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ÖNSÖZ
Tarihe ışık tutan kaynakların en önemlisi de hiç şüphe yok ki yazılı
belgelerdir.Bu belgelerin akademik çalışmalarla gün yüzüne çıkarılması tarihimize
ışık tutması açısından son derece önemlidir. Bir milletin ne kadar cömert olduğunu
anlamak için tarihi geçmişlerindeki kurdukları vakıflara bakmak yeterli olacaktır.
Vakıflar insanların hiç bir dünya menfaati beklemeden sadece karşılığını Allah'tan
umarak, insanların faydalanmaları için kurdukları hayır müesseseleridir. Bizlerde
yapmış olduğumuz bu çalışmamızda Kıbrıs Türk Halkı'nın geçmişinde önemli yer
tutan bir kısım vakıfları, belgeleriyle birlikte incelemeye, insanlarımızın gönül
zenginliklerini ortaya çıkarmaya çalıştık. Vakıf belgelerinin yazıldıkları dönemin
ve yerin, sosyal, ekonomik, kültürel izlerini taşıdığını görmekteyiz.

Eserimizde M.1600/H.1008-M.1913/H.1331 yılları arasında yer alan yirmi
yedi adet vakıf belgeleriyle birlikte incelenmeye çalışılmıştır. Eserde orijinal
metinlerin transkripsiyonunun yanında yer adları, unvan ve lakaplarıyla birlikte
şahıs isimlerini indeks halinde sunmaya çalıştık.

Kıbrıs'taki vakıflarla ilgili yüksek lisans tezi çalışması, bu tez döneminde
ff/

bulunduğumuz Emrullah Sevgi'nin de tez çalışmasıyla birlikte ilk defa
yapılmış olması dolayısıyla önemlidir.
Bu çalışmanın hazırlanması sırasında her türlü desteğini ve değerli
vakitlerini esirgemeyen Prof. Dr. Habib DERZİNEVESİ hocama, yine fikir ve
yardımlarından istifade ettiğim Prof. Dr. Orhan ÇİFTÇİ hocama, bu tez dönemi
boyunca maddi ve manevi yardımlarını esirgemeyen arkadaşlarıma ve eşime
teşekkürü bir borç bilirim.

Mehmet SAKAT
Lefkoşa-Mayıs 2011

KISALTMALAR

a.g.e.

: adı geçen eser

a.s.

: aleyhi' s-selam

b.

: bin

bkz.

: bakınız

c.

: cilt

H.

: hicri

Hz.

: Hazret-i

KKTC

: kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

M.

: miladi

mad.

: madde

r.a

: radiya'l-lahu anlı

s.

: sayfa

s.

: sayı

s.a.v

: salla'l-lahu aleyhi ve sellem
: ve benzeri

vs.

: ve saire

yay.

: yayınları
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GİRİŞ
Transkripsiyonu yapılan vakıf belgelerinin orjinalleri Kıbrıs Türk Evkaf
Dairesi Arşivi'nde mevcut olup, bu belgelerin şer'iyye sicilleri gibi defter halinde
olmaması, vakıf belgelerinin derli toplu bir şekilde çalışılmasını güçleştirmektedir.
İncelediğimiz vakıf belgeleri bizlere yazılmış olduğu dönemlerle ilgili sosyal,
ekonomik ve kültürel yapıyla ilgili ipuçları sunmaktadır. Özellikle uluslar arası
kanunlarda özel bir yeri olan vakıfların, dokunulmaz, devredilmez olması, Kıbrıs
Türkü'nün, vakıf mirası yönüyle zengin bir geçmişe sahip olması, bunların
araştırılıp gün yüzüne çıkarılmasını daha da önemli kılmaktadır.
Master tezime konu olan vakıf belgeleri H. Muharrem 1008/M.1600 ve H. 8
Rebiu'l-Ahir 1331/M.1913 yılları arasında farklı zaman dilimleri içinde, belirli bir
kronolojik sıra gözetilmeksizin yazılmış olan yirmi yedi adet vakfiyeyi
içermektedir. Konu olan vakıflarla ilgili daha önce yüksek lisans tezi olarak
çalışılmış olmaması, ilk defa bu tez döneminde vakıf belgelerinin müstakil bir tez
konusu olarak çalışılması ayrıca önem arzetmektedir. Kıbrıs Türk Vakıflarıyla
ilgili günümüze kadar yapılan en kapsamlı çalışmanın Belgelerle Kıbrıs Türk
Vakıflar Tarihi adlı çalışmasıyla Mustafa Haşim Altan (1986) yapmıştır. Vakıfların
unıuıl.\..

adlandırılan Ömer Hilmi Efendi tarafından yazılan (1890) ve

Habib Derzinevesi ve Mustafa Kemal Kasapoğlu (2003) tarafından
günümüz Türkçesine çevrilen Ahkômü'I-Evküf adlı çalışma da önemli çalışmalar
arasında gösterilebilir.
Vakıf belgelerinin matbu, rika, siyakat, divani gibi çeşitlilik arzeden
Osmanlıca yazı çeşitleriyle yazılması, araştırmacıların birden çok yazı çeşidini
öğrenme imkanına sahip olmasını sağlamaktadır. Tezime konu olan vakıf belgeleri,
muhtevası biçimsel yöntem açısından inceleme ve değerlendirme imkanı
vermektedir. Söz konusu biçimsel inceleme yöntemini kısaca şöyle sıralayabiliriz:
1-Belgeler transkrip edilirken, harflerin alt ve üstlerinde olan transkripsiyon
işaretleri kullanılmadan, günümüz Türkçesine sadık kalarak çeviri yapılmaya
çalışılmıştır. Metnin çeviri kısımlarında 12 punto Time New Roman yazı karakteri
tercih edilmiştir.
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2-Belgelerin araştırmacılar tarafından çevirisinin daha kolay okunması için
önce belge üzerinde her satıra rakam verilmek suretiyle maddelendirilmiş; bu
maddelerin her biri çeviri kısmında aynı madde verilerek transkrip edilmiştir.
3-0rijinal metin içinde yer alan ayet ve hadislerin kaynakları gösterilirken,
çeviri içinde karışıklığa sebep olmaması için metin içi kaynak gösterme tekniği
yerine, dipnot tekniği tercih edilmiştir.
4-Vakıf belgeleri içinde yer alan Osmanlıca ve Farsça asıllı kelimeler Ferit
Devellioğlu'nun (2008) hazırlamış olduğu Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat
esas alınarak yazılmaya çalışılmıştır. Aynı eserden faydalanılarak Osmanlıca
Farsça kelimelerin anlaşılması için eserin sonunda yaklaşık elli sahifelik bir de
sözlük oluşturulmuştur.
5-Vakıf belgelerinin sonunda yer alan "Hicri"

tarihlerin yanına ıyı

anlaşılmaları için bir de "Miladi " tarihleri verilmiştir.
6-Eser içinde geçmekte olan kısaltmalara ilişkin bilgiler "kısaltmalar"
bölümünde açıklanmıştır.
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I.VAKIFLARIN
KAPSAMI

KIBRIS

AÇISINDAN

TÜRK

TARİHİ

İNCELENMESİ,

AÇISINDAN

ÖNEMİ,

VAKIFLARIN

KONU

yaygın

yardım

BAŞLIKLARI TABLOSU
A.Vakıfların Kıbrıs Tarihi Açısından Önemi:
Tarihimizin

en

büyük

en

gelişmiş

müesseselerinden biri de vakıf müesseseleridir.

ve

sosyal

"Vakıf" Allah'ın rızası gözetilmek

üzere bir malın insanlık yararına bırakılmasıdır. Başka bir deyişle bir malın Allah
malı olarak kabul edilmek

suretiyle

insanların

yararına

devredilmesi;

özel

mülkiyet olmaktan çıkarılması; sonsuza dek insanlık hizmetine, toplumsal olarak
yararlanılabilen

bir kaynak halinde devam ettirilmesi ve geliştirilmesidir.

1986, 4). Gelirleri
denilmekteydi.

hayır

kurumlarının

Vakıflar geçmişten

giderlerine

günümüze

ayrılan

(Altan,

topraklara

vakıf

süregelen bir sistemdir. Üstelik

Kıbrıslı Türklerin varoluş ve dirlik kavgasında önemli rolleri oldu ve olmaktadır.
(Hakeri, 1993, 248).

Vakıf sistemi Osmanlıların iskan siyasetini kolaylaştıran unsurlardan biri
Yeni fethedilen yerlere cami, medrese, tekke ve zaviyeler kurulur; oralar
imam, müderrisler

tayin olunurdu.

Buralara

gelenlere imaretlerde

yemekler verilir ve diğer ihtiyaçları karşılanırdı. Böylece Türk nüfusun o
göç etmesi teşvik edilmiş olurdu. (Boran, 1997, 48). Fethettiği her yere
götüren Osmanlı, Kıbrıs'ı da topraklarına kattığı zaman buraya
vakıf kültürünü taşımıştır. Yaklaşık dört asır önce, Ada'nın içinde bulunduğu
havasını değiştirip, hak ve adalet prensiplerine

dayanan özgür bir idare

sistemi gerçekleştiren Türkler, ayın zamanda hayırseverlik ve bağış yapma anlayışı
özverisinin doğal bir sonucu olarak da Kıbrıs'ta "vakıf kurumu "nun temelini
(Altan, 1986, 1). Kıbrıs'ta ilk vakıfların temeli, 1571 'de tamamlanan
birlikte atılmıştır. İlk vakıfları yapan kimselerin başında II.Selim, Lala
vı.uMaıa.

Paşa, Ağa Cafer Paşa, Arap Ahmet Paşa, Pertev Paşa
yöneticiler

bulunmaktaydı.

Bu seçkin kişilerin

gibi seçkin ve

başlattığı

bu vakıf

ıareketı daha .. sonra gelen yöneticiler, varlıklı kişiler, hayırsever insanlar tarafından
ettirilmiş ve "Kıbrıs Evkafı" güçlenip kökleşmiştir. (Gazioğlu, 1994, 243).
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Kıbrıs vakıflarıyla ilgili bir çok kaynak çeşitli şekillerde karşımıza çıkmaktadır.
Kıbrıs Evkaf tarihine kaynaklık eden belgeleri şöyle sıralayabiliriz:

mühirnrne

kayıtları, vakfiyeler, mazbatalar (tutanak), şer'i mahkeme sicilleri, şecere kayıtları,
miras bildirgeleri, mahkeme tutanakları olarak sıralayabiliriz.

(Altan, 1986, 75).

Bunların yanında Kıbrıs Türk Milli Arşivi ve Kıbrıs Evkaf Arşivi 'nde yer alan şer'i

mahkeme sicilleri ve diğer kayıtlar, Kıbrıs vakıf tarihine ışık tutacak güçte ve
niteliktedir. Milli Arsiv ve Arastırma Dairesi bünyesindeki vakıf dosyaları 203 kutu
içinde 2018 dosya, 4779 gömlek, 7336 belge ve 7512 varak olarak tasnif edilmiş
bulunmaktadır. (bu bilgiler http://arsiv.kamunet.net/liste/katolog adlı siteden 1
Nisan 2011'de alınmıştır.)
Ada'da kurulan Türk vakıfları, Kıbrıs'ın Osmanlı hakimiyetinde bulunduğu
1571 yılından, 1878 İngilizlere kiralandığı tarihe kadar, Kıbrıs'ta kurulan "Evkaf
İdaresi" tarafından (Vakıflar Genel Müdürlüğü) "Ahkômii 'l-Ahkôf" yasalarına göre
yönetilmiştir. (Atalay, 2009, 13).
Kıbrıs'taki Türk varlığının köklü bir şekilde korunmasında, ulusal Kıbrıs
davasının bugünlere ulaşmasında evkafın (vakıfların) büyük katkıları olmuştur.
~ıu,u~u

büyük emlak ve mal varlığı ile Kıbrıs Türk Halkının, Kıbrıs'taki

temelini oluşturan ve varlığının teminatı olan vakıfların idaresi
İngilizlerden, 15 Nisan 1956'da tekrar Türklere geçmiştir. (Altan, 1986, 1096).
Evkaf müdürlüğünün oluşturulmasından itibaren, Kıbrıs'ın İngilizlere devrine
kadar görev yapmış olan evkaf müdürleri şunlardır: Müderris el-Hace Mehmet
efendi (1840), es-Seyyid Osman İzzi Efendi (1842), el-Hace Osman İzzi Efendi
843-49), İsmail Efendi (1845-53), el-Hace İbrahim Efendi (1856), el-Hace
rtrnıı~l

Rıfat Efendi (1857-59), Ahmet Raşit Bey (1859-60), Mehmet Kamil Efendi

860-62), Arif Efendi (1862), Mehmet Bahaettin Efendi (1869-72), Mehmet Salim
u~uuı

(1872), Hüseyin Edip Efendi (1874), Ahmet Hulusi (1876-78) (Gazioğlu,
244-245). yılları arasında görev yapmıştır.

Vİ

B.Kapsamı Açısından İncelenmesi:

Vakfiye: Vakıfın (vakfın sahibinin) resmen bir yazı ile müracatı üzerine
hakiminde yüzleştirerek hükmünü verdiğini belirten senede "vakfiye" (Huccet)
denir. Vakfiyeler eski zamanlarda kadılık siciline kaydedildikten sonra kesinleşirdi.
(Şeker, 2007, s.191). Mustafa Haşim Altan'a (1986) göre vakfiyeyi birkaç şekilde
tarif edebiliriz: bir vakfın şartlarını göstererek, şer'i hükümlere uygun biçimde
düzenlenmiş sened; vakfedenin, vakfı üzerine ileri sürdüğü koşulları içeren ve
mahkemece tescil edilen yazıt; bir vakfın ne şekilde idare edileceği ve kimler
auııuaıı

hangi koşullarla ne ölçüde yararlanacağına dair açıklamalı, yöntemli;

vakfın tüm işlemleriyle ilgili hususları, koşullarıyla içeren, mahkemece onaylı

Vakıf belgelerinin yazıldığı dönemler kronolojik bir sıra takip etmeden
1600/H.1008 ve M.1913/H.1331 yılları arasında farklı zaman dilimlerinde
a.wıııı:;,

olan vakıfları içermektedir. İncelediğimiz vakıf belgelerindeki vakfedilen

ülkleri genel olarak şöyle sıralayabiliriz: çiftlikler, evler, zeytin ve harnup
ğaçları, dükkanlar, tarlalar, paralar, evler, bahçeler, su kuyuları ve binalar gibi
ıflardır. Gelecek olan sayfalarda, işlenen vakıfların isimlerini ve konularını
ıı, bir'tablo

sunulmuştur.

Vakıfları incelediğimizde bizlere sosyal yapıyla ilgili bilgiler sunduğunu
;)t:ınekteyiz. Özellikle Türklerle zımmi dediğimiz Osmanlı yönetimi altında
Iunan Rumlarla olan alışverişlerine şahit olmaktayız. Bazı vakfiyelerde geçen
ıyoli'den iştira' olunan, kemerli dükkan dimekle ma 'ruf, bir kıt 'a dükkan"
.kfiye no:3, s.28-29) "Toma nam zimmiden alduğı iki bdb ma 'lüme 'l-hudüd
ri ve Pavlo 'nun Pinaya denilmekle ma 'ruf, dört kıt'a, ma'lüme 'l-hudüd bağçe
de vaki' eşcdr-ı müsmire

ve gayr-ı müsmiresiyle karye-i mezküre, her

mevkuf kalan ma 'lüme 'l-hudüd evler ve ma 'lüm-ı hudüd yerler"
no:24, s.129) gibi ifadelerden onlarla olan ilişkilerini görebilmekteyiz.
yerleri ile ilgili olarak ise genel olarak Lefkoşa, Gime, Baf, Mağusa gibi
kasabalar ve onlara bağlı nahiyelerde geçtiğini görmekteyiz.
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Bir vakfın ana unsurları vakıf, vakfedilen mal (vakf) ve mütevelli olmak
üzere üçe ayırabiliriz:

Vakıf: Belirli şartları taşıyan malları vakfeden kişiye denir.
Vakfedilen mal: Vakfa konu olan vakfedilmesi için belirli şartları taşıyan
mallardır.
Mütevelli: Vakfın işleyişiyle ilgili maddi ve manevi sorumlu olan kimsedir.
2007, 202-203).

Vakfiyeler genellikle şu bölümlerden oluşmaktadır:
1-Allah'a hamd ve övgü; vakıf yapmanın sevap olduğuna dair ayet ve

Bu bölümler daha çok şöyle başlar: "el-Hamdüli 'l-ldhi 'l-lezi erşede
'dehü 'l-mii 'minine ve 'l-mii'mindti ild ameli 's-sôlihôti ve eşôra 'l-miislimine ve 'l
uaıırrıuuı

bi-efali 'l-hayrdti ve 'l-hasendti bi-efali 'l-hayrdti ve 'l-hasendti haysü kale

inne 'l-hasendti

yüzhibne 's-seyyidti"

(vakfiye no: 1, s. l ). "Merasim

hamd-i

rdvdn ve levdzım-ı şukr-i bf-payan ol hudôvend-i bf-niyaz ve perverd-gdr-ı kdrsdz
esmdiihü ve ammet-i nevdlehü hazretine maksiir ve mahsurdur ki" (vakfiye

s.12Lgibi sözlerle başlayan bölümlerdir.
. "!fi

2-Vakıf yapan kişinin adı ve unvanı: "Mahrüse-i Lefkoşa Mahalldtı 'ndan
Mahallesi 'nde

sakine,

sdhibetii 'l-hayrdt

ve 'l-hasendt

fahrü '!-

Belkıs Hatim ibnetü 'l-Merhüm Ferruh Ağa" (vakfiye no:2, s.12).

gelen cümlelerdir.
3-Vakfa mütevelli olacak kimsenin adı ve unvanının geçtiği bölüm: "vakf-ı
ile vakf ve tescil ve teslim ile 'l-mütevelli eylediği, iki bin iki yüz guruş nuküd
mezbüreye mütevelli nasb eylediği emanet ile ma 'ruf ve diyanet ile
el-Hace Muhammed Ağa müvdcehesinde "(vakfiye no:6, s.52). gibi ve
yc,uL,c,~

cümlelerin olduğu bölümdür.

4-Vakf olunan mallar (taşınır, taşınmaz), paralar, ağaçlar, sular, vs.: "etyôb-ı
ifraz eylediğim dört bin guruş hasbeten li 'l-ldhi 's-samed vakf-ı sahih-i
ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb "(vakfiye no: 11, s.74).

viii

"mutasarrıf aldığım, Arif Ağa Bağçesi dimekle ma 'ruf, tarafları Receb bin Hüseyin
Bağçesi ve yolu ve Dayı Muhammed Emin ve Havva Kadın İskori Hasan Bağçeleri
ile mahdüd iki dönüm mülk-i bağçemi vakf ve habs idub "(vakfiye no: 16, s.94).

şeklinde gelen cümlelerin olduğu bölümlerdir.
5-Vakıftan sağlanacak gelirlerin nerelere sarf edileceğinin geçtiği bölüm:
"mdrru 'z.. zikrice ve ebnd ve vakıfeylediğim müderresenin yevmi altışar para vazife
beher odada olan birer talebe-i uliime yevmi birer para bahd-i rugan virile ve
cem 'i ve medrese dekdkin ta 'mirdtma nazır nasb olunan, cdmıcdme yevmi
para virile ve dek/ikin ta 'mirdtı içün yevmi ikişer para yed-i miitevellide
've hin-i iktisada masrafoluna ve cami '-i şerifde imdm-ı evvel olan efendiye,
birer para virülüb" (vakfiye no:8, s.30-31). Şeklinde gelen cümlelerin
bölümlerdir.
6-Kadı, hakim veya mahkemenin, vakfın doğruluğuna ve geçerliliğine
in hükmünün olduğu bölümler: "hakim mevki' sadr-ı kitab tuba leh ve hüsn-i
efendi hazretleri huzurunda, vekfl muma ileyh ile miiterdfian ve her biri
fasl u hasme talihti 'n olduklarında, hôkim-i muma ileyh esbeğa 'l'me aleyh hazretleri dahi bu bah da ıeemmül-i laik ve tefekkür-ifaik itdikde;
ula ve teşyid-i mebdni-i vakf-ı ahdi görmekle" (vakfiye
:;;ı;;ı\.lıııuı;; olan

cümlelerin olduğu bölümlerdir.

tarihi, imza, mühür ve tanıkların isimlerinin (şühudü'l-hal)

ix

C.Vakıfların Konu Başlıkları Tablosu:

Vakfın Konusu ve tarihi

Vakfiye Sahibinin Adı

Su kuyuları

el-Hace Hüseyin Ağa

(H.1206/M.1792)
Tarlalar, bahçeler

Belkıs Hatun ibnet-i Ferruh Ağa

(H.1059/M.1649)
el-Hace Osman Efendi ibn-i el-Hac Ahmed I Bina, tarlalar, dükkanlar,

I

Ağa

çiftlik (H.1l 75/M.1762)
Ev, para

es-Seyyid Muhammed Emin Efendi

(H.1219/M.1805)
es-Seyyid Muhammed ibn

Para (H.1232/M.1817)

es-Seyyid Muhammed Emin Efendi

Para, han, dükkan
(tarih yok)

es-Seyyid Muhammed Emin Efendi

Bina (H.1241/M.1826)

Ayşe Gülsüm Koşuna

Çiftlik, su
(H.1236/M.1821)
Çiftlik (H.1236/M.1821)

bint-i Ali Mustafa Konari
Hacı Mustafa b. Ahmet ibn-i Hüseyin

Dükkanlar, kahvehane
(H.1323/M.1905)

Penbe bint-i Nuri b. Ahmed

Para (H.1323/M.1905)

Ayşe Kadın bint-i Yakub Hüseyin

Para (H.1323/M.1905)

Rabiye bint-i Kara Mustafa

Zeytin ve harnup tarlası
(H.1323/M.1905)

Hanım bint-i Siraç Hasan Efendi

Ev (H.1328/M.1910)

Fatma bint-i Abdülaziz Efendi

Bahçe (H.1232/M.1817)

Nazife Kadın bint-i İskori Hasan

Ev (H.1331/M.1913)

(Tablo-1)

X

(Tablo 1 'in devamı)

Ev, bahçe

Ayşe bint-i Selim Ağa

(H.1331/M.1913)
el-Hace Ahmed b. el-Hace Abdurrahman

Zeytin ağaçları (M.1618)

Sultan b. Davud

Zeytin ağaçları

(tarih

yok)
Emine bint-i İsmail Hatun

Ev (H.1323/M.1905)

Sultan Kadın bint-i Davut

Zeytin ağaçları
(H.1221/M.1806)

34 kişiden oluşan vakıf

Para (H.1228/M.1813)

Köprili el-Hace İbrahim Ağa

Dükkanlar, mahzenler,
tarlalar (H.1241/M. 1 826)
Çiftlikler

Kıbrıs Beyler Beyi Cafer Paşa

(H.1008/M.1600)
Evler, dükkanlar, zeytin

Beyler Beyi Cafer Paşa

ve harnup ağaçları
(H.1010/M.1602)
Evler, dükkanlar, zeytin

ıbrıs Ş.eyler Beyi Cafer Paşa
'?f

ve harnup ağaçları
(H.1O16/M.1608)
Para (H.1233/M.1818)

utalı el-Hace Ahmed

xi

II. VAKiF BELGELERİ VE TRANSKRİPSİYONU

akfiye sahibi: el-Hace Hüseyin Ağa

akfın konusu: Su kuyuları
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i '1-lahi'r-rahmani 'r-rahim
amdüli'l-lahi'l-lezi erşede iba'dehü'Lrnü'minine ve'I-mü'minati
~1f;s-salihative eşara'Lrnüslimine ve'l-müslimati
ali'l-hayrati ve'l-hasenati haysü kale
e'J-hasenati yüzhibne's-seyyiati'" ve's-salatü

selamü ala rasülihi Muhammed'in efzali'l-mahlükati
efi'l-mevcüdati ve ala ôlihive eshabihi'l-lezine
.iidatü'l-halki ila sebili'r-reşadi ba'dü
erati ümür ve müslimati cumhurdandır ki; bu cihanı
mal ve cahi bi-karar ve dünyayı na-pay-darın
eitaht-ı müsteardır. Pes-merd-i hüda ve akil ve dana
ki binay-i mebnay-ı hayratı vesile-i saadet-i
ve icray-ı merasim-i hasenatı vasıta-i izzet-i
ecliyebilüb "el-Lezine yunfiküne emvalehüm bi'l-leyli
ylı.~rtsirranve ala niyeten felehüm ecruhum inde rabbihim
Hud Süresi, Ayet no:114
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yahzenün.t" Medlülince

ınval ve erzakını vücüh-ı hayrata nisar ve infak
sebtlil-lahi ezdel ve canı ihtiyar idüb "İza
re ibnü ademe inkıta" anhu amelihi illa an selasin
ün nafiin ve veledi salihin, yed'ü leh ve sadakatin cariyetin.t'"
iba'de'l-lôhi teala "ve'l-mer'ü li-yestezillü tahte zilli
<.tkfüi"4 hadis-i şerif-i sahihi'f-isnad ve eser-i
sarihi'l-istinadın mezmün-ı şerifini mülahaza,
ün-i münifini muhafaza ile tahsil-i ucür- i meşkura

i mevfür ve rizay-ı rabb-i gafür olan ümür-ı mebrüra
ahına bezl-i makdür ile binaen ala zalik; iş bu
e-i celilü' ş-şan ve ceride-i hediu'l-ünvanın,

µ inşa' sına bais

ve badi ve tesdir

ü

imlasına

tadı oldur ki: iş bu salimayü min iştimalde
s.Çeziresi'nde bil fiil muhassıl-ı emval olan,

ve'l-A'yan

~~•um,

Saadetlü

el-Hace

Hüseyin

Ağa

Bakara Süresi, Ayet no:274
Sahihi Müslim ve Tercemesi, İstanbul 1969, C.V, s.182-183
GÜMÜŞHANEYİ, Rôrnüzü'l-Elıadis, Pamuk yay., İstanbul, s. 103
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.kf-ı atı'z-zikre ikrara ve da'vaya rucü'a
olub, Çavuşlar Emini Ali Ağa ibn-i Muhammed ve Mahzer
Hüseyin Ağa ibn-i Derviş nam kimesneler şehadetleriyle
hasm-ı cahide de sabit ve subütu vekaletine
-i şeri'd Iahik olan, Kudvetü'l-Ülemai'l-Kiram
letlü Ali Efendi ibn-i Hüseyin meclis-i şer'i şerif-i
erve mahfil-i din-i münif-i ezherde li-ecli't-tescil
·-~mrüla-itmam ve't-tekmil savb-i şer' -i enverden
v~m nasb ve ta'yin olunan es-Seyyid Hüseyin Efendi
es-Seyyid Muhammed Efendi nam kimesne mahzer müvacehesinde
.ekaleşöyle takrir-i kelam ve ta'bir-i ani'l-meram idüb,

~-i mezbürede vaki' Medine-i Lefkoşa Kal'ası haricinde
liJ(aryesi sınürında merhfun Sekker Efendi tarlasında
Tercümanı Hacı Yorgaki'nin izn-i sahib
ittirdiği, yirmi sekiz aded bi'r-i ma'
mezbüra sınfırındatarlasında kezalik;
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8)tercüman-ı mersfunun izn-i sahib arzıyle hafr ittirdiği,
)seksen beş aded bi'r-i ma' cem'an yüz on üç aded,
abardan nubü' ve kargir-i kanavat ve mesennat ile medine-i
mezbüreye cereyan iden ma' -i lezizde menba-i ma' mezbürdan
1};~dıne-i mezbürede kain Sarı Ali Ağa tab'iyesi dimekle
If,,fnam mahalle müntehi olunca değin mecrasına tab'iyyet ile
.üvekkilimağay-ı müma ileyh hazretlerinin tercüman-ı mersfuneden,
j],<.i bin guruşa iştira idüb, bi-hucceti'ş-şer'iyye mutasarrıf
şilk-i mülkünde olub, kanavatına tab'iyyet ile mülki'
lan, on masura ma' -i lrzi'ziyle beş yüz guruş
Jyab-ı emvalinden ifraz ve sair emlakinden mümtaz
<.liib, hasbeta'l-lahi ehad ve taleben limerzati'r-rabbi's- samed
f-ı sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled
vakf-ı habs idüb şöyle şart iledi ki: Ma' -i mezbürun
kuz masürası medine-i mezbürda kain
ni Cami' dimekle arif nam cami' şerifin kargir
mecra olub ve bakı bir masürası dahi'
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senevi on guruş icare ile mahalle-i mezbürede kain
arı Ali Ağazade Süleyman Efendi dimekle arif
am kimesnenin menziline icra oluna ve meblağ-ı mezbür yed-i mütevelli
onu on bir buçuk hesabı üzre ala vechi'l-helal
hn-i kavı ve yahüd kefil-i milli ile istirbah olunub,
fazli'l-lahi teala hasıl olan nemadan senede,
ş guruş vazife-i ea.bi ola ve mürür-ı eyyam ile
a'-i mezbürun mecrası harabe meşruf olub ta'rnir
termime muhtaç olur ise vazife-i cabiden bakı
rna-i meblağ-ı mezküreden hare-Üsarf ile ta'mir ve termim
ve salifü'z-zikr Sarı Ali Ağazade menziline
yan iden bir masura ma' -i Iezize icaresi olan
ur on guruş senede vazife-i mütevelli ola. Ma'-i mezbürun
rası ta'mire muhtaç olmadığı zamanda vazife-i cabiden
nema-i meblağ-ı mezkur asl-ı nuküd-ı mevküfe üzerine
oluna ve vakf-ı merküme merkum Hüseyin Efendi cabi
ola ba'de'l-vefat ra'yi hakim ve muhtar-ı ahali-i mahalle
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ir. mütedeyyin ve emin kim esne mütevelli' ve cabi nasb
ı:ıxc:leyı1, ta'yin-i şürüt ve kuyüd-ı berleh salifi'z-zikr
ı:ı,ğ-ı mezkur ile kanavatına tab'iyyet ile rna'-i mezküri
elijdlirn ağay-ı mumaileyh hazretleri bana teslim ilediğinde,
a1:ı1 bi'l-vekale kabz ve mütevelli-i mezbüra teslim ilediğimde
".vakfıyyet üzre bi't-tevliye kabz ve teslim idüb,
}tevelliyan evkaf-I eslaf gibi' tasarruf-I tarn
"yet-i şürüt ve kuyuda ihtimam iledi didikde.
tı:ı,sdıkı'ş-şeri' ernr-i vakf tamam ve hal teslirn-i
.bµlrnuş iken vekil-i mumaileyh ve semt-i vifaktan
·-hilafe süluk ile vakf-ı mezbürdan rucü'
c\''t:~lli'-i merkum ile husumet ve niza'a şurü'

.~f-ı nuküd

ve ona rnüteferri' olan şürüt ve

gy'l-eirnrneti 's-selasi 'n-neharir-i aleyhim rahmeti '1- mülkü'l-kadir

kiba'r imam-I a'zarn ve hümam-ı akdarn siracü'l-rnillet
tadü'l-eirnrnete'l-rnüctehidın

6

Nu'rnan bin Sabite'l-Küfi

:'.J'f;",
1:0><0

(e,.~

\~-=-~.:.,1-.~~ı
-

1

I

,-

\~

,

~···~,~~,_,,~
~\~~~I
.
C

.

.

,,

• ~

·-~-:..~-----:"~.

103

-

,
"-\

-

'

-

~

~ ~-~~·~,.;-~,:..,ci:.'ı
~_,~.._,.__;Ju~~'~
-~-tt:\_:1~

&"'

.;:

M2i<t..,
I

\;:..E-...>~->.

6

10>5
('Olb

\ö--::ı-

\~\~

;;z.4,,..> ~ \ ~4

~'s'.ı_J'

--~~

'\~

~

~- ı,

1(8;

s-r. ~,,.;J

-r~ c.·sr.~~

1110>

- . , ~~

.

--~~ •••..>~~~__)~

Hl,'
tl'ı:,..
il '3,..

~\~~..V·
~

· · C;
·
• ~-u

-. , .->'·~'-;-\......,;:>
ı •

r- ;.

!'Iv. .

ve ra'y-i münirlerinde sahih, lakin gayr-i lazım
111~1ın..uıyine

İmam-ı Ebi Hanife-i müşarun ileyh rivayeti

rucü' idüb, bi'f-vekale müvekkilim
ı:u.uıuu

ileyh hazretlerinin mülküne istirdad

u.!Ull\..Uv,mütevelli-i

suhansaz cevab-ı ba Sevaba

balada tafsil ve beyan ve şerh ve
minval üzeredir, lakin İmam-ı Züfer
hPrrlPn

İmam-ı Muhammed bin Abdullah

eş-Şehir bi'f-imami's-sani mezheb-i hatırlarında
;:;ıın..uı-ı

akara tab'iyyetle sahih olmakla

ı.mıı..ıvıı

imtina' idirem deyu, hakim mevki' sadr-ı kitab
meab efendi hazretleri
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runda, vekil muma ileyh ile müterafian ve her biri
.eğasıncafasl u hasme taliba'n olduklarında,
rrı.-i mumaileyh esbeğa'l-lahü ni'ıne aleyh hazretleri dahi
~b da teemmül-i laik ve tefekkür-i faik itdikde; temhid-i kavaid-i hayrı

eşyid-i mebani-i vakf-ı ahra görmekle,
feynin kelamına nazar ve mübtal-i hayr olmaktan hazr

·.p, alimen bi'l-hilafbeyne'l-eimmeti'l-eslaf
111era'iyyenbi cemi'i mala büdde minhü fi'l-hükmi bi'l-evkaf
ra.'yi men yerahü mine'l-eimmeti'f-müçtehidine

rızvanul-lahi

him ecmaine nuküd-ı merkum ile mecrasına tab'iyyet ile
i.leziz-i mezkO.runvakfiyetlerinin sıhhatine ve şürüt-ı mezkO.renin
ma vekil-i mumaileyh mahzerinde hüküm idicek vekil-i
ileyh inan-I kelamını semt-i ahire atf idüb eğerçi
-ı mezbüra ve şürüt-ı mezkO.raher vech-i meşrüh hükm-i hakim
buldı lakin; Hazret-i İmam Ebi Hanife-i
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ileyh katında sıhhat-ı Iüzüm-ı müstelzim olmamakla evkaf-ı
.ı:ı

lazım değildir deyu, bi'l-cümle istirdad idicek

:lli-i mezkur eane'l-lahü'l-melikü'l-gafür tekrar cevab-ı

a. mütesaddi olub, eğerçi Ebu Hanife-i müşarun ileyh
al zikrolunan minval üzredir lakin bahr-i
.~ Ehi Yusuf mumaileyh mezheb-i hatırlarında
.µcerredvakfet kavliyle vakf-ı sahih ve lazım
+ilüzftm-ı müstelzim olub ve İmam Muhammed bin Hasan
ira'y-i münirlerinde teslim ile'l-mütevelli
te.'bid ile vakfa Iüzüm arız olmakla, ala ra'yihime's-sedid
ezkftrenin lüzfununa dahi hüküm olunmak
qµr didikde; hakim müşanın ileyh Ia-zale beyne'I-enam
~yhimameyn muma ileyhima ra'y-i şerifleri üzre
~ürenin lüzumuna dahi vekil-i mumaileyh
~lı.ükm-i sahih-i şer'I ve kaza-i sarih-i mer'i itmeğin
sahih ve lazım olub min ba' d
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ve tahvili ve tebdil ve tağbiri adiınü'l-ihtimal
ıo''Fe-men beddelehü ba'de ma-semiahü fe-innema ismühü
-ll;!zıne yübeddilünehü inne'l-lahe semiun alım."5
ru'l-vôkıfı ale'f-hayyi'l-cevsdi'l-kerim
ara fi'Lyevmi'f-hamisi

cera zalike

aşera min şehri Zilka'deti'ş-Şerife

.~sitteti ve mieteyn ve elf min hicrete minlehü'l-izze ve şeref.

a/de 1206)

(M. 1792)

AliAğa ibn-i el-Hace Osman, Murvi el-Hace Muhammed Efendi ibn-i
el-Hace Abdurrahman Efendi ibn-i el-Hace Ahmed,
fendi ibn-i Bakkal Ali, el-Hace Mustafa Ağa Köse Kethüdası el-Hace
I-I.a,cc Ali Efendi ibn-i el-Hace Muhammed Danacızade,
.p<.lurrahmanibn-i el-Hace Davud Efendi, Büyük Baba Mustafa ibn-i
;~~reci Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Efendi,
açı Muhammed Ağa

İbnü's-Seyyid Mustafa, Hasan Ağa bin Ethem

uhammed Ağa ibn-i Ahmed

Paşazade,

cı... ibn-i Ramazan Ağa, el-hacc Hasan Ağa Çulhazade ibn-i Mustafa,

Suresi, Ayet no:181
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Vakfiye sahibi: Belkıs Hatun ibnet-i Ferruh Ağa
Vakfın.konusu. Tarlalar ve bahçe
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erasim hamd-i feravan ve levazım-I şükr-i bi-payan ol hudavend-i
bi-niyaz ve perverd-gar-ı karsaz izzet-i esmaühü ve ammet-i nevalehü
azretine maksür ve mahsurdur ki; zat-ı celil-i hudüs-ı imkandan

eaarra ve sıfat-ı cemil-i ayüb ve nuksandan

müberradır

e selat-i bi-nihaye ve teslimat-ı bi-gaye ol kaim-i makam-ı
ahmüd ve sahib-i havz-ı mevrüd hazretlerinin
?ılı-ı pür fütühlarina olsun ki; tavarık-ı envar-ı şer' -i
zin ve bevarik-ı eser-i din-i mübin ile zülümat-ü küfr
'1-hadı müzınahil ve ğayahib bağı fesadı
erfü ve zail itdiler ve Ievaıni-i tahiyyat
eJevayih-i tekrimat zümre-i al ve evlad ve fırka-i
bab ve ahfadının rıyaz-ı müşahid
eyhlerine irsal

ü

isal

nur ki; her biri turük-ı felaha
ve sübül-i salaha münadilerdir.
teala aleyhim ecmain.

11

-~~-~---. ·
. ·-~'ı;;·\i-: .. ...;~;

,;t~T - :·, -

-

~-

· ~r~

. ~,·<?'L~.:.S'>?.'.~ ~_;ı,'\

',
·

,.)_..::.

