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Hüdâyî Vakf›n›n 17. Yüzy›l›ndaki 
Hizmetlerine Ça¤dafl Sivil Toplum 
Anlay›fl› ‹le Bir Yaklafl›m

D R . C A N G Ü Z E L  G Ü N E R  Z Ü L F ‹ K A R
Kuzey Carolina Üniversitesi Dini Etüdler Bölümü  

1. Girifl

Bu tebli¤ metninin konusunu Azîz Mahmud Hüdâyî dergâh›n›n vakf› ve hizmet-
leri 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. Va-
k›flar›n toplum hayat›ndaki rolü, çok yönlü araflt›r›lmas› gereken bir konu ola-
rak 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 za-
mand›r tan›nmaktad›r. 
Geçti¤imiz y›llarda dünyada egemen olmak isteyen unsurlar aras›nda çok revaç-
ta olan ve iddia edildi¤i flekilde gerçekleflmesi için u¤rafl›lan medeniyetler çat›fl-
mas›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 kesi-
minden insan›n katk›lar›yla, devletten ba¤›ms›z, ay›r›m gözetmeksizin topluma
hizmet götürmeyi amaçlayan, ortak bir faaliyet alan› oluflturabilmifl midir? Hü-
dâyî vakf›n›n kurulufl belgelerinde 17. yüzy›lda resmî veya devlete ait olmayan4



hizmet varl›¤›ndan söz etmek mümkün müdür? Bat›da sunuldu¤u flekliyle “or-
yantal 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 ha-
y›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 Hü-
dâyî vakfiyenâmelerinde s›kça tercih edilen Kur’an âyetlerinden meselâ; Bakara
sûresinde “...kendiniz için önden gönderdi¤iniz her hayr› Allah kat›nda bula-
caks›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 cenne-
te sokulan kimse art›k kurtulmufltur. Dünya hayat›, zâten, sâdece, aldat›c› bir ge-
çinmeden ibârettir.” (K 3:185), Zilzâl sûresinde “Kim zerre miktar hay›r yapm›fl-
sa 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 Ka-
dir’dir.” (K 67:1), Nahl sûresinde “Sizde olanlar tükenir ama, Allah kat›nda olan-
lar 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›-
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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 Al-
lah’›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¤u-
na inanarak mal›n› ve sahip oldu¤u her fleyi vakfetmifltir. Bu dünya görüflü te-
mel prensip olarak vakfiyelerinin tamam›ndan anlafl›lmaktad›r. Kendisi (bugü-
nün söyleyifliyle) hukukçu ve ayn› zamanda bir tarikat fleyhi olarak çizdi¤i dev-
rinin yüksek e¤itimli din adam› portresinde yaflam›n›n her an›nda Kur’ân-› Ke-
rîm’de yer alan temel ahlâk prensiplerini kurdu¤u müessese ile yaflamak gayre-
tini ifade etmektedir. 
Profesör Bahaeddin Yediy›ld›z,9 “Türk kültür sisteminin dinî boyutunun teme-
lini teflkil eden Kur’ân âyetlerine iki örnek vermektedir: “Allah’a ve âhiret günü-
ne inan›rlar, iyili¤i emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çal›fl›rlar, Hayrât’ta ya-
ni hayrî ve sosyal ifllerde biribirleriyle yar›fl yaparlar, iflte onlar kurtulufla eren-
lerdir.” (K 3:114).”Herkesin (ve her milletin) yöneldi¤i bir yönü ve yöntemi var-
d›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 hat-
ta kaynak oluflu üzerinde özellikle günümüzdeki menfî flartland›rmalar sebebiy-
le 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 ol-
du¤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 hayatta-
ki 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 eserleri-
dir. 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 su-
retle 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 hiz-
metleri, sosyal hizmetler, dinî hizmetler. Bunlar›n ça¤dafl sivil toplum kurulufl-
lar›n›n hizmet alanlar› ile karfl›laflt›r›lmas› “sivil toplum” kavram›n› üreten Ba-
t›l› sosyologlar›n ve siyaset bilimcilerin anlay›fllar› do¤rultusunda tam olarak ya-
p›lamaz. Çünkü Bat›’da sivil toplum düflüncesi ekonomik olarak ezilen kitlele-
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rin isyanlar ile dile getirdikleri ve demokrasi idaresi ile ço¤unlu¤un sesinin ifa-
de 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 ik-
na oluruz. Bana kal›rsa kendi özelliklerimizi anlamam›z çok daha önemlidir. Ta-
rih 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 kal-
k›nma, adalet ve huzurla yaflamak, teknolojinin nimetlerinden yararlan›rken kül-
türel güzelliklerimizi korumak, bütün bunlar› yaparken halk›n yediden yetmifle
uyan›k bir fluurla kendi kendine hizmet götürmek yar›fl›nda yaflamas› demokra-
sinin ifllerli¤ini zenginlefltirebilir mi? sorusu da di¤er bir merak›m. 
Günümüze kadar sivil toplum kurulufllar› hakk›nda yap›lan tart›flmalarda bas-
k›c› Do¤u medeniyetinin kesinlikle sivilleflmedi¤i hep barbar hükümdarlar elin-
de kifliliksiz oldu¤u söylenir.12 Aksini isbat eden çal›flmalar Türkçe’de de yay›n-
land›kça bu türlü efsanevî kuruntular hükmünü kaybedecektir.13 Miriam Hoex-
ter, “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 va-
k›f aile yarar›na dahi olsa sonuçta bu vak›flar›n da bir baflka özel vakf›n kaynak-
lar›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 Ba-
t› aras›ndaki en önemli fark›n› flöyle aç›klar: “19. yüz y›ldan önce, Bat›da yöne-
tenle yönetilenler aras›nda çok iyi aç›klanm›fl resmî iliflkiler oldu¤u halde ‹slâ-
mî 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›; yöneti-
ciler, idarî erkân ve memurlar›n, —fakir-zengin, erkek-kad›n— bütün bir Müs-
lüman toplulu¤u ile yanyana çok canl› bir halka aç›k alan oluflturulmas› ve ge-
lifltirilmesinde pay sahibi olarak yaflad›¤›n› ortaya koymaktad›r. Hakikaten, top-
lumun bütün unsurlar› vak›f arac›l›¤›yla yönetenler dahil olmak üzere, ümme-
tin 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 hizmet-
te devaml›l›¤› sa¤lamakt›r. (...) Bu suretle vak›flar yöneten otoriteyle vak›f hiz-
metlerinden yararlanan gruplar aras›nda bir alan oluflmas›n› temin ederek res-
mî 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¤la-
makta 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¤i-
miz, 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›n-
dan 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, sos-
yal tarihe ›fl›k tutacak o kadar canl› ve renkli malzeme ile çal›flt›ktan sonra bun-
lardan 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 mefl-
rutalardan 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 min-
ber il(vesiyle 1598 y›l›nda camiye çevrilmifltir.20 Külliye, bu tevhidh(ne ile etra-
f›nda yer alan dervifl hücreleri, aflhane-imaret niteli¤inde büyük bir mutfak, ta-
amh(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›n-
dan, 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 mevkufâ-
t›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. Bilâha-
re, yapt›rd›¤› flad›rvan, cami, dergâh gibi külliyenin unsurlar›n›n bak›m›n› iste-
mifltir. 
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Söz konusu hay›r kurulufllar›n›n sürekli iflleyebilmesi, masraflar›n›n karfl›lana-
bilmesi 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 et-
ti¤i tafl›n›r ve tafl›nmaz mal varl›¤› Tablo-1’de gösterilmifltir. Hüdâyî Türbe Koleksiyo-
nu (HTK)’nda bulunan Azîz Mahmud Hüdâyî’ye ait 12 vakfiyeye göre vak›f gelirleri-
ni 4 ana bafll›k alt›nda belirledik. Bunlar; meskenler, iktisâdî kurulufllar (ticaret yer-
leri ve sanayi iflletmeleri), tar›m iflletmeleri ve nakit parad›r. 1.407.600 akçe olan na-
kit paran›n toplam akar içindeki yüzdesini bulmak maksad›yla, Hüdâyî Türbe Kolek-
siyonunda bulunan 1594-1615 y›llar› aras›ndaki ev sat›fl belgelerinden sat›lan men-
zillerin 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.

