422
fieyh Seyyid Mahmud Efendi Vakf›na ait Gebze’ye ba¤l› Bulgurlu köyü reayas›-
n›n civar köylerde ziraat ederek elde ettikleri mahsullerini bu köylerde harman
ettikten sonra vakfa ait köye nakletmelerine dair hüküm.
fierife nam hâtun gelüb bunun meflrutiyyet üzre berât-› flerifümle mütevellisi ol-
du¤u Kocaili Sanca¤›’nda Gekbuze nahiyesinde merhum Üsküdari fieyh Seyyid
Mahmud Efendi evkâf› karyelerinden karye-i bulgurlu ma_a b_az› araziy-i mez-
râa-i Emin Solak efl-flehriyye Gâziler Depesi ki be cihet tesviye ilhâk flode diyü
defter-i hakanide mukayyed karye ahalisinden Süleyman ve Mehmed Ali ve so-
muncu o¤lu Mehmed befle ve kar›ndafl› Hasan ve Yalaka Hüseyin ve dahi baz›-
lar› civârlar›nda vâki_ ahar kura topraklar›nda ziraat-› hiraset itmeleriyle aharun
karyesi topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledikleri terekelerini ziraat itdükleri kar-
ye topra¤›nda harman itmedin getürüp vak-f› mezburun karyesi topra¤›nda zira-
atleriyle has›l eyledikleri terekelerine halt idüp vakf-› flerife gadr eyledüklerin
bildürüp mezkurlar aharun karyesi topra¤›nda ziraatleriyle has›l eyledikleri te-
rekelerini ziraat eyledükleri karye topra¤›nda harman idüp harman itmedün ge-
türüp vakf-› mezburun karyesi topra¤›nda harman itdürülmeyüp men-u def
ol›nmak bab›nda hükm-ü hümayunum reca ve defterhane-i amiremde  mahfuz
defter-i evkafa müracaat olundukda Gekbuze nahiyesinde fieyh Seyyid Mah-
mud vakf› yaz›ld›¤› mahalde karye-i Bulgurlu ma’a baz› arazi-i mezra-i Emin so-
lak efl-flehriyye Gaziler depesi ki be cihet tesviye-i hudud ilhak flode elli alt› ne-
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fer reaya ve sekiz çiftlikha ve dokuz zeminha ve has›l› taht›nda resm-i çift ve
resm-i ekilü ve h›nta yekün ma’a gayriha beflbin yediyüz yi¤irmi akçe yazu ile
defter oldukda muharrir kalemiyle tahrir ve merhum Seyyid fieyh Mahmud
Efendi evkaf›ndan oldu¤u mastur-› mukayyed bulunup ve divan-› hümayunum
kaleminden kanun› görüldükde bir karye ahalisi aharun topra¤›nda ziraatleriy-
le has›l eyledükleri terekelerin yine ziraat eyledikleri karyenün topra¤›nda har-
man itmedün ahar karye topra¤›na nakl ile harman itmeleri kanuna mugayir ol-
du¤u derkenar olunma¤la defter-i hakani mucebince kanun üzre amel olunmak
içün yaz›lm›flt›r.  Fi evahir-i sene 1164(15-24 Haziran 1751).
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D‹PNOTLAR

1 M. 1541 tarihinde fierefli Koçhisar’da dünyaya gelen Azîz Mahmud Hüdâyî hazretlerinin çocuk-
luk ça¤› bugünkü Eskiflehir’e ba¤l› Sivrihisar’da geçti. Sivrihisar’dan sonra gitti¤i medeniyet ve
kültür merkezi ‹stanbul’da Ayasofya medresesinde medrese e¤itimini tamamlad›. Küçük Ayasof-
ya ikamet etti. Nas›rzade Ramazan Efendi’nin derslerine kat›ld›.  Nureddin-zâde Muslihüddin
Efendi’nin sohbetlerinde yer ald›. Anadolu baflta olmak üzere M›s›r ve fiam gibi imparatorlu¤un
en önemli dini merkezlerinde kad›l›k görevlerinde bulunan Hüdâyî hazretleri M. 1628 tarihinde
‹stanbul’da vefat ederek ebediyet alemine göçtü. ‹stanbul Üsküdar’da ayn› zamanda vakf›n›n da
bulundu¤u külliyesi içerisinde defnedildi. ‹stanbul halk› baflta olmak üzere Anadolu halk›n›n
gönlünde taç kurdu. Eserleri,dini, kültürel ve edebi özellikleriyle büyük küçük herkese yol göster-
di. Sultan III. Murad ve I. Ahmed kendisine büyük ihsanlarda bulundular. Yedisi Türkçe, otuz ka-
dar eser yazd›. Zengin vak›flar b›rakt›. Sultân III. Murad zaman›nda, Ferhad Pafla ile beraber ‹ran
Seferi’ne kat›larak Tebriz’e kadar gitti.  Sevenleri için flu duas› meflhurdur: “Sa¤l›¤›m›zda bizi, ve-
fat›m›zdan sonra kabrimizi ziyaret edenler ve türbemizin önünden geçti¤inde Fatiha okuyanlar bi-
zimdir. Bizi sevenler denizde bo¤ulmas›n, ahir ömürlerinde fakirlik çekmesin, imanlar›n› kurtar-
mad›kça bu dünyadan göçmesinler.”
2 Azîz Mahmud Hüdâyî Hazretlerinin günümüze kadar ulaflm›fl, ve her biri kendi alan›nda mü-
him bir bofllu¤u dolduran eserlerinin listesi flunlard›r;