~.>~...S,

. - - z;

\;:. \'~-

·. --

_ -J--~r~

.,.;s:..'-!-'-~~:~·;;

2;~.:.;...:"\.,.,ı.,·~'--"~ ~--~~~'

'ii~~

~o
2,"l
iş bu mecelle-i celile-i şer'iyyenin

inşa' ve imlasına

ebadiye oldur ki; Mahrüse-i Lefkoşa Mahallatı'ndan
fya Mahallesi'nde sakine, sahibetü'l-hayrüı ve'l-hasenat
1--muhadderat Belkıs Hatun ibnetü'J-Merhüm Ferruh Ağa hal-i irtihali
ürve zad ve meali: tedbir idüb, kendiden sonra
et.ve muhalled olacak sadaka-i cariye ve semere-i nami ye
itıneğe sıdk ve hulus ile azime olduğu halde
<.lan vakf-ı ati'l-beyanı ikrara vekil olub, hasme
i./şer'i mevacehesinde mezbüreyi ma'rifet-i şer'iyye
fan el-Hace Süleyman Çelebi ibn-i Veli ve İshak Çeleb ibni'f-Merhüm
dEfendi
tleriyle, vekaleti şer'an sabite
111.detü'l-Kuzatü'l-İslaın el-Hace Muhammed Efendi ibn-i İsmail
--i.şeri'-i şerif-i şamihu'f-imad ve mahfil-i münif-i rasihu'l-evtadde
~ti'l-beyanı tescil ile maslahatın
içün mütevelli' nasb ve ta'yin eyledüği iş bu
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1-vesıkati'ş-şer'iyye Fahru'Lliimmeti'l-Kirüm es-Seyyid Cafer Efendi
· d Abdullah Efendi

ışı:ıhıh-i şeri' ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i kılub,
ile-i mezbüre Belkıs Hatün'a canib-i saltanat-ı uzmadan
temlik ve hibe dilerse, bey' ve vakf ide deyu
qlunub, yedine bundan akdem mülk name-i hümayun
ekle hala silk-i mülkünde münselik ve zabt ve tasarrufunda
am ve münzabit nefs-i Piskobi Hudüdı dahilinde vaki'
rı. ve garben A.mine Bint-i Ferruh Ağa ve şimalen ve şarkan tarik-ı

ı olüb, İsterincelaka dimekle ma'ruf tahminen kırk
içinde on aded eşcariyle ve yine kıbleten
l~n mezbüre Amine mülki ve şarkan ve garbeıi harman yeri
azerü dimekle ma'rüf yirmi dönüm ve yine kıbleten
Amine mülküne ve şimalen harman yerine ve garben ve şarkan
e müntehi Banu Karavi dimekle ma'rüf onüç
kıbleten ve şimalen harka ve şarkan harman yerine ve garben
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üne müntehi olub, Peradise dimekle meşhur dört dönüm
ive yine kıbleten ve şarkan harka ve şimalen mezbüre Amine

ü'ne ve garben harman yerine müntehi, Elüni dimekle şehir iki
ve yine kıbleten mezbüre Belkıs ve şimalen harka ve şarkan ve garben
A.inine Mülki Banu Vizaceri dimekle ma'rüf on iki
yine kıbleten arz-ı haliye ve şimalen harka ve şarkan ve garben
A.inine Mülkü'ne mümtehi olub, Kadüvizaceri dimekle meşhur,
yirmi dönüm ve yine kıbleten mezbüre Amine ve şimalen mesfüre
şarkan harka ve garben müntehi olub Lora dimekle
dönüm ve yine kıbleten ve garban mezbüre Belkıs
ve şarkan mersüme Amine mülküne müntehi olub

Kanı Ezrü

on dönüm ve kıbleten ve şimalen merküme
şarkan tarik-ı am ve garben sahil-i bahra müntehi olub,
ı-rıxauır ve iki buçuk dönüm ve yine kıbleten ve garben

ve şimalen arz-ı haliye ve şarkan rnesfüre Amine Mülkü'ne
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Maveceyn dimekle ma'rüf on iki dönüm ve yine
ve şimalen harka ve şarkan mezbüre Amine Mülkü'ne ve garben
olub, Küzvariye dimekle ma'rüf on dönüm kıbleten
~ıuıa.ıçıı

ve şarkan harka ve garben mezbüre Amine Mülkü'ne müntehi,
ma'rüf dört dönüm cem'an yüz elli iki dönüm

µuuvn..ıv

arazisini muayyen hakk-ı şürbiyle ve lede'f-ahali ve'l-ciran ma'Iüme'l-

rıcıı ı.ııeıı ı

yerini ve canib-i miriden iştira

mahserhane ve büyütden ifraz olunan, inde'l-ahali ma'lfıme'l- hudüd
111:::ı:::ıç:::ıı
.L.J.Lvrn.u

ile yine Pisko bi' de vaki' bir tarafı
Mülki ve bir tarafı Yorgi nam zımmi mülki tarafeyni

am ile mahdüd olub, fevkani ve tahtani sekiz bab
eşcar-ı müsmire ve gayr-i müsmireyi müştemil tahminen altı dönüm
bir kantar kebir ile bi-cümle't-tevabi'
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ve'l-levahik

ve kaffeti'I-
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'1--merafık hasbetenli'l-lahi

teale'l-azirn ve taleben li-merzaıi'r-rabbi'r-rahim

five habs idüb şöyle şart iledi ki:
dem ki kendi hayatta ola mütevelliye ve ta'yir ve tebdili
de olub, Mahrüse-i Lekoşa'da Ayosofya Cami-i Şerifi
fili altında ehl-i kur'andan dört nefer kimesne Kur'an-ı Azimü'ş-Şan'dan
cüz'-i şerif kıraat idüb, sevabını kendiye
alideynim-i ervahına hibe itdikden sonra yevmi ikişer akçe
feye mutasarrıf olalar ve Harameyn-i Şerifeyn huddamına ısal
her sene mütevellisine beşer yüz akçe vire. Ba' de vefatihe
1yet-i mersüme mesfü.r es-Seyid Ca'fer Efendi'ye meşrut

.p, yevmi

on akçe vazifeye mutasarrıf ola ve zikr

arazı ve ma'serhane ve hisse-i merküme ve bağçe yed-i mütevelli
r meseli ile ahire

ıcar olunub,

hasıl olan icaresinden

ela zikrolunan ecza-i şerifeye altı cüz' -i şerif
zam olunub, altı nefer dahi ki cem'an on nefer kimseler
.Hdüb, zam olunan altı cüz' -i şerifin üçünün
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;)yıikıfe-i mezbürenin valideyni ve üstadları ervahına
r1Sevabını, Merhum Abdurrahman Efendi ruhuna ve birinin
;.ıMerhfım Ahmed Efendi ruhuna ve birinin sevabını, Merhum

di ruhuna

hibe idüb, yevmi ikişer akçeye

plalar ve cüz' -i şerifi kıraat idenler üzerine
cıtnasb olunub, yevmi ikişer akçe virile

bk iden Ayasofya Cami-i Şerifi'ne her sene
·rilüb, kanadil içün zeyt alalar ve her sene
şerif kıraat olunub, şerbet yağ ve buhür ve kıraat
yüz akçe virile ve Haremeyn-i Şerifeyn
iyledüği beş yüz akçe, yine bin beş yüz
olunub, cem'an iki bin akçe her sene mütevellisine
euısuıe dahi yüz akçe virile ve Piskobi Côrni-i Şerifi'nde

tilavet idüb, sevabını Merhum İlyas Ağa
1Lu1Auı;;u

sonra yevmi ikişer akçe vazifeye
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asarrıf ola ve zikr-i sebk iden ecza-i şerifeyi kıraat
p.lerin azl ü nasbı mütevelli yedinde olub, hıdmetinde mühmel
ı:ı.a-mahal olanların yerlerine müstehak olanlara tevcih idüb,
den kimesne mani' olmaya ve mersüm es-Seyyid Ca'fer Efendi'den sonra
yet-i vakıfe-i mersümenin akrabası zikürinin eslahına ve eslah-ı
ma ve eslah-ı evlad-ı evlad-ı evladına meşruta olub,
n bi-llahi teala ba'de'l-inkıraz

ra'y-i hakimi'ş-şeri'

ile

ııdar kimesne nasb olunub, vech-i muharrir üzre hidmetini
Teyüb, vazife-i merkümeye mutasarrıf ola ve bu zikrolunan
unduktan sonra bakı akçe kalur ise vakf-ı mezbürun ta'mir-ü
ini içün her sene bin akçe sarf oluna ve dahi ziyade kalur
vabı'n-nevb-i fukaraya tevzi' ideler deyü; zikr-i sebk
arazi ve ma'serhane ve hisse-i merküme ve bağçeye mütevelli-i mezküra
ol dahi tevliyeti hasbiyle kabz ve tesellüm idüb,
ikrar-I meşrühında bi'f-müvacehe tasdik

18

~

·!>_;>,

, ·- ••. /.

,~,~~~

. ..

~

~..,_..__!) ..:,,.,.\. ~

.,,.....-_.,_..;;:(~,-..ı.;:~2,;i:i,i>.
~"""""'
·-·~:~·~¥':~·::·_·,.:
,;. .

~-.

~

:-.• - ,. • .=.::\'.··.i~;,.,-

~, . ~:::;a,t'i:'i..:~.-.i":~. ··~·

l".:ıı..~..-~

.:, \ ..

'!.l.~

-c~<~'i;;:;~;;::
·

"

:"-~'9·'

-

~c.:,'\;,,

.~ · • . ..< ·· ·:;,ı'j~~-ıf-A:ı:'l.~1~...>.--'"~ .. -~~

....::,J.·~ \.,...,:ı.\.,,, t.::.>~~»...::>~d~&~~;

İi..§~

. _: .. ·

;

::?Y-\>...k~.J.~
~$ , ..

· -

. .

. -~.,~
.••.---·-- ·~·~--"~'-~-'
·-·----·---·
ıı...;;;;.-.

~~~\.

~~~\
· · ~

·.,,;.:, ~
.

.

t,":1-""'.)"L

"----r

.•.~~~~

.

,, /

.

.· .: .

\f.'.Jı..'a
-

·.

,

~ :,,·A·ıi··~-~~~~-,X~~ ..
_

~ ;.;, -~ ,

.::.~~v-~
w~J-~"'
~-

.
.:._..,;.,.,

.. ,.

j~:~rŞF:t.\i~/ ~~--

...• ~,ıtt'Mı .
<" . . . . ··~~: •'..

~:,."'.;.;~~~<\
·\.·'.·"
t.tfiir.·· ,;
'·-,

~ •..:.:, ~....:;,·~~.:,:,,.·
~.:.J/i.~~
;-,
. ··--a--·. •, .,..
'

~:;ff~~ı!~~

~.::;;.

~j,j_,, ~c.$.-~

~'0~_,;'v,

\. ~.;-- .•.

.-ıtt~: i~~":

pi'l-müşafehe tahkik itdikden soma vekil-i mumaileyh vakf-ı mezbürdan

:µ' ve mükaddimat-i

niza' şurü' idüb, eğerçi vakf-ı akar

htar-ı eimme-i ehyar olan, Hazret-i İmam-ı A'zam ve hümam-i
Ebu Hanife el-Kufi cüzi hayru'l-ceza ra'y-i münir ve mezheb-i

"l:ı ve caiz lakin; menzile-i ariyetde olmakla şeref-i luzümu
:z;plmaduğından, ma-ada vakıf-ı menfeat-i evkafı
c.lü nefsine şart itmekle fazıl-ı samedani Muhammed bin el-Hasan eş-

nda butlanı kütüb-i mu'teberede mestur ve musarrıhdır.
en ala zalik vakf-ı mezbürden rucü' idüb, akarat-ı mesfilre
ekkilem mezbürenin mülküne red olunmasın taleb iderem
de. Mütevelli-i mezbür vekil-i merküme mukabele ve muaraza
,eğerçi hale minval-i mezkur üzredir lakin; alim-i
;gani İmam Ebi Yusuf eş-Şehir bi'l-İmami's-Sôni Hazretleri
eb-i şerifinde mücerred vakfet dimekle luzüm-ı arız olub,
kdirce imam müşarun ileyhin ra'y-i müniri üzre vakf-ı merkumun
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tve luzfununa hüküm taleb iderem deyü; redden imtina' ve husumet

a' idüb,

a'lay-ı kitab-ı tevki-i müstetabi ile mevki'

hakim ve hasim huzurunda müterafian ve hükme taliban
farında hakim müşarun ileyh esbeğa'f-lôhü ni'mehü aleyh dahi
rivakfa nazar ve mübtali hayr olmaktan hazar idüb,

'\t-i kavaide-i hayrı evla ve teşyid-i mebani-i vakfı uhra gürmekle,
müşôrun ileyhin ra'y-i üzre vakf-ı merkfunun sıhhat
'?i:ununahüküm buyurub, min ba'd vakf-ı mezbür vakf-ı sahih
m ve habs-i sarılı mütehattim olub, nakz ve nakizını
{yir ve tebdili mümteniu'l-ihtirnal

oldı.. "Fe-men beddelehü

ma-semiahü fe-innema ismühü alellezine yubeddilünehü

17ll'l-vakıfeti alel hayyi'l-cevadi'l-kerim
rrara fi'l-yevmi's-sani

cera zalike

aşera min şehr-i Rebiü'l-Ahir

elf (H. 12 Rebiü'l-Ahir 1059) (M.1649)

,:,.,.ı:,nuu,

Bakara Süresi, Ayet no: 181
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Muhammed Efendi, Mufahhiru'l-Meşayihi'l-Kirarn İbrahim

mdetü'l-Muhakkikine'l-Kirürn Ali Efendi el-Müfti
yyyid Mustafa Çelebi ibnü's-Seyyid Receb, es-Seyyid Muhammed
.ij_'s-Seyyid Receb, Kudveti Ashabü'l-İkbal Sun'ullah Efendi ed-Defteri
llah Efendi el-Kazı, Fahru'l-Kuzat Ahmed Efendi, Yunus Çelebi

ibn-i

Efendi el-Hatib, Receb Çelebi el-Müezzin, Yusuf Çelebi el-Müezzin,

ta.fa Bey Mır-alayı sabıkan, eş-Şeyh Musa Efendi Mır-alayı, Hüseyin

ibn-i Abdullah, es-Seyyid Hüseyin Çelebi el-Müderris, es-Seyyid
\..,cac;uı.

Ali Beşe ibn-i Mustafa
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el-Hace Osman Efendi ibn-i el-Hace Ahmed Ağa
onusu: Bina, tarlalar, dükkanlar ve çiftlik

•-i na-mahdüd

ve

senay-ı

gayr-ı

mahdüd

ol vacibü'l-vücüd

.süd hazretine layık seza ve uhra ve revadır ki
iba'dını zinet-i akar-I rasih ve hilyet-i şeri' nasih
üzeyyen ve muhalli ve uyüna basairini kahl-i hidayetle mükahhal
tfüa idüb, süluk Ü salik-i reşadü sedade tevfik-i refik
id-i esas-i maaşe tevfik-i hakik ol sahibü'l-makümi'l-mahmüda
bezmigah-ı vucüd ve miftah-ı kencine-i sinni
güzinde enbiya ve rasül ve ruhnemay-i rahrevana
rasül-i müçtebay-i

safiyy-i kübra e'na bih Muhammedü'l-Mustafa

ve sellem hazretinin rüh-i pür futühlarına ısar ü
ki; ashab-ı measi ve yevmün yü'hazü
ve'f-ekdamde onun şefaatin ve lütuf ve ihsanın

22

ve

fS~~J

~t:~~~1:~

ı.d ve reca ideler. Tahiyyat-i bi-payana ve teslimat-ı feverana

a.h-ı tayyibe-i al ve ahbab ve eşbah-ı tôhire-i ezvac evlad
a.~hab üzerlerine olsun ki; her birleri vakf-ı hadisi'rı-nebevi
arif-i haber-i latif-i Mustafa yestezillü tahte
ka olub, emval ve erzakların vucüdu hayrat sübül-i metrede
ve infak fi-sebili'l-Iôhi sair-i a'mal ve ef' al
ihtiba'r eylediler, rızvanu'l-lahi teala aleyhim ecmain
erbab-ı esbaba nihan ve hafi ashab ve edabe sitr
değildir ki; bu cihanı uzar-ı esas-ı cism-i nizar gibi na-üstüvar
dünyayı mekar-ı medar-ı binası gayetle na-payidar
şark-ı irtihal ve naim-i müntezir-i zeval ve menazil-i mesaibe
ve sakin ol mesaibe ma'nidir, Mahal-i ikamet-i server ve mahal
ve hubür değildir. Bu dahi zahir ve rüşen ve bahir-i mübeyyen
liba's-ı hayat-ı insan insana bir palas-ı ar ve came-i vucüdu alemiyan

23

fr kaba-i müsteardır la-cerôme insan-I kamil ve merd-i akıl oldur ki
~ halaktü'l-cinne ve'l-inse illa liya'budün.v muktezasınca hazret-i
·,,;.;

ijlikı'l-iba'd celle ani'l-eşbah ve'f-endad Hazretlerine iyandan kahin
~.berata andan gafil olmayub, hal-i afiyette mal-i afiyeti ra'y-i reşid
e fikr-i sedid berleh tedebbür ve tefekkür bilüb, "ed-Dünya mezraatü'l-

übteğasınca ve yine mezrasında tuhm-i hayrata ziraat ve bezr-i hasenat-ı

Lib, tahsil-i melekan-ı kudsiye ve tekmil-i kemalat
iye babında, sarf-ı kudret ve bezl-i cehd-i takat kılub, mehasin-i ef'al
mahalli ve ehasin-i a'mal ile müzekki ve musaffa olub, rüz-i mahşerde
y'et-i behiye senme-i seniye üzre mehşür ve naim-i mukim dar-ı naim
mesrur ola. Binaen ala zalik iş bu evkaf-ı atinin müessese-i binaya

KERİM, Zariyat Suresi, Ayet no:56
Muhammed ACLÜNI, Keşfü'I-Hafü, Beyrut 2001, C. 1, s.364, Hadis no:1318
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ııkfrve meşidanna akifi sahibi'f-hayrat ve sahibi'l-ezyôli'f-mirüs
ir-i beytu'l-lahi'l-harames-saıbeyne'r-rükn-i

ve'J-ınakam Cezire-i Kıbrıs'da

edine-i Lefkoşa ahalisinden, müfahhirü'l-emasil

ve'f-akrana sabıkan

brıs Defterdarı Şeraibzade şehr-i eminle meşhur el-Hace Osman Efendi ibn-i
cAhmedAğa
'"ıa'l-lahi ala serahima bi-hal-i gufrana ve'r-nzvan
a'lü ve recatühüma fi'l-cinan hazretleri cenab-ı rabbi'f-eflak
maliki'l-emlak cellet-i azimetühü ve illet kudretehü hazretlerinin
in'am eylediği niam-ı celile ve minen-i cezile-i kemal mertebe-i

•

ve derece-i mütalaa berleh "Kema ahsene kema ahsena'l-lahü

''9emr-i şerifine
isalen, "İndeküm ma-yenfedü ve ma-inde'f-lah

bak"10 mezmı1n-ı münik-i

u'l-idrakine münsak olmağın, mazmün-ı münif-i hadis-i şerif
-I KERİM, Kasas Süresi, Ayet no: 77
-I KERİM, Nahl Süresi, Ayet no:96
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ibnü ademe inkıta' amelihi illa an selasin ilmin yünfeun bih ve

etin ve veledin salihin yed'ü lehü."11 mesned-i hamisince erbab-ı hasenat-

şhab-ı sadakat-i bakiye silkine münselik olmakla kemal-i rağbet
jlıayet-i muhabbet idüb, tesrifat-ı şer'iyesin nafize ve bürhan-ı mer'iyesin
ebere olduğı halde meclis-i şeri' şerif-i şamihu'l-imad
nahfil-i din-i münif rasilıu'f-evtade bi-nefsihi hazır olub,
ati'l-beyônı tescil ve levazım ve levahikını ve şürüt ve kuyüdunu
ve tekmil içün mütevelli nasb ve ta'yin eylediği müvacehisinde,
ikrar-ı sahih-i şer't ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i idüb,
tasarruf-ı tam ve dahil-i cüze-i mülk-imala kelamımda olub,
Kıbrıs'da nefs-i Letkoşa'da vaki' Arab Ahmed Paşa Cfüni'-i Şerifi
Sahihi Müslim ve Tercemesi, İstanbul 1969, C.V, s.182-183
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72) Merhum İsmail Ağa evkafı tarlalarına muttasıl,

@) Feradi

dimekle ma'rüf, tahminen altı dönüm ve yine bir kıta' tarla

'4) tek etrafı Kosto Tarlalan'na mutasıl, Arkacı dimekle ma'rüf,

'5) tahminen sekiz dönüm tarla ve yine Merhum İsmail Ağa Tarlaları'na
'6) muttasıl ve Vereka dimekle ma'rüf, on dönüm tarla ve yine·
) evkaf-ı mezküreye muttasıl Kodina dimekle ma'rüf tahminen
8) dört dönüm tarla, min haysi'l-mecmü'

kırk altı dönüm Şekerhane

79) Tarlalar'ı dimekle ma'rüf, Piskobi'de ceryan iden nehrün
IO) beher on beş günde, on altı buçuk saat hakkı şürbi olan,
1) ma' -i carisiyle mülkümden ifraz ve vakf idüb ve yine Lekoşa' da
) vaki' dükkanlar önünde vaki' kahvehane ve derun de bir bah
) mahzeriyle iki kıt'a dükkanlarının iki taraf tarik-ı am ve bir taraf
) Harkabi Dere ve bir taraf Hacı Rızvan ita.mı dükkanına
5) muttasıl iki kıt'a dükkan ve yine çıkarlar süfi dimekle ma'rüf,
16) Anyoli'den iştira' olunan, kemerli dükkan dimekle ma'rüf,
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İsmail Ağa evkafı tarlalarına muttasıl,
fc.limekle ma'rüf, tahminen altı dönüm ve yine bir kıta' tarla
tr~fı Kosto Tarlaları'na mutasıl, Arkacı dimekle ma'rüf,
· en sekiz dönüm tarla ve yine Merhum İsmail Ağa Tarlaları'na
şıl ve Vereka dimekle ma'rüf, on dönüm tarla ve yine
;-ımezküreye muttasıl Kodina dimekle ma'rüf tahminen
önüm tarla, min haysi'Lmecmü' kırk altı dönüm Şekerhane
ar'ı dimekle ma'rüf, Piskobi'de ceryan iden nehrün
on beş günde, on altı buçuk saat hakkı şürbi olan,
i.carisiyle mülkümden ifraz ve vakf idüb ve yine Lekoşa'da
dükkanlar önünde vaki' kahvehane ve deründe bir bah
~riyle iki kıt'a dükkanlarının iki taraf tarik-ı am ve bir taraf
.bi Dere ve bir taraf Hacı Rızvan itamı dükkanına
ıl. iki kıt'a dükkan ve yine çıkarlar süfi dimekle ma'rüf,
iştira' olunan, kemerli dükkan dimekle ma'rüf,
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dükkan; yine Lekoşa'da vaki' Nalbantzade'den
lunan, bir taraf Rasim Özler Dükkan ve bir taraf Emir Ağazade
vardı. Bağçehaneye muttasıl dükkan ma'a sundurma
kıt'a dükkan ve yine saray önünde vaki' iki taraf
bir taraf Berber Ahmed Kerime'si Dükkan'ı vardı.
İsmail Efendi Havlu'su bir kıt'a bağhane ma'a
Ievazım-ı saire bir kıt'a dükkan ve yine mertek
vaki' çulhahanında muğarrer bir kıt'a dükkanın
Hüseyin Ağa ve bir taraf tarik-ı am ve etrafı hane-i muttasıl
dükkan, min haysi'l-mecmü' altı kıt'a dışı ve deniz mürur iden,
vaki' olan çifliği ma'-i carisiyle mülkümden
e hasbete'l-lahi vakf idüb, tescil-i şer'i buyurduktan sonra
şart eyledim ki; madem ki bu fakir-i labis-i came-i hayat
l.<.çavakf-ı mezküra kendim mütevelli olub, ame-i ümür
af-ı mezküra ve kaffe-i mesalih-i akarat-ı mezküra nakz
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ade ve zaif ve tebdil ve teğayyür-i mesarif ve istidal ve tahvil

u nasb kendi yedimde olub, vefatımdan sonra umür-ı tevliyeti
vladım batn ba'de batn ila ahiri'd-devrftn zekür ve ünsa
a dahi tevliyete mutasarrıf olalar, maaza'f-lah ba'de'l-inkıraz
hakimi'ş-şeri' bula. Cümi-i Arab Ahmed Paşa mütevellisi olanların
t-i merkfunu dahi ru'yet ve çifliği mezküri üç senede
vıl ile uhdesinden gelir mültezimine ve beher sene
sim ve duhülünde icaresi alız ve dam' hane düşüb,
are ile mümteniu'l-husül mahalle iltizamına rağbet itmeyeler
~Folanicaresinden canib-i merbe bedel öşr mukabelesi
fı.ı ta'bir olan yirmi bir buçuk guruşa edadan sonra
lan icare ve dükkandan hasıl icaretten beher mah
ek üzre, marru'z-zikrice ve ebnô ve vakıf eylediğim müderresenin
altışar para vazife ve beher odada
ırer talebe-i ulüme yevmi birer para baha-i rugan
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· "le ve icaret-i cem'i ve medrese dekakin ta'miratına nazır
sb olunan, camıcame yevmi birer para virile ve dekakin
miratı içün yevmi ikişer para yed-i mütevelli'de cemi' ve hin-i iktisada
sraf oluna ve cami' -i şerifde imam-ı evvel olan efendiye,
i birer para virülüb, nevbet imameti olan şuhürun on
ş gününde, kable salati'l-mağrib Süre-i Mülk tilavet ve sevabını
nim ve ecdadım ervfilılarına ihda ve senede bir hatm-i şerif
~vet ve Leyle-i Mi'rac'da hatm idüb, sevabını efzal-i mevcudat
an sahib-i saadet efendimiz hazretlerinin ervah-ı mübarekelerine
da ideler ve cami' -i mezkürde imam-ı sanı olan
udiye yevmi birer para vazife virülüb, nevbet imameti
lan şuhürun on beş gününde kable salati'I-rnağrib
üre-i Mülk tilavet idüb, sevabını benim ve ecdadım ervahlanna
da idüb ve Ramazan-I Şerifin ihtida gecesinde
şerifin mahfilinde beyne'J-işaeyn-i kur'an-ı kerim tilavetine
Leyle-i Kadri'de hatim idüb, sevabını merhum pederim ervfilıına
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. ~\~\.;.~~~¥~1, ,: .a eyleye ve kur'ün-ı kerim tilavet içün iki guruşluk şem-i asel
'le ve la-ale't-ta'yin erbaba istihkakdan bir ehl-i kur'an
seden yevmi birer para virülüb, senede üç hatm-i şerif
ayet birini rabi' evvelinin on ikinci gecesi hatm ve sevabını
af-1

yar-i güzin nzvanu'l-lühi teala aleyhim ecmain ervah-I şeriflerine

iidüb ve bir hatm-i şerif dahi Leyle-i Mi'racda hatm ve sevabını,
. Fatımatü'z-Zehra razıya'l-lahü teala ve anha ve Hz. İmômeyni'J
yı:ıi'l-Hasanve'l-Hüseyin
zeratı razıya'l-lahü teala anhüma ervah-ı tayyibelerine
a ideler, bir hatm-i şerifi Leyle-i Berat' de hatm
sevabını merhume validem ruhuna ihda ideler ve yine la-ale't-ta'yin
:.i kur' andan bir kimseye yevmi birer para virülüb,
ede üç hatm-i şerif tilavet, birin Leyle-i Mi'racda hatm
hirin Leyle-i Kadri'de hatm-i sevablannı merhume Saime bint-i
şan Ağa ruhuna ihda ideler ve evladına mütevelli olan yevmi
vazife mutasarrıf olalar ve ma-ada hasıl icar iden
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rı. şart ve ta'yin eylediğim vech üzre, erşed-i
na mütevelli yedinde müctemi' olub, mürür-ı eyyam ile medrese
.aldn-i külliyetle mesarifi zuhurunda müderrisi bulunan efendiye
~,a.ret buyurub, medrese ve dekakinin harabına bir türlü
virdirmeyüb ve evladıma tedrise istihkakı olur oldukça

p:ı:a. virilmeyüb, müderris ve haffaz-ı o saireden
Üa rabbiki merzıyyeten."12 nedasın güy-i eylediklerinde erbab-ı
-ı intihab ve mütevelli olan tezkere virüb, cihet-i tam ile

e şerabe

bir türlü ruhsat vermir ve eday-ı hidmette

ve tekasül idenleri ba'de't-tenbih-i

müstehakkına virülüb,

hasene ve kuyüt-ı müstahsene ile hatm-i kelam ve tensis
eram iledikten sonra akarat-ı mezbüreyi mütevelli-i merkümeye
ittim ol dahi kabul ittim didikde, gıbu't-tasdikı'ş- şeri'

+1 arif sehhela '1-lahü hüve' l-mevakıf kelamını
iahire mesarif olub ve vakf-ı akaraı üstadad-ı eimme-i
Ebu Hanife Nu'man bin Sabit Hazretleri

n..M.uın,

Fecr Suresi, Ayet no:28
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-tında sahih olub lazım olmağın vakf-ı mezbürun rucü' iledim
ne bana teslim eylesün deyü; istirdat murad idilecek mütevelli-i
ezbür cevabında, eğerçi evvel imamü'J-celilü'l-mikdar

katında vakf-ı

ara ğayr-ı Iazım-ı vakardır lakin, İmômü's-Sani Ebu Yusufibn-i
akubu's-Samedani

aleyhi'r-rahmetü'r-rahmani

rnamü Salis Hasan Ebu el-Muhammed

ve
eş-Şeybani

aleyhi'r-rahmeti'ş

ikatında sıhhat-ı luzüm u lazımdır
reva-i ibü ve imtina' idüb, hakim-i mevki'-i sadru'l-kitab
a ile ve hüsn-i meab huzurunda mütevakıfen ve fasl u hasme
iban olduklarında, onlar dahi tarafeyn-i kelamını istima' ve iska'

üb, teemmül-i enik vakfınız hakik ittikden sonra canib-i vakfı
yla ve uhra görüb, mevôzı' ihtilaf-I alim olduğu vakıf-I
uma ileyh hazretlerinin arazi-i memlüke-i mesğürenin ve akarat-ı
ezküre ve müstekılat-ı merkumun takrir ve tahdid ve tevsif
unan arazi-i memlüke-i mezküre ve akarat-ı memlüke-i mesğüratın
ezheb-i muhtar üzre ve ta'yinlerine ve cümle şürüt-ı mesbüta
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mazbütalarımın sıhhat ve lüzumuna hüküm vakfen ve faslen
eyledikten soma vakf-ı sahih-i lazım ve nafiz-i bi'l-iktisôf
min ba'di bi-vechin mine'l-vücüd ve tarik-ı mine't-turük nakz
ı.ıa.ıuL,rna

mecal-imuhal ender mahal olmuştur. "Fe-men beddelehü ba'de
fe-inne ma-ismühü ale'f-lezine yübeddilünehü

inne'l-Iahe

ale'l-hayyi'f-cevadi'Lkerim cera zalike ve harrara fi-evahiri
sene hamsın ve seb'In ve mie ve elf. (H. Cumadi'J-Evvel 1175)

n,.,,n.un,

Bakara Süresi, Ayet no: 181
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ıye sahibi: es-Seyyid Muhammed Emin Efendi ibn-i es-Seyyid Muhammed
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bi-had ve gaye ve senay-i bi-ad ve nehaye ol perverd-gar-ı
ve amir-i zikar-ı bihimtaye sezadır ki; herkiya hiyki ez-zemin ru'yet
Linde her ne kadar bitki biterse)
ehü Ia-şerikeleh kevid müeddasınca cemi' zerratı
-1 VÜCÜb-1

vucüduna bürhan ve lisan-I hal

;µyandır. Berg-i direhtan-ı sebz der nazar-ı hüşyar (her akıllının bakışında
ııpraklı ağaçların her birisi)
yaraka defterist marifet-i girdikar ve salat-ı salavat-ı (her bir belgesi allahü
n.rna'rifet defterinden bir yapraktır)
~t ve teslimat-ı tayyiba't-ı namiyat ol mazhar ulüm-i evvelin
irin ve sipasalar-ı kafile-i mürselin Hazret-i Muhammed
aleyhi salavati rabbi'l-alemin efendimiz
retlerinin ravza-i mutahhara ve türbe-i muattaralarına

af ve ihdd olunur ki "Men etaa'r-rasüle

fekad etaa'l-lahü."14

üzre inca-i şer' -i şerifi ayn-ı rızaen Ii'I-lôhi
ktifa'y-ı eser-i münifi müstevcebi Iikau'Llahdır dahi al
shab-ı kiram ve ensar ve ahbab-ı zevi'Lihtiramına
ki; her biri rahnumay-i semt-i hidayet ve delil-i sehil-i fevzü
-I KERİM, Nisa Süresi, Ayet no:80
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frve ba' d vareste-i kayd-ı isbat olan
J,bedlhiyedendir ki; iş bu mihmanhane-i .bi-beka ve mahbübe-i hizar
--i.bi-vefü "Ve me'l-hayate'd-dünya illa emteu'l-gurür.v'"
kerimi üzre cay-i sür ve sürur olmayub, belki mahalle
ür ve ikametgah-ı ahrete cesr-i ubürdur. Pes-merd-i akıl-i akıbet endiş
ar-ı sahaif-i a'malinder piş
bed ef' alin tefehhüs ve teftiş idüb, "Ve en leyse
~n.i illa ma sea ve enne se'yehı1 sevfe yüra."16 ayet-i kerimesini
ve mülahaza ve mezmı1n-ı münifini muhafaza üzre
yunfiküne emvalehüm bi'l-leyli

ven-nehari sirran ve ala niyeten

rabbihim vela havfun aleyhim velahüm yehzenün.v'"
ihtivası muktezasınca, emval ve erzakını
nisar ve turük-ı meberrata ısar idüb "ize mate
anhü amelühı1 illa an selasin ilmin nafiin ve veledin

ve sadakatin

cariyetin"18

ala ibü'di'l-lahi

teala "ve'l-mer'ü

RİM, Hadid Suresi, Ayet no:20
ERİM, Necm Süresi, Ayet no:39
ERİM, Bakara Süresi, Ayet no:274

QfUOGLU, Sahihi Müslim ve Tercemesi, İstanbul 1969, C.V, s.182-183
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.zilli sadakati"19 hadis-i şerif-i sahihü'l-isnad ve eser-i
:f-i sarih-i istinadın ma'nay-ı beşaret-i pirasini tefekkür ile
..iücür-ı meşkura sa'y-i mevfilr ve rızay-ı rabb-i gafilr

mür-i mebrüra iktisabına bezl-i makdür eyleye. Binaen
Iik iş bu vakfiye-i celilü'ş-şan ve ceride-i bediu'l-unvanın
ve inşa'sına bais ve badi ve testir ve imlasına sebeb-i
clur ki; iş bu sal-i meyamin iştimalde Kıbrıs Ceziresi'rıde

'1 muhassıl-ı

emval olan hacekan-ı divan-ı hümayundan

:tü'l-Emacid ve'l-Ekarim Seadetlü es-Seyyid Muhammed Emin Efendi
zi'l-ebedi ve mecidü's-sermedi

hazretlerinin taraf-ı bahirü'ş-şeriflerinde,

ati'z-zikri ikrara ve da'vaya
v.ekıl olub, Çavuşlar Emini es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i İbrahim
er Ağası Muhammed Ağa ibn-i Hüseyin nam
eler şehadetleriyle, vekalet-i hasm-ı cahidede sabit ve subütu
etine hükm-i şer'I lahik olan halen Me'zün-i bi'l-İfta
· d Hasan Efendi ibn-i İsmail Ağa meclis-i şer' -i şerif-i enver
din-i münif-i ezherde li-ecli't-tescil ve li-emri'l- itmam
savb-i şer' -i enverde mütevelli nasb ve ta'yin
el-Hace Muhammed Ağa bin İsmail nam kimesne mahzer

vaecıuau

GÜMÜŞHANE Vİ, Ramüzü'l-Ehadis,
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Pamuk yay., İstanbul, s. l 03
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üvücehesinde bi'I-vekale şöyle takrir-i kelam ve ta'bir-i ani'l-meram
,medıne-i mezbürede vaki' Yeni Cami' Mahallesi'nde
akd-i ati'z-zikrin sudüruna değin
ekkilim mumaileyh hazretlerinin taht-ı mülkünde olub,
afı İbrahim Menzil'i ve bir tarafı Keçeci Menzil'i ve tarafeyni

fı am ile mahdüd

ve mümtaz, fevkani bir bah oda ma' a

a ve tahtani iki bab oda ve bir miktar havlüyı
mil mülk-i menzili ile yedi yüz guruş etyab-ı emvalinden
ye sair emvalinden mümtaz idüb, hasbete'l-li'l-lahi'l-ehad
eben li-merzati'l-Iahi rabbi's-samed vakf-ı sahih-i müebbed
s-ı sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle
'y1edi ki: Menzil-i mezbürun süknası medine-i mezkürede
yasofya Cami' -i Şerifi'nde ders-i am ile müderris
efendilere meşrut ola ve meblağ-ı mezbür yedi yüz
onu on bir buçuk hesabı üzre i'mal ve istirbah
senevi hasıl olan ribh ve nemasından yirmi
uruş, senede menzil-i mezkürun ta'mir

ü

termimine

luna ve otuz guruş beher sene mah-i müvellidi'rı-nebi
) duhul ittikde Lefkoşa cevamiinden

39
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enam cami' -i şerifde mevlüd kıraat olunub, şerbet
gül-üb ve hizmetçilelere sarf oluna ve üç nefer
Iara üçer guruşdan dokuz guruş virile

·.d-i şerif hitamında cümle-i kur'andan tecvide aşina bir kimesne,
işerıf tilavet ve tertil idüb, sevabını vakıf-ı
'leyhin ve eba ve ecdadının ervahına ihda idüb,
ltı guruş virile ve Ayasofya Cômi-i Şerifi'nde,
müezzinler haftalarında akib-i salavat-ı hamsede,
iha-i Şerif tilavet idüb, sevabını kezalik vakıf-ı mumaileyh
ecdadının ervahına ihda idüb,
her birine ikişer guruş virile ve senevi on
evelli ve dokuz guruş nazır-ı vakfa virile ve nema-i

rı senevi fazla olan sekiz guruş yed-i mütevellide
:ub, asl-ı male halel ve nuksan teterrük iderse
na ve vakf-ı mezküre cezire-i mezbürede me'zün-i bi'l-ifta
fendiler nazır olub, beher sene mütevelli
ebe ve mütevellinin azl ve nasbı lede'l-iktiza
f yedinde ola deyu, ta'yin-i şürüt ve kuyüd-ı berleh-i salifiz-zikr
ezbür ile mülk-i menzili müvekkilim ağay-ı müma ileyh
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etleri bana teslim eylediğinde, ben dahi
l-vekale kabz idüb ve mütevelli-i merküme teslim eylediğimde
qahı, vakfıyyet üzre bi't-tevliye kabz ü tesellüm idüb,
·gmütevelliyan evkaf-I eslaf gibi tasarruf-I tam
riiiyet-i şurüd ve kuyuda ihtimam iyledi didikde.
bu't-tasdıkış-şer'ı emr-i vakf tamam ve hal-i teslim-i

am bulmuş

iken, vekil-i mumaileyh semt-i vifakdan

ib-i hilafe suluk ile vakf-ı mezbürden rucü'
mütevelli-i merkum ile husumet ve niza' şurü' idüb,
-I

nuküd ve ona müteferri' olan şurüd inde'l-eimmeti's-seliise

ariru aleyhim rahmeti'l-meliki'l-kadir

sahih olmayub

kf-ı akar mufahhir-i eimme-i kiba'r İmam-ı A'zam ve hümam-ı akdam
iı:-acü'l-millet ve'd-din

üstadü'l-eimmete'f-müçtehidin

Ebi Hanife Nu'man

zi bi'I-hayr ve Kufi Hazretleri'nin
zheb-i hatır ve ra'y-i münirlerinde sahih, lakin gayr-ı lazım
akla vakf-ı mezbürdan rucü' idüb, müvekkilim efendi
ii ileyh hazretlerinin mülküne istirdad iderem didikde.
ütevelli-i sühansaz cevab-ı ba savaba agaz idüb, hal-i balada
ve beyan ve şerh ve ayan olundığı minval
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ir lakin; İmam-ı Züfer aleyhi rahmeti'l-meliki'l-ekberden
-ı Muhammed bin Abdullah el-Ensari aleyhi rahmeti'l-meliki'Lbari
üzre vakf-ı nuküd ve ona müteferri' olan
ve kuyüd sahih, kezalik vakf-ı akar inde'f-İmami'l-A'zaın
gayr-i lazımdır ancak; İrnam-ı Ebi Yusuf
etleri'nin sahih ve lazım olmakla, red ve teslimden
'na' iderem deyu; hakim mevki'-i sadr-ı kitab tuba leh
üsn-i meab efendi Hazretlerinin huzurunda vekil-i
ileyh ile müterafian ve her bir mübteğasınca fasl

ü

hasme

an olduklarında, hakim mumaileyh esbeğa'l-lahi
:rrıe aleyh hazretleri dahi bu babda teemmül-i laik ve tefekkür-i faik
kde. Temhid-i kavaid-i hayrı ula ve teşyid-i mebani-i vakfı uhra
ekle, tarafeynin kelamına nazar ve mübtal-i hayr
akdan hazar idüb, aliman bi'l-hilüf beyne'l-eimıneti'l-eslaf
üraiyyen bi cemi' mala büdde minhü fi'l-hükm-i bi'l-evkaf

a'y-i men yerahü mine'l-eimıneti'f-müçtehidin

nzvanu'l-lahi

him ecmain nuküd-ı merkümenin sıhhat-ı vakfıyyetine
kar-ı merkumun Iuzümuna ve şurüd-ı mezkürenin cevazına
ıl-i mumaileyh mahzerinde hüküm idicek, vekil mumaileyh

42

teala

~~

. ~·~_::s-··\ .~ . .~~}

~~-

~~1..dı:;;;::_~~-~,,
e...~A..-.:'

1J_.4-A>

.,___,.;..-,

~L;».:_

~-=-4

..1._;,~
!.~7.

),._p

';,/ -?....:...~ ,_s._,;_.•. ._I..,;,.- u.~ ı_~.:;.l.=........

~;_1..:,

·....,eı:_~;;ı

ı.._, l.c '_._,.::r.::,_;_ 4_.;,.::....,. ..::..\;;+.~ I ...:, ,.,,_,:;_.. \ .-4*
,-,,_.,J:_.,} ....s:~..;;, :_--- \,o ~~-~-,1~-...-ı.~
\..:..)3ı_s;·:..)

~ ~

~

,_,L!:....- ~~)

,j_(._,. ~~Ya. {:i_: "~~
.•
~.....:..;_.,, ~..,;;..
- . ;;.;;:_.._ ...,,..,-4" ~

. ~-..a
~~--

i--0:\ ~

L,. )_:,-

~~\.:~;

,~ .•(b

.;,,:,JJ f
15-i'j,. ~...:::..:,
L.1 ~~ı..:....s;::t·~~...P-

,\$~,
-~-1'!.

-:=-"'""""

-~~

1Jı. ...<;?-"
\. UL ı

/$b

\ ':&.'