4.1. Mesken

Mesken bafll›¤› alt›nda yirmi alt› menzil ve k›rk yedi oda veya hanenin, vakfe-
dildi¤ini tespit ettik. Vakfedilen menziller Üsküdar’da, Bulgurlu karyesi, Bul-
gurlu karyesindeki Gaziler Depesinde, Kefce mahallesi, Kefce mahallesinde Gü-
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Akar›n Kategorisi Cinsi Toplam Gelire 
Nispeti

Mesken 26 menzil %36

47 oda

‹ktisâdî Ticaret yerleri 28 dükkân

Kurulufllar 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)

Tablo - 1: Hüdâyî Vakf› Akarlar› (Gelir Gruplar›)



zelce Evliya Mezar› yak›n›nda, Cami-i Cedîd mahallesi, Merhum Dâvûd Pafla
mahallesi, Hamza Fakih mahallesi, Gülfam Hatun veya Gülfam mahallesi, Ah-
med 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 avlu-
da ortak kullan›m için su kuyusu bulunan menzillerdi. 
Vakfiyelerde geçen menzil, beyt, oda, hane veya ev kelimelerini bütünüyle mes-
ken grubunda birlefltirdik. 
Meskenlerin 9 tanesi d›fl›nda kalan konut tipleri, “icâre-i mu’tâde” ile kiraya ve-
rilecek, kira gelirleri de vak›fta toplanacak ve külliyenin fonksiyonu k›sm›nda
ele alaca¤›m›z hizmet gruplar›n›n giderlerine dönüfleceklerdir. Sözü edilen do-
kuz 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›y-
la evlâd›na geçecektir. Bu hususla ilgili flartlar külliyenin hizmetleri bölümün-
de ele al›nmaktad›r. 

