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Klasik dönem Osmanl› toplumsal örgütlenmesinde, merkez yönetim yeri olarak
ortaya ç›kan Dersaadet’in çevresi durumundaki Üsküdar her yönü ile payitaht-
la iliflkili, hatta onunla bütünleflen ancak yine de kendine özgü bir yerleflim böl-
gesi olarak dikkati çekmektedir. 
Üsküdar, klasik dönemde kara ticaret ve ulafl›m yollar› üzerinde oluflunun ni-
metlerini yaflayan bir bölgedir. Kervanlar›n, yolcular›n durak ve ilk hareket is-
kelesi durumundad›r. Bu durum, Üsküdar için, hep göz önünde tutulan ancak
daha öteye geliflmesini de önleyen bir etki yapm›flt›r. Bu yönü ile Üsküdar ana
yerleflim bölgesinin ihtiyaçlar›n› karfl›layan bir üs halinde O’na tafl›yan, O’ndan
baflka bölgelere de tafl›nan›n aktar›m alan›d›r. Bunun sonucunda bölge küçük ti-
cari ve iktisadi faaliyetlerin ötesine taflamam›fl, iktisadi hayat›n aktar›m sistemi
üzerine kuruldu¤u bir özellik kazanm›flt›r. 
Zaman içinde, klasik dönem boyunca as›rlard›r var olan bu özelli¤ini etkileye-
cek önemli geliflmeler olmufltur elbette. Mesela; Celali isyanlar› ile bafllayan kit-
leler düzeyine ulaflan nüfus hareketi Üsküdar merkez ve çevre yerleflimini uzun
bir döneme yay›lacak flekilde etkilemifltir. Ancak bu etkileme Osmanl› dönemin-
de hiçbir zaman bölgenin sosyo-ekonomik yap›s›nda sistem de¤iflimi düzeyinde
bir geliflmeyi getirmemifltir. Nüfus artm›fl, buna ba¤l› olarak da Üsküdar biraz
daha büyümüfl, ‹stanbul’a göre yine köy gibi duran ancak daha büyük bir köy
düzeyine ulaflm›flt›r. 
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19. yüzy›l ortalar›nda ortaya yay›lan sayfiye mekanlar›na uzanma adetinin böl-
ge insan› üzerine olan etkisi de genel olarak Üsküdar’›n yap›s›n› de¤ifltireme-
mifltir. 
Üsküdar’›n klasik yap›s›n› de¤ifltirecek ilk büyük etki ulafl›m sisteminin tekno-
lojideki de¤ifliklikle beraber, ‹stanbul’u kendi içinde bütünlefltirmesidir. Buhar-
l› gemilerin devreye girmesi, düzenli yolcu tafl›ma seferlerinin konulmas›, Üs-
küdar içinde bile çevre semtlere ulafl›m› kolaylaflt›racak omnibüslerin devreye
girmesi önemli bir etki ortaya ç›karm›flt›r. Bu çerçevede 19. yüzy›l da Bo¤azi-
çi’nin k›rsall›¤›n›n ortadan kalk›fl›na paralel olarak, Üsküdar da bir bütünleflme
yaflam›flt›r. Bu, ‹stanbul kentini oluflturan dörtlünün, yani Sur içi ‹stanbul’u,
Eyüp, Galata ve Üsküdar’›n fiziksel, ifllevsel ve etnik ayr›l›¤›n›n ortadan kalkma-
s›, h›zl› bir bütünleflme sürecine girmesi anlam›na gelmektedir.
Bütün bunlara ra¤men, 19. yüzy›l sonunda Üsküdar ‹stanbul’un di¤er baz› böl-
gelerinde yaflanan günlük yaflam tarz›ndaki de¤iflime büyük ölçüde uzak kalan
bir bölgedir. Onun bu özelli¤i Edmondo De Amicis’in sat›rlar›nda görülebilir.
Kendisi Üsküdar’› flu flekilde tasvir eder: 
“... Marmara denizinden bak›nca, bir tepenin üstüne yay›lm›fl büyük bir köyden
baflka bir fley de¤il! Haliç’ten bak›nca, flehir gibi görünüyor. Lakin vapur Anado-
lu yakas›n›n en ileriye uzanm›fl burnunu dolaflarak iskeleye do¤ru dümdüz gi-
dince flehir geniflleyip yükseliyor; binalarla örtülmüfl tepeler birbiri arkas›na gö-
züküyor; vadilerden mahalleler ç›k›yor, köflkler yüksek yerlerde da¤›l›yor; kü-
çük evlerle bafltan sona rengarenk boyanm›fl sahil alabildi¤ine uzan›yor; nereye
gizlenebilece¤i anlafl›lmayan büyük, tantanal›, tiyatroya benzeyen bir flehir, bir
tiyatro perdesinin aç›l›fl›nda oldu¤u gibi hemen gözler önüne seriliyor ve nere-
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deyse kayboldu¤unu görece¤inizi düflünürken hayrete düflüp kal›yorsunuz.
Sandalc›lar, at kiraya verenler ve tercüman kargaflal›¤› içinde ahflap duvarlar›n
aras›ndan, yüksek çardaklar›n alt›ndan, hemen hemen geçmeye mani olan bü-
yük ç›narlar›n gölgesinden y›lankavi bir flekilde tatl› bir meyille yükselen ana-
yoldan yürünüyor. Nereye bakt›¤› bilinmeyen sabit gözlerle uzan›p tütün içen
... Asyal›larla t›kl›m t›k›fl dolu Türk kahvelerinin önünden geçiyor; keçi sürüle-
rine, bafllar›na çiçekler tak›lm›fl mandalar›n çekti¤i a¤›r ka¤n›lara, fesli, sar›kl›
köylülere, Müslümanlar›n cenaze alaylar›na, ellerinde çiçek demetleri ve a¤aç
dallar›yla gezinen han›mlara tesadüf ediyoruz. Daha az ihtiflaml› fakat yedi tepe
‹stanbul’undan daha nefleli ve daha taze baflka bir ‹stanbul’u gördü¤ümüzü sa-
n›yoruz” 1