......,__js-,

\~1. ..

i. ,. :._,~~~;::_.. r~ ~~

·"" <:::,;;..__,)_~

~.,,._)....9 \ ..,;,_;•.L::.•........-.~ ..-t:ıJ ~-"

l.:;_;,:ç..!> --fi-?L ·u. l~
.. '!'~ -~:-'---~ \ ~ "-;'~ ....µ.1._ _;1'

~

•.

,-t'.~

....;,i:.ı..,

~2.\:c.-:"'-3:;,.l

e_q~ __:_,,~-~;___,fı~ . ,i'ı~:.:_;-·';'~.,._::,.1

t!,2,
.f·~~4;

ô:Jl,$,
t:::,ı&

re,·T·
~$~

...:..-j..-1.:3\•.s_.-\.;:.......::.......~ ~-,
i_..,L=....,,...J.\:.',.f ..o_.,,J_ i
'ıt~
-=...I:;'.~\ç":.;,.._.,,..:;.::, -~~---~ . .,..::r.1> 1 ~--~~
·...d: L/
14'0
.9 ....,;ii-..,di~
f-:::;::.v~.,......._~ ..•..,;, ,.._..c...,.....~.....:,. tt.ıt
'.../1 ('":.~j ~---... . :..._,;,"..:{_.,. ..::;:,, \;_,_. ı .:.:...-§:::,_~ f .:.d?,.r.' \'K,,'.'.lı,•.
ı.q;,}t_,_,.,;;__.,. i.$_,~
., 0:t~-9 ~,J._-? ..:,,-~~
. ;;t·'.f~ D::~;.t..:;:.~;_; h ..s; ":;-i JS~ ~.F ...s•.0 ,$l; '.;,o.~

-ı kelamını semt-i ahire atf idüb, eğerçi vakf-ınuküd
ı:ı.rnüteferri'olan şurüd ve kuyüd hükm-i hakim ile sıhhat
lakin Hazret-i İmam-ı Ehi Hanife-i müma ileyh katında
luzümı müstelzim olmamakla vakf-ı nuküd lazım değildir
· fı'l-cümle istirdad idicek mütevelli-i mezkur eônehü'f-lôhü'Lmeliki'f-

cavab-ı ba sevaba mütesaddi olub,
çiEbfr Hanife-i müşarun ileyh katında hal-i zikrolunan
al üzredir lakin bahr-i meani İmam-ı Ebi Yusuf mezheb-i
ıµı.nda vakıfın mücerret vakfet kavliyle, vakf sahih ve lazım
ıhhat-ı lüzümı müstelzim olub ve İmam-ı Muhammed bin Hasan eş-

i.münırlerinde teslim ile'l-mütevelli ve zikr-i te'bid ile vakfa
arız olmakla, ala ra'yihima es-sedid vakf-ı nuküdun
una dahi hüküm olunmak matlübumdur didikde. Hakim
ileyh la-zale müşaran ileyh hazretleri imameyn muma ileyhima
üzre vakf-ı nuküd-ı mezkürun lüzumuna dahi
ileyh mahzerinde hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i mer'i
evkaf-ı mezküra sahih ve lazım ve lazıb olub,
nakz ve tahvil ve ta'yiri ve tebdili adimü'l-ihtimôl
bedde lehü ba'de ma-semiahü fe-innema ismühü ale'l-lezine
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cldilfuıehılinnel-lahe semiun ali'm."20
cru'l-vakıfı ale'l-hayyi'l-keri'm harara zalike fi'l-yevmi'Lhamisi ve'lşehri Ii-sene tis'a ve işrine ve mieteyni ve elf min hicr men

lehü'l-

eref (Rabi'u'l-Ahir 1219) (M.1805)
Vechi Mustafa Efendi el-Müderris bi-Medrese Ayasofya, Halen Kaim
ki'bu'l-EşrafFazi'letlü el-Hace es-Seyyid Muhammed Efendi
'I-A.yanes-Seyyid Hasan Ağa Mır-alayı Lefkoşa, Bakkalzade es-Seyyid
ndi bi-Vaiz Cami' Ömeriyye
~yyid Hüseyin Ağa Ağay-ı Yeniçeriyan-ı Kıbrıs, Umdetü'l-Emüsil es
·seyin Ağa Defterdar-ı Cezire-i Kıbrıs
eyyid Feyzullah Efendi Şeyh-i Mevlevihan, es-Seyyid el-Hace
çl Ağa Ser-tüccar-ı Kıbrıs, Ahmed Ağa Kethüday-ı Yeniçeriyan-ı Kıbrıs

Ser-müdür es-Seyyid İsmail Efendi, Saraczade Mustafa

Abdullah Efendi, .... el-Hace Mustafa Ağa sôkin-i Lefkoşa

Bakara Suresi, Ayet no:181
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sanını: es-Seyyid Muhammed Efendi ibn

;-ifı.lada nam ve şöhreti mestur ve zikr-i hayr ile mezkur olan
-hayrat ve'f-hasenat, hala Cezire-i Kıbrıs'da muhassıl-ı emval olan

..ı divan-I hümayundan, Seadetlü es-Seyyid Muhammed Efendi ibn-i
Hazretlerinin taraf-ı bôhirü'ş-şereflerinden vakf-ı ati'z-zikri
ida'vayı rucüa vekil olub, Arab Ahmed Paşa Hatibi Ahmed Efendi
Sertüccar-ı Kıbrıs Seyyid el-Hace Muhammed Ağa ibn-i Musatafa nam
şehadetleriyle,
şahit ve subüt-ı vekaletine hükm-i şeri' lahik olan, Me'zün-i bi'l-İfta
id Hasan Efendi ibn-i İsmail meclis-i şer' -i şerif-i enver ve mahfıl-i din
herde
:..tescil ve'l-emri'l-itmôrn ve't-tekmil savb-i şer' -i enverden

Hı nasb ve ta'yin

olunan, Emir el-Hace Muhammed Ağa ibn-i İsmail

45

Ç!._ · I 7 /
~~-~_....~J_A~~!;,-)"
':',/:
,.....,

</

.. J

- ~
..,,:J..}

°' ~
4.Y~,:,
n
.·.

!
.
~~·,~·-~~
~
Y~-,
';"'"....:._ ...

.

f1

.

.!' .

·:,

jr..:.:..u:ı._•...• L......1,L,=V_: ?...!:..J~L ..ı..J[s:~e;-~1~.:i

tı.:t.

i,ı,.; l.:.?'x.:...., ~: 15 L,...,.

i ::?»

J,,',:':,.
i~.!

:-::-_: <<:'.,: -. :-; -.

:.' - ·"' ,,.,

ı,..'.ı:b,.,. d

t;ı,:ıt ..:;.-.,.. -~

':-

f-'.5.:-~..:!..:,;;,~,-};~ ?E...-ıe~J/
'-?;-~ ~-...;d .s ·.
_, .
ı1ı:5-...:..,_.
'..:1,J (.j'.....,..:.=::;~hı,..-:..,~·:..;
;;_ı;;::; d.5-'..ıJ.,•,J..~
- -ı:.,.
.•• .•...••.__ • _.,
":'·i-r· ~~
•.• I, _.,-····
L,..,,,. ,;:;::_,..~· ~•r:\.._ ~ı
~-

._;ı

.. ~

_#_~LT~
- U

" ..••...•
-,.....-

I.,$>

ıu,...! E ~--i-~• .,.,·,,• .,1
-ı_ı
~
.. ----,. -~d

~-

!., Ll,,~ !., "'.Ll ~·

AL(ı

..c.-~.,ı . 1.a:.••••.•~'...•

A•r~

··.-

.

lb

~<-': _, 4J,i-J

l!' ~ ~ ':-;,~

.... ,..

r-:;r .

t.f, ..I"-

f~

- u- l,,:,,-·-•• --~ ı;;...,- ,

l,,,., • .1,.j .., ...:.• ..sı..:r;~ 4

'~~

-"':,,,.,.

-

.;::.\_; ~., ~~ı.t'

J-'::~

.

f ı..:..." .oÜ-~ );.,J,.·
.ıj

. ;> . : r..:.@.--......--!t,:'~1$..::.;:,ı;...<.S_;,....._;ı
'.. ..: ·~ ---:#1 ;
'
·. . ·:.:, , -i_. ı.:.. ,:/ -~ ~_; <1,...;J'~- <~ı
~ ..;..\,\:..,.s -l.J.:.?

•••••

--._

•

,,_

1~

.

,..J,_;....!/:..,..:,,_;;_••
r,;.:..,_,,,
,t:_;r~ı .!:A~.
•.• ~-..,
v•
~.:,.:;,
. - ---..:ı-: :

'ef"c,J,•

H

..

,_

e,

-~~

~~
.. :

'1

_-?)..a..

2:."3;'

müvacehesinde, şöyle takrir-i kelam ve ta'bir-i ani'l meram idüb,
efendi mumaileyh bin beş yüz guruş etyab-ı emvalinden ifraz
a.:,,ıııuaıı

mümtaz idüb, hasbeten Ii'l-lahi teala taleben Ii-merzatil-

müebbed ve habs-ı sarih-i muhalled ile vakfve habs idüb şöyle
Meblağ-ı mezbür bin beş yüz guruş onu on bir buçuk hesabı
şeri' i 'mal ve istirbah olunub, senevi hasıl olan ribh
Ömeriyye Cami' -i Şerifi ittisalinde, vakıf-ı müşarun ileyhin

makam-ı hızr dimekle ma'rüf, mahalli mübarek her gece

olunmak içün, rugan-ı baha olarak Ömeriyye Cami' -i Şerifi'ne
vıaıuaıa,

senevi otuz guruş virile. Kezalik vakıf-ı müma ileyhin

hına eylediği çeşmenin su yolu ve sair mesarifine
beş guruş sarf oluna. Kezalik vakıf-ı mezkur dame

bina ve ihdas ittiği iki mevzi' de
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su yolları ve sair mesarifleri içün, senevi
beş guruş sarf oluna. Kezalik vakıf-ı müma ileyh esbeğa'l-Iahü
aleyh hazretlerinin vakfıye-i ülada bast-ı beyan olundığı üzre
:ri.yye Cfuni'-i Şerifi'nde mevlid-i şerif kıraat olunmak içün, vakf
'.Yin eylediği otuz guruş üzerine zam ve ilhak-ı tarikiyle

yi altmış

guruş dahi sarf oluna ve vakf-ı mezbüre mütevelli olanlara

~ yirmi beş guruş vazife-i tevliyet virile. Bakı fazla-i vakf

cm guruş yed-i mütevellide

kalub, balada zikri sibkat

11:ıakam-ı hızr muhtaç ta'mir oldukça fazla-i mezküreden sarf
mir ve termim oluna ve cezirede me'zı1n-i bi'l-iftô bulunan
iler vakf-ı mezküre nazır ola deyu ta'yin-i şurüd ve kuyüd berleh
~-zikr meblağ-ı mezbüri müvekkilim efendi mumaileyh hazretleri
teslim eylediğinde

ben dahi bi'l-vekale

eylediğimde ol dahi vakfiyyetüzre

kabz idüb ve mütevelli-i

bi't-tevliye kabz ve tesellüm

ir mütevelliyan evkaf-ı eslaf gibi tasarruf-ı tam ve riayet-i şürüt
da ihtimam eyledi didikde. Gıbe't-tasdikı'ş-şeri'
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ve hal-i teslim-i encam bulmuş iken vekil-i mumaileyh semt-i vifaktan
hilafe süluk ile vakf-ı mezbürden rucü' ve mütevelli-i merkum ile
hasemeye şurü' idüb, vakf-ı nuküd ve ana müteferri' olan şürüt ve kuyüd
e'l-eimmete's-selasetin

teharir-i

aleyhim rahmet-i

meliki'l-kadir sahih

f-ı mezbürden rucü' idüb, meblağ-ı mezbüri müvekkilim efendi muma

etlerinin mülküne istirdad iderem didikde, Mütevelli-i mezbür
~b-ı ba sevaba ağaz idüb, hal-i balada beyan olundığı minval üzeredir
Züfer aleyhi

rahmeti'l-meliki'l-ekberden

Muhammed

bin

el-Ensari
hi rahmeti'l-ıneliki'l-bari rivayeti üzre, vakf-ı nuküd ve ana müteferri'
şürüt ve kuyüd-ı sahih olmağla, redd ve teslimden imtina' iderem deyu;
m-i mevki' sadr-ı kitab tuba leh ve hüsn-i meab efendi hazretlerinin
da vekil muma ileyh ile müterafian ve her biri mübteğasınca
•1hasme

taliba'n olduklarında, hakim mumaileyh hazretleri dahi

bda teemmül-i laik ve tefekkür-i faik itdikde. Temhid-i kavaid-i hayrı
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teşyid-i mebani-i vakfı uhra görmekle tarafeynin kelamına nazar
ıııuuLc:ıı-ı

hayr olmakdan hazar idüb, aliman bi'l-hilaf beyne'l-eimmete'l-

men yera mine'l-eimmeti'l-müçtehidin rızvanu'l-lühi teala aleyhim
merkümenin sıhhat-ı vakfiyyetine ve şürüt-ı mezkürenin cevazına
muma ileyh mahzerinde hüküm idicek vekil müşarun ileyh in'ôn-ı

ahire atf idüb, eğerçi vakf-ı nuküd ve ana müteferri'olan
ve kuyüd hükm-i hakim ile sıhhatbuldı lakin Hazret-i İmam-ı Ebi Hanife
Hazretleri'nin katında sıhhat-ı Iüzüm-ı müstelzim olmamağla,
f-ı mezbüra lazım değildir deyu; fi'l-cümle istirdad idicek mütevelli-i

çlıu'l-lahü'l-meliki'l-gafilr tekrar-ı cevab-ı ba savaba mütesaddi olub,
İınam-ı Ebi Hanife rahmetu'l-lah indinde hal-i zikr olunan minval

rnıuuı-ı

Ebu Yusufrahmete'l-lah ınezheb-i hatırlarında vakıfın ınücerred
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kavliyle vakf-ı sahih ve lazım olub ve sıhhat-i luzümı müstelzim
ve İmam-ı Muhammed bin Hasan eş-Şeybani Hazretleri'nin ra'y-i

limütevellı ve zikr-i te'bid ile vakfa luzüm arız olmağla ala ra'yihimü's-

f..ı mezbürun lüzumuna dahi hükm olunmak matlübumdur didikde. Hakim
la-zale müşaran ileyh hazretleri imameyn muma ileyhima

ratının ra'y-i şerifleri üzre vakf-ı nuküd-ı mezkürenin Iuzümuna
i vekil-i muma ileyh mahzerinde hükm-i sahih-i şer'I ve kaza-i sarih-i

~ğin, vakf-ı mezbür sahih ve lazım ve lazıb olub, min ba'd nakz ve tahvil
1:1.ğyır ve tebdili adimü'I-ihtimal oldi, "Femen beddelehü ba'de ma semiahü
nne ma ismühü ale'l-lezine yübeddilünehü inne'l-lahe semiun alım."21 ve

-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:181
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alike yevmi's-sebt tasi' Şehr-i Rabiu'f-Ahir Ii-sene isneyn ve· selasin
ieteyn (Rebiu'l-Ahir

1232) (M.1817) ve elfmin hicre min ihtessa bi-a'Ia

teala aleyhi ve ala alihi ve ashabihi ve sellime teslimen ila

a-i vakfiye-i ülada beyan aldığı üzre Ayasofya Müezzinleri'ne
k:ılınan senevi sekiz guruş ra'y-i vakıf ile tahvil olunub, mahalline
.~le-i kur'andan bir kimesne ta'yin ve Ömeriyye Cami'<i Şerifi'nde tilavet-

c;'ş-şurCıh bir hatm-i şerif tilavet ve tertil idüb, vazife-i mersüme sekiz

mezküra senevi virile.

Mezüni bi'I-İfta Musatafa Efendi, Kaim-makam Nakibü'l-Eşraf Zühdi
fendi, Mevlevi Şeyhi es-Seyyid Feyzullah Efendi, Mahkeme Katibi Necib
Efendi, Mir-alayı
Menteşezade

Lefkoşa Ethem Ağazade

es-Seyyid

Hasan Ağa,

Hüseyin Efendi, Yeniçeriyan Ağası Muhammed

"'.y-ı Yeniçeriyan Halil Ağa
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Ağa,

sahibi: es-Seyyid Muhammed Emin Efendi
konusu: Para, han ve dükkanlar
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ala nebiyyihil-halifeti

fi-halkı'l-lahi

fhle şurü' olunur ki; vakfiye-i ülada nam-ı namisi
ajııfe-i beyan olan hala Cezire-i Kıbrıs muhassılı
n-ı divan-ı hümayundan Saadetlü es-Seyyid Muhammed Emin Efendi
Teri meclis-i şeri'-i enverde bundan akdem
şajııh ile vakf ve tescil ve teslim ile'l-mütevelli eylediği,
'ki yüz guruş nuküd-ı mevküfe-i mezbüreye

m nasb

eylediği emanet ile ma'rüf ve diyanet

şüf Emir el-Hace Muhammed Ağa müvacehesinde tam ve bast
Il1eram idüb, vakfiye-i illada nuküd-ı mevküfe-i mezbürenin
al-i ziya'I galib ve melhuz oldığından, akara tebdil
ası her vecihle enfa' ve evla olmakla bu esnada üç bin
şiraen yed-i mülkümde olub, saraçlar sükında kain
ma'Iümati'l-hudüd

Çulhalar Hanı dimekle

dört hücratı müştemil han ile ittisalinde
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atma Kadın binti'J-Merhüm Hüseyin Efendi
~tundan altı yüz guruşa iştira eylediğim, bir bab
ve yine mahalle-i mezbürde yeri mukataalu vakf
sı mülk olmak üzre, beş yüz guruşa
fendi ibni'l-Merhüm Abdullah Efendi nam kimesneden
.b, müceddeden bina ittiğim bir bab kahvehane
lıan-ı mezbür ittisalinde kezalik yeri mukataalu
'binası mülk olmak üzre Beytül-Mal Katibi
id İbrahim Efendi'den üç yüz guruşa iştira eylediğim
da, nuküd-ı mevküfe-i mezbüra iki bin iki yüz
kabelesinde istibdalen mütevelli-i merküme teslim

i vakfıyyet

üzre tesellüm ve kabul ve nuküd-ı mevküfe-i mezbüre

· yüz guruşı semen olmak üzre
ve teslim ve ben dahi yedinden tamamen ve kamilen alız
tecdid-i şürüt iderem ki: Han-I mezkur
mezbüra sene bi-sene icare-i sahiha ile
olunub, hasıl olan gallatından