4.2. ‹ktisâdî Kurulufllar

‹ktisâdî kurulufllar kapsam›nda ticarî ve s›naî faaliyet göstererek vakfa gelir ge-
tiren yirmi sekiz dükkân, befl de¤irmen, dört f›r›n ve bir kay›khane bulunmak-
tad›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 müfltemilâ-
t›ndan da bahsedilmektedir. Söz konusu f›r›nlar›n üçü ve befl at de¤irmeni Üs-
küdar’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 ta-
mam› (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 veril-
memektedir (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 kira-
ya 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› is-
tenmifltir. 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; “se-
ne-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›l-
l›k %10 faizle nemaland›r›lmas›n›n istendi¤i görülmektedir.
Alt› vakfiyede vakfedilen toplam para miktar› 1.407.600 akçedir. Ana paraya do-
kunulmadan, yüzde 10 üzerinden faize verilen paran›n geliri ile yap›lacak hiz-
metler 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 statü-
sünde kaynaklar› da bulunmaktad›r. Bunlar özellikle padiflahlar›n verdi¤i tem-
liknamelerde 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 Hüdâ-
yî 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 tev-
ki’, niflan, mülkname, berat ve tecdid-i berat bulunmaktad›r. 
Üsküdar’da Bulgurlu ve Gaziler Depesi karyelerinin fieyh Azîz Mahmud Hüdâ-
yî’ye temliki ve bütün vergi gelirlerinin kendisi taraf›ndan tespiti, kayd› ve top-
lanmas›n›n yap›lmas› konusundaki emr-i flerîfin sûretinde27, buralar› “ister sat-
s›n, ister hîbe etsin, ister vakfetsin” denilerek hatt-› hümâyun ile kendisine tem-
lik olunmufltur. Söz konusu karyeler “tekâlif-i örfiyeden” de muaf tutulmufllar-
d›r. Bu konuda, “subafl›lar, beytü’l-mâl emîni ve cizyedârlar” taraf›ndan rahat-
s›zl›k verilmemesi hususunda padiflah fermanlar›nda kesin bir ifade kullan›l-
m›flt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî’nin padiflahlarla yak›n münasebeti bulundu¤unu ve on-
larla mektuplaflt›¤›n› gösteren belgelerde,28 vaaz vermek gibi görevler karfl›l›¤›n-
da kendisine padiflah vak›flar›ndan ücret tahsis edildi¤i belirtilmektedir.
Vakf›n kuruluflunda Azîz Mahmud Hüdâyî 1.407.600 akçe vakfetmifltir. Kuru-
lan 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 ku-
rufl 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 çap-
ta 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› nor-
mal olarak iki misline ç›kt› ve alt›n yüz yirmi akçeye tedâvüle bafllad›. Ancak pi-
yasadaki raic daima bu resmî kurun üstüne ç›k›yordu. On yedinci asr›n ilk ya-
r›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 tutul-
mufl 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 kapsa-
m›nda ele ald›¤›m›z tilâvet (yani sevâb› hediye edilmek üzere hatim ve baflka
dualar okunmas›) iflinin masraflar› toplam harcamalar içinde en fazla yeri tut-
maktad›r. 
HTK 12 numaral› muhasebe defterinde Gurre-i Muharrem 1087/Mart 1676-Gâ-
yet-i Zilhicce 1090/Ocak 1680 tarihleri aras›nda Azîz Mahmud Hüdâyî’nin kur-
du¤u külliyenin cami, türbe ve zaviye vak›flar› ile bunlara mülhak vak›flar›n ge-
lir ve giderleri gösterilmifltir. Muhasebe defteri, bize vakfiyelerin içeriklerinin
uygulamada gerçekleflip gerçekleflmedi¤ini göstermektedir. Vâk›flar›n belirle-
dikleri 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:

Hüdâyî külliyesinin 12 numaral› muhasebe defterine göre gider grubunda ele
al›nan hizmetler k›saca flöyledir. Camiin, türbenin, tekkenin, mektebin, dergâ-
h›n mutfa¤›n›n, zaviyenin mutfa¤›na gelen su yolunun ve kandillerin sanduka-
s›n›n gereken onar›mlar› için yap›lan masraflar dâimâ öncelikli olmufltur. Ona-
r›mlarla binalar›n hizmetlerinin süreklili¤i sa¤lanmaya çal›fl›lm›flt›r. 
Hüdâyî camiinin ve türbesinin kandilleri için zeytin ya¤› al›m›, Ramazan gece-
leri 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 mukata-
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Gelirin Kategorisi Miktar› (Akçe)

Kira Gelirleri Toplam› 3.136.990.-

Muhtelif Gelirler Toplam› 8.502.120.-

GEL‹RLER TOPLAMI 11.639.110.-

Tablo-2: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Gelirleri



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 gö-
re 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 ola-
bilece¤i ihtimali de mevcuttur. 
Yapt›¤›m›z karfl›laflt›rmalarda vazifelilerin ücret ödemeleri, onar›m giderleri ve-
ya sair sosyal hizmetler olarak nitelendirdi¤imiz dergâh veya camide yap›lacak
ikramlara dair harcamalar ve di¤er bak›m masraflar› defterlerdeki hesaplara gö-
re 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 belge-
lerin içeri¤inde de vâk›flar›n paralar›n›n iflletilmesinde daima kurufl al›n›p ku-
rufl 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 fonksiyo-
nunu, hizmetlerini araflt›rarak tespite çal›flt›¤›m›zda bu külliyenin bünyesinde
cami, zaviye (dârü’t-tevhîd), mektep, matbah, flad›rvan, eski ve yeni olmak üze-
re akan sular›n ayr› menbalardan geldi¤i müstakil birer mecra› bulunan iki çefl-
me, 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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Giderin Kategorisi Miktar› (Akçe)