Arapça Eserleri: 1) Ahvalu-n nebiyyi-l muhtâr aleyhi salavâtull_hi-l melîki-l cabbâr,  2) Câmiu-l
fadâil ve k_miu-r rezâil,  3) El es’ile ve-l ecvibe fî ahvâli-l mevtâ,  4) Fethu-l bâb ve ref’u-l hicâb,
5) El fethu-l ilâhî, 6) Habbetu-l mahabbe,  7) Hâfliye kûhistani fi flerh-i f›kh-› Keydânî,  8) Hayatü-
l ervâh ve necâtü-l eflbâh,  9)  Hulâsatü-l ahbâr fî ahvali-n nebiyyi-l muhtâr, 10) Keflfu-l k›nâ’ an
vechi-s semâ, 11) El mecâlisu-l va’ziyye, 12) Mecmuatü-l huteb,  13) Merâtibu-s sülûk, 14) Miftâ-
hu-s salât ve mirkatü-n necât,  15) Nefâisü-l mecâlis,  16) fiemâilu-n nübüvveti-l Ahmediyyeti-l
Muhammediyye,  17) Et tarîkatü-l Muhammediyye vesîletün ilâ-s seâdeti-s sermediyye,  18) Te-
cellîyat,  19) Vâk›at.

Türkçe Eserleri : 1) Dîvan 2) Ecvibe-i Mutasavv›fâne  3) Mi’râciye 4) Nasây›h ve Mevâ›z  5) Necâ-
tü-l garîk fi-l cem’i ve-t tefrik  6) Tarîkatnâme 7) Mektûbat.

3 Bu konuda bk. F. Cangüzel Zülfikar, Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesinin Kuruluflu ve ‹lk Yüzy›-
l›, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Bas›lmam›fl Doktora Tezi, Ankara 1999. 

4 Bahaeddin Yediy›ld›z, “Vak›f” maddesi, ‹slam Ansiklopedisi, c. XII-2, Milli E¤itim Bakanl›¤› Ya-
y›nlar›, ‹stanbul 1986, s. 156.
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5 B O A Ü. fi. S. No. 133(2 R. 1026)

6 Suraiya Faroqi, Osmanl›da Kentler ve Kentliler, Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›, ‹stanbul 1993, s. 54.
7 B O A Ü. fi. S. No. 133 (3 Ra. 1130)
8 Dönem içerisinde vak›f faaliyetleri ile ilgili olarak Üsküdar faaliyetleriyle ilgili flu fler’iyye sicil-
lerine baflvurulmufltur; Üsküdar fier’iyye Sicilleri=Ü.fi.S., No. 4027  (970-971); Ü.fi.S., No. 4028
(971-972); Ü.fi.S., No.4029  (969-974); Ü.fi.S., No. 4030 (973-974); Ü.fi.S., No. 4045 (984-985);
Ü.fi.S., No.4056  (972-991); Ü.fi.S., No. 4057 (990-991); Ü.fi.S., No. 4058 (991-992); Ü.fi.S., No.
4060 (984-994); Ü.fi.S., No. 4071 (977-997); Ü.fi.S., No. 4073 (994-998); Ü.fi.S., No.4081  (984-
1000); Ü.fi.S., No. 4088 (1000-1001); Ü.fi.S., No.4090  (987-1004); Ü.fi.S., No. 4091 (1001-1004);
Ü.fi.S., No. 4098 (1001-1008); Ü.fi.S., No. 4107 (1010-1011); Ü.fi.S., No. 4108 (1010-1012); Ü.fi.S.,
No.4109  (1012); Ü.fi.S., No. 4112 (989-1013); Ü.fi.S., No. 4122 (1019-1020);Ü.fi.S., No. 4130
(1024-1026); Ü.fi.S., No. 4139 (1029-1030).

9 M. Baha Tanman, “Azîz Mahmud Hüdâyî Külliyesi”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedi-
si, c. IV, ‹stanbul 1991; Hasan Kâmil Y›lmaz, Azîz Mahmud Hüdâyî ve Celvetiyye Tarikat›, ‹stan-
bul 1982.
10 Hasan Kâmil Y›lmaz, “Azîz Mahmud Hüdâyî”, Türkiye Diyanet Vakf› ‹slam Ansiklopedisi, ‹s-
tanbul 1989, s. 339.
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