19. yüzy›l ikinci yar›s›nda Üsküdar klasik ‹stanbul yerleflim yap›s› içinde üçün-
cü büyük yerleflim bölgesi olarak dikkati çekmektedir. Örne¤in bu dönemde sur
içinin yerleflimdeki a¤›rl›¤› % 45, Beyo¤lu’nun % 27, merkez Üsküdar’›n ise  %
11’dir. Anadolu yakas›ndaki di¤er yerleflim bölgelerinin, mesela Kad›köy’ün
kayda de¤er bir a¤›rl›¤› yoktur henüz. 1885/6 Nüfus say›m›na göre ‹stanbul ken-
tinin nüfusu belediye dairelerine göre flöyledir: 

Kaynak: ‹stanbul ve Bilad-› Selase Nüfusu, ‹.Ü. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, No: 8949.

Özellikle 18. yüzy›ldan beri d›flar›dan gelen nüfusla do¤al nüfus art›fl›n›n üze-
rinde bir art›fl yaflayan Üsküdar bu dönemde de art›fl›n› devam ettirmektedir.  Bu
do¤rultuda Cuinet’e göre 1890 bafllar›ndaki nüfusu 105.690’d›r. Toplam 69.000
kifli ile Müslümanlar bunun yar›s›n› oluflturmakta olup, bunun da 37.400 erkek
ve 32.200 kad›ndan ibarettir. Geriye kalan % 34’lük nüfusun büyük k›sm›n› ise
Ermeni ve Rumlar oluflturmaktad›r. Yahudilerin oran› % 5 civar›ndad›r. Bölge-
de ayr›ca Bulgar ve Çingenelerin yan›nda yabanc›lar da meskundur.  
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Bölge Ad› Kad›n Erkek Toplam Toplam  (%)
Beyaz›t 67 081 84 882 151 963 17,3
Fatih 60 524 64 021 114 545 13,1
Samatya 59 496 63 541 123 037 14,1
Befliktafl 30 672 39 935 70 607 08,1
Yeniköy 6 353 7 494 13 850 01,6
Beyo¤lu 80 388 165 905 237 293 27,2
Büyükdere 5 951 8 694 14 645 01,7
Kanl›ca 13 088 16 070 29 158 03,3
Kad›köy 8 743 14 053 22 796 02,6
Üsküdar 42 455 53 216 95 671 11,0
Toplam 367 751 508 814 873 565 100,0