Görevlilerin 48 Ayl›k Ücretleri Toplam› 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.-

Tablo-3: HTK 12 Numaral› Muhasebe Defterine Göre Hüdâyî Külliyesi Giderleri



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 dayana-
rak; Azîz Mahmud Hüdâyî vakf›n›n içinde yer alan ve inceledi¤imiz belgelerde
dârü’t-tevhîd, tekke, zâviye, hankah, âsitâne, dergâh isimleriyle an›lan zâviyesi-
ni33 e¤itim-ö¤retim müessesesi olarak ele alaca¤›z. 
Hüdâyî’nin 1011/1602 tarihli ilk vakfiyesinde, yapt›rd›¤› mekânda bir dârü’t-
tevhîd vard›r. Kendisi bu mekân› “tarikatinin zikir usûlü vechile zikir ve tevhîd-
le meflgul olacak zevâta” sonsuza dek vakfetmifltir. Bu zikir meclisleri dergâhta,
sohbetlerle ve karfl›l›kl› soru-cevap fleklindeki görüflmelerle yap›lm›fl, fieyh efen-
dinin 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. Dergâ-
h›n ifllevini, bugünkü kavramlarla tam olarak tarif için, orada yürütülen faaliyet-
leri iyi anlamak gerekir. Toplumdaki sosyal huzuru, adâleti ve dengeyi sa¤layan
temel prensipleri ö¤reten bu müessese günlük hayat›n her kesiminde bütün can-
l›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 “ah-
lâk bozuklu¤u” ve bu bozuklu¤un toplumda “hayat tarz›” haline gelmesidir ki, o
topluma bir “peygamber gönderme” sebebi olmufltur. Çünkü ahlâken bozulan top-
lum dengeleri, sadece ilâhî kaynakl› güçler yard›m›yla tesis edilebilmektedir. Pey-
gamber Efendimiz’in insanl›¤a gönderilifl sebebi de, kendi ifâdeleri ile, “güzel ah-
lâk› tamamlamak”, yani insanl›¤›n iç mimârîsini ›slah etmektir. ... k›sacas› “in-
san”› 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 tasav-
vufî dünya görüflünü anlat›rken en çok “tevhîd” üzerinde durmufltur. Kendisi-
nin bir mutasavv›f olarak özellikle sosyal bar›fl ve içtimaî nizam konusunda aç-
t›¤› tekkede cemiyetin mânevî yaralar› ve yaral›lar›na verdi¤i hizmet, vak›f kül-
türünün özüdür ve bundan daha sivil ve halka aç›k hizmet de aç›kcas› düflünü-
lemez. Mânâ terbiyesiyle insanlara deva olmak üzere himmetiyle hizmetini bü-
tünlefltirmifltir. Kâmil insan, yaral› ve çürük bünyeleri cemiyet ile uyumlu, ken-
dine 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 ol-
mayan ama merkezî idarenin otoritesi alt›nda yaflayan onlar, yüzler, binler ve
milyonlarla ifade edilen farkl› yerleflim birimlerindeki insanlar ne yapmal›d›r-
lar? Anarfli egemen toplumlarda, baflkald›r› daima çok kanl› ve istenmeyen olay-
larla çözümlenmeye çal›fl›lm›fl ve bundan hiç kimse hoflnut olmam›flt›r. Osman-
l› Devletinin hâkim oldu¤u s›n›rlar düflünülecek olursa, bu co¤rafyada egemen-
li¤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› cemi-
yetinde tarîkatler genellikle merkezî otorite ile uyumlu ve hatta onlar› destekler
mahiyette faaliyetlerini yürütmüfllerdir. 
Bu konuda Profesör Ahmet Yaflar Ocak, “... mistik mahiyeti sebebiyle, bütünüy-
le siyâsîleflme sürecinden uzakta kendi tabiî geliflimini sürdüren Osmanl› tekke
‹slâm›, ana çizgileri itibariyle genel olarak ‹slâm tarihinde tekke ‹slâm›’n›n tak-
dim 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 flikâ-
yetle 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 ne-
silden nesile istifade etmesi için vak›f flart› getirmifltir. E¤er cami y›k›l›rsa bu fle-
hirde uygun bir cami, mescid, dârü’t-ta’lim veya ma’bede konmas›n› vasiyet et-
mifltir.
Hüdâyî’nin vakfetti¤i kitaplar Arapça, Farsça ve Türkçe olup daha çok din( ilim-
lerle ilgilidir. Pek çok tefsir, hadis, f›k›h, kelâm, akaid, mev’ize ve mecâlis, ta-
savvuf 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 Hü-
lâsatü’t-T›b), Arap ve Türk edebiyat›ndan (mesnevî tarz›nda) kitaplar, Hayatü’l-
hayevân 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 Süley-
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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 ih-
tiyac› 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›fla-
r›n dikkatle k›ld›¤› nâfilelerden biridir. Sabah namaz› ile bu nafile namaz ara-
s›nda yat›lmaz, Kur’ân okunur, ilim ve murakaba ile meflgul olup, isti¤far edi-