53

\............,. , ; ;,; ,;}_ , , \_;,_~----"
,ı;-=., ~

~~

• ..__,..•

.1.,__,_..:,':--~ "' .-:,,._{..,) ..ı....::;,.~_.ft
\ ~· ,, ...-r-=' ~,;,

__ ~,:\_g

$1,,',?4

\_j~_,5-,_.!!r

~4

~~~,..P--r-,~ ..' ~-L--~:..........:....=-~--1'-...rl>>

~--?5x-

,_. c_\:::s~::;:,~, ..-.,,-\.:,-~~~e;:...:..) ~'
,;r:J:.-,;_,> \..;;......,__:, ~J
<-=>-~- . ; )__;....--.'ı__,. \

\ ,_:_,~~

...::,~
'J::> ~-r:. .
-_;;~---"\_s~..:..., -..o.......--=-5 .,_::-,;. ~~....,

---

~~-~~

...::;>_;, \ .,.~...G
t.--=-~~~J

.111'\

.•

-

''\"ı....::,;:ı...-~ . . ~
.

~:~~

<-s:Ji'~

~-

.••.. :ıı__,,,

t~',{{ı

,,--;;-<;:>)'
.

-

,I,ıf¥

ı...:..,-:;--<.,,._,..:..:--

'
d~--".~(_.;.-"1_.~r.-~...:;;,.

~

~'!J,

'"
\ ,...:;._::;-;:-..;;.

~_,

~-~

~-

"'-~~
.

. ' .....,_~_,..,.....---" - ' ,\ ~' ~--"--'=
,: ~-,.. . ~. =- •.. ' ~-""
~-? ~
'·1_::,~
\ -

?J>Ç,;~

3;:p~

~:..;__,, \

·~j:_......P-

'--":-~

.,;:;,.,~c..,.:...:.'),._..~
~\<.-6,\
.\..._,, ·.
... ' '

,...;...,...9
··:. ·-

-

il'-{'~-:??ı:

-

lı3
1.tC~

:..:.,,;__,,,_~ '\

~4
.

,.,,,;

#;;~,,

.;.-. .._..- ,...ı.

,e~~ ~--\.,;... .,.___.;, ~~=
~4.~,
~~-_
-----

,

.;-ft>

·,

•.;L-~i<..5..:-......:......, ci~~_;:;_
..

4-«:,ı,~

,-· 1-"'--?_GP
. ....:::-.J..; ~.::'.:=::-~)
- -"\...,. \.F'ijj.'>'
.

,.--r"

-

;;ı.>y '-"-'L:r':? ~_..,,, _;,~~\_~Ü\.;;,,,.....::">

.,,....:,J~:.d~

..•--::'..:'.c:;:;

t..ıg

-=->J \

,£..q.'.~:.l'~

~~-~'~

,.,!:~::,.{~.:;)

ye-i ülada mebsüd ve mestur olan mesarif
zaife sarf olunub, fazlasından senede

ıp ve termime muvaffak oldığım Ömeriyye Cami' -i Şerifi
tinde vaki' makam-I hızr aleyhi's-selam muhtac-ı merammet oldukça,
eş.guruş sarf oluna ve makam-I mezkürde
ece bir kandil ikad olunmak içün rugan-I baha
harameyn mütevellisine senevi otuz guruş
oldukdan sonra on beş guruşluk rugan
eylediği zahir olmağla, on beş guruş senevi
eyn mütevellisine virilüb, on beş guruşı
ahalli mezbürede her gece kandil-i ikad etmek
rneriyye Cami'<i Şerifi kayyumlarına senevi vazife
ve Sarayönü Meydanı'nda vaki' çeşmenin
lrnpulı ma'rüf kahvehane kurbında tecdid
itdiğim çeşmenin her birinin Iede'Liktiza
termimi içün senevi onbeşer guruş sarf
hane-i mezbür ve dekakin-i mezbüre muhtaç
oldukça, fazla-i mezküreden sarf oluna deyu,
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-i kelam itdikde. Tarafeynden her biri ber vech-i muharrir
kabul eylediklerini ba'de't-tasdik efendi-i müma ileyh
etleri istibdal-i mezkürden rucü'
ülküne istirdad ve mütevelli-i merkum dahi sıhhat ve cevazına
ib olan meşayıh-ı kiram hazeratının kavl-i şerifleri
teslimden imtina' ile kema hüve'f-mestüru fi'l- kütübi'l-fıkhiyye
-i mevki' sadr-ı kitab huzurunda
erafian ve her biri fasl

ü

hasme taliba'n olduklarında,

rn-i mumaileyh esbeğa'l-lahu ni'me aleyh hazretleri dahi
en bi'l-hilaf ala men yerahü mine'l-eimmete'J-müçtehidin
li-i meşrüh, istibdal-i mezkürun evvelen
at ve saniyen luzümuna, hükm-i sahih-i şeri 've kaza-i sarih-i mer'i
eğin, ba'de'l-yevm nuküd-ı mevküfe-i mezküre
en-i mülk olub ve han ve dekakin
Iüke-i mezküre dahi vakf olub, nakz
Ja'yıri muhal oldı. "Fe-men beddelehü ba'de ma-semiahü
i.nne ma-ismühü ale'l-lezine yübeddilünehü
e'l-lahe semiun alım"22

-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:181
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evi Şeyhi es-Seyyid Feyzullah Efendi
kam Nakibü'l-Eşraf es-Seyyid Zühdi Mustafa Efendi
· es-Seyyid Mustafa Efendi müfti sabıkan
'züni bi'l-İfta . Faziletlü es-Seyyid Hasan Efendi
Menteşezade es-Seyyid Hüseyin Ağa

t Lefkoşa

Ethem Ağazade es-Seyyid Hasan Ağa
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e sahibi: es-Seyyid Muhammed Emin Efendi
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i ati'f-beyanı mahallinde ketb

\:f"J, t;-GA~.,;.; ı;. St:,

Ü tahriri

iltimas olunmağın canib-i şeriat-i

me'zünen irsal olunan,
Ahmed Efendi hala kaptan-ı derya mansüru-liva vezir-i bi-nazir-i hatem-i

ld ata devletlü inayetlü Gazı Muhammed Hüsrev Paşa yessera'l-lahü bi'l
-yüridü ve ma-yeşa hazretlerinin
hüne-i amede kethüda ve ali şanları ve deruni vakfiyelerde ismi samileri

+ı Hümayun'

dan Saadetlü Semahetlü es-Seyyid Muhammed Emin Efendi,

Seyyid Muhammed Efendi'nin
a varub, zeyl-i vesikada muharriru'l-esami

müslimin huzurlarında akd-i

er' -i şerif-i nebevi eyledikde.
muma ileyh es-Seyyid Emin Efendi meclis-i ma'küd-i mezkürde takrir-i

deruni vakfiyelerde muharrir-i cezire-i merkümede Lefkoşa Kazası'nda
ükında Çulhalar
kurbında

müceddeden

bina ve ihya eylediğim,

· n ve mücevvid efendi hace nasb olunub,
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vakf-ı mezkfuumun gallasından yevmi yirmi akçe vazife virile. Zikr olunan
vefatından sonra
evladı vazife-i mersümesiyle muallim-i sıbyan ola. Evladı bulunmaz ise vakf-ı

efendi lede'l-imtihan mütedeyyin ve mücevvid bir kimesneye vazife-i

-ve vakf-ı mezkürumun tevliyet vazifesi mukaddimen senevi yirmi beş guruş
. ta'yin itmişidim
I-hale hazihi'f-vakf-ı mezkürumun gallasından meblağ-ı mezkur yirmi beş
vazife üzerine yirmi beş guruş
ahı zamla cem'an senevi otuz guruş vazife-i tevliyet ola ve vaktaki nefs-i

~rci'ı ila rabbike rôziyete'm-merziyyeh'+' nidası yetişüb icabete le- hazihi'd-

zizim tayran-ı gülistan alem-i kudsi iledikde, Tevliyet-i mezküre vazife-i
esiyle evladım ve evlad-ı evlad
evlad-ı evlad-ı evladımın batnen ba'de batn zükür ve inasının ekber ve
aslahı ve ümür-ı vakfe
vazife-i mersümesiyle mütevelli olalar ve ba'de vefatihim itkan ve

-I KERİM, Fecr süresi, Ayet no:28
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'lemine meşrut ola ve ba'de vefatihi itkan ve atikatımın evlad-ı evlad-ı evlad
lad-ı evlad-ı evladının
atnen ve ba'de batn zükür ve inasının ekber ve erşed ve eslahı ve ümür-ı

zife-i mersümesiyle mütevelli olalar ve tevliyet-i mezküreye meşrfıtiyet üzre

esne, merasim-i tevliyete arif olmayub, mübezzir ve mütellife gallat aldığı

ukda, ümür-ı vakf-ı mezkürime karışmayub, nazır-ı mumaileyh efendinin
mütedeyyin ve mu'temed
kimesne kaim-makam mütevelli nasb ve ta'yin oluna ve ba'de'l-inkıraz

Ilim-i sıbyan bulunur ise tevliyet-i mezküre vazife-i mersümesiyle evvel-i

ve ta'yin itmem ile ba'de'I-yevm bu meşrütam ile nev-i amel oluna
•. Katib-i mezbür mahallinde
ü tahrir ve mean mürsel-i ümena-i şeri'le meclis-i şer'a gelüb ala vuküihi

.ka'-i bi't-taleb ketb olundı. Fi'I-yevmi't-tasi' fi Şa'bani'l-Muazzam
ve erbain ve mieteyn ve elf (H. 9 Şa'ban 1241) (M.1826)
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efendi muma ileyh, Muhammed Emin Efendi
ileyh, Ahmed Efendi tabi' mumaileyh, el-Hace Hüseyin Ağa tabi'
İbrahim Ağa tabi' muma ileyh, Ali Ağa tabi' muma ileyh,
Ağa tabi' mumaileyh, Osman Ağa tabi' mürnaileyh
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sahibi: Ayşe Gülsüm Koşuna bint-i Süleyman Halleri
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di bi-had ve senay-ı la-yuid ol sani' ferdi çün ve kadim
eyekün hazreti içündür ki; insanı ahsen-i takvim
nakş ve tasvir eyledi ve's-salatü ve's-selamü ala
.i'l-müzennebın fi-yevmi'l-haşr ve'l-karar ve ile'l-ehyar

a ba'd iş bu kitab-ı

sıhhat-I nisabın tahrir ve testir ve inşa'sına

badi oldur ki; halen Baf Sancağı'na tabi' Lapityu Karyesi
dahilinde kain Lapityu Çiftliği dimekle
f, bir tarafı mezkur köy çeşmenin ayak suyu harkı
/

tarafı Babalukka nam suyun dere yanından harkı ve bir tarafı
hanelerine müntehi ve bir tarafı Çikobiyağı Çeşmesi'nin
enba'i ile bu cihetden köy alt mezaristarıı ve ba'zıda
ioi Çeşmesi'ne giden köy yolu ile mahdüd, Ağmaşişinodi
uduva ve iş kazmada ve Pervola nam dört kıt'a yekdiğerine mülahık
fıu.rn,n..a

tahminen seksen dönüm arazi ve derünlarında müsmire ve gayr-ı
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ar ve haneleriyle iki kıt'a havz ve Vuni Dağı
ekle ma'rüf dağın karye-i mezbür cihetine doğru olan
acında kain Babalukka nam mahalden çıkan sudanda,
,ray-ıkadimi bulunan Ayamoni Medoşi altından Ayaavrosi
ülinde kain, ciba'J-i mezkur yamacının bütün sırtı ve
menba'i yanından köyün üst mezaristanı
ından bulunan İstado Yolu kenarından, köy haneleri
ıridan çiftlğ-i mezbür hanelerinin alt ve üstünde
mezkfır havuzlara her perşembe sabahından cumartesi
mına kadar ceryan iden, mezkur Babalukka
I

'm havı işbu Lapityu Çiftliği ile saire birçok
cezirenin hin-i fethinde serdarlıkla gelmiş
ımızdan Rüstem Bey'in menkühe idindiği
ık ceddimiz Sinyorina Elan bint-i Mistru nam diğeri,
Hanım'dan oğlu Ali b. Rüstem Bey ve büyük oğlu
Ahmed Ağa b. Ali ve büyük oğlu Tahir ve Aziz
an Köse Ahmed Ağa' dan intikalen, bin iki yüz on dört
gelinceye kadar ecdadımız muma ileyhimin zabt ve
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flarında mülk-i sari'hleri iken ve pederimiz Süleyman

'b. Tahir

Bey'in hal-i sebaveti idi ki; ef'ül-i zımmi

anların biz müslümanlar üzerine galibiyetleri hasbiyle
ileyhim cedd-i emmimiz olan Tahir ve Azız Beyler'i
ıh katl ve ihlak ve çiftliğ-i mezkürla bütün
laklarını Çamlı Manastır ruhabeyni tarafından
gash eylediklerinden, bu kere kardeşlerim
ed ve Ali b. Süleyman Halleri ile beraber canib-i mahkemeye
··aca'a hukükumuzı isbatla ba-ma'rifet hükümet
eylediğimiz emlaki, ma-beynimizde bi't-taksim
isabet iden salifü'l-beyan ma'-i cari'
.~milat-ı saireyi havı, Lapityu Çiftliği
:rı]i'l-lahi's-samed

ve taleben li-merzati rabbi'l-ehad,

ahıh-i müebbet ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf
ve şöyle şart eyledim ki: Mezbür ma' -i cari
üştemilata havı, Lapityu Çiftliği'ni kerimem Havva bint-i Ali Konari

.an idare ve yahud icare-i

şer'iyye
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..lr idüb, hasıl olan nema ve
.ıra.tından cedd-i izamım Köse Ahmed Ağa'nın

'ğ-i mezkur ortasında ihya ve kisresi
e bin iki yüz on dört senesine
eeye kadar, eday-ı salavat-ı müslimine mahsus
id iken, ehl-i zımmi hristiyanın teksiri
alı-i islam üzerine ziyade galebeleri
iyle, ahali-i İslamı perakende perişan itdirerek,
rManastır rahabeyni taraflarından ber-takrib zabt
iseye tahvil ve bu kere muhassılımız Devleti-O. İnayetlü
:flu Muhammed Paşa Hazretleri'nin kema fi's-sabık

et haline tahvil

ve irca' itdiği mescid-i şerif-i

@.ı.-enin ikad-ı kanadili içün rugan-ı zeyt,

fi sıhhat-ı sebebi tefrişiyesinin hasırları mesarif ile
içünde hibe on guruş ve her gice ruhuma
işerıf ve leyali-i mukaddesede birer hatm-i şerif
patla mahiye beş guruş vazaif virildikden
ıaua-ı

galla kerimern mumaileyh labis-i liba's-ı hayat
64

ça ona meşruta olub, muhasebe ve muamelatına uhradan artık
şne karışmaya ve kerimem muma ileyhanın vefatından sonra
muharerem vecihle zekür evlad-ı evlad-ı evladına

ba'de batn ale's-seviye fazla-i galla-i aid ve idare ve
icare-i şer'iyyesine dahi olan mezkürenin ekberine meşrut
aaza'l-lahi teala silsile-i evlad-ı zekür mefküd
rrıunkarız olurlar ise ol vakit ta'yin olunan meşrütum vecihle vezaif-i

azla-i galla evlad-ı inasım kaffesine aid ve meşrut
in ba'd nakz-ı nakizına mecal-i muhal ve tebdiline imkan-ı mümteniu'l-

beddelehü

ba'de ma-semiahü

semiun alim."24

fe-inne ma-ismuhü

Harrara fi-yevmi's-sabi'

selasin ve mieteyn ve elf (H.7 Cemaziye'l-Ahir

ale'l-lezine

min Cemaziyc'l-Ahir

1236) (M.1821)

"b Ayşe Gülsüm Koşuna bint-i Süleyman Halleri Karye-i Lapityu
Bakara Suresi, Ayet no:181
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bin Süleyman Kazıcı Kasaba-i Baf, Osman Uffan Hacı Mustafa keza,
Hasan Kodru keza, Musatafa Yolalı keza, Ali Kani Karye-i
sınan Burhanı keza, Mustafa Karabela keza, Musatafa Şaklaban keza,
l_andalı keza, Muhammed Siyazda Falya
~--i şühüdü'I-hal
Baf, Molla Muhammed müezzin keza, Dolobo
,tavrokof, Süleyman Efendi Naib Kukla İstavrokof, Muhammed Ali
ı:ım Kukla, Ali Vreçça, Hasan Tabalı Baf

66

sahibi: Havva bint-i Ali Mustafa Konari
9nusu: Çiftlik

no: 9/1
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€eziresi'nin hin-i fethinde cezire-i mezbüre müdafaatından
~tine serdar ta'yin buyrulan, Rüstem Bey'in haremi
aElan bint-i Mistru nam, diğeri Ayşe Hanım'dan

l~µ oğlu Ali bin Rüstem Bey ve andan büyük oğlu Köse Ahmed Ağa'ya
lJüyük oğulları Aziz ve Tahir Beyler'e
leµ ve müteselsilen iki yüz on dört senesine gelinceye

t--ı tasarruflarında mülk-i sarihleri

iken ba-iradey-i seniyle

_lılal olunan, Aci Yorgaki'nin vakt-i zamanında
inin teksiri ve ahali-i islamiyye üzerine ziyade
Jeri hasbiyle hiyanetlerinden naşi muma ileyhüm Tahir ve Aziz Beyler'i
µde ve perişan itdirerek ve oğulları Süleyman Halleri

tsebavet-i sinni olmasından kamilen emlaklarını
pnılarda tevsi' ve ta'mir idilen Çamlı Manastır
ın taraflarından fuzülen zabt ve gash ve mescitlerini
'lise ittihaz eylediklerini, evlad-ı muma ileyhimden

67

ed ve Ali ve Ayşe Gülsüm Koşuna Halleri benün ve bint-i Süleyman

gelüb, keyfiyet-i mezküreyi ba'de'J-iddia'

şer'Imiz emlaklarmın ve mescidlerinin istirdadını
ekle, canib-i şer'i şeriflere dahi bu husus içün beyyine
jldik de kazay-ı mezkur ve kazahay-ı sairenin
çemal ve udül-i müsliminden Hüseyin ve Osman
yrnan ve Yusuf ve Ali ve Musatafa ve saire birçok ahali
ecemmü' ve her birleri müsted'Ilerin da'valarına

7ıtakrir

ve ifay-ı şehadetle emlak-ı münaze'

şted'ilere ve mescid-i şerifde kema fi's-sabık mescid haline
hükm-i şer'I lahik oldığını, natık-ı tevarüd iden
a'lam-i şcr'inin icrası lazıme-i halden
,mescid-i şerifi mezküre ke'l-evvel mescid haline tebdil
-ı mezküre bi'f-istirdad müsted'Iye-i merkümane red ve teslim
vııııaıa;ıa,

müsted'iye-i merkümanın merküme
68

ülsüm Koşuna bint-i Süleyman Halleri'nin hissesine isabet iden
sahifelerde muharrer vakıfnamenin natık olduğı, ma' a müştemilat
Çiftliği namıyla ma'rüf çiftliği karye-i mezbürede huzurumuzda
muharreresi vecihle vakf ve habs eylediği cihetle benin nehü't-teala
n böyle bu suretle destüru'l-amel

olarak şürüt-ı muharrere-i

vakıfa

a bulundukca rencide olmamak üzre tasdik olunur.
n fi'l-yevmi's-sümin

min Zi'l-ka'de sene sitte ve selasin ve mieteyni ve

11-ka'de 1236) (M.1821)
arye-i Lapityu Kaza-i Baf
ahibe-i vakıf Havva bint-i Ali Mustafa Konari
Lapityu 1236 el-Hace Hasan Ahmed Kaçık
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ıye sahibi: Hacı Mustafa bin Ahmed ibn-i Hüseyin bin Hacı Yakub
ın konusu: Dükkan ve kahvehane
ıye no: 10/1
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eizze hassa iba'dehü bi-sarfi emvalehüm ila envai'l

ve eanehüm ale'f-iktisabı

esnafi'Lmehômedi'Lrrıüberrat

ve's-selatü

ve's-

ala rasülihi Muhammed'in
·n-beriyyat ve ala alihi ve ashabihi ve't-tabi'ine "el-yevme yestezillü mer'ü
şadakati"25 emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan ve ceride-i bedi'u'l-ünvanın

sdir ü imlasına badi oldur ki: Kıbrıs Ceziresi'nin

merkez vilayeti olan

Kazası'na mülhak Değirmenlik Nahiyesi'ne tabi' Mora Karyesi
lerinden

sahibü'l-hayrat

ve'l-hasenaı

Hacı Mustafa bin Ahmed ibn-i

bin Hacı Yakub meclis-i şer'i şerif-i enverde vakf-ı ati'J-beyana Ii-ecli't-

'yin eylediği, Lefkoşa'da

Ayasofya Cami'<i Şerifi imamı Mükerremetlü

ed Salahaddin Efendi bin Mustafa Efendi mahzerinde

ikrar-ı tam ve

il-meram idüb,
malımdan ifraz eylediğim Mora Karyesi'nde kain yüz on beş numaralı ve
µ.ni sene 1888 tarihli koçan mucibince tarafları yol keza
d Molla Muhammed veresesi ve İbrahim Molla Muhammed Zaim Molla
ed ve Hacı Muhammed Ahmed Yakub ile mahdüd bir bab kahvehane ve
anı hasbetenli'l-lôhi's-samed
sahih-i müebbet ve habs-i sarih-i muhalled ile vakfve habs idüb şöyle şart
·: Zikrolunan kahvehane ve dükkan icar olunub,
GÜMÜŞHANEYİ, Ramüzü'l-Ehadis, Pamuk yay., İstanbul, s.103
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~rtından beher sene iki yüz guruş karye-i mezbüre cami'<i şerifinde imam
.zata virilerek iki hatm-i şerif okutdurile. Mezkur hatimlerden
i.Ramazan-ı Şerif de karye-i mezbüre cfuni'-i şerifinde yevmi birer cüz'i
Kerim tilavet itmek üzre bayram gicesinde hatm idile ve diğeri
r cum'a günleri kable salati'z-zuhr yine cami' şerifi mezbürde bir cüz'
kerim tilavet itmek üzre beher sene bir hatm ikmal idüb, Kurban Bayramı
i hatm idile ve hatm-i şeriflerden hasıl olan sevabı benim ve valideynim
akraba ve taallukatımın ervahına hediye ideler ve yine kahvehane
hasılatından

beher

sene

yüz

guruş

sarfiyle,

şehr-i

elde bir cum'a günde karye-i mezbüre caıni-i şerifinde menkıbe-i
Hazret-i Peygamberi
t itdirilüb, sevabı benim ile valideynim ve cem'i akraba ve taallukatımın
hediye idile ve hasılat-ı mezküreden
altmış guruş vazife-i tevliyet olarak mütevelliye aid ola ve beher sene
ber-vech-i meşrüh üç yüz altmış guruş
11.<.dan sonra mütebakisi mütevelli yediyle istirbah idilerek, bu paradan
iza kahvehane ve dükkanın ta'mir ve termimi ve mesarifat-ı sairesi
oluna ve ben Iabis-i liba's hayat oldukça vakf-ı mezbüre mütevelli olub,
sonra karye-i mezbüre côrni-i şerifinde mütevelli olacak kimse
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" haki
nivakfıma
dahi mütevelli ola ve Lefkoşa Kazası
akımı·, ş-şer 'i dahi vakf-ı
hasbi nazır olub, sene bi-sene mütevellinin hesabına baka. Şayet

ider ise; hakimi'ş-şer't ani azl ile karye-i mezbüreden taallukatımdan
eb ve aslahı mütevelli ta'yin ide. Taallukatımdan kimse
nmaz ise; karye-i mezbüreden ve yahüd Lefkoşa'dan müstekim ve
bir zatı ta'yin ide deyu, ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyüd-ı berleh,
eve dükkanı
an ani'ş-şevağil, mütevelli:mumaileyh Muhammed Salih Efendi'ye teslim
akfiyyet üzre, kabz ve tesellüm ve sair mütevelliden evkafdaki tasarrufları

di didikde. Gıbe't-tasdikı'ş-şer'i vakf-ı mezbür butlan vakf-ı akara ba'de
m-i luzüm-ı tesbit ve akar-ı mezküri kendi mülkümden
.dad idüb, mütevelli muma ileyh dahi: sıhhat ve lüzuma zahib olan eimme
mukabele berleh-i hükm taleb idicek fi-zamanına bi-dini'l-

".olan vech-i muhtar üzre hakim-i mevki' sadr-ı kitab tuba leh ve hüsn-i
endi hazretleri huzuıunda müterafian ve her biri
di mübteğasınca fasl

Ü

hasme taliba'n olduklarında hakim muma ileyh

l-lôhü ni'rne aleyhin dahi alimen bi'f-hilafi'l-cari beyne'Leimmete'l-eşraf

sıhhatine ve saniyen lüzumuna, kaza-i mer'i itmekle vakf-ı mezbür
lazım olub, min ba'd nakz ve ibtali mümteniu'l-ihtimal oldı.
72
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~like ve harrrara fi'l-yevmi'l-hamis min şehri Şa'bani'f-Muazzam Ii-sene
rın ve sülüse mie ve elf 1323 (M.1905)

Salih Bahaeddin Efendi
n.<.ı.uuı

Muhammed Nazım Efendi

NJ.~.:suu.aEfendi
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düli'l-Iôhi'I-Iezi eizze hassa iba'dehü bi-sarfı emvalehüm ila envai'l.
ünehüm ale'l-iktisab-ı esnafi'l-mehamedi'l-mübcrrat ve's-selatü ve's
asülihi Muhammed'in
,tjyyat ve ala alihi' ve ashabihi ve't-tabiine "el-yevme yestezillü mer'ü
ati"26 emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan ve ceride-i bedi'u'Lünvanın

imlasına badi oldur ki: Kıbrıs Ceziresi'nin merkez vilayeti olan
ası'na mülhak Değirmenlik Nahiyesi'ne tabi' Mora Karyesi
inden, sahibetü'l-hayrat ve'l-hasenat Penbe bint-i Nuri bin Ahmed nam
şer'i şerifi enverde, vakf-ı ati'l-beyanı li-ecli't-tescil mütevelli nasb
eylediği, Lefkoşa Ayasofya Cami'<i Şerifi imamı mükerremetlü
Salahaddin Efendi bin Mustafa Efendi mahzerinde ikrar-ı tam ve

ı:ılımdanifraz eylediğim dört bin guruş hasbeten li'l-lahi's-samed vakf
Jiebbet ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart
ki: Zikrolunan dört bin guruş ba-yed-ı mütevelli rehn-i kavı ve kefil-i
d.e on iki hesabıyla istirbah idilüb, hasıl olan gallasından
'.an olan zata senevi'iki yüz guruş virilüb, iki hatm Kur'an-ı Azimu'ş
itdirile ve mezkur hatm-i şeriflerden birisi Ramazan-ı Şerif de

,,.••.,uuııı
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olunub, Leyle-i Kadir' de hatın idile ve diğeri idin beyninde tilavet
urban Bayramı Gecesi hatm idile.
den hasıl olan sevabı benim valideynim ve bi'l-cümle akraba ve
111

ervahına hediye idile ve beher sene şehr-i rebi'ül-vvelde bir cum'a

m'a günü, karye-i mezbür cômi-i şerifinde menkibe-i veladet hazret-i
.ri tilavet itdirilüb, gala-i mezbüreden mevlüdhanlara
ii. üd ve gül-ab-ı baha olarak beher mevlüd-i şerif içün yetmiş beşer guruş

ve bundan dahi hasıl olan sevabı kezalik, benim ile valideynim
le akraba ve taallukatımın ervahına hediye idile ve galla-i mezbüre den
i.guruş vazife-i tevliyet olarak mütevelliye aid ola ve beher sene

-I

galla asl-ı male zam idilüb, bi-yed-i mütevelli istirbah oluna ve ben

a'.shayat oldukça, vakf-ı mezbüre mütevelli olub, vefatımdan sonra
.-i mezbüre cami-i şerifi mütevellisi vakf-ı mezbüre dahi mütevelli ola ve
Kazası hakimi'ş-şer'i bulunan efendiye dahi vakf-ı mezbüre ber-vech-i

olub, beher sene mütevellinin hesabına baka ve şayed mütevellinin bir
zuhür itler ise hakim-i muma iley tarafından azl idilüb, karye-i mezbürede
imarı akraba ve taallukatımdan bana en yakın ve aslahı mütevelli ta'yin
akraba ve taallukatımdan kimesne kalmaz ise hakim müşarun ileyh
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ütedeyyin bir zatı mütevelli ta'yin ide deyu, ta'yin-i şürüt ve tebyin-i
berleh zikr olµnan dört bin guruşı mütevelli müma ileyh Muhammed

vakfıyyet üzre kabz ve tesellüm ve sair mütevellilerin
itasarrufları gibi tasarruf eyledi didikde. Gıbe't-tasdikı'ş-şer'i

~-i mezbüre semt-i vifakdan canib-i şikôka teveccüh idüb, vakf-ı nuküd ve
ı:ı.

olan şurüd ve kuyüd inde'I-eimmeti's-selasirı

sahih olmadığından,

.ffmezbürden rucü' ile meblağ-I mezbür dört bin guruş istirdad iderem ve
mütevelli muma ileyh tenbih olunmak muradımdır didikde.
vem müma ileyh dahi cevab-ı ba-savaba mütesaddi olub, vakf-ı nuküd her
inde'l-eimmeti's-selasın

sahih omayub, lakin İrnam-ı Züfer'den

İmam-ı

vakf-ı nuküd ve ana müteferri' olan şürüt ve kuyüd-ı sahih ve caizdir
blağ-ı mezbüri red ve teslimden imtina' ile hakim mevki' sadr-ı kitab
le hükm-i cariye bi'l-hak ve's-sevab hazretleri huzurunda müterafian ve
sl ü hasme taliba'n olduklarında ve hakim-i müşarun ileyh
ğa'l-lahü ni'me aleyh hazretleri dahi teemmül-i layık ve tefekkür-i faik
~.• Temhid-i kavaid-i hayrı ula ve teşyid-i mebani-i vakfı uhra
ekle, tarafeynin kelamına nazar ve mübtali hayr olmakdan hazar idüb,
t'l-hilafı'l-cari

beyne'l-eimmete'l-eslaf ve mera'iyyen cem-i male büdde

ükm
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afı ala ra'y-i men yerahü mine'l-eimmete'l müçtehidin rızvarıu'l-Iahi
·11.im ecmain, vakf-ı mezbürun sıhhatına ve . saniyen lüzumuna, vakıf-ı

a mahzerinde
I sahih-i şer'I ve kaza-i sarih-i mer'i itmeğin, vakf-ı mezbür sahih ve
,<min ba'd nakz ve tahvili mahal ve tebdili ve tağyıri adimü'I-ihtimôl

en beddelehü ba'de ma-semiahü fe-inne ma-ismühü ale'l-lezine
e inne'l-lahe semiun alım."27 ve ecru'l-vakıfı ale'l-hayyi'I-cevadi'f-

e harrara fi'l-yevmi'f-hôrnis min Şehr-i Receb Ii-sene selas ve işrin ve
eelf 1323 (H.5 Receb 1323) (M.1905)

ili Salih Bahaeddin Efendi
Katibi Muhammed Nazım Efendi
ustafa Efendi

KERİM, Bakara süresi, Ayet no:181
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Ayşe Kadın bint-i Yakub Hüseyin bin Hacı Yakub
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düli'l-lahi'l-lezi eizze hassa iba'dehü bi-sarfı emvalehürn ila envüi'I
eanehüm ale'l-iktisabı esnafi'Lmehamedil-müberrat ve's-selatü ve's-

jhi Muhammed'in hayri'l-beriyyat ve ala alihi ve ashabihi ve't-tabi'ine
yestezillü mer'ü tahte's-sadakati=" emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan
e-i bedi'u'l-ünvanın tahrir

Ü

inşa' ve tesdir

Ü

imlasına badi oldur ki:

Jrysi'nin merkez vilayeti olan Lefkoşa Kazası'na mülhak Değirmenlik

.ı:u;yesi sôkiııelerinden, sahibetü'Lhayrüt ve'l-hasenat Ayşe Kadın bint-i
Şyyin bin Hacı Yakub nam hatün meclis-i şer' -i şerifi enverde,
ati'1-beyana li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve ta'yin eylediği, Lefkoşa
ami'-i Şerifi imamı Mükerremetlü Muhammed Selahaddin Efendi
de, ikrar-ı tam ve ta'biri ani'l-meram etyab-ı malımdan ifraz eylediğim,
hasbetenli'I-lôhi's-samed vakf-ı sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i

habs idüb şöyle şart eyledim ki: Zikrolunan iki bin guruş bi-yed-i
e.hn-i kavi ve kefil-i milli ile yüzde on iki hesabiyle
füilüb, hasıl olan gallasından ehl-i kur'an bir zata senevi yüz seksen

ıç, iki hatm-i şerif tilavet itdirile
GÜMÜŞHANEYİ, Ramüzü'f-Ehadis, Pamuk yay., İstanbul, s. l 03
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hatm-i şeriflerden birisi ramazan-ı şerifde tilavet olunub, Leyle-i
idile ve diğeri ideyn beyninde tilavet itdirilüb,
.yramı Gecesi hatim idile ve her ikisinden hasıl olan sevabı, benim
ve bi 'I-cümle akraba ve taallukatımın ervahına hediye idile
Şene şehr-i rabi'u'l-evvelde bir cum'a günü karye-i mezbüre cami-i
evlüd kıraat itdirülüb, galladan kırk guruş sarf idile

·.}galladansenevi yirmi guruş vazife-i tevliyet olub, mütevelliye aid
ş-i liba's hayat oldukça vakf-ı mezbüra
qlub, vefatımdan sonra karye-i mezbüra côrni-i şerifinde mütevelli
vakf-ı mezbüra dahi mütevelli ola
Kaza-i Mahkeme-i Şer'Iye'si hakimi efendi hasebi nazır olub, beher
hesabına baka ve şayed mütevellinin bir hıyaneti zuhur ise;
mezbürede akraba ve taallukatımdan bana en yakın ve aslah
ta'yin ide. Akrabamdan kimse bulunmaz ise;
ileyh müstekim ve mütedeyyin bir zatı mütevelli ta'yin ide
şurüd ve tebyin-i kuyüd-ı berleh zikrolunan iki bin guruşı
Selahaddin Efendi'ye
ve tesellüm ve sair mütevellilerin
gibi tasarruf eyledi didikde. Gıbe't-tasdikiş-şeri
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-Jmezbura semt-i vifakdan canib-i şikaka teveççülı idiib, vakf-ı nuküd ve
lan şurüd ve kuyüd inde'f-eimmeti's-selas

sahih omadığından,

mezbürden rucü' ile meblağ-ı mezbür iki bin guruşı istirdad iderem ve
mütevelli muma ileyh tenbih olunmak muradımdır didikde. Mütevelli

rba-sevaba mütesaddi olub, vakf-ı nuküd her ne kadar inde'l-eimmeti's
olmayub, lakin İmam-ı Züfer' den İmam el-Ensari rivayeti üzre,
nuküd ve ana müteferri'

olan şurüd ve kuyüd-ı sahih caizdir deyu.

mezbüri red ve teslimden imtina' ile hakim-i mevki' sadr-ı kitab

ve's-sevab hazretleri huzurunda müterafian ve her biri fasl
µklarında, hakim müşarun ileyh esbeğa'l-lahü

la-zale

ü

hasme

ni'me aleyh Hazretleri

i layık ve tefekkür-i faik eyledikde. Temhid-i kavaid-i hayri ula ve
.~nı-i vakf-ı uhra görmekle, tarafeynin kelamına nazar ve mübtali hayr

i'l-hilafi'l-cari

beyne'l-eimmeti'l-eslaf

ve mera'iyyen

bi-cemi' mala

fi'l-hükmi bi'l-evkafr alı men yerahü mine'l-eimmete'l-müçtehidin
dahi aleyhim ecmain, vakf-ı mezbürun olan sıhhatine ve saniyen
ife-i muma ileyha mahzerinde hükm-i sahih-i şer'I ve kaza-i sarih-i
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-ı mezbür sahih ve lazım olub, min ba' d nakz ve tahvili mahal ve tebdil ve
dimü'l-ihtimal oldı. "Fe-men beddelehü ba'de ma-semiahü fe-inne ma-

l=lezine yübeddilüne inne'f-lahe semiun alım."29 ve ecru'l-vakıfı ale'l-

zalike ve harrara fi'l-yevmi ila min Şehr-i Receb Ii-sene sülüs ve işrin ve
mie ve elf 1323 (H. Recebl323) (M.1905)

:kili Salih Bahaeddin Efendi
e Katibi Muhammed Nazım Efendi
yesi Hacı Mustafa bin Ahmed
ustafa Efendi

_ru,,ı:um,

Bakara Süresi, Ayet no: 181
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sahibi: Rabiye bint-i Kara Mustafa
konusu: Zeytin ve harnub tarlası
e no: 13/1
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amdüli'f-Iühi'l-lezi eizze hassa iba'dehü bi sarfı emvalehüm ila envai'f
e. eanehüm ale'l-iktisôbı esnafı'l-mehamedi'l--müberratve's.,selatü ve's
.~la rasülihi Muhammed'in hayri'l-beriyyat
.®la alihi ve ashabihi ve't-tabi'ine "el-yevme yestezillü mer'ü tahte's

f',30 emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan ve ceride-i bedi'u'l-ünvanm tahrir
ve .testirve imlasına
oldur ki: Kıbrıs Ceziresi'rıin merkez vilayeti olan Lefkoşa Kazası'na
ime Nfilıiyesi'ne tabi' Kazafana Karyesi sakinelerinden, sôhibetü'l-hayrat
at Rabiye bint-i Kara Mustafa
işer'-i şerif-i enverde vakf-ı aıi'l-beyôna li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve
J~diği, mezkur Gime Kasabası ahalisinden Halil Sabri Efendi bin Hacı

ı:-inde, ikrar-I tam ve ta'bir-i ani'l-meram idüb, etyab-ı malımdan ifraz
Kazafana Karyesi'nde Bodaidise Kilise üstü Çampo Mevki'inde 5390

emmuz 905 tarihli koçan mü' cibince tarafları Bella Paisli Vasili Hacı
()mer Ahmed Dede Ağa ve Bella Pais Yolı ve keza Kara Salih Kara

a.Paisli Vasili ve Kasti ile mahdüd iki dönüm bir evlek arazi derununda
lıınan ve 5291 numaralı ve 7 Temmuz 905 tarihli

'.iv<><>rlrlin
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ü'cibince ve mezkur taraflar ile taht-r tasarrufunda olan, on sak zeytün

]<i sak harüb eşcarı ve yine karye-i mezkı1rede ve mevki-i'mezbürde
hmed Dede Ağa tarlasında 5292 nümralı ve fi 7 Temmuz 905 tarihli
cibince, Rabiye Kara Mustafa ve Bella Paisli Vasili Hacı Kosti
Halil ve Havva Muhammed Dede Ağa ve Ömer Ahmed Dede Ağa
rtaht-ı tasarrufunda olan iki sak zeytün eşcarı ve yine karye-i mezkı1rede
i.mezburde,
Paisli Vasili Hacı Kosti tarlasında 5292 nümralı ve fi 7 Temmuz 905

an mü'cibince Bella Paisli Toğlı Hacı Kosti,
la Paisli Hacı Kosti Yorgi veresesi ve Nuh Halil ve Ömer Ahmed Dede
.taraf Rabi ye Kara Mustafa ve Kara Salih Kara Muhammed
aflarıyla, taht-ı tasarrufumda olan üç sak zeyün eşcarı ki cem'an on beş
ve iki sak harüb eşcannı, hasbetenli'f-lôhi's-samed
sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle
'in ki: Zikrolunan

eşcarın hasılatından

beher sene yüz yimıi guruş

" -ı Şerif de bir hatm-i şerif tilavet itdirilüb, Kadir Gicesi indirile ve

ış guruş virilerek, beher cum'a gicesi bir yasin-i şerif
itdirile ve beher sene kırk guruş sarfıyla, şehr-i rebi'ü'l-evvelde karye-i
mi'<i şerifinde menkibe-i veladet-i hazreti peygamberi tilavet itdirile
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lltlların cümlesinden hasıl olacak sevabı, benim ve vôlideynimin ruhuna
irile ve Iabis-i liba's hayat oldukça iş bu vakfa kendim
vem olub, vefatımdan sonra Ömer Ahmed mütevelli ola. Anın vefatından
J~d-ı evlad-ı evladının batnen ba'de batnı ekber ve erşedi mütevelli ola.

arız olur ise Muhammed Salih Ahmed'in evlad-ı evlad-ı evladının ekber
mütevelli ola. Bunlar dahi münkarız ololur ise; Hacı Mustafa Ahmed'in
-ı evlad-ı evladının ekber ve erşedi mütevelli ola. Ne'üzu bi'l-Iah
olur ise hakimü'ş-şer'I

ve Kıbrıs Osmanlı Murahhası

-i mezküre ahalisinden intihab idilecek, mütedeyyin ve müstekim bir zat
şürüt ve tebyin-i kuyüd-ı berleh eşcar-ı mezküreyi
i.' ş-şevağil
em mumaileyh Halil Sabri Efendi'ye teslim ol dahi vakfıyyet üzre kabz
ve sair mütvellilerin evkafdaki tasarrufları gibi tasarruf eyledi didikde.

e-i mezbüre butlan vakf-ı akara ba'de kavi adeın-i lüzuma teşebbüs ve
üri kendi mülküne istirdad idüb, mütevelli mezbür dahi sıhhat
zahib olan eimmei din kavilleriyle mükabele-i berleh hüküm taleb
beyne'Lulemai'l-i'zam
kitab tuba leh
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cari olan vech-i muhtar üzre hakim
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hüsn-i meab efendi hazretleri huzurunda, müterafian ve her biri
~ğasınca fasl Ü hasme taliba'n olduklarında, hakim muma ileyh esbeğa'l-lahü

i alimen bi'l-hilafi'f-cari beyne'l-eimmeti'l-eşraf vakf-ı mezbürun evvela

ve saniyen lüzumuna kaza-i mer'i itmekle, vakf-ı mezbür sahih ve lazım
in ba'd nakz ve ibtali mümteni'u'l-ihtimal oldı.
zalike ve harrara fi'f-yevmi'r-rabi' aşera min Şehri Rebıü'l-.Alıir Ii-sene
işrine ve sülüse rnie ve elf 1323 (H. 14 Rebiü'I-Ahir 1323) (M.1905)

a Karye Muhammed Fehim Efendi
amı Hacı Muhammed Ziya Efendi
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Hanım bint-i Sirac Hasan Efendi
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.mdüli'l-lahi'l-lezi eizze hassa iba'dehü bi sarfı emvalehüm ila envai'l
e eanehüm ale'l-iktisabı esnafi'l-mehômedi'l-mübcira

ve's-selatü ve's-

ammed'in hayri'l-beriyyat ve ala alihi ve ashabihi ve't-tôbi'ine "el-yevme
.ü. mer'ü tahte's-sadakati"31 emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan ve ceride-i

şa' ve testir ve imlasına badi oldur ki: Kıbrıs Ceziresi'nin merkez vilayeti
mülhak Gime Kazası'rıa tabi' nefs-i Gime Kasabası

ia'rıf-i şer'I ile ma'Iüme Şerife Hanım bint-i Sirac Hasan Efendi meclis-i
rif-i enverde vakf-ı ati'l-beyana li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve ta'yin
,kasaba-i mezbüre
sinden Halil Sabri Efendi ibn-i Hacı Mustafa Efendi mahzerinde ikrar-ı tam
ır-i ani'J-meram idüb, malımdan ifraz eylediğim kasaba-i mezbüre ve

nümarüda kain 121 nümralı ve 26 Kanün-i Evvel 912 tarihli koçan
i.nce ber-vech-i mülkiyet-i tasarrufunda bulunan bir bab hane
sundurma ve havz ve havlı ve bahçeyi cem'i müştemilatı ve tevabi'iyle ve
"imezbüreye ceryan itmekde olan, yarım çuvaldız suyı hasbetenli'l-lahi's-
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sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i rnuhalled ile.vakf ye habs idüb şöyle
im ki: Zikrolunan hane ve bağçe ve su ve saire müşteırı.ilatı.ınüteveHi
~sıyla icar olunub, hasıl olan varidatından hane-i mezkürenin ta'mir ve
pi.'1-icra beher sene Girne Cami-i Şerifi imamı bulunan zata
atm-i şerif tilavet itdirilüb, şehr-i rebi'ü'l-evvelde cami'<i şerifde bir
şerif tilavet ve akabinde mezkur hatm-i şerifin duası icra itdirile.
ik beher sene kasaba-i mezbüre mektebinde muallim bulunan efendiye bir
iftilavet itdirilüb, Ramazan-ı Şerif de Kadir Gecesi duası icra itdirile
-i şerifler ile mevlüd-i şerifden hasıl olan sevabı fahr-i kainat aleyhi
Iavat ve ekmel-i tahiyyat efendi hazretlerinin
Iad-ı kiram ve ezvac-ı mutahherat ve bi'I-cümle ashab ve hazeratmının
yyibelerine ihda idüb ve ondan hasıl olan sevabı benim ile valideynim
i'l-cümle akraba ve taallukatımın

ve merhum zevcem Hasan Fakih

ve evlad ve akraba ve taallukatının ervahına hediye idile ve beher sene

.µz beş guruş ve mevlüd-i şerif tilaveti ve üd ve seker-i baha içün yetmiş
virile ve bunlardan fazla kalacak
mütevelliye
,u.ıuıac>ı

aid ola ve ben labis-i liba's hayat oldukça hane-i

bana meşrut olacağı gibi tevliyet dahi bana aid ola.
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fatımdan sonra büyük biraderim Nakşi Efendi ve ba' de Muhammed Ağa ve
uhsin Ağa ve ba'de Mustafa ve andan sonra Hacı Osman Efendi sırasıyla
evelli olalar ve bunlardan sonra bunların evlad-ı evlad-ı evladlannın ekber
<.fiillütevellı ola ve maaza'f-Iahi teala bunlar dahi munkarız olurlar ise;
tin hakimi'ş-şer't ve müftisi ma'rifetiyle mütedeyyin ve müstekim bir zata
idilüb, mütevelli ta'yin ide deyü, ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyüd ile hane-i

an ani'ş-şevağil mütevelli mümaileyhe teslim ol-dahi kabz ve tesellüm ve
evkafdaki

tasarrufları

gibi hasbeten mine'z-zaınan

1m-ı ifadey-i meram itdikde, gıbe't-tasdiki'ş-şer"i

tasarruf

vakıfe-i mezbüre in'anı

semt-i ahire atıf idüb, mükteday-ı eimmeden İmam-ı A'zam ve hümamü

anife Hazretleri'nin mezheb-i şeriflerinde vakf-ı akar sahih lakin
ğla, rucü' -ı meşru' ve İmam-ı Muhammed bin Hasan

gayr-ı

eş-Şeybani

~tleri'nin katında vakıf-ı menfaat-i vakfı kendi nefsine şart itmekle, vakf
""ına binaen vakf-ı mezbürden rucü'
ar-ı mezküreden mütevelli muma ileyhin kasriyyet ke'l-evvel mülkiyet
fed ve teslim-i tenbih olunmak malübumdur didikde.
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tevelli muma ileyh cevab-ı ha-sevaba mütesaddi olub, her ne kadar mal
eArif Samedani Ebu Yusuf eş-Şehir bi'l-İmami's-Sani
etleri indinde, vakıf-ı mücerred vakfet dimekle ve İmam-ı Muhammed bin
ani Hazretleri katında teslim ila mütevelli olmakla, vakf-ı mezbür
ve hızım oldı deyu, red ve teslimden iba' ve imtina' idüb, hakim-i mevki'
tab tuba leh ve hüsn-i meab efendi hazretleri huzurunda
rafları ve her biri mübteğasınca fasl ü hasme taliba'n olduklarında, hakim-i
esbeğa'l-lahü ni'me aleyh hazretleri tarafeynin kelamına
ve mübtali hayr olmakdan hazar idüb, vakıfen ani'l-hilafi'l-cari

beyne'l-

'1-eslafvakf-ı mezbürun sıhhat ve lüzumuna hüküm itmeğin,
a'd vakf-ı sahih ve lazım oldı. "Fe-men beddelehü.ba'de
ismühü ale'l-lezine

yübeddilüne inne'l-lahe

ma-semiahü fe

semiun alim."32 ve ecru'l

'l-hayyi'l-cevadi'l-keriın
zalike ve harrara fi'l-yevmi's-samin

min şehri Rebi'ü'l-A.hir

Ii-sene

ve işrin ve sülüse ve mie ve elf

1328 (H. 8 Rebi'u'l-A.hir

1328)

Muhammed

Nazım Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa, Lefkoşa

Hacı Muhammed Ali Efendi ve Lefke ahalisinden Hazım Bey bin Hacı

KERİM, Bakara Suresi, Ayet no: 181

89

Fatma bint-i Abdülaziz Efendi

onusu: Para
"•.

{t'..;.ı,..::.:.,,.;,_~ ...;_, ',.ıÔ_v~ı~

;_,¥µ.I~~---~,_._-;::',~}(

~!If

~2;·;::;;.;~,~~w._, ıPu:~_,0./;ı,;v-i7?,?_fa;,-;&f't· 'fl
'Jl?if"' j_:;,, ...:..t:;ı.,,,,ı.;,_,, dı_,,;A,,,,,,'/-,.,; ;f.-,ı..:;- '-::/,I~

/:..,IX,"' .91

;t.i .th;:-i-'.!~~'..?'~<-~i/~ ...v'(~.;.:_;!,~~~_;;';"~

·~~

rte~?:ıt,,, ::cJV,,_, ;.;..?-f.v:Vrz·""'~~A-;p,,,..-'-6

p.r /.....-; .

.?,·.·•.·•..·•_.,:,

...

~.,,

'/_..;.,

ı' •

'""pt.7;;/;;·p:İ,;

ı.~ ~Ja. -...6
ı ,-.P_/f;
,J;,,.ı,:,., ;../,.;
• , r-. /,Q,,J w.ı
. (".,•

,!.t I//'":/

~~; »~ u-ı;

'7'

..f Kıbrıs'da

6 ._

J,C Y,_ı~ J~--:;IJ.$i~J -f;,,,ıı: 1-

l' /" ,_,/_J./ '.-!, $;.,I~~I~~s

,.J.t;? ~(I,./--;;'?)

'· ""/!?~ ;~ /
f~f--"~ l:!:~

, ı-e-:»
,., -

(....7

~),?ı!. J',.;.,,,, '":-.1:f': ı;;, ::Jı
. .f'. 0 !/. .,,-, L:.-_;, ;.~;:., W

,.;J~J_.:..::, _,;;..
__J, ..;_,,...U ~ I :_p~

_j

ı

"f

Mahrüse-i Lefkoşa Mahallatı'ndan Ayasôfya Mahallesi'nde

iifetü'z-zat Fatma bint-i Abdülaziz Efendi
tün tarafından, husüs-i ati'z-zikre vekil oldığı Osman Vechi Efendi ibn-i
endi ve Zaim el-Hace Ömer Ağa ibn-i Hüseyin
mesneler şehadetleriyle sabit olan mahalle-i mezbürde sakine, merküme
üteveffi oğlu el-Hace Muhammed Efendi'nin oğlu
Muhammed Efendi nam kimesne meclis-i şer'ide vakf-ı ati'Lbeyana
.ta'yin olunan Abdi Çavuş Mahallesi'nde
Keçecizade Mustafa Efendi nam kimesne müvacehesinde bi'l-vekale
ve takrir-i kelam idüb, müvekkilem merküme
$afiye ile hasbetenli'l-lühi'f-azim ve taleben limerzati'r-rahim etyab-ı mal
malından üç yüz guruşı ifraz ve vakf-ı sahih-i müebbed
-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart eyledi ki.Meblağ-ı

bir buçuk hesabıyla erbah ve istirbah olunub, senevi hasıla neması olan
şı mütevelli merkum
senede üç hatm-i şerif tilavet ve vakf-ı merküme rühına receb-i şerif
gicesinde ve bir hatm-i şerif
server-i enbiya kafile-i asfiya Hazret-i Muhammed Mustafa aleyhi
ve ekmel-i ihsan efendimiz
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mübarek
türbe-i mutahharasına, R amazan-ı Şerif'in yirmi yedinci
etlerının
.
. '
ihd A e diğer hatm-i şerif
. '
Leyle-i Kadır de ı av
. A
k Alik Leyle-i Kadır de
ekkilem oğlu el-Hace
A Muhammed Efendı ruhına, eza
d .~

~lu İbrahim Efendi

tm-i şerif ıger og

A

,

•

..

ffi müvekkilem zevcı

şe hr -ı. re biü
ı 'I-evvelde ve bır. h atın - 1 şerıf muteve rı

ed Efendi'nin ruhuna, kezalik
.. kkil
merkfune valideyni
re biıu.. 'I- evvel'de ve hır. h atm-i. şerif muve ı em
. mezbürde cem'an senevi
..
.
şehr-i
A otuz beş guruş ücret-i
A
hatm-i şerif tilavet ile nemay-ı
mez burden senevı

1\..ı;;L.a.ııl\..

şı ve mütvelli merkum hayatda oldukça mütevelli olub, ha' de vefat oğlu