Tablo 1 ‹stanbul Nüfusunun Bölgelere Göre Da¤›l›m› (1885/86)
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Üsküdar nüfusunun dini da¤›l›m› ‹stanbul’un karfl› taraf› ile mukayese edildi-
¤inde Müslüman nüfusunun daha bask›n oldu¤u görülür. Yüzy›l sonlar›nda di-
¤er ‹stanbul’daki Müslüman nüfusun toplama oran› % 44 iken, Üsküdar’da bu
oran % 66’d›r. Bu farkl›l›k Üsküdar’›n karfl›ya olan farkl›l›¤›n›n bir baflka nede-
nidir. 

(a): Latin, Yabanc› ve Bilinmeyen.

Kaynak: ‹stanbul ve Bilad-› Selase Nüfusu, ‹.Ü. Merkez Kütüphanesi Türkçe Yazmalar, No: 8949.

Sosyal hayat›n›n flekillenmesinde büyük etkisi bulunan tesisler, iliflkilerin türü
yan›nda bunlar›n yo¤unlu¤u bak›m›ndan da bir fonksiyon icra ederler. Örne¤in
klasik dönem Osmanl› ticaret ve ulafl›m sistemi Selçuklulardan devral›nan ker-
vansaray yap›lar›n›n gelifltirilmesi ile daha da fonksiyonel bir hale getirilmifltir.
Bu çerçevede bu tesislere medrese, flifahane, tabhane, kütüphane gibi yap›lar da
ilave olunmufltur. 19. yüzy›lda ‹stanbul’dan Anadolu’ya aç›lan bir kap› olarak
Üsküdar bu alandaki tesisleflme bak›m›ndan Anadolu içlerindeki di¤er durak
makamlar›ndan baz› farkl›l›klar gösterir. Mesela Evliya Çelebi Üsküdar’da çok
say›da imaret oldu¤una de¤inerek bunun nedenini Asya’y› Avrupa’ya ba¤layan
son durak oluflu ile aç›klar.2

Daha 1638 (H.1048) y›l›nda 12 saray, 12 cami ve mescid, 5 medrese, 4 dar’ül
kurra, 3 imaret, 11 aflhane, 6 tekke, 5 hamam, 4 kervansaray, 500 han, 2 çeflme,
2 ya¤hane, 2500 dükkan, 8 mesire yeri, 7 gezi yeri bulunan Üsküdar 3 19. yüz-
y›l sonlar›nda Kamus-ül Alam’da zikredildi¤i üzere 25 mahallesinde, 74 camii,
47 tekkesi, 1 çarfl›s›, 1 hastanesi ve 1 miskinhanesi (cüzzaml›lar evi) bulunan ay-

Tablo 2 Üsküdar Nüfusunun Dini Gruplar ‹tibariyle Da¤›l›m› (1890)

Dini ve Etnik                                  Üsküdar ‹stanbul 
Grup Toplam›

(%) 
(1885/6) 

Erkek Kad›n Toplam Toplam 
(%)

Müslüman 37 400 32 200 69 600 65,9 44,0
Bulgar 1 312 298 1 610 1,5 1,0
Rum Ortodoks 5 580 6 600 12 180 11,6 18,0
Ermeni Gregoryen 7 300 8 500 15 800 15,0 17,0
Ermeni Latin-Katolik 100 150 250 0,2 1,0
Protestan 100 150 250 0,2 -
Yahudi 2 500 2 600 5 100 4,8 5,0
Çingene 220 380 700 0,7 -
Yabanc› 85 115 200 0,2 15,0(a)

Toplam 48 483 57 207 105 690 100,0 100,0



r›ca üç imareti de ayakta olan bir yerleflim bölgesidir.4 Özellikle mahalle, cami
ve tekke say›s›ndaki art›fl dikkate al›nd›¤›nda aradan geçen as›rlarda Üsküdar’›n
nas›l bir büyüme içinde oldu¤u anlafl›labilir. 