lir.38 Alt› rekât duhâ namaz› k›lmas›n›n gere¤i üzerinde durur. Hüdâyî mektu-
bunda 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 ol-
du¤unu söyler. En önemli hususun bu konularda gösterilecek ihtimam oldu¤u-
nu 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 söyledik-
lerini. “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 ay-
lar›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, per-
flembenin de Allah’a “arz-› âmâl” günü olmas› dolay›s› ile yine o gün peygambe-
rin “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 Al-
lah’a erifltiren yollar oldu¤unu söyleyip, hacca giden insanlar›n kiminin kara ki-
minin deniz yolunu tercih edip Mekke’de buluflmalar›n› buna misal olarak ver-
mifltir. 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 mü-
câhedenin bofla gitmeyip Allah taraf›ndan mükâfatland›r›laca¤›na dair Ankebut
sûresinden “Ama Bizim u¤rumuzda cihâd edenleri elbette yollar›m›za erifltire-
ce¤iz.” (K 29:69) âyetini söyler. 
Hüdâyî, mücâhedenin sahabenin yolu oldu¤unu söyleyip, kendisi için bir tevâ-
zu ifâdesi olan “fakîr” diyerek, iki tarîk ile sohbet etti¤ini belirtir. Yolunun hal-
vet 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 etme-
den 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 meflâ-
yih-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 ku-
rallar›na sâd›kt›r. 
Azîz Mahmud Hüdâyî tekke medrese münakaflalar›n›n en yo¤un yafland›¤› (Ka-
d›zâdeler-Sivâsîzâdeler) dönemde sema ve mus›kîyi müdafaa eden Sema’ Risâ-
lesi (Keflfü’l-k›na’ an vechi’l-sema’44 ’ni kaleme alm›flt›r. Risâlede Hüdâyî “sami-
mi bir dervifle gerekenin salihlerin yoluna devamla peygamberin sünnetine uy-
mak ve Hak kap›s›nda sabit kadem olmak”45 diyerek bu tart›flmalara çözüm ge-
tirmifltir.
Münirî Efendi’ye yazd›¤› mektupta tevhîdin üç mertebe oldu¤unu belirtir. Bun-
lar: 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 mür-
flîde 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, ilâ-
hî aflk› elde etmek için çok gayret göstermelidir, diyerek; bütün inanan insanla-
ra 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 kendi-
si 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 yetifltirmele-
rine 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›n-
da 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¤lama-
l›d›r. Yediy›ld›z, “Cami, Osmanl›lar›n üniversitesi durumunda olan medresenin
halka aç›lan kap›s›, konferans salonudur. Medresede elde edilen bilgiler, med-
resenin 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 eserle-
rine 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 araç-
lard›r. Vakfedilen kitaplar›n okunmas›, bize bu külliyede kütüphanenin ve bu
mekândaki davran›fl biçimleriyle ilgili kurallar›n uygulanmas› gibi e¤itim-ö¤re-
tim hizmetlerinin varl›¤›n› göstermektedir. Ayr›ca ileride görülece¤i üzere kitap-
lar›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; bura-
da k›l›nan befl vakit namaz›, cuma namazlar› ve iki bayram namaz› ile bütünüy-
le 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 vakfiyesin-
de bu camide k›l›nacak namazlar› aç›klam›flt›r. Fakat camileri “halk e¤itimi ya-
p›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 devir-
lerdeki 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 huzu-
ru bir de teorik yönden beslemesi söz konusudur. Azîz Mahmud Hüdâyî hazret-
lerinin vakf›nda, Kapdân-› Deryâ Halil Pafla gibi sarayda gözden düflenleri hima-
ye 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 ne-
silden nesile intikal edecek flekilde devrolacak, ne zamanki evlâd›ndan bülû¤a
ermemek gibi bir sebeple bu hizmetlere ehil evlâd bulunmaz, evlâda bu kabili-
yet gelinceye kadar kendi tariki fukaras›n›n Kur’ân okumay› bilen, fâz›l ve asla-
h›na, (vâk›f›n tarikatine bizzat veya bilvas›ta mensub olanlar bu hususta eflit ola-
rak 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 üc-
ret tayin edilmifltir.
Camiin imaml›¤›n›n bizzat vak›f kurucusu taraf›ndan yap›lmas› ve görevin ölü-
münden 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 ak-
çe, 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. 