un oğlu ba'de inkıraz hakim mütedeyyin kimesneyi nasb ve ta'yin eyleye
blağ-ı mezbüreyi

mütevelli

merküme

teslim

eyledi didikde.

Gıbe't

.-;şer'i vekil-i merkum
~cc Mahmud Efendi semt-i vifakdan canib-i şikaka azim ve vakf-ı nuküd
iiteferri' şürüt ve kuyüd ve inde'l-eimmeti's-selase
im rahmeti rabbihü'l-bariye

gayr-ı caiz olduğından, rucü'

-I

berleh hükm-i

ütefari' ve mütevelli reşid dahi vakf-ı nuküd
ana müteferri'

şürüt ve kuyüd inde'Leimmeti'l-kiba'r

afür eğerçi caiz olmayub, ancak Abdullah el-Ensari
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rahmeti rabbü'l-bari hazretlerinin üstad-ı ekremleri olan imam-ı
azret-i Züfer' den buyurdukları rivayet üzre
[dığından, iş bu kavl üzre hükme etba' ve redden imtina' eyleyüb, her biri
ınca müterafian ve fasl ü hasme
olduklarında, hakim mevki' sadr-ı kitab efendi hazretleri alimen bi'l
e'l-eimmete'l-eslüf vakf-ı nuküd
!\t

ve kuyüdına hüküm eylediği gibi vekil merkum tekrar niza'a şurü' ile

üd-ı mezbüre vakfıyeti hükm-i hakim ile
buldı lakin imam-ı akdem Ehil Hanife-i Kufi katında sıhhat-ı lüzümı
olmakla benim içün rucü' emr-i meşrü'dur deyü.
eihle rucü' eyledim didikde. Mütevelli merkum yine cevab-ı ba savaba
eğerçi imam-I müma ileyh
şerif üzre mal ber-vech-i minvaldir ancak; İmam-ı Sanı Ehil Yusuf
~ İmam-I Semadani Muhammed bin Hasan eş-Şeybani
i11da sahih ve lazım olmağla red ve teslimden imtina' iderem didikde.
a ileyh esbeğa'l-lahü ni'me aleyh tarafeynin kelamına
ve mübtali hayr olmakdan hazar idüb, alimen bil-hilaf beyne'l-

a dahi hüküm itmeğin, vakf-ı mezbür sahih ve lazım olub, min ba'd
na-mahal oldı.
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"Femen beddelehü ba'de ma semiahü fe-inne ma ismühü ale'l-lezine
cldiluneinne'l-Iahe semiun alım."33
arrara fi'f-yevmi's-salis aşera min şehri Recebü'l-Mürecceb sene isna ve
yn ve mieteyn ve elf. 1232 (H. 13 Receb 1232) (M.1817)

· d Osman Vechi Efendi

Bakara Süresi, Ayet no:181
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ye sahibi: Nazife Kadın bint-i İskori Hasan

konusu: Bahçe
y~o:.16/1.
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Kazası'na tabi' Lefke Kasabası sôkinelerinden Lefkeli Nuri bin Selim
bin Muhammed ta'rifleriyle ma'rife olan Nazife Kadın bint-i İskori

şer'inde ber-vech-i ati vakfına li-ecli't-tescil mütevelli ta'yin eylediği,

Cemal Efendi ibn-i Hızır Niyazi Efendi mahzerinde takrir-i kelam iderek,
Lefke Kasabası'nda 5444 nümralı
ile mutasarrıf oldığım, Arif Ağa Bağçesi dimekle ma'rüf, tarafları Receb
Bağçesi ve yolu
ayı Muhammed Emin ve Havva Kadın İskori Hasan Bağçeleri ile mahdüd
üm mülk-i bağçemi vakfve habs idüb

şart ve ta'yin eylerim ki: Ben hayatta oldukça vakf-ı mezküruma mütevelli
fatımdan sonra oğlum Ali Faik Efendi bin Müderris
evelli ola ve ba'de merkum Ali Faik'in evlad-ı evlad-ı evladı batnen ba'de

per ve erşedi mütevelli ola ve ba'del'l-inkıraz
evkaf-ı İslamiye gibi Osmanlı Evkafı Müdiri'nin taht-ı idaresinde olarak,
gallesi Lefke Mekteb-i zekür ve inasıyla
~catına sarf oluna ve bağçe-i mezküri kendim hayatda oldukça dilediğim
arruf idüb, vefatımdan sonra
cak mütevelliler icar iderek, hasıl olacak gallesinden bade't-ta'bir
senevi bir hatm-i şerif
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a.at itdirüb, hasıl olacak sevabı evvela fahr-i kainat efendimiz hazretlerinin
rıflerine ve saniyen al ve evlad
ashab ve tôbi'in ve teba'a tôbi'in ve eimmei müçtehidin hazeratının ervah-ı
erine ve ba' de vefat kendi ruhuma ve aba ve ecdad
ümmühat ve ceddatımın sair akraba-i taallukatımla ervahına hibe oluna ve
şerifi kıraat iden efendiye yüz yirmi guruş virile
fazla-i galle her batn-ı evlad ve evladım beyninde mütesafiyen taksim oluna

f müdürünün taht-ı idaresine geldiğinde,
vech-i muharrer Lefke Mektebler'inin

ihtiyacatına sarf oluna deyu, ta'yin-i

ye ta'yin-i kuyüd-ı berleh mütevelli muma ileyhe teslim ol dahi vakfiyyet

'? ve tesellüm eyledikden sonra vakıfe-i mezbüre vakf-ı akar İmam-ı A'zam
eri indinde menzile-i ariyetde olub,
'-ı meşru' ve İmam-ı Muhammed Hazretleri indinde vakıf menafi' vakfı
fsine şart ile vakf batıl aldığına
vakf-ı mezki'ırden rucü' ve bağçe-i mezküri kendi mülküne istirdad
Mütevelli mumaileyh dahi İmam-ı Ebü Yusuf indinde
mücerred vakfet dimekle ve İmam-ı Muhammed indinde teslim ile'l
bulmakla, vakf sahih olur deyu, red ve teslimden
ile müterafian her biri fasl

ü

hasme taliba'n olduklarında

vakf-ı mezki'ırın sıhhat ve lüzumuna
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-i sahih-i şer'! ile hüküm olundı.
emôziye'f-Evvel 1331 ve 21 Nisan 1913

Hasan bin Muhammed
Ali Faik Efendi ibn-i Müderris
alı Ömer Efendi ibn-i Molla Hasan
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eKasabası sôkinelerinden şahsı Lefke Naibi Hasan Halil Efendi ibn-i Hızır
fendi ve Şakir ibn-i Muhammed Ali Efendi ta'rifleriyle
ife Ayşe bint-i Selim Ağa meclis-i şeride ber-vech-i atı vakfına li-ecli't
ütevelli ta'yin eylediği, Lefke Müderrisi Hüseyin Vehbi Efendi ibn-i Hızır

takrir-i kelam iderek nefs-i Lefke'de

Yukarı Mahalle'de

yırmı

Kadın ve yol ve vakıflar ile mahdüd bir bah mülk-i menzil ile bir evlek
ağçeyi vakf ve habs idüb şöyle
ye ta'yin eylediği; vakf-ı mezkürumun tevliyeti hayatda oldukça,

bana ve

efatı Lefkeli Ahmed Remzi bin Şeker Hüseyin
a'de vefatına evlad-ı evlad-ı evladıyla batnen ba'de batn ekber ve erşedi
1ı ola ve ba' de inkıraz
~i hakimü'Lvakt

ile bir mütevelli ta'yin oluna ve menzile ve bağçey-i

iye yed-i mütevelli icar olunub, ba'de't-ta'mir ve't-termim gallesinden
Vi üç hatm-i şerif kıraat itdirilüb, biri İd-i Fıtr'da biri İd-i Adha'da ve biri
ebiü'l-evvelde ihda oluna
ine senevi bir mevlüd-i şerif Lefke'de Pir Paşa Cômi-i Şerifi'nde kıraat
,iakabinde mezkur hatm-i şeriflerden biri
a''oluna ve hatemat-ı şerif ve mevlüd-i şerifden hasıl olan ecr ve sevabı
efatı kendi ruhumla aba ve ecdad
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ümmühat ve ceddat ve sair akraba ve taallukatımın ervahına ihda oluna ve
tm-i şerif ile mevlüd-i şerif içün
yirmi beş guruş sarf ve i'ta oluna ve fazla-i galle mütevelli aldığında
Ahmed Remzi Efendi'ye ve evladına ve evlad-ı evladına
et-i tevliyet geldiğinde fazla-i galle her batında bulunan evlad beyninde
ıyen taksım oluna ve evlad inkırazıyla
irden mütevelli ta'yin olduğında, fazla-i galle Lefke Mektebleri'nin
ına sarf oluna deyu, ta'yin-i şürüt ve ta'yin-i kuyüd-ı berleh
tevelli muma ileyhe teslim ol dahi vakfiyyet üzre kabz ve tesellüm
en sonra vakıfei mezbüre vakf-ı akar İmam-ı A'zam
retleri indinde menzile-i ariyetde olmakla rucü' -ı meşru' ve İmam-ı
ed Hazretleri indinde vakıf-ı menafi' vakfı nefsine
ile vakf batıl aldığına binaen vakf-ı mezkürden rucü' ve menzil ve bağçe-i
· ke'l-evvel mülküne istirdad
mütevelli muma ileyh dahi İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri indinde vakıf

ed vakfet dimekle ve İmam-ı Muhammed indinde teslim ile'Lmütevelli
nmakla vakf sahih ve lazım olur deyu, red ve teslimden imtina' eyledik de.
şeriden dahi vakf-ı mezkürun sıhhat
, ..,..;;.....,,,•.. ,, hükm-i sahih-i şer'I ile hüküm olundı.
Cemaziye'l-Ahir 1331
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ve Lefke Naibi Hasan Hüseyin Efendi

Bey bin Muhammed Ali Efendi ve Katib Muhammed Zeki Efendi
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;..,{-1/.,' 0~{t<: ;/11{'ı,,;Ae,, ~.,J"'-: ".,~

t);

1-Y_.,;;ı;;_., t

•u ,~; ,.,,·:;,;; t: ,·,;_;,;ei,ıb ,.,1, y:,ı ·~.#I/,., 1,:-P <c a:jl?.v vj;ıl;/ı.
;-"' ~.;;,);~; J
ıF,e; ;,;,-:,6 ,, :..r-;:',. <. '..:,;,, '~k ,, 7".':'..~.
ı::ı,.:/_,;~~..:..,.,,
,,.,.,Jf)··,·, _;.;.,·;. .ıJ.;J,:;:;·:., '/.ı''i ~;};::')}).;.,,_ /µ/)/ fl,,9/t:ı~- ,:ı;./,,Ç,,;;ı.4,.,
/
•
,~, •
U, .....,....,..,..,.... /,P' ı.;,.. )"'-• •
.. .J.__~J,,•.,, . . · ..
?.: ı, ~r;i;,(), 'J;.,'(r._ 'fif.:P'J,;, ,. ·~(';,.:;;,, )ı 0,
!'_.··•J.,1;(, ~ ,.aJ-'(C:ı).ı ,Jı.i.ıd h':Jı ,1 ,J:.,11,J,, 1 :J"J ,ıı ,ı,,,, ;,ı,;, fa;:ı c.ı<.ıP'P ..JJ1ı/J>".
""•.
-.
·· ·-..
V/'.J.P.(.
,,t:ır,..,
. ,,,
;:.,--,

;ı,;],

;,ı; i.,·~;-:': t

·ı~v

a

ı-~

('i,

tı/'

-

~

t.

.

,..

'

Lf~& · -1J\ı ~ . , ıJ~-~,~--.
--:--1-<~w~

6

if"

t;ı"

e-i Lefkoşa Mahallatı'ndan

\

Abdi Çavuş Mahallesi sakinlerinden el-Hace

bin el-Hace Abdurrahman li-ecli't-tescil mütevelli nasb olunan
ahzeran Mustafa Ağa bin Abdullah müvacehesinde

takrir idüb, Dağ

i'ne tabi' Kadelyonda Karyesi'nde Kara Hasan Tarlası'nda iki <lib
rahim Tarlası'nda bir <lib cem'an üç <lib zeytün eşcarını, mülkümden ifraz
ve habs idüb şöyle şart eyledim ki:
de hasıl olan rugan-ı zeyt mahsulünden yarım lidre mütevelli vazifesi ola.
i Medine-i Lefkoşa'da kain tahte'l-kal'a
çid-i şerifin kanadiline sarf oluna. Vakf-ı mezbüra madem ki hayattayım ben

m: olayım.

Vefatımdan sonra evlad-ı evlad- evladım

velli ola deyu, ta'yin-i şürüt ve kuyüd-ı berleh yed-i mütevlliye ba'de't
ve lede't-terafi'

sıhhat-ı vakf ve Iüzümı vakfa hüküm olındığı iş bu mahalde

t verildi. 214 /1618

min el-Hace Mustafa, el-Hace Hüseyin, min Ali, Derviş
Efendi ve gayruhum
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re-i Kıbrıs'da vaki' Mahrüse-i Gime Kazası'na tabi' Kazafana Karyesi'nde
a,hibetü'l-hayrat ve'l-hasenat
ifetü'z-zat Sultan bin Davud nam hatun tarafından ber-vech-i cay-i sudur

fı, li-ecli't-tescil
l~tine hükm-i şer'I layık olan el-Hace Ali Efendi bin İbrahim nfun kimesne
tescil mütevelli nasb olunan Hafız Mustafa Efendi bin Mustatafa
acehesinde bi'l-vekale

ikrar-I tam Ve takrir-i kelam idüb, bu kelam-ı

nin karye-i mezbürde
Şavi Bağçesi'nde mağrüs beş dib ve Kumi Bağçesi'nde mağrüs ve alamet-i

dib zeytun eşcanm

şart eyledim

ki cem'an

ki: Beher

yedi dib zeytun eşcarımı

sene eşcar-ı

merkümelerde

em nasb olunan merkum Hafız Mustafa Efendi kendi nefsi içün aks idüb,
üçer hatm-i şerif
ve leyal-i mübarekelerde birer Yasin-i Şerif kıraat ve hasıl olan sevabın

rühına ihda eyleye ve tevliyet-i mezküreye merkum Mustafa Efendi
•ıuUl\.ı.,a.

mütevelli olub,
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evlad ve evladına batnen ba'de batn meşrut olub ve ensabı

".p-ı isthkaka virile deyu, ta'yin-i şürüt ve tezyin-i kuyüd-ı berleh yed-i
Iı,.i merküme ba'de't-teslim ve lede't-terafi'
t-ı vakfa ve Iüzüm-ı vakfa hükm alındığı iş bu mahalde şerh verildi.
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eizze hassa ibadehü bi-sarfı. emvalehüm ila envail
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eanehüm ale'l-iktisabı esnafi'l-mehjtmedi'l-müberrai ve's-selatü

ve's-

µlihı Muhammed'in hayri'I-beriyyat ve ala alihl ve ashabihi ve't-tabi'ine
e yestezillü mer'ü tahte's-sadakati."34 emma ba'd iş bu vakf-ı celilü'ş-şan
i bedi'u'l-ünvanın
ye inşa' ve testir ve imlasına batlı oldur ki: Kıbrıs Ceziresi'nin merkez
Lefkoşa Kazası'na mülhak Gime Kazası'na tabi' nefs-i Gime

4ade Mahallesi sôkinelerinden, sahibetü'Lhayrôt ve'l-hascnat Emine bint-i
,tünmeclis-i şer'i şerif-i enverde vakf-ı ati'l-beyana
t-tescil mütevelli nasb ve ta'yin eylediği, Lefkoşalı Barutçuzade Mustafa
bin Molla Hasan Efendi mahzerinde ikrar-ı tam ve ta'bir-i ani'l-

etyab-ı malımdan ifraz eylediğim kasaba-i mezbürede mahalle-i
5204 nümrülı ve fi 8/Haziran sene 1905 tarihli
koçan mu'cibince bir tarafdan Emine İsmail Hulusi ve bir tarafı yol ve
ehçet ve Nahide Hasan Fakih Efendi Tarlası ve bir taraf Behçet
ide Hasan Fakih Efendi Hanesi'yle mahdüd ber-müceb-i harita bir oda ile
.r havlıya şamil, bir bab haneyi hasbeten Ii'l-lahi'l-ehad vakf-ı sahih-i

·;m,,,rlrlin

GÜMÜŞHANEYİ, Ramüzü'f-Ehadis, Pamuk yay., İstanbul, s. l 03
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fıye no: 20/2
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a.bs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle şart eyledim ki: Ben Iasbi-i
ayat oldukça mezkur hanenin tevliyet ve .süknası
d.i ve vefatımdan sonra Ii-ebeveyn hemşirem Naile bint-i İsmail'e aid ola ve
fatından sonra kasaba-i mezbi'ı.reliHalil Hayri Efendi bin Hacı Mustafa

evelli olub, hane-i mezküreyi talibine icar iderek, bedel icanndan hanenin
en ta'rnir ve termiminden sonra senevi yetmiş guruş
ba-i mezbürde Şehr-i Ramazan-ı Şerif de va'z iden vaiz efendiye virile.
mumaileyh kendi vahdetinde tilavet idecek bir hatm-i şerifin
bını, benim ve cümle valideynimin ruhlarına hediye ide ve beher sene otuz
Yazıcızade Mescid-i Şerifi'nde

t

menkibe-i veladet hazret-i

itdirüb, sevabını kezalik benim ruhum ile valideynimin ruhlarına hediye

Halil ve Sabri Efendi'nin vefatından sonra ekber ve erşed-i evladı
n ba'de nesil vakf-ı mezbüre mütevelli olalar ve neüzü bi'l-lahi teala
unkarız olur ise hakimü'ş-şer' marifetiyle kasaba-i mezbi'ı.re ahalisinden

temed ve müstekim bir zat ola deyu, ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyüd-ı
fariğan ani'ş-şevağil mütevelli-i muma ileyh Mustafa
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ahı vakfiyyet üzre, kabz ve tesellüm ve sair mütevellilerin evkafdaki
tasarruf eyledi didikde. Gıbe't-tasdiki'ş-şer'i vakıfe-i mezbüre

.--ı akara ba'de kavl adem-i Iüzüm-ı teşebbüs ve hane-i mezküreyi
istirdad idüb, mütevelli mezbür dahi sıhhat
zahib olan eirnrne-i din-i mübin kavilleriyle, mukabele-i berleh
dicek fi-zamanın beyne'f-ülemai'l-a'zam

cari olan vech-i muhtar

ki' sadr-ı kitab tuba leh ve hüsn-i meab efendi hazretleri huzurunda,
çr.biri
ınli,bteğasınca fasl ü hasme taliba'n olduklarında,
i:,(,jy{;_;;<>'' ·.··.··.\
a ileyh esbeğa'f-lahü

ni'me aleyh dahi alimen bi'l-hilafi'l-can

fr'l.,,eşraf vakf-ı mezbürun evvela sıhhatine ve saniyen lüzumuna

.kf-ı sahih ve lazım olub, min ba'd nakz ve ibtali mümteniu'f-ihtimal

harara fi'l-yevmi't-tasi'

Rebiü'l-Ahir Ii-sene selase ve işrine ve

1323 (H. 9 Rebıu'l-Ahir 1323){M.1905)

Muhammed Nazım Efendi
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amdüli'l-lahi'l-lezt ceale's-sadakati'l-cariye sebeb-i li-ticare mine'n-nar
~tü ve's-selaınü ala Muhammedi'ş-şefi'I'l-müzennebtn

fi'l-yevmi'l-haşr

r ve ala alihi'l-ahyar
bihi'l-ebrar emma ba'd iş bu kitab-ı sıhhat-I nisabda, temhik ve inşa'sına
adı oldur ki; Cezayir Bahr-ı Sefid'den Kıbrıs Ceziresi'nde vaki'
üse-i Gime Kazası'na tabi' Kazafana Karyesi'nde sakine sahibetü'I-hayrat
adın bint-i Davud nam hatun tarafından ve ber-vech-i atı üzre
iden vakf ve teşmili ikrara ba'd da'va ve rucü' ve istirdada vekil oldığı
büreyi bi'l-ma'rifeti'ş-şer'iye arifan,
hin Ali ve el-Hace Ali bin Abdullah nam kimesneler şehadetleriyle, sabit
t71

vekaletine hakim-i şer'I Iahik olan Hacı Ali bin İbrahim

imesne meclis-i şer' -i şerif-i enverde, vakf-ı ati'Lbeyana li-ecli't-tescil
inasb olunan Hafız Mustafa Efendi bin Mustafa nam kimesne
erinde, ikrar-ı sahih-i mer'i kılub, halen müvekkilem mezbüre Sultan
i'l-lahi hayran ceza-i bala hayra fenay-ı dünya ve bekay-ı tefekkür ve
ma'nayı latif
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. .. .. ürve olmakla
''Dünya mezrcı
•·-· . . mezbureııın
. · "36 olub,
• kkilem
inefsin zaikatü.. ,•'l-mevt. .~, sfunl. ıdub
muve
i zade'l-yevmii'l-mikad ehem-ı um
A

•

mezkılrede kain Sava Bahçesi dimekle ma'rüf, bahçe-i derununda ve
az'iyle mağrüs ve mümtaz, beş dib zeytfın eşcarı
zalik Muyi Bağçesi'nde ma'rifesi ve alamet-i vaz'iyle müfrez ve mümtaz
ytun şecereleri ki, cem'an
dib zeytun eşcarı hasbeten li'l-lahi's-samed vakf-ı sahih-i müebbed ve
ih-i muhalled ile vakfve habs idüb şöyle şart ve ta'yin eyledim ki:
sene eşcar-ı merkümlann menafi'inden her ne hasıl olur ise, mütevelli
merkum Hafız Mustafa Efendi kendi nefsi içün alız idüb,
sene üçer hatm-i şerif tilavet ve Ieyal-i mübarekede bir Yasin-i Şerif
olan cem'i sevabı ervah-ı mü'minine ve kendi
ihda eyleye ve tevliyet-i mezküresi labis-i Iiba's hayat oldukça Hafız
ve ba'de vefat mütevelli-i merkumun evlad-ı evladına
sabı munkarız olur ise ra'y-i hakim erbabına virile deyu, ta'yin-i şürüt ve
rleh, eşcar-ı mezküreden fariğan ani'ş-şevağil
elli merküme teslim ol dahi, alız ve tesellüm ve emsali gibi tasarruf
ikde, Gıbe'tasdiki'ş-şer'i vakf-ı eşcar hükm-i menkulde olub
KERİM, Enbiya Süresi, Ayet no:35
Muhammed ACLÜNI, Keşfü'f-Hafa, Beyrut 2001, C. ı, s.364, Hadis no:1318
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enkul kısmının vakfı caiz ve sahih aldığı, kütüb-i mu'teberede mestur ve
enkul vakfı nefsine şart itmekle vakf batıl olub,
-ı mezbürden rucü ve ke'l-evvel mülküme istifdad itmekle, mütevelli
kasriyetine tenbih olunmak matlfı.bumdurdidikde. Mütevelli reşid dahi
sedide agaz idüb, vakf-ı mezkur İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri indinde
f-ı eşcar mücerred menkul kabilinden aldığı mimma
rüddür lakin; menkul-i mutasarrıfdan müteôrız el'an dahi umum üzeredir
-ı Rabbani Muhammed bin Hasan eş-Şeybani Hazretleri menkul

at ve vakfıyyetine zahibdir ve imameyn hümameyn Hazretleri katında
nkuli vakf-ı nefsine şart eylese dahi vakıf mücerred vakf olub
slim ile'l-mütevelli oldukdan sonra def'-i arıza olub, asla rucü'a mecal ve
ihtimal olmaz deyu, redden imtina'
sümet ve niza' idüb, hakim mevki'-i sadr-ı kitab huzurunda müterafian ve
liba'n olduklarında, hakim müşarun ileyh dahi
fd-i kavaid vakf-ı evla ve teşyid-i mebani hayri uhra görüb, ala kavli men
eimme olan sıhhat ve cevazına ve saniyen lüzumuna, hükm-i sahih-i şer'I
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saıih-i mer'i eyleyüb, ol vecihle vakf-ı merkum sahih ve lazım ve

muhal ve ibtali mümteniu'l-ihtimal oldı
fı'l-yevıni's-salis ınin Şehri'l-Muharremi'J-Harôm sene ihda ve
ve elf 1221 (H.3 Muharrem 1221) (M.1806)
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ye sahibi: es-Seyyid Muhammed Emin Efendi ve Müderris ibn-i Rasim

· ve Katib Hüseyin Efendi ve Mahkeme Katibi Muhammed Efendi ve Vaiz
mmed Efendi ve Müftizade Mustafa Efendi ve biraderi Ali Efendi ve biraderi
~d Efendi ve Emirzade Hasan Efendi ve Çömez Muhammed Efendi ve
ade Mustafa Efendi ve Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi ve Abdülhadizade

Ali Efendi ve Seyyid Ahmed Oğlu Muhammed Efendi ve Hacı Veliyiddin
Abdurrahman Efendi ve Musa Efendi ve Basmacı el-Hace Hasan ve
Efendi ve Mir-alayı el-Hace Muhammed Ağa ve Seyyid el-Hace
ed Ağa ve Emir el-Hace Muhammed Ağa ve Defterdar Hasan Efendi ve
el-Hace Mustafa ve Basmacı Usta Hüseyin ve Basmacı Uzun İbrahim ve
Yakub ve Çeribaşı Ahmed Ağa ve Babıışcı Osman ve Kahtan el-Hace
Ağa ve diğer el-Hace Mustafa ve Hatice Hatun ve Zôim.Mustafa Ağa ve
ustafa Efendi
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asenat, hala cezire-i mezbür muhassılı Atüfetlü es-Seyyid Muhammed
fendi ve Müderris ibn-i Rasim Efendi ve Katib Hüseyin Efendi ve
eKatibi Muhammed Efendi ve Vaiz Muhammed Efendi
ftizade Mustafa Efendi ve biraderi Ali Efendi ve biraderi Ahmed Efendi

ade Hasan Efendi ve Çömez Muhammed Efendi ve Saraçzade Mustafa
Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi
ülhadizade Hacı Ali Efendi ve Seyyid Ahmed Oğlu Muhammed Efendi

eliddin Efendi ve Abdurrahman Efendi ve Musa Efendi ve Basmacı el.an ve Derviş Efendi
--alayı el-Hace Muhammed Ağa ve Seyyid el-Hace Muhammed Ağa ve
ace Muhammed Ağa ve Defterdar Hasan Efendi ve Basmacı el-Hace
Basmacı Usta Hüseyin ve Basmacı Uzun İbrahim
şcı Yakub ve Çeribaşı Ahmed Ağa ve Babuşcı Osman ve Kabta el-Hace
ğıı ve diğer el-Hace Mustafa ve Hatice Hatun ve Zaim Mustafa Ağa ve

ikrara ve rucü' ve istirdada vekil oldığı, es
şeyin Efendi ibn-i Osman ve es-Seyyid Ahmed Efendi ibn-i Mustafa

vekaletine hükın-i şer'i lahik olan, Vaizzade Muhammed
kimesne meclis-işer' -i enverde, vakf-ı ati'l-beyana
111
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li-ecli't-tescil ve ile't-tamam ve't-tekmil mütevelli nasb ve ta'yin
, Mustafa Efendi .ibn-i Saraç Osman nam kimesne müvacehesinde bi'l-

takrir-i kelam idüb, müvekkilün merkumun niyet-i safiye ile hasbeten li'l
im ve taleben li-merzati'r-rahim, etyab-ı mallarından muhassıl-ı müma

zretleri yüz doksan guruş ve müma ileyh Müderris İbrahim Efendi elli guruş
a ileyh Katib Hüseyin Efendi iki yüz guruş ve muma ileyh Katib

irguruş ve Vaizzade Muhammed Efendi elli guruş ve Müftizade Mustafa
yüz guruş ve biraderi Ali Efendi yüz guruş ve biraderi Ahmed Efendi

guruş ve merkum Emirzade Hasan Efendi yüz guruş ve merkum Çömez
ed Efendi yirmi beş guruş ve merkum Saraçzade Mustafa Efendi yirmi

merkum Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi elli guruş ve merkum Abdülhadi'
a.de Hacı Ali Efendi elli guruş ve merkum Seyyid Ahmed Oğlu Muhammed

merkum el-Hace Veliyeddin Efendi yirmi beş guruş ve merkum
an Efendi elli guruş ve merküm Musa Efendi yirmi guruş ve merkfun

güruş ve merkum Derviş Efendi yirmi beş guruş ve yine muma ileyh el
,.1.uuaı111rn:;u

Oğlu elli guruş ve mumaileyh Seyyid el-Hace Muhammed Ağa
112
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guruş ve merkfun Emir el-Hace Muhan:ırııed .A.ğayü:z: .elli ve defterdar
Hasan Efendi yetmiş beş guruş ve Basmacı Hacı Mustafa yirmi beş
e merküm
smacı Usta Hüseyin elli guruş ve merkfun Basmacı Uzun İbrahim elli guruş
kfun Babuşcı Yakub yirmi beş guruş ve çeribaşı merküm
ed Ağa yirmi beş guruş ve Babuşcı Osman elli guruş ve kaytaz merkfun
ustafa elli guruş ve diğer Hacı Mustafa merkum elli guruş ve mezbür Hatice

guruş ve merkum Zaim Mustafa Ağa elli guruş ve merkfun Hafız Mustafa
eş guruş cem'an iki bin yetmiş beş guruş
ab-ı mallarından ifraz ve sair emlaklanndan

mümtaz hasbeten li'J-Iühi'l

akf-ı sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs ve şöyle

rehn-i kavi veyahud kefil-i milli ile onu on bir buçuk
istirbah olunub, ribh ve nemasından medine-i mezbürde
Haydar Paşa Cami-i

Şerifi'nde

küllü yevm fünün-ı mütenevvi'a

müşteğil olan müderris efendiye behr-i müceb altmış guruş virile ve

vechesinde beher sene muhasebesini ru'yed içün nazır ta'yin olunan
·· 'I-vekil efendi behr-i müceb doksan para vazife virile
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merkümenin erbüh ve a'maline ve süirümüruna-mütevelli olanlara
üceb dört buçuk guruş vazife virile ve müt(;).yellı.111ı;::rkfun labis-i came-i

.k:ça vakf-ı mezküre mütevelli ola. Ba' de vefat nazırı olan müftiyyü'l-vakt
ı:ıspetenli'l-lahi'l-kerim hizmet-i tevliyet salih-i afif ve perhizkar
imesne mütevelli nasb ve ta'yin eyleye ve müderris muma ileyh hayatda
is ile meşgul oldukça müderris olub, ba'de vefat mütevelli-i merkum
.r.mf:ıma ileyh efendi ma'rifetiyle yerine ehadis ve tefasirden mevadde
[eyerek, ta'Iim ve tedrise kadir bir kimesneyi meccanen tevcih eyleye ve

ğtüzre, müderris efendi bi özrü ve bahane müterake itmeyüb ve terkinde
m.lmemeküzre, ta'Iim-i ulüme müdavemet eyleye
yl.Jaliğ-i mezbürenin cemi' tahsili içün cabi ta'yin olunan kimesneye behr
ksan para vazife virile deyü, ta'yin-i şürüt ve kuyüd-ı berleh meblağ-ı

velli-i merküme teslim ve ol dahi alız ve kabz ve sair evkafı mütevellileri
f eyledi deyu, hatm-i kelam ve itmam-ı meram eyledikde. Gıbe't-

semt-i vifakdan canib-i şikaka azım olub, vakf-ı nuküd ve ana
şürüt ve kuyüd-ı eimmeti's-selas neharir-i aleyhim rahmetil-
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ezheblerinde, sahih ve caiz olmamağla vakf-ı mezbürden bi'l-vekale rucü'
içün meşru' olmağın, vakf-ı mezkCı.rden rucü' eyledim.
ütevelli-i merküme sual olunub, meblağ-ı mezbüri bana red ve teslime tenbih
ası bil-vekale matlübumdur deyücek mütevelli reşid cevab-ı sedid-i tesaddi
üb, eğerçi hal-i vekil-i mezbürun takrir eylediği minval üzeredir lakin; İmam:r'den Abdullah el-Ensari rivayeti üzre vakf-ı nuküd-ı sahih
'l-yevm-i amel ve fetva her imam müşarun ileyhin ra'y-i münirine isabet

' deyü; red ve teslimden imtina'

ve husumet ve niza' idüb,

akim mevki' sadr-ı kitab tuba leh ve hüsn-i meab efendi huzurunda
afı'an ve her biri mübteğasınca fasl

Ü

hasme taliba'n olduklarında hakim

ni'me aleyh tarafeynin kelamına nazar ve mübtali hayr
kdan hazar idüb, imam müşarun ileyh ra'y-i üzre vakf-ı mezbürun sıhhat ve

kaza eyledikden sonra vekil-i mezbür, bu canibinden metlebine nail
acak in'an-ı kelamını semt-i ahire atf ile sıhhat-ı müstelzim-i lüzum

bab-ı rucü' meftühdır

deyu, tekrar da'vadan istirdad idicek, yıne

merkum cevab-ı ba savaba tesaddi idüb, faslı müçtehid fihi hükm-i
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kaza-i kazı lahik olmağla sıhhat-ı vakfda ittfak ve cevaz-ı habsde vifak
Eğerçi imam siracü'f-eimme ve kaşifü'l-ni'me İmam-ı A'zam katında
müstelzim-i lüzum değil ise imameyn mezheb-i hatırlarında sıhhat-ı
yet lüzfunundan müfarakat eylemez. Onların kavli şerifleri
hüküm ve kaza olunmasını rica eylerim didikde, Hakim muma ileyh vakf-ı
saniyen lüzumuna hüküm ve kaza ve hükm-i sabıkını tenfiz ve imza
eğin, vakf-ı mezbür sahih ve lazım olub, nakz ve nakizına mecal-i muhal ve
ye tağyiri adimü'f-ihtimal oldı. "Fe-men beddelehü ba'de

ma- semiahü

inne ma-ismühü ale'l-lezine yübeddilüne inne'l-lühe semiun alım."38
.~ra zalike ve harara fi'l-yevmi'l-hômis

aşera min Saferi'l-Hayr

Ii-sene

iye ve işrine ve mieteyni ve elf min hicrete min lehü'l-izze ve'ş-şeref (1228)
Safer 1228) (M.1813)
e'zün-i bi'f-İfta Faziletlü es-Seyyid Muhammed Hüseyin Efendi,

Katib-i

me Ma'rifetlü Muhammed Efendi, Katib es-Seyyid Hüseyin Efendi, Şeyhes
-Seyyid Ahmed Efendi, Kazzaz el-Hace Ali Efendi, Katib Mustafa Efendi,
:başı Muhammed Ağa ve gayruhum

e.sahlbl: Köprili el-Hace İbrahim Ağa
onusu: Dükkanlar, mahzenler ve tarlalar

-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:181
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ila

-salihati ve erşede ile'l-müslimine ve'l-müslimati bi-ef' ali'l-hayrati ve'l
.t haysü

kale "İnnel-hasenati

hibne's-seyyiati'r'" ve's-selatü ve's-selamü ala eşrefi'Lmahlükati seyyidina
şefl'iI-kuzat ve ala alihi' ve ashabihi zevi'n-nüfüzü'z-zekiyyat,

U

kitab-ı sıhhat-I nisabına tahrir ve İmla ve tesdir

Ü

inşa'sına bais ve badi

i: Kaza-i Lemona sakinlerinden sôhibü'l-hayrfıt
rili el-Hace İbrahim Ağa ibn-i meclis-i şer'-i şerifde vakf-ı ati'z-zikri li
escil ve li-emri't-tekmil mütevelli nasb olunan,
b el-Hace Muhammed Efendi ibn-i Feyzullah mahzerinde ikrar-ı sahih ve
lsarih-i mer'i idüb, kaza-i mezkürede helal malım ile
'1-lahü teala müceddeden bina ve name-i deründe eday-ı salat zammıyla izin
m cami' şerifde tayyib-i malımdan altı bin
leden vakf ve kaza-i mezkürede Müslüman Çarşusı'nda lede'f-ahali
ü'l-ciran birbirine muttasıl iki bab dükkan,
a. sundurma ve yine sük-ı mezkürde, kezalik diğer iki bab dükkan ve zabıta
kurbında iki kemerli bir bab

-I KERİM, Hud Süresi, Ayet no: 114
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zen ve Andriya zimmiden iştira eylediğim ma' a köşeli kemerli mahzeni

.

inda Hacı Nikoli'den iştira eylediğim, diğer bir bab mahzen ve yıne
an çarşısında kain bir bab kahve dükkanı ve Tuzla İskelesi'nde
in Kemerli el-Hace İbrahim Ağa Hanı'na muttasıl bir bab dükkanla ve
imezbürede Iede'l-ahali ma'Iüme'f-ciran
kemerli bir bab mahzen ve Piskobi Karyesi'nde inde'f-ahali ma'lüme'l
e'l-kıt'a yirmi dokuz dönüm mülk tarlalar
akk-ı şürb olub, mülkü mecrana tab'iyyetle eyyam-ı ma'lümede sekiz saat
onagrul Karyesi'nde üç dönüm
ı;ıda mağrüsi kırk üç sak zeytün eşcarı ve Mutluyaka Karyesi'nde kain elli

:E>rastyo Karyesi'nde vaki' altmış bir sak zeytün eşcarı ve karye-i mezbürde

Polemitya Karyesi'nde kain on dört sak zeytün eşcan hasbeten li'l-lahi's
Ii-merzati 'r-rabbi 'l-ehad,

sahih-i müebbet ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf ve habs şöyle şart
Meblağ-ı mezbür onu on bir buçuk hesabı üzre
veya kefil-i milli veyahud ikisinden biri ile ala vechi'l-helal, istirbah ve
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ibh ve nemasından ve akarat-ı mezküre icare ile ihda-i şer'iyye ile icar oluna,
olan icaratından
cami'-i şerif-i mezbür imamına, müvacebde altmış iki buçuk guruşa vazife
ve cami'<i şerif-i mezbürede kain kürside
a.iz ve nasih efendiye, mücebde on yedi buçuk galle vazife virile ve vazifeye
mücebde yirmi galle
azife virile ve iki nefer kimesne cami-i şerifde müezzin olub, cuma günlerde
salati cumada tilavet-i kur'an
duahan ve selahanlar içün her birine, mılcebde yirmi beş galle vazife virile

Ikad-ı kanadil içün kadım zincirli

olub, mılcebde otuz bir galle vazife

ye her sene cami'<i şerifde mevlüd-i şerif-i nebevi (a.s) tilavet ve hazır olan
aat-i müslimine şerbet, elli galle
sarf oluna ve cami-i şerif-i mezbür ve minaresinde ikad-ı kandil içün ahirde
iolan zeytün ağaçlarının mahsülini sarf itdikden soma
izg"iden, rugan-ı zeyt virile ve lazım olan ..... ile ve müceddeden bina ve
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vakf ve tescil eylediğim, bir bab dersane ile altı bab hücrat-ı müştemil
enin içinde sakin olan, talebe-i ulüm
her hücre içün baha birer kab rugan-ı zeytün, yedi kab rugan-ı zeyt virile ve
i şerif-i mezbürde vaiz
~hına sıbyan-ı medrese-i mezbürenin müderrisine meşrut ola ve hitabetden
''.sıbyan-ı mezkO.reye arz-ı mütevelli ile
utasarrıf oluna ve ehl-i sıbyan-ı mezkürden hidmetlerinde tekasül
lerinde, mütevelli bulunan kimesne tebdil ve erbab-ı istihkaka
çıh idüb, tevcih-i mu'teber olub, amel oluna ve benden sonra mütevellinin
vlad-ı sairem vakf-ı mezkO.re
zar olub, beher sene mütevelli ile muhasebesin görüb, ahirden ferd
besine karışmayub müdahale olmaya. Salifi'z-zikr
şerif ve medrese ve zincirli kuyu ta'mir ve termim olundukdan sonra
alle, vakf-ı mezkur bana meşrut ola.
qe evlad-ı evlad-ı evladım batnen ba'de batn ale'l-yevm, mutasarrıf olalar
et-i mezküre ben labis-i Iiba's hayat oldukça bana
rüta olub, vefatımdan sonra evlad-ı evlad-ı evladımın batnen ba'de batn
aslah ve erşedi mütevelli ola ve eğer maaza'l-lah neslen
ad-ı evlad-ı evladım munkarız olur ise ahalı kaza-i mezküre ra'y-i
ıyla, nefs-i kaza-i ınezkO.re ahalisinden bir mütedeyyin
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müstekim kimesne, mütevelli nasb oluna ve meblağ-ı mezbürden akara
zeytün eşcarına tebdil caiz ola deyu, ta'yin-i şürüt-ı berleh
blağ-ı mezbür ile eşcar-ı mezbüre akarat-ı mezkfıreyi fariğan ani'ş-şevağil
inde mütevelli-i merküme teslim ol dahi alız ve tesellüm
msali gibi tasarruf eyledi didikde. Gıbe't't-tasdiki'ş-şer'I vakf-I akar inde'l-

gayr-I hızım ve vakf-ı nuküd ve zımmında bulunan şürüt ve
inde'l-eimmeti's-selüs

batıl ve hile sıhhatinin

ve eşcôr-ı mezküre dahi menkulatın olub ve menkul ve mahsul kısmının
A'zam ve Ebu Yusuf
etleri katında gayr-i sahih olduğmdan, ma. ada vakıf-I menkulat vakfı
fsine şart eylediği sürede, vakf'batıl olmağın
-ı mezbürden rucü' benim içün meşru' olmağla, meblağ-ı mezbüri ve eşcar
1 mezküreden kefil yedine ve ben teslim

evelli merküme tebyin olunması

matlübümdur,

didikde.

Mütevelli-i

dahi cevab-ı ba savaba mütesaddi olub, eğerçi vakf-ı nuküd
'1-eimrneti's-selas

sahih olamayub, lakin İmam-I Züfer aleyhi rahmeti'l-

zretlerinin İmam el-Ensari aleyhi rahmeti'f-büri
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va.yeti üzre, vakf-ı nuküd ve ana müteferri' olan şürüt ve kuyüd-ı sahih ve
eşcar-ı mezküre dahi menkulat kısmının
duğı mala yerüddür, lakin menkul mutasarrıf olub ve menkul-i mutasarrıfın
eti İmam-ı Muhammed Hazretleri katında
ih ve caiz ve'l-yevmi amel-i vefki dahi imam-ı müşarun ileyh Hazretlerinin
şerifleri üzre aldığından vakıf-ı menkulat
ı kısmına, şart eylediği süretde İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri indinde
deyu, meblağ-ı mezbür
eşcar ve akarat-ı mezküreyi red ve teslimden imtina' ile hakim mevki' sadr-ı
'lba leh ve hüsn-i meab hazretleri huzurunda,
!terafi'an ve her biri fasl ü hasme taliba'n olduklarında, hakim mumaileyh
cl

mezbür ve eşcarve akarat-ı mezkürun

at-i vakfıyyetine hükm-i sahih-i şer'i buyurdukdan sonra vakıf-ı merkum
elam idüb, İmam-ı A'zam
Züfer müşarun ileyhima hazretleri katında, sıhhat-i müstelzim-i
ı.ıuua.uıa.gıa,

yine benim içün bab-ı rucü' meftühdur deyu,
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istirdad itdikde. Mütevelli reşid dahi cevab-ı sedide agaz idüb, imam-ı

ında, sıhhat-i müstelzim-i lüzum değil ise imam-ı müşarun ileyh Ebü Yusuf
eri indinde vakıf mücerred vakfet
ekle ve rnüşarun ileyh İmam-ı Muhammed Hazretleri indinde teslim ile'l

llı bulunmağla, vakf-ı sahih ve sıhhat-i vakfiyet-i lüzumundan
farekat itmemekle onların kavl-i şerifleri üzre hüküm rica iderem didikde.

mezbfırun lüzumuna dahi hüküm ve kaza ve hükm-i sabıkını tenfiz ve
eleriyle, vakf-ı mezbür sahih
lazım ve mütehattim olub, nakz ve tenkizına mecal-i muhal ve ibtali
i'u'l-ihtimal oldı. "Fe-men beddelehü ba' de ma-semiahü
e ma-ismühü ale'l-lezine yübeddilünehü inne'l-lahe semiun alim"40

Hafız Hasan Efendi
ibn-i

Hacı İbrahim Efendi

-I KERİM, Bakara Suresi, Ayet no:181
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sahibi: Kıbrıs Beyler Beyi Cafer Paşa ibn-i Abdülmennan
konusu: Çiftlikler
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.d-i bi-had ve senayi bi-aded ve sipas-ı hı-kıyas haliku cinni
as olan mübde' bi-alet ve muhteri' bi-illet illet-i kudrete
llet hikmetehü ve cemmet ni'metehü cenabına ki ahsen-i a'yan ve eşref-i

halk-i rafiu'ş-şan ve nev'i bediu'I-beyan
efe'nü ba'zahüm fevka ba'z derecat."41 mantfıkunca evveli fıtratta

..t-i medaric ve tabakat üzre ibda' ve tehaliku meratib ve derecat
"htira' itdikden sonra ba'zına kemal-i müyesser kılub,
il-i enva-i mearif ile münevver esmar-ı eşcar-ı kemalat-ı ilmiyye
iyyeden, behre mende ve behrever ve ba'zı enva' -i meta' -i mukadder
,jba'd-ı müeyyidelerin menahic-i hayrat ve müberratına mukir
al ü menalleriyle mesarif-i hasenata mazhar kılmağın, mesübat-ı celile
.:ıcür-ı cezile mükarrer kılmışdır. Zalik takdiru'l-alim
a amma yegülüne uluvven kebira ve cevahir-i manzüm-i salavat
hayet ve zevahir-i menşür-i tahiyyat bi-gayet ol sultan

-I KERİM, Zuhruf Süresi, Ayet no:32
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. evliya ve sipasalar kafile-i asfiya fatiha-i süre-i nübüvvet
:11le-i risalet-i rasül-i güzin
rabbi'f-alemin seyyid-i celil ve sened-i cemil
'Muhammed

Mustafa (s.a.v) rüh-ı ruh

Jine olsun ki; icad-ı aleme sebeb vucüd-ı şerifleri
-ı cihaniyeye bais zat-ı latifleri olub "Levlake
ve ma halaktü'l-eflak."42 hitabı ile muhatab
ur "Ve ma-erselna keilla rahmete'l-li'l-alemin."43
ile müşerref ve mesrur olmuşdur ve dürüd-ı bi-keran ve tahiyyat-ı

şhab ve meşahir-i rical ve ahbabın ervah-ı tayyibe
.-ı zahirelerine olsun ki tarik-ı hakka hadiler

T--i tevfika münadilerdir nzvanu'l-lühi teala aleyhim
ila yevmi'l-ba's

ve'd-dini'l-hamdüli'l-lahi

vahdeh ve's-salatü

Ja.mü ala min mine'l-enbeyyi ba'deh ve ba'de sebeb-i tahrir-i risale-i

µMuhammed ACLÜNİ, Keşfü'l-Hafa, Darül-Kitap, Beyrut 2001, C.II, s.148

FKERİM, Enbiya Süresi, Ayet no: 107
125

L, - ;t.,,.; '-;--"t,,__,. ı-

~L-;.'~

:._ - - =--" _ __::_:>_p->_;,,30

~-· · ., ~~{~
•· Lt-~~
._.......,..:~~

.=-(

- ~~

~~

- }..
:;

~ l

.

C':' l:,;
.

-

~

......::.,.~-.-!"! :..:'.>2--.

->::~

.> '_,

_...\..::;...~_,ı~ ':?,,.l..ı, I,,\ r-•
. ,

!.,._...:,

.>-'.,~

~

.

.

-w:- . It-....______..J
-· . ~~.
~

.

~

~-~J;

u>~.

-4!c

--~""::,l

'.::.ı,S
I ".::,,.(,.,..

;

-:.: :, =~

""-'.~=ec,.~

,r.i7

. .,

__, ,.>..-___,__:::)s..--

_:.,.:""
sn.."
·""""---'

,....

,# ~;;,-'<

.::::!,, \

I -a!!: <!->:! _,...:,

p->~

',.___\.__;; 'c._~_:!>!
,_
.____r=--

- '"-="-'~.

,~.)J~_;'ı

~

·- f:-=->;-•
-->->J--i.> ~-;_~

\..,:. b -.:.£-.-'::J ..0~ , '?->

·\=-·
--t.:::--...:::..i, ~-"

~=

~j-1

I. ,_.... I< , • ~ \
...>~:.:..-1"~->:..>-"'__!1

;,- ..

~·· .;~-

~~

~-!~e,.

c<"

=~->.:J-J".i.~~
·

~~-~-,~

-'t.~J__,

~

1-,,

L.,..J.,iµ =--3----·V-:->

- ::!
~-"

:v-

.d.

-'-;!""..,....,,...~~(;_~~~..'..,,

j;J-c'

4 <>

t::~4ı~::..~.
::_
i.;,
~....J...;;;,L_ ;,.,i,. ..c ı. J »~n;:..• .;_:;,

,~

L};,,....:.
L.....:.- r w~.3.

üceb-i testir-i makale-i merhiye-i mer'iyye
.ı-ki: Erbab-ı fıtnet ve ashab-ı basiret ayn-i i'tiba'r
":de-i ihtiyar ile gerdeş-i dür-i dün ve cünbüş-i çarlı
luna nazar idüb, edvarında selamet ve etvarında
e istikamet görmediler ve yakinen bildiler ki;
makam ve medar-ı nizam değildir. Naim-i zıll-i zayil ve mukim-i zayf-ı

anının inhizamı muayyen ve sükkanının
µnı mübeyyindir. İkamet-i rıhlete makrı1r ve devleti
etle mahşündur. Edbarı ikbale lazım ve enderi ibşarına
ımdır. La-ceram bu meta' -ı kam ve bezagat-i mezca-i ol
i mukim ve makam-ı kerime sarf eyleyüb, feray-ı bekaya
ilve inay-ı gınaya tahvil eylediler "Ülaike'l-lezine

en ame'l-lahu

iın."44 pes devlet onun ki, zaman-ı sıhhat ve avan
.tde elinde kudret ve dilinde miknet ve erayikini hayr ve
rtaleb ve fazl-ı imtinane rağıb olub, fevt-i fırsat
KERİM, Nisa Suresi, Ayet no:69
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zi'-ı ömr eylemeye ile olsa iş bu kitab-ı sıhhat-ı nisabın
'Sına badi ve kitab-ı müşkin-i nikab-ı imlasına
e olan sahibü'l-hayratü'l-mebrüra rağıbe'f-hasenati'l-meşküra
Kıbrıs Beyler Beyi'si olan, mir-i miran kamuran-ı ebbede'l-lahu zille
min ve'l-eman el-ma'rüf bil-cüd ve'l-ihsürı Hazret-i
Paşa ibn-i Abdülmennan bu inkılab-ı rüzikar-ı rüzikar
ırab-r alim-i na-pay-dara nazar idüb, ilm-i kamil ve arifan-ı şamil
fennün eyledüği, dünya-i kesb-i hayrat-ı fühira içün
akamdır ki "ed-Dünya mezraatü'l-ahire.v" haber-i hayr-ı eseri ana
dir. Pes "Ve ma tükaddimü li-enfüsiküm min hayri tecidühü
-lahe hüve hayran ve a'zemü ecran."46 fehvası üzre ve vakf
nda sadaka-i cariyeye terğib iden, hadis-i şerifin
daasınca nakave-i a'mal ve hülasa-i emlakini,
en li'l-lahi teala ve taleben Ii merzati rabbehü'l-a'la hayrat-ı sadakate
sarf itmeğin, ol hazret-i izzet-i nisab salifi'z-zikr
".b vakf-ı ati'z-zikre ikrar ve li-ecli't-tescil rucü'a
urMuhammed ACLÜNİ, Keşfü'f-Hafa, Beyrut 2001, C.l, s.364, Hadis no:1318
KERİM, Müzemmil Süresi, Ayet no:20
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1-i mutlak ve muhtar idüb, Vekalet-i Müfahhiru'l-Kuzat Ahmed Efendi
Mahmud ve Muhammed bin Abdullah el-Katib ve Ferhad bin Abdülkerim

detleri ile bi-ma-hüve nehci's-subüt-ı şer'an sabite
,Fahru'l-Emasil ve'l-Akrarı Osman Bey ibn-i Abdülmennan,
ı ati'l-beyana mütevelli' olub, bi'l-fi'l haremeyn-i muhteremin

olan, Kudvetü'l-Mütevelliyeyn

Muhammed bin

ı sahih ve i'tiraf-ı sarih kılub, müvekkilim olan salifi'z-zikr
peyan rağibü's-sadakat ve'l-ihsan hazretleri niyet-i safiye
iyet-i vafiye ile cezire-i merkümede vaki'
Lefkoşa Kazası'na tabi' Simlofa nam karyede
olub, sabıkan Süleyman Subaşı ve Mustafa Kethüda
imesnelerden iştira idüb, mülkiyet üzre
sarrıf olduğı, Iede'l-ahüli ve a'yan şöhrete şiyean
· ani'l-beyan olan mülk-i çiftliğini va ma'Iümete'I-hudüd
bah tahtani ve fevkani evler bağçe içinde
fevkani ve tahtanı ma'Iüme'l-hudüd dört
128

Mahmud

~~-?:

~--'.

-·
~---"'!:-"'--"'

·"-\.

{"'-.\

~.

~-)__..,.

I..,,.~ I:,,

:::1. ~

~--"=J;:"'~-'-"~~~~ -.,q
.

..

,•

;~:;~fSi~
""'-.}-,:.\~:;-->

-~_).':J.Y.->~~~~........iı~

'\i:-"

~.J-.,,Ll_p~

f~~

-~.-,__,,....-~-"

<--:fi \t: - .: I~

.

.

l
<

·., ,_,,

•

,,if'L>':,i_;:

....!' ,>-l ıı:....., _...;..:,.

~L::.~ ~}
. .••"':

.

8\

"'-:0

-

ı:• <,:

·[i't?.J_.
g:,.4,

_; I..,'.1.. .:.~•.ı:>··~···-,;;.,

--

l..1

..

~~i !:f'~~; ;-; _::~
i