Evliya Çelebi, Üsküdar ahalisinin büyük ço¤unlu¤unun Anadolu’dan buraya
geldi¤ini belirterek bir k›sm›n›n askeri taifenin ayan ve eflraf›ndan olufltu¤unu,
bunlar›n çeflit çeflit k›ymetli elbiseler giydi¤ini, bir k›sm›n›n alimler ve salih ki-
flilerden olufltu¤unu, bir bölümünün ise (say›lar› say›lamayacak kadar çok olan)
fakirli¤e kanaat eden Mahmut Efendi fakirleri oldu¤unu belirtir. 5

Üsküdarl› Seyyid Ahmed Münib Efendi mevcut tekkelerin haftan›n muayyen
günleri, gündüzleri ayinler yapt›klar›n› hatta Nakfli tekkelerinde geceleri de ayin
yap›ld›¤›n› belirtir. 6

Bölgedeki imaretlerden birisi Azîz Mahmud Hüdâyî imaretidir. Külliyedeki der-
viflan ve çevresindeki fakirler imaretten istifade eden iki temel gruptur. Bu nok-
tada Azîz Mahmut Hüdâyî külliyesinin ulafl›m ve tafl›mac›l›k faaliyetlerinde bu-
lunanlardan ziyade bölgede yaflayan insanlara a¤›rl›kl› olarak hizmet veren bir
tesis olarak dikkati çeker. Bir han ve kervan yap›s› olarak de¤il, sosyo-kültürel
faaliyetler için bir merkez hüviyetindedir. Bunun böyle olmas›n›n en önemli ne-
deni her halde bir tasavvufi alan çerçevesinde faaliyet göstermesidir. 

Üsküdar, seyyahlar›n da vurgulad›¤› üzere, kendi içinde bütünleflmifl bir sosyal
yap› arzetmektedir. Bunun nedeni yukar›da anlat›lan iktisadi sebepler yan›nda
sosyaldir de. Özellikle Müslüman nüfusun, karfl› ‹stanbul’dan daha fazla oluflu
buradaki sosyo-kültürel yap›ya da yans›m›flt›r. 

Üsküdar’›n bu özellikleri, Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesinin faaliyetleri dikka-
te al›nd›¤›nda görülebilir. Külliye a¤›rl›kl› olarak bu yönde bir ifllev görmekte-
dir. Geleneksel ‹slam kültürünün ö¤retildi¤i, yafland›¤› ve aktar›ld›¤› merkez
olarak öne ç›kmaktad›r. 

Külliye bu yönü ile Osmanl› vak›f sisteminin genel geliflme ve de¤iflim çizgisi-
nin d›fl›ndad›r. 17. yüzy›lda aç›¤a ç›kan mali zorluklar karfl›s›nda gittikçe mer-
kezileflen Osmanl› mali sistemi zamanla t›mar alanlar› yan›nda vak›f alanlar›n›
da merkezilefltirmeye bafllam›flt›r. 1826 y›l›nda Evkaf Nezareti’nin kurulmas›
bunun önemli bir ad›m›d›r. Özellikle 19. yüzy›l ikinci yar›s› vak›flar›n tek mer-
kezden idare edilmesi yönündeki uygulamalar›n her alanda görüldü¤ü bir dö-
nemdir. Bunun elbetteki tek nedeni merkez maliyesinin içine düfltü¤ü zorluklar
de¤ildir. Bir baflka önemli neden de art›k vak›flar›n birço¤unun akar›n›n hizmet-
lerini ifa etmeye yetmemesidir. Bu do¤rultuda vak›flar›n gelirleri do¤rudan do¤-
ruya Evkaf-› Hümayun Hazinesine aktar›lmaya bafllanm›fl, giderlerin nakdi
olanlar› belge takdimi uygulamas› ile buradan yap›lm›fl, aynî harcamalar ise ba-
z› ambarlardan verilmifltir. Bu do¤rultuda dönem vak›f bütçeleri gelir-gider büt-
çeleri de¤il masraf bütçeleri olarak haz›rlanm›flt›r. 