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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Cami Görevli  Günlük ücret Toplam
Görevlileri say›s› (Akçe) (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

Tablo-4: Hüdâyî Camii Görevlileri ve ücretleri



kandilleri, çera¤lar› yakmak, kap›lar› kilitleyip açmak, anahtarlar› saklamak, ca-
miin sergi ifllerine bakmak, camiin avlusunu süpürmek, icab eden yerleri ›slah
ve tamir etmek gibi ifllerle meflgul olarak, birbirlerine yard›m ederek, ifllerini ih-
mal 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 tarî-
ki 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 oku-
malar›n›, görevleri karfl›l›¤›nda günlük ikifler akçe ödeme yap›lmas›n› flart etmifl-
tir. Bu cüz okuyucular vâk›f›n vakfetti¤i cüzlerden görevlerini yerine getirmifl-
lerdir. Onlara cüzleri da¤›tmak ve toplamak üzere aralar›ndan bir kifli hâf›zu’l-
eczâ olup, günlük bir akçe ücret alm›flt›r. 
Yine her sabah namaz› sonras› on iki tevhîdhân camide toplan›p befl yüzer tev-
hîd, yüzer salâvat ve üçer ihlâs okuyup sevâb›n› Hz. Peygamberin ruhuna hedi-
ye 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 uy-
gun bir flekilde önce Kur’ân okuyup sonra zikretmektedirler. Bu faaliyetin her
gün gerçekleflmesi Hüdâyî âsitânesi olarak an›lan dergâh›n müridlerinin coflku-
lu 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. Gö-
revlerine 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›n-
dan sonra ruhuna hediye ederek hatim sonras› her zamanki duâ ile bütün müs-
lümanlar 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 bi-
ner tevhîd, yüzer salâvat, üçer ihlâs okuyup sevab›n› vâk›f›n ruhuna hediye et-
tikten sonra günlük üçer akçe ücretlerini alm›fllard›r. Günlük üç akçe ücretle,
bir de kâtip görev yapm›flt›r.
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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 bafl-
layan alt› tane s(re tespit ettik. Bunlar s›ras› ile Bakara (2), Âl-i ‹mrân (3), Anke-
but (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›k-
lar›n› ispat etmifltir. 
Vâk›flar›n kendileri veya aile mensuplar› d›fl›nda okuyucular gibi baflka bir eko-
nomik 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 sosyo-
ekonomik 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 camiin-
de, zâviyesinde toplanan tarîkat› mensubu dervifllere ve s(ir fukaraya da¤›t›lma-
s›n›, onlar›n da vâk›f›n ruhuna duâ etmelerini flart etmifltir. Namaz vakitleri ara-
s›nda sadece duâ edilmedi¤ini dergâh›n mutfa¤›nda yemeklerin piflirilip toplu-
ca yemekler yendi¤ini ve civardaki fakirlerin de gözetildi¤ini yine vakfiyelerin-
den tespit etmifl bulunmaktay›z. 
Azîz Mahmud Hüdâyî vakfetti¤i menzillerden yedincisini kendi tarikatine men-
sup Hüdâyî camiinde hizmet veren, sâlih, erfled, ciddi ve en çok muhtaç olanla-
r›na, sekizincisini camiindeki befl müezzinden en çok muhtaç olan›na, yine Üs-
küdar’da Hamza Fakih mahallesindeki dokuzuncu menzili de di¤er bir muhtaç
müezzinine vakfetmifltir.
Hüdâyî, kendi soyu tamam›yla tükendi¤inde, vak›f gelirinin Harameyn fukara-
s›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 son-
ra çocuklar›na geçecektir. Menziller s›ras› ile büyük k›z› Ümmügülsüm hatun,
Rukiye hatun, Fatma hatuna, hamam› ve bütün müfltemilât› ile di¤er bir menzi-
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li Zeynep Hatuna, bir baflka hamam ve müfltemilât› olan menzili de Hatice Ha-
tuna 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 biri-
nin 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 ta-
sarruf 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 müfl-
temilât› 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 mü-
min ve muvahhid kifliler tasarruf edeceklerdir.
Hüdâyî, alt›nc› vak›f menzilini bekâr olan azadl› câriye ve kölelerine tahsis etmifl-
tir. Merhum Profesör Barkan, “utekaya ayr›lm›fl olan mevk›in ehemmiyeti ve eb-
nâdan sonra hemen utekan›n gelifli, nazar-› dikkati celbetmektedir.”51 demifltir. 
“Mülkün vak›f hâline sokulmas› sûretiyle ‹slâm miras hukukunun d›fl›na ç›k-
mak imkânlar› hâs›l olunca, tatbik edilen yeni sistemlerin hemen hemen müfl-
terek diyebilece¤imiz bir özelli¤i, azadl› kölelerin eski sâhiplerinin miras›n-
dan faydalanmalar›n› temin için yeni yollar bulunmufl olmas›d›r. Gerçekten
‹slâmî denilen miras kaidelerine göre, köle sahipleri, onlar›n akrabalar› imifl gi-
bi, azadl› kölelerinin miras›na girmek (velâ) hakk›na sâhip olduklar› halde,
azadl› köleler, ikinci veya üçüncü dereceden bir mirasc› olarak dahi, “mevlâ”la-
r›n›n miras›ndan faydalanamamakta idiler. Halbuki, XV. ve XVI. as›rlar ‹stan-
bul’unda sosyal münasebetlerin nizam ve psikolojisi kölelerin bu derecede ih-