~~~:..!!:'

L..;,J>~....~

-~

~,,,. ,..,_,p_,.- .g'""'ı'--

, -·~~..._,,,.~~~=..:..-...-<..$,_,..
~,..:.
.

~~~_j_r~·
·\~·,_,., ·.- ;.~ .:ı..~ ,)...-;
I

".':'°

.

\-:-'

.

....;ı: .,,,,.
.,,..g

-

.;..,~-t),s,......,_~, ~~
·-·'~-ı

L,. ~

<.:>- \:t-~.•.. ..;.L,;J..;.;;·
·,~~J;;Fı
:~ ..,... ~:;;J'.,_..,.,.._ ı,, .c.i,,-:.·""'"""·-""- .....-,.··._."""
~.
_.,'"' ,:.:~....>...T--""'J

- •.':f'•::ır:;:-.>.~
"' ·- ....
---L
,.;;:;...,
~-":~

~=
-.~. I
.~

="'"". :;. .
=

ri,. eşcôr-ı müsmire ve gayr-ı müsmire ile mekrün olan,
~ıt'a ma'Iüme'l-hudüd bağçesiyle ve karye-i merkümede
ara dimekle ma'rüf, inde'l-ahali
ıran mülk ma'lümete'l-hudüd bin dönüm tarlaları,
-i ma' -i carisi ile ve karye-i mezkürede Makriya
ekle ma'rüf, ma'Iüme'l-hudüd tarlalarını ve Pavlo Tarlalar'r
ekle ma'rüf, ma'lüme'l-hudüd ve yine Toma
ımmiden alduğı iki bab ma'lüme'l-hudüd evleri
.ylo'nun Pinaya denilmekle ma'rüf, dört
ma'lüme'l-hudüd bağçe içinde vaki' eşcar-ı müsmire
müsmiresiyle karye-i mezküre, her birlerinden
fkalan ma'lüme'f-hudüd evler ve ma'Iüm-ı hudüd
·.ki mukaddimen mecmü'isini taraf-ı miriden iştira
ile'I-an mülkiyet üzre mutasarrıfdır ve zikr
iftlikde vaki' on çift ve tohum içün
olan, yüz elli kıl buğday ve yüz elli kil arpa ve
ma'Iüm hububat ve mezbür çiftlikde olan, altı yüz
129

.

.----

. ~~~-~
~-;----···:··-',.

.

.~~\.;

.

=1::-~_J

~-:)'~

~
,_.,...,.!_? 92..

'"

'-t.
ı s ,,._-s
--

~_;.....,,_.,1~.__,.\..:._3,->t.._,,._,
_, '--,..,-.__;..'1;-;:' '--::>-....,;., 'I.., 9
• a·

, •

• ..

-

\....\

_,...........c,,_;,~..-\'--"-"1-.l..:,.Wı:_:> - _-::ı •••
_,_:;;-\ ..:.:~ ..:>

:.....~"'~-!..
.•
.•. .
.
"

~...>_q~~

I

,..-

.•

•

.:J-~-"--·-"' --

.....;5""~_..;.:,...)_

s:·::,- ,

ı

.- ,

...;!!;?
•

C,: '\

~,_...-I..,

~~'"rı>

.,>~--ıı. ~

• 0-~
,_.,,.

•--"~::..,, I '="'-' ~

l C>/

~ ı,:-,;. ..:r J--:: .>-:--_Ji> ~
. ..,_;,,...ı_,,.__>...,. \ ~"'::;:l _;,.-,, I

~:i.J-_;,~_.., -~..,. ~....-,, .,.3 ~
·£--"'-e~~~\.::~~.....;,

''.'.

L, ' "'-:->~.,.:,
• - ı I

~~

ı.,;·_,,, ~l:.~~.,,.,\~

..:;.,. ç-~-.~~-"'
.:,,.._o::.J ~

e_L,, -~<=

\. _,,...... ~...) '-":-"'·-. .j...,...J.L!' .J
-

":ı,,---r;..._....,:;,.
_..>_.,.-~--- ~
\~->

.-~

.

_ _,.\ ........,.__,"""."'" .:..,";;;! __,, \.~
.·.·•.••"=

\

.s:=.»~~~
.:. , ı..:.l-"' ı y;. ~
.

)..,,-tJ'.~~
:·::

-:.~.~~ ~

••

~:"":~~~--:,!. '---:--·__;-...:...\ \. 3'-;;..-

............ ·-

) ....

t~~

t

02.... .

t e>...::..z..:

t'.:,,

.....- ı

t ,...,..;.,._..;;..::.-f~

_:;._ş_;;i --=--;;,:-...;._..:F cl

\_ _:,, ->~'..::...\,>__t-J.~ ... ----'"~~~-;'-_; \ ~
-:-~L- -;~->~:-::=-:'.'.-:?.~ =~:;
;;ı1_,,

L>--'1.:,__:.,~.-"'

.rx~

tç,s

.L.

IC>b

to::::ı_-.

l

ı;.. _. )-::::~<\.;~-..J,_;;..>:..; <"".'-::"··"J,...::,.--c__ 1:>. ,r..,.,.'f{:

::.,.-~-:="J

•<-;;;·~,;;;:~2 ~~

.:!.-\.'\-

"t,

<'.'.'.'~~

koyun ve keçi ve yine Lefkoşa Nahiycsi'nde vaki'
()ınliya ve Katomliya ve Romano nam karyeler ve Zippe ve Yaşine Apliki

alya Piskobi ve Aya Dimitran nam mezra'alar dahilinde
:'ımukaddimen Lefkoşa Alay Beyisi olan Aluned'den
®olunan mülk-i çiftlikki, bir tarafı Kaymaklar nam karye

ir tarafı Abdurrahman Subaşı Çiftliği'ne ve bir tarafı Tekeli
lcaryeye ve bir tarafı zikrolunan mezra' alar ile
dud olan arazi-i ma'lümedir. Kadimü'l-eyyamdan
iolan, mal carisi ile ve kura-i mezbürede vaki'
kve cedid fevkani' ve tahtanı ma'Iüme'f-hudüd
.&.olan evler ve ahırlar ve mahzenler ki temessükat-ı şer'iyye
cebince mutasarrıf olduğıdır ve mezkur çiftlikde

i', sekiz çift öküz ve yüz elli kıl buğday ve yüz elli
arpa ve kil-i ma'lüm sair hububat tohmunun ve anda
yüz re's koyun ve keçi ve MesaryaNahiyesi'nde

F. Sivri

nam ve Yerkolalı nam karyelerde olan

çiftlik ki, şarkan Gadora nam karye sınürında
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kıbleten merkum Sivri nam karyede vaki' ma'Iüm Handeka
garban Sende ve Aya Listra nam karyeler canibinde olan,
;Ium Handeka ve şimalen Pirastyo Sivri nam karye
'binde olan, ma'Iüm Handeka müntehi olan mülk yerler
ayırlar ve karye-i mezbürede vaki' olub, bir tarafı
ğcı ve Ledefemiye nam zımmi mülküne ve üç tarafı tarik-ı ama
tehi olan on bir bab mülk evlerini havlısı ile
halen anbar olan üç para mülki kilesesiyle ve sayir
Hum olan, tevabi' ile ve on çift ve iki yüz kıl
ay ve iki yüz kıl arpa ve onda olan sekiz yüz
koyun ve keçi, Leymosun Nahiyesi'rıde vaki'
atoniye nam karyede Vasili Kollari nam mülk-i çiftliği ki,
srozorzi nam harbiden kalub, inde'l-ahali
--cıran rna'Iüme'J-hudüd

olan, altmış dönüm tarlalardır

asili Kollari yeri denilmekle ma'rüf ve ma'lüme'l-hudüd,

i dönüm ve Kollar yeri denilmekle meşhur olan, ma'lüme'l-hudüd
~lli .cl,pnüm arazı ve Şile nam on beş dönüm
rma'Iüme'f-hudüddur

ve yüz yirmi beş dönüm Fucüriye
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ri denilmekle ma'rüf, arz-ı ma'Iüme'J-hudüd ve hucec-i şer'iyye ile
adan iştira olunan, inde'Lahali ma'lüme'l-hudüd
)'erleri ve kaza-i mezbüre müzafatından Yermasoya
teyaka nam karyeler sınurlarında, mırı araziden
-i şer'i ile iştira olunmuş, Malyari ve Gagonyalı
oştera denilmekle hudüdı inde'l-ahalr ma'rüf olan
:ıj ve

Yerrnasoya nam karye vadisinde ma'lüme'l-hudüd

ab mülk-i asiyabı ma'Iüme'l-hudüd bağçesiyle
ir tevabi' ve Iavahiki ile zikrolunan karyeler arazisinde
, ma'Iüm kırk dib eşcar zeytuni yerleri ile
a.za-irnerküme tabi' Finikarye nam karye sınürında v&k.i'
1µ.m a.siyahönünde ma'lüme'l-hudüd altı dönüm mülk
arı ve ulvi ve süfli altı bah mülk ma'lüme'l-hudüd evleri
e bi ma'lüme'l-hudüd mülk-i a.siyah ve ma'Iüme'l-lıudüd
'a mülk-i bağçe ve önünde olan sekiz aded
-i eşcar harnübi ve bir dib şecer-i zeytuni ve mezkür
4b önünde olan, tarlada ve etrafında vaki' sekiz dib
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ülk-i eşcar zeytuni yerleri ile ve yine Karye-i Mesapotaııya
fırında, reayadan iştira olunan arazinin içinde
üteakidin beyninde aded ve hudüdı mümtaz olan evler
anbarlar ve ahurlar ve binalar cümle-i hudüd ve kaffe-i hukuk
V!

yine Y ermasoya ve Potayaka Kezmi ve Anili ya
aina denilmekel ma'rüf hudüdı, inde'l-ahali ma'lüm
Jc:ın, tahminen yüz dönüm mülk tarlayı ve elli aded ma'Iüm
Jilk eşcar-ı zeytuni yerleri ile on altı bab mülk
e(llla'lfune'l-hudüd

evleri, ma'-i carisiyle ki mukaddimen taraf-ı

"tiden vech-i şer'I ile iştira olunmuşdur ve Ahmed Çavuş
kimesneden iştira olunan Yermasoya
Potayaka nam karyeler dahilinde, Ebnelya ve Gime denilmekle
'rüf tahminen, yüz dönüm mülk-i ma'Iüme'l-hudüd
layı eşcar-ı ma'Iümesi zeytün ile ve on altı

b.ma'mür ve harab ma'Iüme'l-hudüd

evleri ma tekaddimden

" olan suyla ve yine Finikarye nam karyede,
na.fu zımmiden iştira olunan ma'lümel-hudüd
dönüm Koçiyeri denilmekle ma'rüf mülk tarlayı
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yine Poteyaka nam karyede vaki' Petro ve Pavlo ve Arkero
zımmilerden iştira olunan, Enam.yar nam dokuz
iiina'lfun hudüd tarlaları ve mükaddimen zımmilerden

a olunan,

seksen altı dib mülk-i eşcar hamübi

eri ile Karye-i Rukne sınürında vaki' Süleyman Subaşı
ekkili olan Cuvan nam zımmiden iştira olunan
ari denilmekle ma'rüf olan, mülk-i değirmen ve bir bab ma'rnür
i.bôb harabe evler ve tevabi' -i levahik-i ile ve on üç
e tohm içün mevcüd olan, iki yüz kıl buğday
· yüz kıl arpa ve kil-i ma'Iüm sayir hububat tohumu
tı.yüz re's koyun ve keçi ve nefs-i Hirsofı K~ryesi'nde
olan, Tedori metrükatından miriye aid olub,
.-işer'i üzre iştira olunan evler ve yerler ve eşcar-ı müsmire
müsmire-i müştemil bağçesi kadimden carı
ile ve Arnod Tarlası denilmekle ma'rüf, dört
hudüd tarla ve Locyayeri denilmekle meşhur
Divana Andan zımmidcn iştira olunan,
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ört dönüm ma'Iüm-i hudüd Penbe Tarlası

ine merkum zımmiden iştira olunan, ma'lüme'l-hudüd
?}.;ıµmf'enbe Tarlası ve yine mezkur zımmiden
olunan, Katolyadya ve Taroya denilmekle

ıuf, iki kıt'a tarlayı ma'Iüme'l-hudüd

ve Andemiko

karyede Loka Nikola ve Molla Niko nam zımmilerden
olunan, tahminen altı dönüm ma'lüm hudüd Su Basri Penbe
ı ile ve dokuz çift öküz ve yüz kil
.y ve yüz kil arpa ve yüz kil penbe tohimi ile ve altı yüz
oyun ve keçisi ile ve Tuzla Nahiyesi'nde vaki'
nnu nam karyede vaki' Hacı Muhammed Çavuş'dan iştira
ma'lüme'l-hudüd olan yirmi bah fevkani ve tahtanı
ve yedi kıt'a subasar ma'Iüm-i hudüd bağçe-i eşcar-ı müsmire
-ı müsmiresiyle ve müteaddid zeytün eşcanyla
bağ ve bir zeytün değirmeni ve bir sil değirmeni ve bir
karye-i merküme zemininde vaki' kadım
şürbi olan, iki bin beş yüz dönüm ma'Iüm hudüd
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ile ve sekiz çift öküz ve ziraat içün yüz kıl
ve yüz kıl arpa ve iki yüz re' s koyun ve keçisi ile
11''

fan zikrolunan, altı aded ma'Iüm hudüd çiftlikleri,
i'i ve levahiki ile vakf-ı sahih-i şer'i ile ve habs-i sarih-i mer'i
şöyle şart ve ta'yin eyledi ki: Her sal bi inayeti
.. 'l-müteal hasıl olan mahsul gallanın esmanından
akçesi, server-i enbiya ve habib-i hüda Muhammed Mustafa
ala alihi ve ashabihi hazretlerinin
ve hatıra-i müşerremeleri hüdamına tefrik
ve yirmi bin akçesi dahi ravza-i muazzama-i mezküre
hatib ve imamı ve müezzinlerine ale's-sağıye tevzi'
olunmak içün her sal zikr olunan altmış bin
·p71rP-1

Kıbrıs'da her sene irsal ola gelen,
şerifeynin sayir evkafı akçesiyle, maan
ve baki kalan esman gallatın beş bin

vakf-ı merkum mütevellisi cezireden rugan-ı zeyt
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·ra idüb, rugan-ı mezbüri Konya'da asude
, Kutbe'l-Arifeyn

Mevlana Hüdavendikar kuddüs

u*i-:gaffar hazretlerinin evkaf-ı mütevellisine ve şeyhine
itmek içün, bin akçe dahi kirasına hare
ub, zikr olan ruganı Mevlônay-ı muma ileyhin
şeriflerinde olan, kanadilin tenvirine
c ideler ve altı bin akçe dahi Konya' da mevlevihane
yhine ve mütevellisine her sene. ber-vech-i nakd,
brıs'dan irsal ve isal olunub, onlar dahi meblağ-ı mezkur
sema-i pirahanları iştira idüb, fukara-i mevleviye
sene tefrik ideler deyu, vakıf-ı müşarun ileyh
meşrüh üzre vakfve ta'yin idüb ve madem ki
sıhhat ve afiyetde ola, zikrolan çiftliklere
ba'di tevliyet-i tarikayla mutasarrıf ola ve hussa-i vakıfdan
mezkQr çiftliklerin baki mahsulüne, keyfe ma-yeşa
mutasarrıf olub ve kendinden sonra İbrahim Kethüda
olub, vazife-i tevliyet yevmi on beş akçe
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utasarrıf ola ve İstanbul'da her kim şeyhu'f-islam ve müftiyyü'f-enam
hırsa vakf-ı mezbüre nazır olub, yevmi beş akçe
irile ve günde sekiz akçe vazife ile bir mütedeyyin kimesne

"' 'b:ve beş akçe vazife ile bir müstekim kimesne cabi ola
bunların azl ve nasbı, şeyhü'l-islôm hazretleri ma'rifetiyle
a ve mesarif-i mezkürden baki kalan mahsule vakıf-ı müşarun ileyhin evladı
~sair zürriyeti mutasarrıf olalar
~ İbrahim Kethüda'dan sonra vakıf-ı muma ileyhin evladı
evlad-ı evladı mütevelli olub, hassa-i vakıfdan ma-ada
:vaid-imahsule mutasarrıf olalar. el-İyazen bil-lahi teala vakıfın
iyeti munkarız oldukdan sonra atikası ve evlad-ı atikası
evlad-ı evlad-ı mütevelli olub, hassa-i vakfı her sal
halline irsal ve isal idüb, zevayidine mutasarrıf olalar.
lar dahi munkarız oldukdan sonra zikrolunan
ftliklerin, zevayidi dahi harameyn-i şerifeynin sayir
kafına ilhak olunub, min ba' d tebdil ve ta'yir
deyu, zikrolunan altı aded çiftliği cümle tevabi'i
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mütevelli-i merkum Muhammed bin Mahmud'a

slim idüb, ol dahi tesellüm ve tasarruf eyledi
eyu, meclis-i şerifde ikrar itdükden sonra mütevelli-i merkum
kil-i mumaileyh cemi' ikrarında vicahen ve şifahen
sdik etdikden sonra vekil-i mezkur vekalet-i muhakkiyesi
lblyle vakf lazım değildir deyü, cümle vakfdan rucü'
üb, müvekkil-i müşarun ileyk mülküne istirdad eyledükde.
ütevelli-i merkum essah-ı akval üzre cümlesinin vakfı
tınıdır deyü, iş bu tevfik-i refik zeyür-ı sadr-ı kitab
.ber-i nisab ali cenab-ı bedr-i pür kadri ulü'l-elbab
zal-i meşahad-ı zaman ekmel-i nihazeyn-i devran-ı hamı
yzati'l-islam ayet-i rahmetü'l-lahi sübhanehü ila kôffeti'l-enôm
aleti'l-mesaili'ş-şet'iyyet-i

mefküde baııamel-i aklame ve sudur-I suküki'l-

hutüdı-ı ahkama huzurunda
ürafia olicek müşarun ileyh dahi hakim dahi mekale canibinde
kelamı ferikında teemmül-i enik ve fıkr-i dakik idüb,
ib-i hayri tercih itmeğin evkaf-ı mersümenin
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inen beyne'l-eirrimeti'l-eslafluzfım vakfiyyetine hükm-işer'i
kaza-i mer'I itdiler pes cümlesinde
f Iazım oldı. Min ba'd nakzına mecal-i muhal
ihlal ve ibda! mümteniu'f-ihtimaldir. "Fe-men beddelehü
de ma-semiahüfe inne ma-ismühü ale'I-Iezine yübeddilüne inne'f-lahe
iun alım."47 ve ecru'l-vakıfı ale'l-hayyi'l-kerim "innehü
ezi' ecru'l-muhsinin=" bel yüzaifü lehüme'l-hasenat
Lilli vaktin ve hin ve salla'l-ahü ala seyyidina
enedena Muhammed'in ve alihi ve sahbihi ecmain,
iren fi-evamil Muharremü'l-Harammin şuhüri sene semaninve elf.

Hacı Seyyid Ahmed Paşa, A'lemi'l-Ülemai'l
, Mevlana Saadeddin Efendi el-Müftiyyü'l-Uhde Kıbrıs, Kudvetü'l-İkbal
ndi Defterdar-ı Kıbrıs, Kudvetü'l-Ümerüi'l-Ülema Hüseyin Mır-liva

etü'f-Ümerai'Llcirarn Mustafa Bey Mir-liva Mağusa, Kudvetül-Emacid
y Kethüda-i Defter, Kudvetü'l-Ekarim Korkut Efendi Defterdar-ı Kıbrıs,
-Ümera Muhammed Ağa Yeniçeriyan-ı Kıbrıs
KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:181
KERİM. Hud Süresi, Ayet no:115
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Ağa Yeniçeriyôn-ı Kıbrıs sabık, Fahru'l-Hulus
6) Mufahhiru'l-A'yan
·.tseyin Çavuş Dergah-ı Alı, Kudvetü'l-Kuzat ve Hükkôm Mevlana Seyfi ~feı~
vekilen, Umdetü'l-Emacid A'rıam Mevlana Muhammed Efendi ~a-i
sarya
~ Fahru'l-A'yilıı Ahmed Ağa Yeniçeriyan-ı sabık, Kudve«:'1-Ümeril

-----

yyid Çavuş, Fahru'l-A'yan Muhammed Çavuş Müdir-i Kamile-i Alı,

't '

r

fahhiru'l-A'yan Muhammed Çelebi el-Müteferrik

).i'ahru'l-A'yan Hamza Ağa Yeniçeriyan, Müfehhir Erbabi'l-İlim Ali Halis
ata'a, Kudvetü'l-Erbabü'l-Ekrem Muhammed Çelebi,
Hace ez-Zaim, Umdetü'l-A'yan Bekir Mtr-alüy-ı Lefkoşa
) Kudvetü'l-Erbabü't-Tahrır Abdülgafur Lefkoşa, Ali Kethüda-i Çavuşan,
\afa lgt[o~efkoşa,
Mahmud Kethüdil
) Hasan Kethüda-i Yeniçeri, Hacı Muhammed el-Mevlana, Hasan Seyyid
bi, Hacı Mustafa~
- ı'7,
) Köse Muhammed Ser-pile, Hacı Hasan, Hasan Kethüda Sefer Efendi
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amd-i ve sipas-ı bi-had ve hı-kıyas ol vakıf-ı ahval olan halikr'l-cinne
'n-nas ve müttali'-i ef'al olan raziku'l-anas Hazretlerine
.;.cc···t
sITnki, "Vallahü yed'ü ila dari's-selam."49 kelam-I kadım ile iba'dını

?,r-ı naimine

da'vet "İnne'l-lezi'ne yunfiküne emvalehüm fi-sebi'li'l-lah."50

avl-i kerimi ile taraf-ı hayrat ve sebil-i hasenatı onlara i'Iam ve ilham
rnekle, inayet-i rahmet eyledi ve salatü ve selamü, ol seyyidina
uvaffak-ı muvafık ihsan, şefi' zümre-i insan, delil-i tarik
avab-ı ruhnemayı rah-ı sevab olan, habib-i hüda ve rasül-i bi-safa
uhammed Mustafa (s.a.v) Hazretleri
üzerine olsun ki; hakdan halka rahmet ve mecmü'<ı aleme
bais-i izzet ve refeat olub "İza mate ibn-ü adem inkıta'
amelehü illa min selas ilmün nafiun yenfeun bih ve veled-i salibin yed'ü leh
ve sadakatin cariyetin fi sebıli'l-lah."51 Kavl-i şerifi ile halk-ı vücüh-ı hayrata

URAN-I KERİM, Yunus Süresi, Ayet no:25
URAN-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:262
SOFUOGLU, Sahihi Müslim ve Tercemesi, İstanbul 1969, C.V, s.182-183
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alibü'n ve hasenat-ı müberrat-ı rağıbeyn eyledi ve dahi al ve ashab
lü'l-elbabları üzerine olsun ki; sırat-ı müstekime
adiler ve tarik-I hakka münadilerdir rızvanu'l-lahi teala aleyhim

:IJi!ıifo ila yevmi'l-ba's ve'd-din emma ba'd sebeb-i tenmik-i kitab
vab-ı nisab ve müceb-i ta'Iik hitab-ı sevab oldur ki;
ala Kıbrıs Beyler Beyi'si olan emjra'l-emrai'l-kirôm

-

kebiri'l-küberai'Lfahhaın
lı

üeyyid-i ceyşü' l-islam sahibü'l-cevadi 'l-müşeat
'I-bahri ke'l-a'Iam münekkis-i re'sü'l-küfrü ve'l-esnam
ü'l-kadri'ş-şanıih ve'l-mecidü'r-rasih

Hazret-i Cafer Paşa

essera'l-lôhü fi'd-dareyn ma-yeşa taraf-ı alilerden vakf-ı ati'z-zikre
krara da'va-i rücü'a bi-ma-hüve rıehci's-sübüt
er'an vekaleti sabite olan kudvetil'l-emasil ve'l-akran,
şerefi's-sudür ve'l-erkan hem dem Ağa ibn-i Abdülmennan
ecli-i şer'i şerif-i şamihu'l-erkün ve mahfil-i din-i münif
asihu'l-beyanda

li-ecli't-tescil mütevelli nasb eylediği, Fahru'l-A'yan

uhammed bin ibn-i Abdüddeyyan mahzerinde ikrar-ı sahih-i şer'!
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i'tiraf-ı sarih-i mer'i kılub, müvekkilim müma ileyh esbeğa'l-lahü

ni'me

vakta kim akıbetin teemmül ve ahretin tehayyür idüb,
ire'l-emr dar-ı fenadan dar-ı bekaya intikal ve bu beyt-i inadan
ray-ı sefaya irtihal emr-i muhakkak ve kavl-i musaddık ile ve yine
tefekkür etti ise Cezire-i Kıbrıs'da Tuzla Kazası tevabi'inden
ya Ana nam karyede vaki' olub, lede'l-ahali ve'l-cirün
ıı'lüme'l-hudüd olan evlerini ve yine karye-i merkümede
ıki' altı yüz seksen aded zeytün ağaçlarını ve dokuz aded
arnüb ağaçlarını ve nefs-i Mağusa'da hammam ve gülhfuıı havlısında
aki' lede'l-ahali ve'l-cirün ma'lüme'l-hudüd fevkani
e tahtanı beş bah evleri ve havuz ve sakiye ve eşcar-ı müsmire
e gayr-ı müsmiresiyle ve muhavvete bir kilise mahzeni, müşmel-i bağçe
saray kurbında vaki' olub, iki tarafı mumaileyh paşa
mülki ve iki tarafı tarik-ı am ile mahdüd olub,
muttasıl üç bah dükkanı ve mukabelesinde bir tarafı,
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dükkanı ve üç tarafı tarik-ı fun ile mahdüd beş bab
ve Iede'f-ciran ma'Iüme'l-hudüd

bir kahvehane ve ana

bir kazzaz ve bir cübbeci dükkanlarını ve yine hamam kurbında vaki',
müvekkilim mumaileyh mülki ve bir tarafı tarik-ı am ile mahdüd
bir fırünı müştemil bir bab tahüni tevabi' ve Ievahikıyla
Mağusa haricinde lede'Lahali ve'l-ciran ma'Iüme'Lhudüd
su kuyusı ve birhavzı ve iki sakiye
i mahzen ve eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmire-i müştemil Hamza Bey'in

ilmekle ma'rüf bağçe bu cümle zikrolunan mülklerini, cemi'
~lJi'ı ve levahikıyla malından ifraz idüb, hasbeten Ii'I-lahi teala
f~leben li-merzati rabbü'l-a'Ia vakf-ı sahih-i şer'i ve habs-i sarih-i mer'i'
, şöyle şart ve ta'yin eyledi ki:
olan mahsulünden yevmi bir akçe vazife Mahrüse-i Lefkoşa'da
Ayasofya Cami'inde muarrif oluna
vazife Mağusa'da vaki' Ayasofya Cami'inde
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muarrif olana virilüb, anlar dahi yevmi birer akçe
azifelerini alıb, vakıf-ı muma ileyhin rüh-ı şeriflerine
cuma güni dua ideler. Baki kalan mahsulde
Mağusa getürdiği ma' -i carisinin su yolı harcına
) sarf oluna deyu, şart ve ta'yin idüb ve madem ki kendülerin
rüh-ı nefesleri kalıb, cesedlerinde enisleri ola.
Vakf-ı mezküre tevliyet tarikıyla kendüler mutasarrıf olalar
ve ba' de inkıza-i Fahru'l-A'yan İbrahim Bey mütevelli olub

?.8) ve mezkur İbrahim Bey' den sonra müşarun ileyh mir-i miran
9) ali şan hazretlerinin evladı ve evlad-ı evlad mütevelli
olub ve ba'de'l-inkıraz mean minhüm ani'l-inkıraz
atikası ve evlad-ı atikası mütevelli olub ve ba'de'l-inkıraz
Ayasofya mütevellisi olanlar, yevmi iki akçe vazife ile mütevelli
) ve Mağusa Kadısı olanlar dahi yevmi iki akçe ile
nazır-ola ve su yolcılarından iki kimesne, dört akçe
vazife ile biri ve üç akçe vazife ile su yolcısı
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deyü, ta'yin eyledi ve vakf-ı mezküri cümle tevabi-i levahikıyla
e't-tahliye mütevelli-i mesfüre teslim idüb, ol dahi
llüm ve tasarruf eyledi deyü ikrar idüb, mütevelli-i merkum
ılmüşarun ileyhin kelam-I mesrühına bi'Lmüvacehe tasdik
l:Ji'l-müşafehe tahkik idüb, emr-i vakf tamam ve hal-i tesbil-i encam
c.lµkdan sonra vakil-i müşarun ileyh canib-i vakıfdan,
){..ı şikaka teveccüh idüb, İmam-ı A'zarn ve hümamü efharn
aın-ı Ebu Hanife Hazretleri katında vakf-ı akar lazım olmayub,

µ' caiz olduğına binaen vakf-ı mezkürden rucü' idüb,
yekkil-i mumaileyh mülküne istirdad eyledükde. Mütevelli-i mezbür
cadele ve muhaseme idüb eğerçi, İmam-ı A'zam katında
üm-ı müna' dimdir lakin, imameyn-i hümameyn ve bedreyn-i kumkameyn
ôm-ı Ebu Yusuf es-Sanı ve İmam-ı Muhammed eş-Şeybani katlarında. vakf
lüzüm-ı mütelizamındır deyu, sadr-ı kitab-ı mevki' olan hakime
ürafi'a olub, hüküm taleb itdikde. Hakim mumaileyh ahsena'l-lühü
yh dahi canibin kelamını esğa ve tarafeynin meramını
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ükden sonra eimme-i müçtehidin rızvanu'l-lôhi teala
cmain beyninde cari olan hilafe alim
pebiyle canib-i vakfı uhra görüb, imameyn
ileyhima kavilleri üzre evvela sıhhat-i vakfa ve saniyen
hükm-i sahih-i şer'! ile hükm idüb, mahküm-i bih
ecmu' aleyh olub, min ba'd nakz ve nakzına
uhal ve tebdil ve tağyirine imkan-ı mümteniu'l-ihtimal
'-menbeddelehü ba'de ma-semiahü fe-inne ma-ismühü ale'l-lezine
'lunehu inne'l-lahe semiun alım."52 ve ecru'l-vakıfi ale'l-hayyi'lla-yüzi' ecru'l-muhsinin=P
ike ve harrara fi'Levamil şelıru'I-Iahi'l-asım Recebü'I-Muazzam Ii

ıı; (Receb I O I O) (M.1602)
Bey Mir-liva Mağusa, Hüsrev Bey Mir-liva Gime, Pervez Bey Mır
~mıned Efendi Defter-i Uhde Kıbrıs, Korkut Efendi ed-Defteri Uhde-

idin Efendi Gazı Lefkoşa sabık, Salim Efendi Defterdar-ı Liman
Çelebi Ruzname, Ali Çelebi mukata' a

Bakara Suresi, Ayet no: 181
Hud Suresi, Ayet no: I 15
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) Rızvan Çelebi Muhasebe, Mustafa Çelebi Varidatı, Muharriri'l-Hurılf

Ahmed

1ema Piskobi, Ali Çelebi el-Hatib Cami' Mağusa, Adilan Cevad İmam-ı Sanı,
Abdi Çavuş Dergah-ı Alı, Salim Bey Kethüda, Ali Bey Kethüda,
c Muhammed el-Vezzat Balcı, Muhammed Ağa Defterdar-ı Mağusa,
Şalim Kethüda-i Çavuşan Kıbrıs, Mansur Çavuş Kıbrıs,
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sahibi: Kıbrıs Beyler Beyi Cafer Paşa ibn-i Abdülmennan
ın konusu: Evler, dükkanlar, zeytin ve hamub ağaçları
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ı:ımd-i ve sipas-ı bi-had ve hı-kıyas ol vakıf-ı ahval olan
likı'l-cinne ve'n-nas ve müttali'-i ef' al olan rüziku'l-anôs
z:retlerine olsun ki, "Vallahü yed'ü ila dari's-selaın.v'"

kelam-ı kadım

?'"

ibü'dını dar-ı naimine da'vet "İnne'l-lczine yunfiküne
yalehüm fi-sebili'l-lah."55 kavl-i kerimi ile taraf-ı hayrat
sebil-i hasenatı onlara i'Iam ve ilham itmekle, inayet-i
et eyledi ve salatü ve selamü, ol seyyidina muvaffak-ı muvafık ihsan, 8)
zümre-i insan, delil-i tarik savab-ı ruhnemay-ı rah-ı sevab olan,

uhammed Mustafa (s.a.v) Hazretleri
erine olsun ki; hakdan halka rahmet ve mecmü-t aleme bais-i izzet
refeat olub "İza mate ibn-ü adem inkıta' amelehü
amin selôs ilmün nafiun yenfeun bih ve veled-i salibin yed'ü leh
sadakatin cariyetin fi sebili'l-lah."56 kavl-i şerifi ile halk-ı

J,{AN4,KERİM, Yunus Süresi, Ayet no:25
},{AN-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:262
met SOFUOGLU, Sahihi Müslim ve Tercemesi, İstanbul 1969, C.V, s.182-183
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.cfth-ı hayrata taliba'n ve hasenat-ı müberrata rağıbeyn
di ve dahi al ve ashab ulü'l-elbabları
rine olsun ki; sırat-ı müstekime hadiler ve tarik-ı hakka
adllerdir nzvanu'J-lôhi teala aleyhim ecmain ila yevmi'l-ba's ve'd-din
a ba'd sebeb-i tenmik-i kitab, savab-ı nisab
üceb-i ta'lik hitab-ı sevab-ı meab oldur ki; hala asitane-i saadetde
dan ali mikdar olan, mümehhid-i kavaidi'l-hayrüt
yyid-i erküni'l-müberrat, mükemmel-i mesalihi'l-imem,

i'-i mehômediş-şeymil-Iezş yeftehiru'l-münasib-i bi-zata
ahsede'f-hassad min sefate, ebbeda'l-lahü zillehü
emni vel-emani'Lma'rüf bi'l-lutfı ve'l-ihsan
et-i Cafer Paşa ibn-i Abdülmeıınan, bu inkılab-ı rüz-i kar-ı rüzkar
ırab a'Iem-i na-pay-dar nazar idüb,
#kamil ve irfan-ı şamil ile tefennün eyledi ki, dünya kessb-i hayrat-ı fahira
bir makamdır ki "ed-Dünya mezra'atü'f-ahira.v'"

Muhammed ACLÜNI, Keşfü'l-Hafü, Beyrut 2001, C.1, s.364, Hadis no:1318
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er-i hayr-ı esiri ana işaretdir, Pes "Ve ma tükaddimü
:nfüsiküın min hayri tecidüh inde'l-lahe hüve hayran
a'zemü ecran."58 fehvası üzre vakf husüsunda
aka-i cariyeye terğib iden, hadis-i şerifin
ed'asınca, nekave-i a'mal ve hülasa-i emlakini,
,'beten li'l-lahi teala ve taleben Ii merzati rabbü'l-a'la hayrat-ı sadakate
<f-ı sarf itmeğin, ol hazret-i izzet nisab salifi'z-zikr
1-elkab vakf-ı ati'z-zikre ikrar ve Ii-ecli't-tescil rucü'a
ılve muhtar idüb, vekalet-i şer'an sabite olan
<fan akdem, Cezire-i Kıbrıs'da defter kethüdası olan, Kudvetü'l-Emacid
Muhammed

Efendi

ibn-i

Abdülmennan

li't-tescil mütevelli eyledi ki, Fahru'z-Zuama

mahfıl-i

Sinan Hace ibn-i Musa

kimesne müvacehesinde, ikrar-ı şer'I
tiraf-ı mer'I kılub, müvekkilim olan salifi'z-zikr ve'f-beyan,
''tA:s-sadakat ve'l-ihsan hazretleri niyyet-i safiye ve taviyyet-i vafiye

-I KERİM, Müzeınmil Süresi, Ayet no:20
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Cezire-i Kıbrıs'da Lefkoşa Nahiyesi'nde İnaye nam
yede vaki' inde'l-ahali ve'l-ciran ma'lüme'l-hudüd
b, mukaddimen

Timur

Çavuş Oğulları

Muhammed

ve Ahmed

nam

.ira olunan, hücec ve temessükat mücebince, mülk-i çiftliğini
iki bab darı ve bir bab zeytün değirmeni
beş çift öküzi ve iki yüz otuz re's koyun
keçi ve iki yüz otuz kil tuhm-i hınta ve ve altmış iki kil tuhm-i şair
otuz kil tuhm-i burçak ve dokuz kıl baklasıyla
ma'-i carisi isti'maliyle ve eşcar-ı müsmire ve gayr-ı müsmiresiyle
eşcar-ı zeytuni ve cemi' tevabi'i ve levahikıyla vakf-ı sahih-i şer'!
habs-i sarih-i mer'i idüb, şöyle şart ve ta'yin eyledi ki:
:r sal bi-inayeti'l-lühi'Lmülki'Lmüteal

hasıl olan gallanın

mômndan her sene, server-i enbiya ve habib-i hüda Muhammed Mustafa
Ila'l-Ialıü aleyhi ve ala alihi ve ashabihi hazretlerinin ravza-i mükerremeleri
quuua.ıı111m

üç bin akçe virilüb, sair evkaf
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iyle maan irsal oluna ve Kal'a-i Le:fkoşa'da vaki' Ayasofya
i' şerifde olan fanusuna rugan-ı şem' içün,
'?•kırkakçe virile ve kal'a-i mezbürede Gime Kapusı
q.a mevlevihane şeyhi olub, mesnevi-i şerif
gen kimesneye hırka baha ve imamına ve müezzinine ve tarikatha
ri:fiıkarasınapirahan-ı sema' içün beher sene bin sekiz yüz
irile ve Baf Kapusı kurbında müşarun ileyh paşa
rinin mescid-i şeriflerine, imam olan kimesneye yevmi
çe ve müezzinine bir akçe ve rugan-ı şemi' içün
evirile ve Apisamolofi nam karyede olan
nin imamına, yevmi dört akçe ve müezzinine bir akçe
-ı şemi' içün bir akçe virile ve zikrolunan mescidlere
ııjmam olanlar, her sabah namazından sonra Süre-i Yasia-i Şerif
e.salüti'l-i'şü Süre-i Tebareke tilavet
vakıf-ı mezbüre bağışlayalar. Mah-ı bi-mah vazifeleri
mezbüre Apisamolofı nam karyede
154
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Medine-i Münevvere Vakfı olan çiftliğe muttasıl
Iüt olub, vakfal ilhakı lazım gelmegen gerü vakf-ı akçe
inde alınub, hayrat-ı mezbüre mühimmatı içün
~:llundı ve Kal'a-i Lefkoşa'da Ayasofya nam caıni-i
emücevved olan kimesneden on nefer kimesne her seher
,irisi,vakıf-ı müşanın ileyh sıhhat ve afiyetde oldukça,
Süre-i İnna Fetahna okuyub, yevmi her birine ikişer
vazife, mukaddimen Medine-i Münevvere'ye vakf eyledüği
klerin mahsül-i zevaidin mah-ı bi-mah virile. Ba'dehü
cüz' -i şerif okuyub üç günde bir hatm ideler. Vazifeleri
al-i mezkur üzre virile ve Tuzla Kazasına
itAlmenno nam karyede vaki' Medine-i Münevvere Vakfı
çiftliğin, zevaidinden iki kil hınta amme-i
ib-i ekrem Ümmü'l-Hararn Hazretleri'nin türbedarlarma ma be-mah
Kal'a-i Lefkoşa'da Mağusa Kapusı kurbında Balyodsa
mahallede vaki' Ballı Efendi Evleri denilmekle ma'rüf
Hüseyin Çavuş'dan iştira etdüği inde'l-ahali
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e'l-ciran ma'lı1me'l-hudüd olan evlerini,
emi' tevabi'! ve Ievahikıyla ve bağçesiyle evkaf-ı mezbüre
iahsülimahzeni içün vakf idüb, müşarun ileyhin
vkaf-ı mütevellileri ve çiftlikleri zabtları tasarrufunda
la ve nefs-i Leymosun'da vaki' mukaddimen Köçek Hamza'dan
ira olunan evler vemahzen ve bağçe.kaza-i mezbürede
edine-i Münevvere Vakfı olan ve asl-ı kolları
e Finikarye nam çiftliklerin mahzeni içün vakf olunub,
iftlik zabiti olanların zabt ve tasarrufunda ola deyü,
akıf-ı müşarun ileyh vech-i meşrüh üzre vakf
ta'yin idüb ve madem ki kendüleri sıhhat ve afıyedde
Jalar. Zikrolunan çiftliklere min ba'd tevliyet ve nazariyetleri
sbiyle, mutasarrıf olalar ve hisse-i vakıfdan gayr-ı zikr
lunan çiftliklerden, baki kalan mahsulüne keyfe ma-yeşa
endüsi mutasarrıf olub, ba' de evladı ve evlad-ı evladı
ütevelli olub, vakıfdan ziyade mahsule
utasarrıf olalar. el-İyazen bi'I-Iahi teala vakıfın zürriyeti
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unkarız oldukdan sonra atikası ve evlad-ı atikası mütevelli

.b, hassa-i

vakfı sal bi-sal mahalline irsal

isal itdükden sonra çiftlik-i mezbürun ve sair