‹nceleme dönemi içinde, Azîz Mahmud Hüdâyî vakf› öz gelirlerinin yeterlili¤i bak›-
m›ndan hala yeterli gelir alanlar› bulunan selatîn evkaf› gibi güçlü vak›flardand›r. 
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Ayvansârâyî  de bu yöne dikkat çekerek Hüdâyî vakf› için “...nukûd-› mevkûfe-
si çoktur, müstakil katipleri ve câbileri vard›r. Derviflleri dahi umûr-› vak›fta
müstahdemdirler “ 7 kayd›n› düflmüfltür. 

Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesi, zaviyesi, mescidi, imarethanesi, türbesi, çeflme-
leri, hangah›, mektebi ve sair meflrutalar› ile çok yönlü bir müessesedir. (1985
den beri vak›f içinde baflka binalar› yine ayn› ifllevi görmeye bafllamas›na ra¤-
men) eski yap›s› itibariyle harap durumda olan imareti, Azîz Hüdai Camiinin
kuzeyinde ve Hünkar mahfelinin bitifli¤inde, iki kat halindeydi. Harap yap›n›n
ikinci kat› çökmüfltür. Oca¤› ve bacas› ayaktad›r. Sa¤›nda kabristan arkas›nda
Azîz Hüdai’nin genifl bahçesi vard›. Ortas›nda kameriye fleklinde zarif bir maka-
m› ve etraf›nda dervifl hücreleri bulunuyordu. 8

Evliya Çelebi külliyeyi tan›t›rken burada gece gündüz üç yüz kadar fukaran›n
Allah’›n zikri ile meflgul olduklar›n›, her birinin birer köflede savmealar›n›n
(hücrelerinin) bulundu¤unu, Cuma namazlar›ndan sora dinleyenleri mesteden
tevhid-i sultani okuduklar›n› nakleder. 9

Ayvansarâyî de “ Minaresinde çifte müezzin ezan okur, her gece temcid verilir,
mukabelesi Cuma namaz›ndan sonrad›r.”10 aç›klamas›n› yapar.  

1266/1850 y›l›nda meydana gelen büyük yang›n, birçok binas›n› da yok etti¤in-
den külliyenin baz› ifllevlerini yerine getirmesini bir müddet engellemifltir. 

Bütün Hüdâyî külliyesi yand›ktan sonra Sultan Abdülmecid cami, semâhâne,
türbe ve meflrutalar› 1272 (1855) y›l›nda yeniden yapt›rm›flt›r. 

1850 yang›n› külliyede önemli bir hasar yapm›flt›r. Bundan sonraki yaklafl›k on y›ll›k
bir dönem, Abdülmecid’in genel tamirat›n›n d›fl›nda kalan bölümlerin ad›m ad›m ta-
miri, eksiklerin tamamlanmas› ve vakf›n eski faaliyetlerine kavuflmas› çabas› olarak
geçmifltir. Bu husustaki çabalar vak›f masraf defterlerinden takip olunabilir. 