mal 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 ola-
rak 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 ca-
miinin 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’l-
ârifîn, zahru’l-vâs›lîn merhum ve ma¤fûrun-leh efl-fieyh Mahmud Efendi Haz-
retleri”, “Azîzim ve Seyyidim merhum müflârünileyh” ifadeleriyle bahsetmekte-
dir. 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¤i-
miz bu sözleri azatl› kölelerle onlara hükmedenler aras›ndaki iliflkiye örnek ol-
mas› sebebiyle, özellikle burada zikretmek istedik. 
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Hüdâyî’nin di¤er bir utekâs› Belk›s Hatun bt. Abdullah54, Hüdâyî vakf›na ait ar-
sa üzerine müceddeden kendi mal› ile bina eyledi¤i menzilini, vefât›ndan son-
ra kiraya verilip, elde edilen gelirden sevâb› ruhuna hediye edilmek üzere tev-
hîd, salavat ve ‹hlâs okumalar› için Hüdâyî camii müezzinlerini görevlendirmifl-
tir. 
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 hususi-
yetlere 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 ku-
rulan vak›flar da mevcuttur. Di¤er taraftan vakfiyelerde, âzâdl› kölelerin, aile
fertleriyle birlikte ve ayn› hayat seviyesinde yaflamalar›n› temin edecek hüküm-
lere 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 ko-
runmas› gayesi, k›z evlâda fler’i hükümlere ra¤men yar›m hisse yerine tam his-
se 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 vermeme-
si 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 huku-
kunun inhilâl ettirici tesirlerine karfl› toprak malikâne sahibi zenginlerin aksü-
lâmelleri, 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 bun-
lar› yaflatan ve ayakta tutan vakf›n› kurduktan sonra vakf›n her türlü faaliyetin-
de sorumlu görevliler tesbit etmifltir. Yönetime tayin edilen görevliler esasen
vakf›n kuruluflunda belirlenmifl kiflilerden olufluyordu. Vakfiyelerde vak›f idare-
sine 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 ünvanla-
r›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-› mez-
bûrenin tertîb-i mühimmâtiyçün rey’-i hâkimi’fl-fler’ ile bir müstakîm, maslahatgü-
zâr, âkil ve müdebbîr ve dîndâr kimesne mütevelli nasb olunub mütevelli-i mez-
bûr 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 muâme-
lelerinde 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 edi-
len y›ll›k 800 akçe ve buna ilâveten di¤er vakfiyelerinde tayin edilen günlük top-
lam 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 eyleye-
ler.” 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 ola-
rak toplam alt› akçe ücret tayin edilmifltir. 
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Buradan itibaren külliyenin yönetiminde görev alan kiflilerin, mülhak vak›flar-
da 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 ida-
renin 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 göste-
rir. 
‹stanbul’daki koleksiyonda baz› muhasebe defterlerinin d›fl kapaklar›nda müte-
vellinin ad› kay›tl› idi. Meselâ, an zaman-› Tevliyet-i Osman Dede gibi. Bu da bi-
ze böylesine karmafl›k bir vazifeler a¤›nda düzenin nas›l sa¤land›¤›n› anlatmak-
tad›r.
Vak›f görevlilerinin en küçük ifl tan›m› için dahi olsa, vâk›flar taraf›ndan titiz-
likle tan›mlanmas›, aranan niteliklerin dile getirilmesi günümüz aç›s›ndan ade-
ta insan kaynaklar›n› de¤erlendiren, analizini yapan ve matlûba muvâf›k suret-
te çal›flan› arayan zihniyetin temsilidir.
Azîz Mahmud Hüdâyî Koleksiyonunda, sosyal münasebetlerle ilgili baz› belge-
ler de bulunmaktad›r. Hüdâyî külliyesi yönetiminin iflleri nas›l idare etti¤ine da-
ir 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›, konu-
nun daha evvel bu ahali için verilen emr-i flerife dair hazine-i âmiredeki mev-
kufat 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 tutulmufl-
lard›r, fleklinde mevcut durumun düzeltilmesi için hukuktan beklenenin yap›l-
mas›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 men-
zil-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 âmi-
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rede mahfûz olan mevkûfat defterlerine nazar olundukda nefs-i Üsküdar ahali-
si avâr›zlar› mukâbelesinde Azîz-i müflârünileyhin Hâce Hatun mahallesinde
vaki’ on sekiz bâb odalarda ve nefs-i Üsküdar’da sâkin sair neferât›n hatt-› hü-
mâyun ile muâf oldu¤u mestûr ve mukayyed bulunmag›n vech-i meflrûh üzere
amel olunmak ferman olunmufldur deyü takrir-i meflrûhuna muvâf›k ve mazmu-
n› fler’i-flerîfe mutab›k tu¤ra-y› garrâ-y› sultânî ile mahalli emr-i âlîkadr vâcibü’l-
itâ ve kadîmden viregelmifl de¤iller ise rencîde ettirilmeye deyü buyuruldu fle-
rif lâz›mü’l-imtisâl vârid olmufltur hâlâ fukara-i mezbûr yine ba’z› tekâlif-i fluk-