1275 y›l›na kadarki bütçelerde hangâh›n çeflitli tamirat giderleri için, her y›l için
farkl› rakamlarda olmak üzere düzenli flekilde harcamalar yap›lm›flt›r (toplamda
15.000 kuruflu aflan miktarda)  Örne¤in; 1269 bütçesinde kaydedildi¤i üzere tek-
kenin minaresi ve camiin baz› bölümlerine ve sair bölümlerin tamir giderleri
için 3352,5 kuruflluk masraf yap›lm›flt›r. Ayr›ca yang›nda harap olan çeflme için
bu tarihte yap›lan tamirat masraf› 1022 kurufl 20 paredir. (m.16)  1269 bütçesin-
de (m 21) vakfa mehterhaneden büyük bir çad›r getirildi¤i, eskisinin ise iade
olundu¤u kayd› düflülmüfl. Bu kayda göre Azîz Mahmud Hüdâyî külliyesinde
her halde yang›ndan sonra, vakf›n asli faaliyetlerini devam ettirmeye çal›fl›lm›fl,
bunun için de Mehterhane’den çad›r getirilmifltir. 

1269 bütçesinde (m 21) ayr›ca yeni al›nd›¤› anlafl›lan baz› eflyalar da say›lmak-
tad›r. Bunlar; fener al›m›, kandil cam›, süpürge, fodula sepeti, sefer taslar›, ha-
van, kahve cezveleri ve fincanlar, baz› borular›n ve solar›n yenilenmesi, tand›r
ve kömürdür. Bunlar›n yan›nda baz› eflyalar›n da tamiri yapt›r›lm›flt›r: Fener ve
bir tanesi büyük olmak üzere dört kazgan. Ayr›ca yine çeflitli tamir ifllerinde kul-
lan›lmak üzere kereste, mismar (ensiz çivi, m›h, demir kaz›k) da al›nm›flt›r. 
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Yine 1269 bütçesinden anlafl›ld›¤› üzere (m 1) vakfa ba¤l› bir mektep vard›r. Ve
bu mektebin kömür ihtiyac› için vak›ftan tahsisat yap›lmaktad›r. 

Azîz Mahmud Hüdâyî vakf› 19. yüzy›l ikinci yar›s›nda,  Üsküdar’da ayakta kalan
imaretlerden birisi olarak önemli sosyo-ekonomik fonksiyon icra etmektedir. ‹ma-
rette da¤›t›lan yemek yan›nda gerek külliyede gerek vakfa ba¤l› Üsküdar’daki di¤er
tesislerde görev yapan, bar›nan kimselere kisve ve aba bedelleri, odun-kömür be-
delleri ödenmekte,  Muharrem ay›nda aflure da¤›t›lmakta, veladet-i nebi ve Mirac-
› Nebi geceleri ikraml› programlar düzenlemekte, Ramazan ay›nda Kur’ân-› Kerîm
hatimleri yap›lmaktad›r. Bu faaliyetlerin her birisinin de Üsküdar halk›n›n da bü-
yük bir ifltiraki ile düzenli olarak yap›ld›¤› yap›lan harcamalardan anlafl›labilir. 

Kaynak: B.O.A. EV. 15022.

Masraf bütçelerinden izlenebildi¤i kadar›yla vak›f, önemli büyüklükteki çeflitli
gelir kalemlerine sahip oldu¤u için yang›n sonras›nda da Üsküdar insan›na sun-
du¤u hizmeti ifa etmekten uzak kalmamaya çal›flm›flt›r.  Nitekim Mirac-› Nebi ve
Mevlid-i Nebi programlar› harcamalar›nda herhangi bir eksiklik görülmemekte-
dir. Bu konuda bir istisna olarak sadece aflure harcamalar›ndaki kesinti zikredi-
lebilir. 1274-79 bütçelerinde, 1273 y›l›ndaki önemli bir azalmadan sonra 1279
bütçesi de dahil olmak üzere herhangi bir tahsisat yap›lmam›flt›r. Kanaatimizce
bunun nedeni yang›n sonras› imarette yaflanan zorluktur. 1292 y›l›nda masraf
kayd› olarak tekrar aflure giderlerini görmekteyiz. Buna göre vak›f, asli ifllerinden
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Tablo 3  Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›n›n Harcamalar› (1269-1279)

Masraf 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
Türü
Aflure 30495 3027 3721 3570 500 - - - - - -
Mirac-› 3749 3749 3749 3749 3749 - 3866 3866 3866 3866 3866
Nebi
Mevlid-i 2625 898 898 898 898 898 898 898 3523 3523,5 3523,5
Nebi 2625 2625 2625 2625 2625 2625 2625
Baha-i 3600 1700 1250 5800 2600 2900 5700 5100 - - -
hatab ve 200 3600 2000 1995
ücret-i 1790 3600
nakliye 
ve saire 
hangah-› 
flerif
Baha-i 6261 6261 6261 6511 6511 400 6511 7655 2300 3832 3832
kisve ve 400 7655
tomak… 
derviflan
Baha-i 4400 4400 4400 4400 - 4411 7150 260 4290 - -
aba ve 7150
kisve-i 
derviflan



birisi olarak gördü¤ü aflure ikram›na yüzy›l sonlar›nda tekrar devam etmektedir.. 

Vakf›n derviflleri ve baz› görevlileri için düzenli olarak aba ve kisve bedelleri
ödenmektedir. 1269-79 dönemi bütçelerinde bu konu için düzenli tahsisatlar
vard›r.  Yang›ndan sonra bile bu ödemelere devam olunmufltur (1278 ve 79 y›l-
lar› hariç).  Ayr›ca vakf›n baz› görevlilerine de ev kiras› olarak ödemeler de ya-
p›lmaktad›r. 

Evkaf Nezaretinin kurularak vak›flara ait mali alan›n gittikçe artan oranda  mer-
kezi yönetimin denetimine tabi tutulmaya bafllanmas› ile devreye giren Evkaf-›
Hümayun Hazinesi ve Hamidiye Ambar› kay›tlar› Azîz Mahmud Hüdâyî Vakf›-
n›n da gelir ve giderlerinin takibine imkan verir niteliktedir. Bu kay›tlar vakf›n
klasik ifllevinin devam›n›n birer göstergesidir. Örne¤in; 1281 y›l› 7 Kanun-› Ev-
velinde Hamidiye Ambar›ndan 240 k›yye pirinç11 23 Teflrin-i sanisinde yine
240 k›yye pirinç ve 96 k›yye fleker12 1282 Ramazan-› fierifin 11. gününde 426,5
k›yye pirinç al›nm›flt›r13 1289 y›l› 8 Ramazan›nda düflülen kayda göre vakfa am-
bardan 50 adet billur kandil, 50 adet flamand›ra, 12 saps›z süpürge, 7 kaba ha-
s›r, 4 sünger, 4 cam fener, 20 meydan süpürgesi, 4 hal› süpürgesi, 2 sapl› yelpa-
ze, 3 kase kandil, 10 kandil kadehi, 10 fanus kapa¤› ve bir miktar (4 ... ) fener ipi
al›nm›flt›r.14
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Hüdâyî Câmii ve haziresinden bir bölüm



Kaynak: BA. EV. 15022, EV. 23466.
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1269 1270 1271 1272 1273 1292

fieker 1911 1733 1522,5 1848 2060 1475

Bu¤day 360 480 604 467,5 440 522

Börülce - 30 - - 41

Fasulye 24 30 42 24 24 36

Nohut 24 30 7,5 30 24 -

Bakla 24 24 - 24 24 22

Çekirdeksiz üzüm 36 36 - - - 120

Dermi üzümü - - - 14 72 -

Koruk Üzüm - - - - 54 -

Kufl üzümü 42 36 30 36 - 19

F›nd›k içi 42 33 42 237

Badem - 16 15 18 127

Hurma - - - - 26

… 20 36 - 14 - -

… - - - - 33 -

Malzeme Toplam  2782 2435 2312 2565 2791 2523

Gideri

Di¤er harcamalar 366,5 592 670 1156 779 755

Genel Toplam 3149,5 3027 2982 3721 3570 3276

Aflure piflirmek 14 6 - 6 11 -

için al›nan 

odun (çeki)

Tablo 4 Hz. Hüdâyî Dergah-› fierifi Aflure Giderleri  (Kurufl)
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