ka 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 so-
nunda borcunu 115,5 kurufl olarak ödeyece¤ine dair flahitler huzurunda bir hüc-
cet yaz›yor. Söz konusu belgenin benzerlerinden türbe koleksiyonunda yüzler-
ce bulunmaktad›r. Bu bize günün flartlar›nda ekonomik ihtiyaçlar›n, borç al›fl-
veriflinin bir tak›m uygulamalar› oldu¤unu ve karfl›l›kl› güven oluflturulmas›n-
da rehin, flahitler, imzal› belgelerin arac› olarak kullan›ld›¤›n› ve Osmanl› top-
lumunun günlük hayat›nda gerçekte “yaz›l› belgelerle” kal›c› ifl iliflkilerini de-
netleyebildi¤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 özetle-
mektedir: 
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 vak-
f›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 bütünleflme-
si, 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 yakalaya-
mad›¤› 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 bil-
gi 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 oto-
riteden 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 üzeri-
ne yazd›¤› bir makalesinde Bat› ve Do¤u’nun birbirlerine karfl› ve bölünmüfl ol-
du¤unu belirtmektedir.62 Sanki Bat›n›n sivil toplum örgütlerinin hayal edilen ve
olmas› icab eden kabul edilebilir tek örnekmifl oldu¤u görüflünden hareketle ya-
z›lm›fl bu yaz›da; “sosyal iliflkilerin kendince ima edilerek ortaya ç›kar›lm›fl ya-
salar› çerçevesinde çal›flan yasal kiflilikle ve özerk, seküler ortaklar taraf›ndan
desteklenmekte ve güçlendirilmekte oldu¤u düflüncesi” üzerinde durulmakta-
d›r.63 Gerber; bu konuda “bunlar›n hiç birisinin ‹slâm dininde bulunmad›¤› id-
dias› 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›, za-
manla gelifltiklerini ço¤unlukla da geçici olarak birbirleriyle çekiflen güçlerin
pratik uzlaflmalar› olarak görüldü¤ünü belirtir. Gerber, yak›n geçmiflin araflt›r-
malar›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 bü-
yük 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 can-
l› örne¤ini teflkil etmifltir. Müslüman Türk kimli¤inin benimsedi¤i “Halka hiz-
met, Hakka hizmet” prensibini bizzat kendi flahs›nda yaflayarak etraf›na anlat-
m›flt›r. Bugün, modern psikolojinin dile getirdi¤i; karfl›n›zdakileri yönlendirme-
nin en do¤ru yolu, onlara yapmalar›n› istedikleriniz konusunda örnek olmakt›r
prensibini, Hüdâyî ba¤l› oldu¤u ‹slâm dininin ö¤retisi olarak benimsemifl, nef-
sinden 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 davra-
n›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 yön-
lendiren 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- ade-
ta psikoterapi atmosferine sahip bir ortamda, insanlara zaaf ve h›rslar› ile müca-
deleyi ö¤rettikleri, bunu öncelikle kendi nefislerinde yaflay›p, halleri ile örnek
teflkil ettikleri, dönemlerinin fikir, san’at, ve edebiyat kulüpleri oldu¤unu söyle-
yebilece¤imiz kurulufllard›r.
Azîz Mahmud Hüdâyî, toplumda -ekonomik bak›mdan- üst tabakadan en alt ta-
bakadaki 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 hut-
belerle, özel e¤itimi ise dergâhta ifllenen derslerle sa¤lam›fl, nesillerden nesille-
re aktar›lan tasavvuf kültürünün, edebiyat›n, sanat›n merkezi haline gelmifltir.
‹nceledi¤imiz dinî faaliyetlerin vakf›n e¤itim-ö¤retim hizmetleriyle beraber yü-
rütüldü¤ü görülmektedir. Hüdâyî hazretleri vakf›ndaki kitaplar› camiinden d›-
flar› ç›kar›lmamas› flart› ile koruma alt›na almaya çal›flm›fl ve modern kütüpha-
necili¤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›, ye-
timlerin giydirilmesi ve mahallelinin hizmetine su getiren yollar›n yap›lmas›
sosyal ve dinî fluurun nas›l yaflanm›fl oldu¤unun örnekleridir. Bunlar› vakfiye-
lerinde bahsetti¤i Kur’ân âyetlerinin icab› olarak yapmas›, “hizmet” mefhumu-
nun 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 Mah-
mud Hüdâyî’yi sevenlerin dalga dalga büyüdü¤ünü tesbit ettik. Ancak bu maka-
lede, 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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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 ver-
di¤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 Arap-
çad›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 Bafl-
lar 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 nu-
maras› 453’tür. Ayr›ca üzerindeki kay›tta aynen flöyledir: “‹flbu vakfiye fiûrâ-y› Evkaf karar›yla fle-
ref-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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1 Zülfikar 1999.
2 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. Hunting-
ton, 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. Bun-
lara 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›
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