~fı çiftliklerin ta'mir ve termimi ile mukayyed olub,
af-ı mezbüre çiftlikleri hıdmetinde olan atika
evlad-ı atika zevaidine mutasarrıf olalar. Onlar dahi munkanz
ukdan sonra zikrolunan çiftliklerin zevayidi
J·ıiHarameyn-i Şerifeyn'in sair evkafına ilhak olunub,
al'ameyn-i Şerifeyn mütevellisi mütevelli olub, sair evkaf
çesiyle sal-i bi-sal mahalline irsal ve isal ideler.

in ba' d tebdil ve tağyir olunmaya deyüb, zikrolunan çiftliği
.rrıi' tevabi't ve evleri ve bağçeleri ile ba'de'tahliye
ütevelli mezbüre teslim idüb, ol dahi teslim ve tasarruf
J.edi deyü, meclis-i şer' -i şerifde ikrar itdikden sonra
-ü.tevelli-imerkum dahi vekil muma ileyh cemi' ikrarında
"çahen ve şifahen tasdik etdikden sonra vekil-i mezkur
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vekalet-i muhakkiyesi hasebiyle vakf Iazım değildir
deyü cümle vakfdan rucü' idüb, müvekkil-i müşarun ileyhin
mülküne istirdad eyledikde. Mütevelli-i merkum asıhha akval
fe cümlesinin vakfı lazımdır deyü, işbu sadr-ı kitab-ı mevki'
olan raki-i a'Iemi's-sünneti'ş-şeriyye
salik-i mesaliki'l-hakika

kaşifü'f-islaın, salih-i mesalihi'ş-şeymi'f-enam

huzurunda mürafi' a oluncak müşarun ileyh
hakim dahi teemmül-i enik ve fikr-i dakik idüb, canib-i hayri
tercih itmeğin, evkaf-ı merkümenin alimen beyne'l-eimmete'l-eslaf
lüzüm-ı vakfıyyetine hükm-i şer'i
ve kaza-i mer'i itdiler. Pes cümlesiyle vakf
lazım oldı. Min ba'd nakzına mecal-i muhal ve ihlal
ve ibtal mümreniu'I-ihtimaldir.

"Fe-men beddelehü ba'de ma-semiahü

fe-inne ma-ismühü ale'l-lezine yübeddilünehü inne'l-lahe semıunalım."59
)ive ecru'f-vakıfı ale'l-hayyi'l-kerim
)bel yüzaifü le-hümü'l-hasenat

"innehü la-yezi' ecru'l-muhsinjn'<"

fi-külli vakti ve hin ve salla'l-lahü

URAN-I KERİM, Bakara Süresi, Ayet no:181
URAN-I KERİM, Hud Süresi.Ayet no: 115
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ala seyyidina ve senedena Muhamıned'i ve ala.ôlihi veaşhabihı ecmain
ve harrara fi evahir . Şehr-i Muharremü'l-Haram miri şuhur sene ve sitte aşera
H.(Muharrem 1016) (M.1608)
A'lemi'l-Ülemai'l-Kiram ve Füzela Hayri Ali Saadeddin Efendi el-Müfti bi
etin Kıbrıs, Kudvetü'l-Erbsbü'l-Kemül Mustafa Efendi Defterdar-ı Mal,
etü'I-Erbübü Alim Korkut Efendi Defterdar-I Mal, Kudvetü'l-Erbabü'Lllim
'I-Gaffar Efendi Defterdar-ı Mal
Kudvetü'f-grbabü'l-Kirüm

Hamza Efendi Defterdar-ı Mal, Kudvetü'l

ü'l-Kalem Muhammed Çelebi Efendi Defterdar, Fahru'l-Ümera Perviz Bey
liva-i Baf sabık, Fahru'J-Emacid ve'l-Ekarim el-Hace Rızvan Kethüda-i Kıbrıs
Kudvetü'f-Erbabü'l-Kiram Muhammed Çelebi Defterdar sabık, Kudvetü
.bü'l-Kalem Abdullah Efendi Defterdar-ı Tımar sabık, Fahru'l-Muharririn
yin Çelebi Ruzname, Fahru'l-Muharririn Rızvan Efendi Ruzname
Fahru'f-Kazi Sipah-i Çavuş Mir-alay-ı Lefkoşa, Fahru'l-Kazi Abdülhak
".h-ı Alı, Fahru'l-Kazi Seker Efendi Mır-alay sabık, Fahru'l-Kazı Kethüda
İslam, Fahru'l-Kazi Mustafa Ağa ibn-i Abdurrahman
Hasan Ağa Abdullah, Fahru'l-Kazi Cabbar Ağa Abdullah
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Kıbrıs'da Mahrüse-i Lefkoşa Mahallatı'nda Ömeriyye Mahallesi'nde
.lıabü'l-hayratdan Arnutalı el-Hace Ahmed'in

bi-vasiyet-i şer'iyye

üb, müsirren aleyh fevt olduğı bin dokuz yüz guruşı senevi yirmi beş vazife
elli nasb eylediği,
Ie-i mezbürde sakin, Babuşçı Mustafa ibn-i Hüseyin ma'rifetiyle meblağ-ı
er-vech-i şer'i istirbah olunub, hasıl olan ribh ve nemasından
µcehde mahalle-i mezbürde kain Ömeriyye Cami-i Şerifi imamlarına ve
eve kayyumlarına miyanelerinde ale's-seviye tevzi' ve taksım
üzre, yirmi beş guruş ve senevi ma'h1me'l-aded kıraôtı şart eylediği

imamı Hafız Abdurrrahman Efendi'ye ve Horoszade el-Hace Ali
Reiszade Hafız Ali Efendi'ye behr-i mevacibin,
beyinlerinde ale's-seviye tevzi' ve teshim içün yirmi beş guruş virile
ta'yin eylediği mütevelli-i merkum
Ahmed vereseleri bi-tav'ihim ikrar ve i'tiraf-ı berleh meblağ ve nuküdı
mezbüre teslime müteahhid oldukları
mütevelli-i merkum, meblağ-ı mezbüri kabz ile vakfıyyet üzre yedinde
ve kayd olundı. 11 Ramazan 1233 (M.1818)
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IH. DEGERLENDİRME VE SONUÇ
Vakıflar insanların hiçbir dünya menfaati beklemeden, öldükten sonra
yırlarının devam etmesi için oluşturdukları, Türk-İslam medeniyetinin en
hayır müesseselerindendir.
Vakıflar geçmişten günümüze Türk toplumu üzerinde derin izler
ıştır. Bizler bu derin izleri ada üzerinde Kıbrıs Türk Halkı'nın yaşadığı
ele gerekse güneyde, hanlar, hamamlar, camiler, yollar, çeşmeler olarak
·ımekteyiz. Kıbrıs Türk Vakıfları aslında bu adanın en büyük
birinin

de

Kıbrıslı

Türklerin

olduğunun

en

büyük

rindendir. Vakıflar bir toplumun yaşadığı toprakların bir nevi tapu
:ri gibidir. Sahip oldukları büyük emlak ve mal varlığı ile Kıbrıs
'rıün ada üzerindeki haklarının temelini oluşturmuş, varlığının güvencesi

yazılmış olduğu dönemlerle ilgili sosyal ve ekonomik
ilgili bizlere ipuçları sunduklarını görmemiz mümkün olacaktır. Türk
iri iç dünyasındaki cömertliğinin bir yansıması olan vakıflar, insanlar
i mevcut olan ekonomik farkları mümkün olduğunca azaltmayı,
'te •tfl'akirler arasında bir eşitlik kurulmasına yönelik rollerinin de
görebilmekteyiz.
Kıbrıs Türkü'nün en eski, tarihi ve köklü bir kuruluşudur.
Milli Arşiv Dairesi'nde gerekse Evkaf Dairesi Arşivi'nde mevcut
belgelerinin, şer'iyye sicilleri gibi müstakil bir kitap halinde
vakıflarla ilgili çalışmaları güçleştirmektedir. Bu sebeple vakıf
şer'iyye sicilleri gibi toparlanıp bir kitap haline getirilmesi,
yapılıp gün yüzüne çıkarılmaları gerekmektedir.
müzakerelerinde
~uıaııa

vakıf topraklarının önemli bir yere sahip

ilgili belgelerin tarihin tozlu raflarından alınıp · gün yüzüne

vakıflarla ilgili çalışmaları daha da önemli kılmaktadır.
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azife-l mersüme: resmi olan görevlerin ilanı.

1--:ülemai'l-müteharri: yazan alimlerin en alimi.
pir memleketin ileri gelenleri.

okluk, bulumama.

~uzum-ı tesbit: gereksizliğin varolması.

uma ileyh: adı anılan kişi.
eniçerlyan: yeniçeri ocağında en yüksek rütbeli asker.

':Zevi'l-ihtiram:

saygıdeğer, bildik tanıdık kişiler.

:rı, sonraki, en sonra.
7d.evran:

zamanın, devrin sonu.

t/ij'yan: ileri

gelenlerin en güzeli.

a, kabul etme.
a getiren mülk.

memluke: gelir getiren mallar.
mezküre: zikredilen gelirler.
: ilk, önce, önceki, daha önceki.

ti'z-zikr: aşağıda zikredilen sözleşme.
eclis-i şer'-i şerif-i nebevi: ıneclis-i şer' -i nebevide akdolunan.

--.itaallukat: akrabaların hepsi.
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ma, çarpıp geri gelme.

yihimü's-sedid: onların doğru olan görüşlerinin üzerine.
ihi'l-halife: nebinin halifesinin üzerine.

ihi: onun meydana gelmesi.

yyi'l-cevadi'l-kerim: cömert, diri olan Allah'ın üzerine.

ıye tevzi': payların eşit şekilde dağıtılması.
e: eşit şekilde.
e: insan oğluna yakışırcasına.
a, onun üstüne.
zali's-selam: selamın en-faziletlisi onun üzerine olsun.
nıeti rabbü'f-büri: Yaratan Rabbin rahmeti onun üzerine olsun.
meti'f-mellki'f-bfirk'Yaratan Melikin rahmeti onun üzerine olsun.
lımeti'l-meliki'l-ekber: En Büyük Allah'ın rahmeti onun üzerine

rahmeti rabbihü'f-bflrlyye:

Yaratan Melik'in rahmeti onların

ve şerefi büyük olan.
TH-hilaf beyne'l-eimmeti'l-eslaf: daha önceki imamların arasındaki

ar: emreden, emir sahibi erkekler.

onun bağışlarının geneli.

niyetden, istekden.

bilinen yerler.
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memluke: mülk, mülkiyet yolu ile tasarruf olunan yerler.

zi-i memlüke-i mezküre: adı geçen mülk yerleri.
: gelen.

:f: meşhur,
:.j haber:

çok tanınmış, bilgi sahibi olan.
meşhur olan haber.

ab-ı kiram: Hz. Muhamnıed'in sahabeleri.
ah: su değirmeni.
h: daha salih, daha iyi

Ş.y-i bi-vefa: vefasız bildik tanıdık.

.7beyan:

gelecek olan açıklama.

: vakit, zaman.

: niyetli, kesin karar veren.
etühü: onun büyüklüğü.
"ii nasb: izin verme, tayin etme, yol verme.

e.vefat: ölümden sonra.

~fi-iddia': bu iddiadan, bu davadan sonra.
e'l-inkıraz: bittikten sonra, tükendikten sonra.
~?1-yevm:bu günden sonra.
e't-ta'mir ve.'t-termlmı onardıktan ve tamir ettikden sonra.
e?t-tenbih-i müstehak: hak olan uyarıdan sonra.
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'de't-teslim ve Iede'r-terüfl":

teslimden sonra, üzerinden attıkdan sonra.

b-ı rucfi': geri dönüş kapısı.

a'-i rugan: kıymetli yağ.
ir: belli, açık,apaçık.
Ir-i mübeyyen: apaçık bir şekilde ortaya çıkmış olan.
r-ı Sefid: Akdeniz.
iradey-i seniyye: yüce buyruk.
sebeb olan, icab ettiren.
izzet: şerefli olma sebebi.

a'rifet: bilme ile.
sahaif-i a'mal: sayfaların taşıdığı yükler.
yaratan, yaratıcı.
·r: ibretli görünüşler. deliller.
~,ma, açma, uzun uzadıya anlatma.

ba'de batn: soydan soya, nesilden nesilekuşaktan kuşağa.
': eşi ve benzeri olmayan, mükemmel bir şeyi icad eden.
reyn-i kumkameyn: belirgin olan özellikleri kendinde toplayan.

hre mend: hisseli.
hrever: hisse ve nasibini almış.
ağat: iyi, güzel, pürüzsüz söz söyleme.

r vech-i muharrir:

yazılanlarda olduğu gibi.
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er vech-i nakd: parada olduğu üzere.

rg-i direhtan-ı sebz der nazar-ı hô.şyar: akıllı ve bilgin olan insanların
· lındaki olan yaprağın oluşu.

Ieh-I hükm: onun hükmünün üzerine.
nmeki ata: bağış, cömert, ihsan sahibi.
ıniiceb: gereğince, uyarınca.
üktezay-ı şer'i: şeriatın uygun gördüğü.

ech-i ati vakf: gelecek olan vakıf üzere.

ech-i haseb: şeref ve soy temizliği üzere.
ech-i meşrüh: anlatıldığı üzere.
ech-i mülkiyet: mülkiyet üzere.

a.rik:parıltılar, göz kamaştırıcı şeyler.
ı-ik-ıeser-i din-I mübin: yüce dinin izinin parlaklıkları.
-vsatma,satış, satın alma.

:'l-işaeyn: akşam ile yatsı arası.
inüdan saray-ı sefaya irtihal: dünya hayatından ahret hayatına göç.
'J..mal: maliye hazinesi.

j(cehd: elinden geldiği kadar çalışma.
makdür: elden geldiği kadar yapma.

ekim, ekilecek tane, tohum.
jhasenat: güzel ekim.
ı:ışlarınaeklendiği zaman kelimelere; ile, için manaları verir.

beyne'l-eimmete'l-eşraf: imamların en şereflilerinin

ebedi izzete nail olsun.
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l'l-ma'rifeti'ş-şer'iye:

bilinen şeriate göre.

I-mürüca'a: müracaatla birlikte.
l-vekale: vekil olarak, vekaleten.

r-I ma': su kuyusu.
{-taksim: bölerek, parçalara ayırarak.

t-tevliye: vakıf işlerine bakma vazifesi alarak.

c.ümle't-tevabi' ve'f-levühikı bütün ekleriyle birlikte.

fzall'f-hayrati ve'f-hasenüt: en büyük hayrat, hasnat.

al-i gufran: bağışlama halinde.

1 ret: geri dönmeksizin,

geri çevirmeksizin.

aen ala zalik: bunun üzerine ek olarak .

.efsihi: kendisi, kendi kendine.

chin mine'l-vüciid: olduğu gibi.

amant'J-ulemal'f-Pzam: zamanın tanınmış alimleri.
an: boşluk, çürüklük, beyhudelik.
de: nasip, hisse, pay; nihayet, son.

akar kiralarım toplamakla görevli bulunan kimse.
id: elinden geldiği kadar çalışan.
e: elbise, çamaşır.
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ame-i hayat: hayat elbisesi, ömür.
ame-i vucüd: vücut elbisesi.

anib-i hilaf: zıt yön, ters taraf.
anib-i mahkeme: mahkeme tarafına, mahkemeye.
anib-i saltanat-ı uzma: en büyük saltanat tarafına.
anib-i şeriat-i ğarra: güzel olan şeriat tarafına.
anib-i şikfik: uyuşmazlık, anlaşmazlık durumunun olması.
anib-i vakf: vakfın bulunduğu yer.
ariyet: earl olan, geçer olan.

eddiye: yeni, kullanılmamış.

ellet hikmetehü:

onun büyüklüğü ve hikmeti.

~m'an;ı,Joplu, bütün, tüm.
'i!S°;>,\'

')

m'-i male büdde minh: hepsi gerekli olan.
emaziye'l-Ahir: arabi ayların altıncısı.
emaziye'l-Evvel: arabi ayların beşincisi.
emazlye'f-Evvcl: arabi ayların beşincisi.

emmet ni'metehfi.: onun nimetinin çokluğu.
era zalike ve harrara: bu şekilde yazıldı.
erame: hata, günah.
eride-i bedlu'f-unvanı başlıkları yeni olan gazete.
eryan: cereyan eden, akan, geçen.
esr-i ubür: bir tarafa geçme, atlama.
ba sa.vah: doğru cevap.
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Cevüb-ı sedid: doğru olarak verilen cevap.

Cevad: cömert, eli açık.
Cevahir-i manzüm-i salavat: altın gibi süsülenrniş salavat.
evümt': toplu şeyler.
evüz: izin, müsaade.

evaz-ıhabs: izin vermeme, müsaade etmeme.
ez'an bi'l-lahi hayr: Allah'tan hayır bekleme.
eza-i bala hayr: yüksek hayır beklemek.
ezile: çok, bol.

ezire-i Kıbrıs: Kıbrıs adası.
ezire-I mezbüre: adı geçen ada.

ihar-ı yar-i güzin : Hz. Muharnrned'in başlıca dört dostu: Hz. Ebu Bekir,
Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali.

ihet-i tam: tarn yönüyle, bütün tarafıyla.
inan: cennetler, bahçeler.
iran: komşular, civarda olan yerler.
şl\l"i nizar: zayıf vücut.

umhur: halk, ahali.

mezbür: adı geçen çiftlik.
mezkur: zikrolunan çiftlik.

bi'l-izzi'l-ebedi: "şanı, şöhreti ebedi devam etsin!"
bls-sa'yi'f-meşkür: "çalışması, şükrü devam etsin!"
"daim ve baki olsun!" anlamında kullanılan bir tabir.
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Dar-I fenadan dar-ı bekaya intikal: geçici dünya hayatından sonsuz ahiret
ayatına göç etmek, ölmek.

ef'-i arıza: aksaklığın ortadan kalkması.
efterdar: bir vilayetin para işlerini idare eden kimse; maliye vekiline verilen

fter-i uhde: vazife, sorumluluk defteri.
fteri: deftere mensup, defterci.
kakin: dükkanlar.
J<.akin-i külliyet: dükkanların hepsi.
lil-i sehil-l fevz: yıldız gibi parlak olan deliller.

ece-i mütalaa: düşünce aşamaları.
gah-ı Ali: padişah kapısı.
s-i am: talebeye, medreseliye ve herkese ders vermeye yetkili olan kimse.
n: iç, içeri, dahil.
ün-i sıhhat: geçerliliğin içeriği.
: dikilmiş olan.

e-i ihtiyar: ansızın bakış.

an hane-i amme: hazır olanların tamamı.
anet: din, dindarlık.
ahan: dua okuyan, dua okuyucu.

iinya-i kesb-i hayrat-ı fahira: büyük yüksek dereceli kazançlar.
ürüd-ı bi-keran: sonsuz sayısız dua, selam.
ştfi.rü'l-amel: gereği gibi uygulanacak olan kanun.
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anehü'l-Hihü'l-meliki'l-gafôr:

bağışlayan Allah'ın yardımı.

main: hepsi,cümlesi, topu.
er: ahirete ait mükafat, sevap, ücret.
ru'f-vükıf: vakfın sevabı.
za':parçalar, kısımlar.
day-ı hidmet: hizmeti yerine getirme.
dbfirı ikbal: kör talih.
f'al: ameller, fiiller.
f'al-i zımmi: bir İslam devletinin himayesinde bulunan Müslüman olmayan

faza'l-lah:

Allah'ın fazileti.

flak: bahtlar, talihler.
fzal-i mevcudat: yaratılmışların en üstünü.

hadis: peygamberimizin sözleri; sözler, haberler.
aŞip.:i
a'mal: işlerin en güzeli.
··· .. '{

-~w

hüsln-i ef'al: güzel amel, güzel işler.
~hl-i zımmi: bir islam devletine tabi olan, müslüman olmayan vatandaşlar.

imme-i din-i mübin: açık olan dinin önde gelenleri.
karim: sehavetli, cömert eli açık olanlar.
kmel-i ihsan: tam eksiksiz olan ihsan.

I-Hace: hacı.
I-hale hazlhl'f-vakf vakfın bulunduğu hal üzere olması.
El-İyazen bi'f-lah; Allah'a sığınmak.
.Emônet: emniyet edilen kimseye bırakılan şey, eşya veya kimse.
Emiru'l-Ümeraü'l-Kiram: emirlerin en büyükleri.
mlak-ı münazaa: tartışmalı olan mallar.
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mallar.
nam: bütün mahluklar, yaratılmış olan canlılar.

Endfid: misiller, benzeyenler, eşler.
nder-i ibşür: müjdeleme, müjde verme.

nsüb: soylar; baba tarafından hısımlar.
nsar: yardımcılar, müdafiler, koruyucular.
ııva'-i meta'-i mukadder: takdir edilmiş olan çeşitli eşyalar.
nver: daha nurlu, çok ve pek parlak.
ı-bab: sahipler, malikler, ehil, muktedir, becerikli.
rbab-ı esbab: sebeb olan kimseler.
t.bab-ı fitnet: iyi niyetli olmayan, fitne sahibi kimseler.
ırl>ab-ı istihkak : hak kazanmış olanlar.
bah : faydalar, faizler, kazançlar.

ş: satılık olan malın kusuru dolayısıyla, değerinden indiren para.
şed: daha reşid, ergin olan doğru yola daha yakın olan.

ed-i evladı: çocukarın en ergini.
ah: canlar, hayatın cevherleri, ruhlar.
"b-ı mübareke: mübarek olan ruhlar.

.~ak: yiyecek, içecek, yenilecek, içilecek şeyler.

eğa'l-lahü ni'me aleyh: Allah onu nimetlere gark etsin.
r-i münif-l sarih-I Istinad: daynılacak, güvenilecek en önemli belge.

~f: bir memurluk veya hizmette birinden önce bulunmuş olanlar, yerlerine
'len kimseler, geçmişler.
h: daha, pek çok Salih, iyi.

an: bedeller, kıymetler, değerler.
ar-ı eşcar-ı kemaldr-ı ilmiyye: mükemmel olan ilim ağaçlarının meyvesi.
il: giyimler, giyecek şeyler.
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Eşbah: şahıslar, cisimler, gövdeler.
Eşbah-ı zahire: görünen cisimler, görünen şahıslar.
Eşcar: ağaçlar.
Eşcür-ı merkum: zikredilmiş olan ağaçlar.
Eşref: daha şerefli, daha onurlu.
Eşref-i ekvfin: varlıkların en şereflisi.
Etba': birinin sözüne, işine, mesleğine uyanlar.
Etraf-ı erbaü: dört tarafı.
Etyab-ı emval: malların en güzeli.
Evflhir: sonlar, ayın son günleri.

Evkaf-ı ati: gelecek olan vakıflar.
Evkaf-ı eslaf: geçmiş olan.yakıflar.
Evkflf-ı mezküra:

zikredilen vakıflar.

Evkôf-ı mütevelli: vakıfların mütevellisi.
Evla: daha uygun, daha layık, daha iyi, üstün.
Evlad-ı evlüd: çocuğunun çocuğu.
Evlüd-ı evlad-ı evlad: çocuğunun çocuğunun çocuğu.
Jvta47/?inas:

kız çocukları.

iit$/J;;;:~t,· ·... Y

Evlad-ı kiram: soylu, cömert olan ocuklar.
Evlad-ı muma ileyhim: adı geçen çocuklar.
:Evtad: ağaç veya demir direkler.
;ıı:yyam:günler, gündüzler.

Ezber: pek beyaz, güzel ve parlak.
zvfic: kocalar, eşler, çiftler, kadının veya kocanın eşleri.
zvac-ı mutahherd: Hz. Muhammed'in ismetli eşleri.

:Fahra'z-zuama: tımar sahiplerinin en değerlisi.
Jfahru'l-ayan: zamanın en büyük ileri gelenleri.
lfahru'l-emacid ve'l-ekarim: muhterem ve şerefli olanların ileri gelenleri.
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ahru'f-hulüs: halis, temiz olanların en değerlisi.
.ahru'f-hutabüı hatiplerin en iyisi en değerlisi.

ahru'f-kazi : kadıların en iyisi, en büyüğü.
ahru'l-muharririn:
ahrü'f-muhadderat:

yazarların en büyüğü.
Müslüman kadınların en namuslusu, en kıymetlisi.

riğan ani'ş-şevüğil: tüın mesleklerden arınmak.

sl-u hasme: bölmek, ayırmak, karşı taraf, düşman.
zilet: insanda iyilik etmeye ve fenalıktan çekinmeye olan devamlı ve

ğişmez güzel vasıf. İnsanın yaradılışındaki iyilik, iyi huy, erdem.
zl: fazla, ziyade, artık, fazlalık, üstünlük.

la-i mezkur: zikredilen fazla.
,!)l-ı imtlnan: yüksek memnuniyet.
,va: mana, anlam, kavram, mefhum.
l:ıvay-ıbelağat-ı ihtiva: içeriğin güzel anlamı kavramı.

µay-ı dünya: geçici olan dünya.

an: kaynama, fışkımıa, galeyan etme.
ani: üstte olan, yukarıda olan.
fırsat: ölüm.
ka: insan kalabalığı, grubu.

l-cinan: cennetler içinde.
vahir: ayın son günlerinde.
halkı'f-lüht maksüdlhiı Allah'ın yaratışındaki maksat.

ikr-! sedid: doğru ve hak olan fikir.
'. . sebill'f-lah: Allah yolu.
yevmi'l-haşr ve'I-karar: Yeniden dirilme ve hesap günü.
kara: fakirler, yoksullar.
kara-i mevlevi: mevlevilerin fakirleri.
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ziHi: boşuna, lüzumsuz, yersiz, haksız.
nün-ı mütenevvi'a: çeşitli fen ilimleri.
uh: zafer, galibiyet, üstünlük.

Ile-i mezbüre: adı geçen gelirler.
b: güneşi battığı taraf, günbatısı, batı.
ban: batı tarafından.
r: başka, ayrı, diğer.
r-ı caiz: olamaz, yakışıksız, yaraşmaz.
r-ı lazım: Hızım olmayan.
müsmere: meyvesiz, yemişsiz.
müsmere-i müştemil: meyvesiz, yemişsiz olanların hepsi.
eş-i dür-i dun: alçak dünyanın dönüşü.
t-tasdik: tasdik etdikten sonra

işitme, dinleme.
rsöyleyen, diyen.
n: söyleyen, söyleyici, konuşan.

ib-ı baha: kıymetli, değerli gül suyu.

betenll'f-Iühl's-samed:

hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah'ın sevgisi.

: hapis, alıkoyma, bir yere kapama, salıvermeme.
gan-ı

dlvan-ı •. hümayun:

eskiden

divan-ı

alı efendileri

.nılan devlet ricaline verilen bir ad.
s-i şerif: Hz. Muhammed'in söz, fiil ve takrirlerine verilen ad.

l\..<lL.lHa,

kazılma.
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anlamında

akim mumaileyh: adı geçen kadı.
akim-i mevki'-i sadr-ı kitab: o yerin hakimi.
akk-ı şürb: bir tarla sahibinin her gün bir saat, yahut haftada bir gün bir
ehirden tarlasını sulama hakkı.
al-i afiyet: sağlık hali.
al-i bala: yukarıda geçen hal.
al-i sebfive: küçükük hali.
al-i teslim-I encam: teslimin son bulma durumu.
alile yaratan, yoktan var eden, yaratıcı, Allah.
alikı'l-ibad: Allah'ın kulları.
alk: yaratma, yaratılma.
alk-i rafiu'ş-şan: yaratılmış olanların en şereflisi.
amd-i bi-had: sonsuz, sayısız hamd etmek.
amsine: elli.
ane-i muttasıl: birbirine bitişik evler.
arameyn-i

Şerifeyn:

Mekke'deki

Kabe

ile

Medine'deki

"Ravza-i

utahhara".
arc: sarf, gider, bir iş için kullanılan madde.
~J,;,Jt: su akacak yarık, ark.
51,

asbete'J-li'f-ldhlsl-ehad: tek eşiz olan Allah rızası için.
asbeten li'l-lah: Allah rızası için.
asbeten li'l-lahi's-samed: hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah rızası için.
asbeten mine'z-zamünı zamanın gerektirtiği gibi.
asbeten: karşılıksız, parasız.
asbetenll'f-lühl'I-azim: azimet sahibi olan Allah'ın rızası için.
Jıasbi nezaret: karşılıksız idare etme, karşılıksız yönetme.
llasenat: iyilikler, iyi haller, iyi işler, hayırlı işler.
Hasenat-ı cariye: yürürlükte olan, devam eden, sevabı kesilmeyen iyilikler.
Hasın: muhalif, karşı taraf.
Hatemat-ı şerif: hatimler.
.Hateme-i risalet-i rasül-i güzin: seçilmiş peygamberlerin sonuncusu.
Hatib: camide hutbe okuyan, hitabeden, söz söyleyen.
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Hatm: Kur'fuı'ı baştan sonuna kadar okuma.
Hatm-i kelam: sözün nihayete ermesi.

Hayr-ı evla: üstün olan iyilik.
Hazar: barış ve güven; sabit meskeni olanların oturdukları memleket.

Herkiyü hiyki: her hangi bir bitki.
Hey'et-i behiye: güzel heyet.
Hıdmet: hizmet, iş, vazife.

icri: hicretle ilgili; tarih başlangıcı olarak hicreti alan.

: zaman, an, vakit, sıra.

--i feth: fetih zamanında.

cet: haberler, havadisler; sevinç.
a.vend: Allah, Tanrı; sahip, hükümdar, efendi.

s: halislik, safilik, gönül temizliği.

~r: aklı kendisine yar olan, yarayan, akıllı.
c: deliller, senetler, vesikalar.

at: hidayet edenler, doğru yol gösterenler.
-i menkul: menkul hükmünde olan mal.
sabık: geçmiş olan hüküm.
himmetli, azimetli, bir işe sımsıkı sarılan.
akdam: eski imamlar.
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Hümayun: mübarek, kutlu; padişaha ait olan.

Hüsn-i meab: iyilik, güzelliğin barındığı yer.

İ'mal: yapma, yapılma, işleme, meydana getirme.
'mar: şenlendirme, bayındır hale getirme.
'tiraf-ı sarih-I mer'i: geçerliliği olan halis bir itiraf.
jade-i kelam: sözün yeniden ortaya konması.

İbka': baki, sürekli kılma, devamlı.
cad-ı alem: bütün yaratılmışlar.

A

car: kiraya verme, verilme, kira parası.
carat: kiralar, gelirler.
care: kira, gelir.
care-i sahiha: zaten ve vasfen olan, yani in'ikat şartlarını ve sıhhati camı olan

jcare-i şer'iyye: şer'I kurallara uygun olan icar.
cem'i:
,,,a.rf;lt,.i
,}'

gelirlerin tümü.

era: yürütme, yapma, yerine getirme.
cray-ı merasim-I hasenat: resmi işlerin yürütülmesi.
-i Adha : Kurban Bayramı.
d-i Fıtr: Ramazan Bayramı.
fade-i meram: meramını anlatma; kitaplara yazılan söz.
fay-ı şehadet: şahitliği yerine getirme.
raz: bir bütünden bir parça ayırma; ayırma, ayrılma.
da: bir.
hdas: meydana getirme, ortaya çıkarma.
htessa:
bil hassa özellikle.

0

htibar: yoklama, deneme, sınama.
İhtilaf-ı alim: alimlerin anlaşmazlığı, ihtilafı.
İhtimam: dikkatle, gayretle çalışma, özenle iş görme.
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İhtiyar: seçme, seçilme.
İkad-ı kanadil: kandillerin yakılması.
İkametgah-I ahret: ahiret hayatı.
İkümet-i rıhlet: vefat, ölme.
İkrar: dil ile söyleme, bildirme; tasdik kabul.
İkrar-ı sahih-i şer'i: geçerli olan bir bildirme.
İkrar-I tam: eksiksiz tam olan bir ikrar.
İktifa': yeter bulma, aza kanaat etme, yetinme.
İktisab: kazanma, edinme.

tıs ahiri'd-devran: dünyanın sonuna kadar.
tıs sebili'r-reşüd: doğru yola, hak yoluna.
İllet-i kudret: güç, kudret nedeni.
İlm-i şerif: ilimlerin en şereflisi.
İltizam: kendi için lüzumlu sayma; birinin tarafını tutma; icab ettirme

İmad: direk, dikme, sütun.
jmameyn: iki imam. Bazen İmam-ı A'zam ve İmam-ı Şafii; çok defa İmam-ı
Ebu Yusuf ve İmam-ı Muhammed için kullanılır.
·wiiıp~yn-ihümfimeynı Hz. İmam-ı Hasan ile İmam-ı Hüseyin; İmam-ı Ebu
Yusuf ile İmam-ı Muhammed.
İmkan-I mümteniu'f-mahül: imkan dahilinde olmayan.
mtlna': çekinme, geri durma, imkansızlık, olamayış.
mtisalen; uyarak, bağlı olarak.
n'am: nimetler, nimet verme, iyilik etme.
jnan: idare etme, yürütme.
İnca': kurtarma, kurtarılma.
İnde'f-ahdll ve'l-ciran: halkın ve komşuların yanında.
inde'l-ahali: halk katında.
İnde'f-elmmetl'f-klbür: büyük olan imamların katında.
İnde'l-eimmeti's-selasin: üç imamın katında.
.İnfak: harcama, nafaka verip besleme, geçindirme.
İnkılab-ı rüzikar-ı rüzikar: dünyanın dönmesi.
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İnkıraz: bir kalabalıktan,

bir bütünden tek kişi kalmayacak

şekilde bitme,

tükenme.
İnkıta': kesilme, tükenme, bitme.
İnsan-ı kamil: güzel huy ve tabiat ve yüksek fazilet sahibi insan.
İnşa': yapma, yapılma, meydana getirme.
İntibah: seçme, seçilme, seçim; en güzel.
İrsal: gönderme, gönderilme, salıverme, koyuverme.
İrtihal: göçme, göç etme; ölme.
İsal: buldurma, buldurulma, vardırma, vardırılma, ulaşma, ulaştırılma.
"sar u nisar: dağıtma, serpme, saçma.

· snad: bir şeyi, birisi için yaptı deme.

tibdal: değiştirme, değiştilme; bir vakfı mülk ile mübadele etme.
stibdal-i mezkur: adı geçen değiştirme.
stid'a: yalvararak isteme; dilekçe.
stiğlal: kiraya verme.
ilı.kak:
hakkı olma, hak kazanma .
·.iJ'
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tihkak-ı intibah: seçme hakkına sahip olma.
timü': dinleme, dinlenilme, işitilme, işitme, kulak verip dinleme.
tirahat: rahat etmeler, dinlenmeler.
tirbah: faize yatırma, fazla filizlepara verme, verilme.
stirdad: geri alma, alınma, verilmiş veya gönderilmiş bir şeyin geri
gönderilmesini isteme, geri isteme.
aeyn: akşam ile yatsı zamanları.

Ştimal: şamil olma, kaplama, içine alma.

haf: hediye olarak verme, verilme, hediye gönderme, manen sunma.
marn: tamamlama, bitirme, tamam etme, bitirme.
ı,ımını-ı

ifiidey-i meram: sözün bitirilmesi.
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İttihaz: edinme, edinilme, kabul etme, sayına, tutma, kullanma, düşünme.

İttisal: bitişme, kavuşma, ulaşma.
İyüzen bi'f-lah: Allah'a sığınma.
İzn-i sahib: izin sahibi olan.

İzze: değer, kıymet, yücelik, ululuk.
İzzet-i esmaühü: onun isminin büyüklüğü.

Kaba-I müstear: hayat elbisesi.

Kahle: önce, öndeki, evvel.
Kable'ş-şurüh: açıklamalardan önce.
Kabz: el ile tutma, avuç içine alma, kavrama.
Kadlmü'f-eyyam: eski günler.
Kaffe : hep, bütün, cümle.
Kaffe-i mesfilih: bütün işler.
Kaffe-i mesallh-I akarüt-ı mezkur: adı geçen gelirlerin tüm işleri.
affeti'l-hukuk: hakların bütünü.
Kafıle-i asflyü: takva, fazilet ve kemalat sahiplerinin başı.

ıqJ~-i mürselin:

peygamberlerin, gönderilenlerin başı.

ahl-i hidayet: yol gösteren.

ain: mevcut olan, var olan.
Kanavat; görüşler, tahminler; su kanalları.

argir: işleyen.
argir-i kanavat: işleyen kanallar.

atib-i mezbür: ismi geçen yazıcı.
Kavabil-i enva'-i meürif: bilinen çeşitli kabiliyetler.
avüid: kaideler, usuller, kurallar.
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avl: lakırdı, söz, kelam.
aytaz: bir lakab adı.
aza: kaymakamlık, ilçe.
aza-ikazı: kaza kadısı.
za-i Mahkeme-i Şer'iye: kaza şer'i mahkemesi.

za-i mer'i: görülmeyen kaza.
.aza-isarih-I mer'i: doğrudan görülmeyen kazalar.

zay-ı mezkur: adı geçen kaza.

'1-evvel:önceden olduğu gibi.

fil-i milli: belli olan kefil.

ma fi's-sübıkı eskisi gibi.

a: gibi, misli, olduğu üzere.
~tat:
insanın bilgi ve ahlak yönünden olgunluğu.
.'!'
al-i müyesser: kolaylığın son noktası.
al-i rağbet: istemenin son noktası.

JJ· ü tahrir:

yazma, yazılma.

hüday-ı Yeniçeriyfinr yeniçeri ocaklarında yüksek rütbeli subay.
fiyet-i mezküre: adı geçen hal.

el-i şer'i: şeriat tarafından.

le: namaz kılarken yönelecek taraf.
okuma, devamlı ve düzgün okuma.

büyükler, ulular.
öfçek.
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Kil-I ma'Iüm: ölçüsü belli olan kile.
Kiram: soyu temiz olanlar, ulular, şerefliler; cömert eli açık olanlar.

Kudsiye: kutsal, kuvvet, ilahi kuvvet.
Kudveti ashübü'f-ikbfil:

saadet sahiblerinden kendisine tabi olunan.

Kudvetü'l-ekdrimı cömert olanlardan kendisine tabi olunan.
Kudvetü'I-emacld:

tabi olunan onur sahibi kişi.

Kudvetü'I-erbfrbl'f-ekrenu
Kudvetü'f-erbabü

şeref erbabından kendisine tabi olunan.

alim: kendisine tabi olunan bilgi sahibi.

Kudvetü'f-erbübü'f-Ilim:

ilim erbablarından kendisine tabi olunan.

Kudvetü'f-erbabü't-tahrir:

yazı sahiplerinden kendine tabi olunan.

Kudvetü'f-Ikbfil:

tabi olunan saadet sahibi kişi.

udvetü'I-kuzfit:

kendisine tabi olunan kadılar.

Kudvetü'l-mütevelliyeyn:

kendisine tabi olan mütevellıler.

udvetü'f-ümerü: kendisine tabi olunan emirler.
Kudvetü'I-ümerdl'f-ldrümı

kerem sahibi kendisine tabi olunan yöneticiler.

Kudvetü'f-ümerül'f-ülemae

kendisine tabi olunan emir sahibi alimler.

Kura-i mezbüre: zikredilmiş olan kur'an okuyucular.

Kııtbe'f-ürffeynı

bilgi sahiplerinin başı.

Kuyüd-ı berleh: onun üzerine olan kayıtlar.
Kuyüd-ı eimmeti's-selas:

üç imamlarm kayıtları.

Kuyüd-ı mazbuta: belirtilmiş kayıtlar.
Kuyüd-ı müstahsene:

güzel, makbul olan kayıtlar.

Kübra: daha, çok, en büyük olan.
Kütüb-i mu'tebere: güvenilir, geçerli kitaplar.

a-ale't-ta'yin: ayırd etmeksizin, gelişigüzel, rastgele .

.uau

•.•• -.

libas-ı hayat: hayat elbisesi giymiş olan, hayatta olan.
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La-cerime: şüphesiz, elbette, besbelli,
Lahik: yetişen, ulaşan, eklenen, sonradan tayın edilen, yenisi.
La-şerlkeleh:

ortağı, eşi olmayan.

Lazıb: lazım, gerekli.
Lüzıme-I hal: gerekli olan hal.
Lede'f-ahali ve'f-ciran:
Lede'f-iktlza:

halkın ve komşuların arasında.

gerektiği zaman.

Lede'l-imtihan: imtihandan sonra.
Lede'ş-şerhi'l-enver-i zahir: açık ve güzel olan bir açıklamadan sonra.
Lehü'l-izze ve'ş-şeref:

güç, büyüklük ve şeref onun olsun.

Levahik: ekler, eklenen şeyler.
Levümi": parlamalar, parlayan şeyler, nurlar.
Levaıni'-i tahiyyüt: süslü selamlar.
Levayih: düşünülen bir şeyin yazı haline getirilmesi; tasarı.
Levayih-i tekrlmüt: düşünülen ikramlar.
Levazım: lazım olan şeyler, gerekli şeyler, yaşamak, geçinmek.
Levazım-I saire: gerekli olan çeşitli şeyler.
evazım-ı şükr-i bi-payan: gerekli olan nihayetsiz, sonsuz şükür.
eyJ;,,gece.
eyle-i Berat: Berat Gecesi.
Leyle-i Kadir: Kadir Gecesi.
eyle-i Mi'rac: Miraç Gecesi.
eziz: lezzetli olan, tatlı, hoşa giden.
Libas-I hayat: ömür, hayat.

i-ecli't-tescil:

kayıt altına alınğından dolayı.

l-emrf'f-ltmfimı

emrin tam olmasından dolayı.

i-emri't-tekmil: işiin tam olması için .
.Li-hazihi'd-da'vetü'l-azime:

bu büyük dava için.

:L.ikau'l-lah: Allah'a kavuşma.
Lisan-I hal: insanın yüzünün haraketlerinden, duruşundan anlaşılan şey.
Lüzum-I inüna' dim: yokluıu gerekli olan.
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Ma'a müştemilat:

içindekilerle birlikte.

Ma'a sundurma: sundurmasıyla beraber.

Ma'lumati'l-hudud: belli olan sınırlar.
Ma'lô.me'l-hudud: belirli olan sınırlar.
Ma'nay-ı beşaret-i piras: mananın müjdelemesi.

Maa sundurma: sundurmalı olan.

Maaza'l-lah: Allah korusun.
Ma-beyn: aradaki iki şeyin.arası,
Mağrib: batı tarafında olan memleketler.
Mağrüs: toprağa dikilmiş.

Ma!l3:l-fikimet: yerleşilen yer.
~

-
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ahallatt mahalleler.

ahalle-l mezbüre: adı geçen mahalle.
Mahbube: muhabbet olunmuş, sevilmiş, sevilen.
Mahbube-i hizar: binbir sevgilisi olan.
l\1ahdud: sınırlanmış olan, sınırlı, belirli.
ahfi: gizli saklı.
Mahfil: oturulacak, görüşülecek yer.

ahfll-i din-I münif: aydın olan din.
ahfil-i din-i münif-i ezher: açık ve aydın olan din.

ah-ı bi-mah: bir ayda bir.
fahlô.kat: bütün var olan varlıklar.
ahrüse; büyük şehir.
ahruse-fLefkoşa: Büyük Şehir Lefkoşa.
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Mahşün: meşhur.

Mahzen: içine eşya saklanılacak yer, yer altı, bodrum,
Mahzer Ağası: hazır bulunan kişilerin başı.

Ma-inde'l-lah: Allah'ın katındaki.
Makfim-ı hızr: Hızır (a.s)'in makamı.

Makdür: güç, kuvvet, kudret; Allah'ın takdiri.

Mal ü menal: varı yoğu bütün yarlığı.
Mala yerüd: reddolunmaz, geri çevrilmez.
Mal-i afiyet: varlık durumu iyi olan mal.
Maliki'l-emlak: sahip olunan mallar.
Mansüru-Ilvfl:

nusretli, başaralı.

Marifet-i girdikür: Allah'ın marifetleri.
lV[arifetü'z-zat: işe ehil olan kişi; bilinen kişi.
arru'z-zikr: zikri yukarıda geçmiş olan.
aslahat: iş, emir, husus, madde, ehemmiyetli; barış, düzen.
asüra: eski bir akarsu ölçü birimi.

. ti.,,: talep edilen, istenilen, aranılan şey.
i--vaka'-i bi't-taleb: olan bitenin talep edilmesi.

zün-i bi'l-ifta: fetva verme yetkisi olan.
I: mana, kavram, mefhum, meydana gelen şey, netice.
: niyet etmek, kastetmek, ifade etmek, tasarlamak.
günah.

hayır işlemek, sevap kazanmak üzere yapılan işler.
mezbür: zikredilen para.

mezkur: adı geçen para.
yapı yeri, bina yeri; yapı, bina.
hayırlı, makbul, beğenilmiş.
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Mecal-i muhal: imkanı olmayan.
Meccanen: bedava, parasız, ücretsiz olarak.
Mecelle: Tanzimat'dan

sonra 1869-1876 arasında fıkıh ilminin muameleye ait

olan kısmına dair te'lif edilmiş meşhur eser.
Meclis-i şeri'-i şerif: mahkeme dairesi.
Mccmü'-ı

alem: dünyanın hepsi.

Mecra: suyun cereyan ettiği, aktığı yatak, su yolu; bir işin gidiş, oluş yolu.
Mecray-ı kadim: eski olma, eski yol.
Medar-ı nizam: düzenli olma vesilesi.

Medine-i mezbüre: adı geçen şehir.
Medlul: delil getirilmiş şey, delalet olunan şey,.gösterilenşey.
Medrese-i ceddiye: yeni qlan medrese.
Mefküd : kayıp, yok, olmayan, bilinmeyen.

Mehüstn: iyilikler, iyi ahlaklar.
Mehşür: ünlü, tanınmış, herkesçe bilinen.
Mekar: iyi ahlak, güzel huy.
M~l<,~!;ı"I medar: geçici olan.
.,,.,
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Meknun: dizilmiş.
Melekan: melekçesine, melek gibi olan.
Melhuz: mülahaza edilebilen, düşünülebilen hatıra gelen olabilen.
Memluk: birinin malı olan.
Menahlc-l hayrat: açık ve geniş olan hayırlar.
Menazil: konaklar, durak yerleri.
Menüzll-! mesaibe: musibete uğramış, felakete uğramış konaklar.
Menba': kaynak, pınar.
Menbfi-i ma': su kaynağı.
Menkühe: nikahlı olan kadın.
Menkul: bir yerden bir yere taşınılabilen mallar.
Menzil: yollardaki konak yeri bir günlük yol, konak; mesafe.
Menzile-Ijirlyet: ödünç olan ev; dünya.
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Menzil-i mezbür: adı geçen ev.
Mer'i: riayet edilen, yürürlükte olan, gözle görülen.

Merafik: mutfaklar, kilerler.
Meram: istek, maksat, niyet.
Merd: adam, insan, erkek, özü sözü doğru olan.

Merd-i akıl: akıl sahibi insan.
Merfft: yüksek, yükseltilmiş, kaldırılmış.
Merkum, merküme: yazılmış, adı geçmiş olan.
Mersftm, mersüme: bahsi geçmiş, adı geçmiş, yazılmış olan.
Mertebe: derece, basamak, rütbe.
:Mertebe-i mülahaza: düşünce mertebeleri, düşünce.basamakları.

Merzat: razı olunmuş olanlar.
lMesaib: zor işler, müşküller.

Mesbüt: hastalığı dinip istirahat eden hasta; ölü.
Mesel: örnek, bezer, anlamlı, dokunaklı söz.
Mes(iı.J~ yazılmış, adı geçmiş.
'<'''.)7
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esğürat: zikrolanlar.
Jy.Iesned: isnat edilen, dayanılan şey; rütbe derece, paye.
Mesned-i hami: himaye eden makam.
1\'Iesrftr: memnun, sevinmiş, meramına ermiş.

1\'Iesftbat-ı celile: büyük mükafatlar, büyük sevaplar.
eşühir-I rical: meşhur olan, tanınmış olan adamlar.
eşayih: şeyhler.
eşkür: şükre teşekküre değer, makbul, beğenilmiş.

eşrüft dayalı, döşeli olan;
eşrüh: şerh olunmuş, açıklanmış olan.
eşrüt: şart koşulmuş, şarta bağlı, şartlı.
eşrütiyetimeşrü olma, kanuna uygun olma.
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Meta'-ı kalil: sermayesi az olan.
Metrukat: bırakılan şeyler, miras.
Mevadde: maddeler.
Mevüzı': mevziler, yerler.
Mevcudat:

var olan tüm varlıklar.

Mevfür: çoğaltılmış, bol, çok.
Mevkı': yer.
Mevkuf: vakfedilmiş, vakfolunmuş toprak, vakıf toprağı.
Mevrüd: gelmiş, gelen.
Mezarlstan:

mezarlık.

Mezbür, mezbüre: adı geçen, zikrolunan.
Mezheb: gidilen yol, bir dinin her şubeleri.
Mezheb-i hatır: mezhebin . görüşü.
Mezheb-i muhtar: mezhebin fikri, düşüncesi.
Mezraa: ziraat olunacak, ekilecek tarla, yer.
Mieteyn: iki yüz.
Miftah: anahtar.
Mihman-hane:

misafirhane.
bi-beka: kalıcı olmayan misafirhane.

haysi'f-mecmü";

mecmuu itibariyle toptan.

Min lehü'l-izze ve'ş-şeref:

onun şanından, büyüklüğünden dolayı.

Min Şehrt'f-Muharreml'b-Haram:

haram ay olan muharrem ayında.

-den, den beri, şundan bundan.
Minen: minnetler, yapılan bir iyiliğe karşı kendini borçlu görme.
Minen-i cezile-i kemal: Allah'ın verdiği nimetler.
Minval: tarz yol, şekil, suret.
Mir-alay:

alay beyi, albay.

devlet arazilerine verilen ad.
Kandil, meş'ale, lamba.
Mu'teber: geçerli olan, itibarlı, hatırı sayılır, saygın, inanılır, güvenilir.
Mu'temed: kendisine güvenilen, itimat edilen kimse.
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Muaraza: çekişme, kavga.
Muattara: güzel kokulu.
Muayyen: belirli olan, tayin edilmiş olan.
Müceb: icab etmiş, lazım gelmiş, bir söz veya emrin icabettiği şey, netice.
Muceb-i ta'lik: gerekli olan gecikme.
Mufahhir: iftihar edilen.
Mufahhir-i eimme-i kibar: büyük imamlar.
Mufahhiru'l-a'yan:

Osmanlı döneminde kullanılan bir unvan.

Mufahhiru'l-meşayihi'l-kiram:

şeyhlerin önde geleni.

Muğarrer: karar kılınmış.
Muhadderütı Müslüman kadınlar.
Muhakkikin:
Muhalled:

hakikati, gerçeği bulup meydana çıkaranlar, hak ehli olanlar.
daimi, sürekli olarak kalan.

Muhalli: tahliye eden, boşaltan.
Muharrer: tahrir olan, yazılmış, yazılı.
Muharrir: yazı yazan, katip, yazar.
Mulıarrir-i cezire-i merküme:
Muharriri'l-huruf:
Mulıa:ı;:riru'l-esami:
\(;;::,;>~' ,,:,

adı geçmiş olan Kıbrıs Katibi.

yazılmış olan harfler.
yazılmış olan isimler.

?(

Muhassıl-ı emval: Osmanlı'da vergi toplamakla yükümlü olan memurlar.
Muhavvet: tahvid olunmuş, duvar çekilmiş.
Muhtôc-ı merammet: tamire muhtaç olan.
Muhtar: seçilmiş, seçkin.
Muhteri': icôdeden, yepyeni bir şey meydana getiren.
Mukabele:

karşılık verme, karşılama; birbiriyle karşılaştırma, karşılıklı

yapılan okuma.
Mukfibele-i berleh: karşılaştırıldığı üzere.

Mukataa: arazinin kesime verilmesi, muayyen bir kira karşılığında birine
bırakılması.
Mukim-i zayf-ı rahil: misafir olunan dünyadan ahirete göç; ölmek.
Mukteza: iktiza etmiş, lazım gelmiş; kanun icabına göre yazılan yazı.
Muma ileylı; muma ileyha : kendisine işaret edilen kişi, adı geçen kişi.
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Muma lleyhima: adı geçen iki kişi.

Munkarız : biten, arkası gelmeyen, zürrüyeti kesilmiş olan.
Muntazam: sıralanmış, düzgün, derli toplu.
Musaffa: tasfiye edilmiş, süzülmüş, yabancı maddelerden arındırılmış.
Musarrıh: açıklayan
Mutabık-I takrir: mutabık kalınan yazı.
Mutasarrıf: tasarruf eden, kendinde kullanma hakkı ve selahiyeti bulunan.
Muttasıl: bitişen, ulaşan, kavuşan.
Muvaffak: başaran, beceren.
Muvaffak-I muvafık: yerli yerince yapan, tam başarıya ulaşmış olan.
Mübaade: birbirinden uzak durma.
Müberra: beri kılınmış, temize çıkmış, aklanmış.
Mübeyyen: meydana çıkarılmış, açıkca söylenmiş, açıklanmış, açıklayan,
bildiren.
Mübezzir: yersiz, lüzumsuz harcayan, israf eden.
Mübin: açık, besbelli.
Mübtal-i hayr: hayrın ortadan kalkması, iptal olması.
Mübteğa: arzu edilen, istenilen.
Müce(Jped:yenilendirilmiş, yeni, yepyeni.
.:· ,::;-1.t;.;-~» - ,
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Mücella: parlatılmış, parlak.
Mücerred: tek, yalnız, katışık olmayan, yalın.
Mücevvid: Kur'an'r tecvit usulüne göre okuyan, tecvidi iyi bilen.
Müctehid: ayet ve hadislerden şer'I hükümler çıkaran din allamesi: İmam-ı
A'zam gibi.
Müctemi': toplanan, ictima eden, toplanmış; birikmiş, birleşmiş.
Müçteba: seçilmiş, seçkin.
Müdafaat: korunmalar, savunmalar.
Müdavemet: devam etme,bir yere her vakit· gidip gelme; bir işe aralıksız
çalışan.
Müderris: ders veren, ders okutan, medrese dersi okutan.
Müebbed: ebede kadar süren sonsuz, ömür boyunca süren, sürecek olan.
Müedda: le'diye olunmuş, eda olunmuş; mana, mefhum.
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Müessese-i bina: tesis edilmiş, kurulmuş olan bina.
Müezzin: ezan okuyan.
Müfahhirü'f-emüsil:

Osmanlı döneminde kullanılan bir ünvan.

Müfarekat: ayrılma, uzaklaşma, bir yerden ayrılma; boşanma.
Müfeyyiz: çok olmuş, bol olmuş olan, fazlalaşmış, çoğalmış olan.
Müfeyyizü'l-hayr:

çok bol olan hayır.

Müfrez: ifraz olunmuş, ayrılmış.
Müftiyyü'l-Uhde:

zamanın müftüsü.

Müftiyyü'l-vekil:

müftü vekili.

Mühmel: ihmal edilmiş, boşlanmış, bakılmamış, bırakılmış.
Mükaddlmfit:
Mükahhal:

başlangıçlar.

sürmeli, sürme çekilmiş.

Mükarrer: kararlaşmış, şüphesiz, sağlam; anlatılmış, bildirilmiş.
Mülahaza:

dikkatle bakma, iyice düşünme.

Mülk name-I hümayun:

saraya bağlı olan mülk.

ülk-i asiyab: değirmen olan mülk.
ülk-i menzil: ev olan mülk.
üJJti sarih: belli, açık olan mülk.
'"\'
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ültekfi: kavuşak, kavuşma; buluşma; birleşme yeri.
ültezim: bir şeyi veya kimseyi lüzumlu sayıp taraflılık gösteren.
Mümtaz: seçkin olan, imtiyazlı, ayrı tutulmuş, üstün tutulmuş.
Mümteniu'l-husiil: olması mümkün değil, olamaz.
Mümteniu'l-ihtimal:

ihtimal dahilinde olmayan, olması mümkün olmayan.

Münadi: nida eden, tellal; müezzin.
Münevver: nurlandırılmış, parlatılmış, aydınlatılmış.
Münif: yüksek, ulu, büyük.
Münir: nurlandıran, ışık veren, parlak.
Münsak: birine bağlı olan, ve peşinden giden; gönderilmiş olan.
Münselik: insilak eden, bir yola girmiş olan, meslek tutmuş olan.
Müntakil: intikal eden, geçen; ölmüş, göçmüş, göçen.
Müntehi: nihayet bulan, sona eren, biten; bir şeyi tamamlayan.
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Müntezir: intizar eden, gözleye, bekleyen.

Münzabit: istikrarlı, kişiye ve durumlara göre değişmeyen, daima kararlı bir
şekilde bulunan.
Müraiyyen: riayet edilerek, saygı gösterilerek.
Mürekkem: rakam olunmuş, sayılmış.
Mürur: geçme, bir yandan girip öte yandan çıkma; geçip gitme.
Mürur-I eyyam: günlerin geçip gitmesi.
Müsmire: yemiş veren, faydalı, verimli.
Müstear: eğreti alınmış, takma ad.
Müsted'iye-i merkuman: adı yazılmış olan iki dilekçe sahibi.
Müsteda: istenen, dilenen; dilekçe ile istenilen şey.
Müstehak: hak edilmiş olan.
Müstekılat-ı merkum: adı geçen özellikler.
Müstekim: doğru, düz, dik.
Müstelzim: istilzam eden, gerektiren; gereken.
Müstesna: istisna edilen, kural dışı bırakılan, bırakılmış; üstün, ayrı tutulan.
Müstetabi: hoş, güzel bulunan.
Müstevceb: layık, icabeden, gereken.
Müşafe;J;ı:e: ağız ağıza, yüz yüze, karşı karşıya konuşma.
N]/;:;'.:,,,::<"!j'
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Müşahid: müşahede eden, gören, bakan.
Müşarun ileyh: adı geçen, adı anılan.
Müşarun ileyhimflt adı geçen, adı anılan iki kişi.
Müştemil: kavrayan, içine alan, saran.
Müştemilat-I saire: çeşitli müştemilatlar.
Müteakid: akit, anlaşma yapan iki kişiden her biri.
Mütedeyyin: dine bağlı, dindar olan.
Müteferri': bir kökten ayrılan,dal budak salan.
Müteferrik: dağınık, ayrı ayrı.
Miitehattim: lüzumlu, gerekli.
Mütellife: teleffüf eden, sarılıp bürünen.
Müterafian: mürafaa, duruşma isteyen iki taraf.
Mütesaddi':sorumlu olan.
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Mütesüfiyen:

bir birine eş değerde.

Müteselsilen:

sıra ile, birbiri peşi sıra.

Müteveffi: vefat etmiş olan, ölmüş, ölü.
Mütevelli: birinin yerine geçen, bir vakfın idaresi kendine verilmiş olan kimse.
Mütevelli-I merkum:

adı geçen mütevelli.

Mütevelli-I suhansüz: söz sahibi olan mütevelli.
Mütevelliyarı:

mütevelliler.

Müvacehe: yüzleşmek , yüz yüze gelmek.
Müzekki:

tezkiye eden, temizleyen, aklayan; şahitlerin vaziyetini inceleyerek

şahitlerin kabul edilebileceğini ispat eden.
Müzeyyen: süslenmiş, süslü, zinetlendirilmiş.
Müzmahil:

çökmüş, çöküntüye uğramış, darmadağın olmuş, yok olmuş.

N

Nafiz: içeriye giren, işleyen; tesir yapan, sözü geçen.
Naflz-ı nıer'iye: hükmü geçerli olan.
Naib: vekil, birinin yerine geçen; kadı vekili; kadı şeriat hükümlerine göre
hüküm veren hakim.
Naim: bo!J~ta yaşayış; cennetini bir kısmı.
',-\c_, ..
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Ndim-i mukim: rahat, kolay, bol yaşayış.
Naim-i zıll-i zayii: ortadan kalkmayan nimetler.
Nakibu'f-eşraf;

peygamber soyundan gelenlerin işlerini görmek üzere

içlerinden hükümetçe tayin olunan memur.
Nakz: bozma, kırma, çözme, bir sözleşmeyi yok sayma.
Nam: isim, ad, ünvan yerine, vekillik.
Na-mahal: imkan dahilinde olmayan, imkansız.
Na-mahdud: hudutsuz, sınırsız.
Nam-ınamisi: namlı, şöhretli, ünlü ad sahibi.
Namiyat: olmalar, yerden bitmeler.
JNamiye:olma, yerden bitme.
Na-paydar: sebatsız, süreksiz, kararsız.
asb: bir memurluğa tayin.
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Nasih: nesh ve iptal eden, battal eden.
Na-üstüvar:

sağlam olmayan, dayanıksız; münasebetsiz.

Nazar: bakma, göz atma; düşünme, mülahaza.
Nazır: nazar eden, nezaret eden, bakan, gözeten.
Ne'üzu bi'l-lah: "Allah korusun" anlamında bir deyim.
Neda: cömertlik etme, hediye venue.
Nefer: bir adam, tek kişi.
Nefs: ruh, can, hayat, insanın kendi.
Nefs-i mutmainne:

iyilikle kötülüğü ayırt eden, temizlenerek kişiyi Allah'a

yaklaştıran kuvvet.
Nehar: gündüz.
Neharir: bilgili, tecrübeli, alim, fazıl, mahir kimseler.
Neksir: hastalıktan yeni çıkma,
Nema: faiz; gelişme, büyüme.
Nemü-i mezkur: adı geçen faiz.
Neslen ba'de nesil: nesilden nesile.
Neşür: saçan, yayan.
N eşr: yayma, saçma.
Nev'i~.,,diu'l-beyan:
,::M;jr;~:;r>•

yeni güzel olan anlatım.
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evale: vergi, bağış; nasip, talih; yiyecek, içecek.
Nevas: alınlar, ileri gelenler, ulular.
Nevbet: sıra; sıra ile görülen iş.
Nev-i amel: yeni, çeşitli olan işler, ameller.
]Ni'me: ne güzel, ne ala.
::Nfam-ı celil: güzel ve bol nimetler.
]Nihan: gizli, saklı; görünmeyen, bilinmeyen.

ihüyet-! muhabbet: muhabbetin, sevginin sonu.

Iyeten: niyet, meram, kurma.
iza': çekişme, kavga.
. am-ı cinan: dünya düzeni.
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Noksan: eksiklik, azalma, azlık, kusurlu.
Noktacı: bir meslek ismi.
Nuküd: nakitler, paralar.

Nuküd-ı merküme: adı geçen paralar.
Nuküd-ı mevküfe: vakfedilmiş paralar.
Onu on bir buçuk hesabıyla: yüzde on iki buçuk.
ö

Öşr: tarım ürünlerinden alınan zekat.
p
Palas-ı ar: utanma eleği, utanma elbisesi.
Payan: son, nihayet, akıbet, gayet.
Pay-dar: iyice yerleşmiş, sağlam, devamlı, sürekli.
Perakende: toplu olarak
Perhizkar: mahrem olan şeylerden kaçınan, sofu.
Perverd-gar: besleyici, terbiye edici, rızıklandırıcı; Allah.
Pes: buna göre.
Pes-merd-i hjiS!a: buna göre Allah adamı.
'" ··;ö:{;;;4 ,,,, •
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Pes-,.ırierd-i akıl-i akıbet endiş: sonunu düşünen kişi.
Piş: ön, ileri, ön taraf.
Pür futüh: zaferlerle, fetihlerle dolu.

R
Ra'y-i hükimi'ş-şert': şeraite uygun hüküm veren hakimin görüşü.
Ra'y-i hükimü'f-vakt: zamanın hakiminin kararı.
Ra'y-i münir: parlak olan, nurlandıran görüş.
Ra'y-i reşid: doğru olan görüş.
Ra'y-i şerif: şerefli ve temiz olan görüş.
Rabi': dördüncü.
Rafiu'l-vesikati'ş-şer'iyye: yüksek ve sağlam oları şeri deliller.
Rağıbe'l-hasenati'I:ineşkfir: rağbet olunan iyiliğin şükrü.
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Rağibü's-sadakat:

rağbet olunan, istenilen, sadakalar.

Rahimehüme'l-lah:

"Allah'ın rahmeti onların üzerine olsun" anlamında bir

deyim.
Rahnumü: yol gösteren, kılavuz.
Rahnumay-i rahrevfin: yol gösteren yolcular.
Rahnumay-I semt-i hidayet: hidayet tarafım gösteren.
Rahrevanı yolcular.
Rasih: sağlam, temeli kuvvetli; bilgisi olan.
Rasihu'l-beyan: sağlam olan beyanat, açıklama.
Rasihu'l-evtad: temeli sağlam olan.
Ravza: ağacı, çimeni, çayırı bol olan yer, bahçe.
Ravza-i mutahhara: Hz. Muhammed'in mezarı.
Ravza-I mükerreme: Hz; Muhammed'in mezarı.
Re's: baş, kafa.
Reaya : bir hükümdar idaresi altında bulunan, vergi veren halk; bütün halk;
Hıristiyan tebaa.
Rebiü'l-Ahir: arabi ayların dördüncüsü.
Rebiü'l-Evvel: arabi ayların üçüncüsü.
öldii~en sonra dünyaya dönüşler.
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o ikisini geri dönüşü..
Refik: arkadaş, yoldaş.
Rehin: ödünç alınan eşya, para karşılığında gösterilen şey, ipotek.
Reşad: manevi doğru yolu bulup o yola girme, hak yolunda yürüme.
Reşid: doğru yol tutan; iyi hareket eden, akıllı.
Reva: yakışır, uygun, yerinde.
Reva-I iba: faiz.
Rıyaz: bahçeler, ağaçlar, çimenlik yerler.
Rızay-ı rabb-i gafur: bağışlama sahibi olan Allah'ın rızası.

Rızvanu'l-lah: Allah'ın rızası.
ızvanu'l-lahi teala aleyhim ecmain: Allah'ın rızası onların üzerine olsun.
şurftd:riayet edilen, kendisine uyulan şartlar.
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Ribh: kar, kazanç, faiz.
Rivayet: gütme, gözetme; saygı, sayma.
Ru'yet: görme, görüş.
Rucü': geri dönme, vazgeçme.
Rucü-ı berleh: bunun üzerine dönülürse.
Rugan-ı şemi': bal mumu yağı.
Ruhabeyn: rahipler.
R11h-ı pür fütüh: bütün ölmüşlerin ruhlarına.
Rüh-ı ruh bahşeleri: bağışlanmış olan ruhları.

Ruşen: aydın, parlak, belli, meydanda.
Ruz: gün, gündüz.
Rüz-i mahşer: mahşer günü.
Ruzname: yevmiye defteri; takvim.
Rükn: bir şeyin en sağlam tarafı, temel direği; İslam' hukukunda sözleşmenin
kurulmuş sayılması için bulunması gerekli şartlar.

s
Sa'y: çalış, çabalama, gayret, etmek.
Sa'y-i mevfür: çok çalışma.
7f!

mutluluk.
Saüdetlü: askerlikte miralay ile birinci ferik (korgeneral), sivilde vezir ile
aaueı.;

mirülümerahk rütbeleri arasındaki kimselerin rütbeleri.
Sabit: hareketsiz, kımıldamayan, yerinde duran; ispat edilmiş, anlaşılmış.
Sadaka-i cariye: öldükten sonrada sevabı, hayırı devam eden, sevabı
kesilmeyen sadaka.
Sadr: göğüs, yürek, her şeyin önü, başı, ilerisi, en yukarı, en baş; oturulcak en
iyi yer.
Saferi'l-hayr: sefer arabi ayların ikincisi.
Safıyyi: temiz, pak, saf, arı.
Sağir: küçük.
Sahibetü'l-hayrat vc'f-hasenfit: hayır ve güzel işler sahibi.
Sühib-l havz=ı mevrüd: Kevser havuzu.
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Sahibi'l-ezyali'l-miras:

ekleri olan mirasın sahibi.

Sahibü'l-hayrftt: hayır sahibi.
Sahtbü'f-hayratü'f-mebrür:

makbul olan hayır sahibi.

Sahih: gerçek, doğru, halis, kusursuz, ayıpsız.
Sahih-i şer'i: geçerli olan şer'i hükümler.
Sahihü'b-isnüd: geçerli olan isnat.

Sai: çalışan, hızlı yürüyen, haberci, haber götüren.
Sair: seyreden, harekette olan, yürüyen; bir şeyden kalan başka şey.
Sak:kök.
Sal: sene, yıl.
Salah: rahatlık, barış; düzelme, iyileşme; dine olan bağlılık.
Salat: namaz.
Salfitl'f-mağrlb. akşam namazı.

Salati'z-zuhr: öğle namazı.
Sal-i meyümlnı uğurlu, bereketli yıl.
Salifi'z-zikr: zikri geçen, bildirilen.
S:alifü'l-beyan: beyanı geçmiş, bildirilmiş.
Salih: elverişli, yakışır, iyi; dinin emrettiği şeylere uygun harekette bulunan.

Saliha!:,}~1atın emrettiği, ahlak ve insaniyetçe beğenilen işler.
',-\t··'·::-:::::\t;.-,&:'·'

Salih-i afif: iffetli, Salih insan.
Salik-i mesallld'f-haklka: hakikat yollarını gösteren.
Salis: üçüncü.
Samed: pek yüksek, ulu, daim, ebedi; kimseye ve hiçbir şeye muhtaç olmayan
Allah.
Samedfini; Allah'a ve O'nun ezeli kuvvet ve kudretine mensup, Allah ile ilgili
olan.
Sani: ikinci.
Sarf-ı kudret: güç harcama.
Sarih: tam doğru, yerinde olan.
Savab-ı nisab: doğru olan ölçü; doğru olan mal.
Savb: taraf, cihet, yön.
Savb-i şer'-i enver: şeriat yolu.
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Seb'in: yetmiş.
Sebavet-i sinni: çocukluk çağı.
Sebeb-i ten:nıik-i kitfib: kitabın güzel yazı sebebi.
Sebil: yol, büyük cadde.
Sebil-i tevfika: uygun olan, doğru yol.
Sebk: ileri geçme, ilerleme, evvelce geçme, vaki olma.
Sebz der nazar-ı hüşyür: ortalığın yeşilliğe bürünmesi.
Sedad: doğruluk, hatasızlık, doğru ve haklı şey.
Sedid: doğru, hak.
Sehhela'l-lah:

"Allah kolaylaştırsın" anlamında bir söz.

Sebil: kolaylaştıran, kolay yapan.
Selahan: dua okuyan kimseler.
Selasin: otuz.
Selat-i bi-nihaye:

sonsuz, nihayetsiz dua.

Selati'l-fecr: sabah namazı.
Semahetlü; eskiden din alimleri arasında kazaskerlik payesinde bulunanlara

verilen resmi lakab.
Sema-i pirahün: sema' yapan semazenlerin giydikleri gömlek.
Semaj:.~.çrrı~F'a mensup hiçbir kaideye bağlı kalmadan işitilerek öğrenilen.
,.ıy··'"::.,;J-,(;;ı'"'·-··
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Semaniye: sekiz.
Semere: meyva, yemiş; netice, fayda, verim.
Semere-i namlye: fayda verici.
Semt-i ahire: biten yöne, son cihete.
Semt-i vifak: uygun olan taraf.
Sena: övme, övüş.
Senay-i bi-ad: sayısız, sonsuz övme.
bi-aded: adetsiz, sınırsız övme.
hi-sene: senede bir.

toprak.
asker başı, komutan, kumandan.
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Sermed: daimi sürekli.
Sermediye: daimlilik, süreklilik.
Server-i asfiyd: evliyaların başı.
Server-i enbiya: peygamberlerin başı.
Seyyiat: fenalıklar, kötülükler, suçlar, günahlar.
Seza: münasip, uygun, yaraşır.
Sıdk: doğruluk, gerçeklik; yürek, iç temizliği.
Sıfat-ı cemil-i uyfıb: güzelliklerin kusuru.
Sıhhat: sahihlik, doğruluk, gerçeklik; sağlamlık, sağlık.
Sıhhat-ı luzüm; sıhhatinin lazım hale, gerekli hale gelmesi.
Sırran: gizlice, gizli olarak.
Sibkat: geçmek.
Silk: sıra, dizi, tutulan yol; yol, II}eslek.
Silsile-I evlad-ı zekür: erkek evlatların devamı.
Sinni: yaş.
Sipahsalar-ı kaflle-t mürselin:.peygamberler

kafilesinin başı.

Sipahs-ı bi-kıyas: kıyas olunmayan teşekküller.
Sipas: şükretme, dua etme.
Sirac: ışık, lç.,andil, mum.
<;·
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Sifacü'l-eimmeve kaşifü'l-ni'me: nimetleri keşfeden ve imamların ışığı olan.
Siracü'l-millet: milletin ışığı.
Sitr: örtü, perde.
Sitte: altı.
Subüt: gerçekleşme, kuşkuya yer bırakmayacak biçimde ortaya çıkma.
Sudur: her şeyin önü, başı, ilerisi, en yukarı, en baş.
Sük-ı mezkur: adı geçen çarşı.
Sur: şehrin etrafına çekilen yüksek duvar, şehir içi.
Sure: Kur'iin'ın ayrıldığı 114 bölümden her biri.
Süre-I Mülk: Mülk Süresi Kur'an'ın 67. süresi Mekke'de inmiştir..
Sübül-i metre: belirlenmiş yollar.
Sühansaz: söz sahibi olan.
Sükkan: oturanlar.
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Sükna: oturulacak yer, konak.
Sülük-I salik: bir yola girme, bir yol tutma.

Sürur: sevinç.

ş
Şa'bani'l-Muazzam: arabi ayların sekizincisi, Ramazan'dan önceki ay.
Şadırvan: en çok cami avlularında bulunan, etrafı çok musluklu etrafı duvarla
çevrili su haznesi.

Şamih: yüksek; kibirli, azametli.
Şamihu'l-imad: sağlam dikmek.
Şamihu'l-imad: yüksek, dikilmiş olan.
Şan: şan, şöhret, ün.
Şark: doğu.
Şarkan: gün doğusu tarafından,\doğusunda.
Şark-ı irtihal: gün doğusuna doğru, gün doğusu yönünde.

Şefi'i'l-kuzat: bağış sahibi, şefaat sahibi kadılar.
Şehadet: şahitlik, şahitlik etme, tanıklık, bir şeyin doğruluğuna inanma.
Şehir: namlı, ünlü.
Şehr: ay.
Ş~tır+i*mezıl~rde:adı geçen ay.
Şehr-i Receb: Receb Ayı, arabi ayların yedincisi.

Şem'-i asel: bal mumu.
Şer'-i şerif-I enver: nurlu ve şerefli olan şeriat.
Şerfib: içilecek şey.
Şeref: büyüklük, yükseklik, ululuk; övünme, üstünlük.
Şeri': şeri ate uygun, şeriatle ilgili, şeriate ait.
Şerif: şerefli, mübarek, soylu, temiz.
Şerik: ortak.
Şeyb: saç sakal ağarması, kocama, ihtiyarlık.
Şeyh-i Mevlevihfin: mevlevi şeyhi.

Şimal: kuzey; sol, sol taraf.
Şuhüd: şahitler . .e
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Şuhür: aylar.

Şurü': başlama.
Şurür: şerler, kötülükler, kavgalar, gürültüler.
Şurüt-ı mesbüta: sabit olan şartlar.
Şurüt-ı muharrere: yazılı olan şartlar.
Şühüdü'J-hfil: şahitlerin durumu.
Şürb: içme içilme.
Şürüt: şartlar, koşullar.
Şürüt-ı basene: güzel olan şartlar.

T
Ta'bir: ifade, anlatma.
Ta'bir-i ani'f-merfimı niyetini. ortaya.. koyma, anlatma.
Ta'lim-i ulum: eğitim bilimleri.
Ta'mir ü termim: ta'mir etme onarma.
Ta'yin: ayırma, belli etme; bir-memuriyete koyma.
Ta'yir: kabahati yüze vurarak utandırma.
Taallukat: hısımlar, akrabalar.
Tab'iye: yerli yerine koyup hazırlama; tertibetme .

. . , it

.:;'fiafsil:etrafıyla, etraflı olarak bildirme, uzun uzadıya anlatma, açıklama.
Tahdid: hudut tayin etme, sınır çizme, sınırlama.
Tahire: temiz anlamında olup kadınlar için kullanılır.
Tfihire-i ezvac: Hz. Muhammed (s.a.v)'nin eşleri için kullanılan "temiz eşler"
anlamında bir deyim.

Tahiyyat: "Allah ömürler versin" demeler, selamlar, hayır dualar.
Tahiyyat-ı feravan-ı cemahir: tüm halka teşekkür etmek.
Tahrir: yazılmış, yazılı.
Tahsil-i melekan: sultanların eğitimi.
Tahsil-i ücür-ı meşkur: şükre değer ücretlerin tahsili.
'I'ahtani: altta olan, alttaki.
Tahte: alt, altında.
Tahte'f-kal'ae kale altında.
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Taht-ı tasarruf: tasarrufu altında olan.
Tahvil: değiştirme, çevirme, değiştirilme.
Takat: güç, kuvvet.
Takdiru'l-alim: Allah'ın takdiri.
Takrir: yerleştirme, yerleştirilme; sağlamlaşturma, sağlamlaştırılma;

anlatma,

anlatış.
Takrir-I kelam: konuşma.
Takvim-i zade'l-yevmi'l-mikad:

kıyamet gününün zamanı.

Talebe-I ulum: eğitim gören öğrenciler.
Taleben Il-merzfiti rabbi'l-ehad: bir olan Allah'ın rızasını kazanmak için.
Taleben li-merzati'l-ulya:

büyük olan Allah'ın rızasını kazanmak için.

Taleben: isteme, istenmek, dileme.
Tarab: sevinçlilik, şenlik, syvinçten gelen coşkuı:ıltık.
Taraf: yan, yön, bölge,.m~mleket; tarafdarlıksahipçık:ına,koruma.
Tarafeyn:

iki taraf.

Taraf-ı bahirü'ş-şerif: temzi şerefli olan yön.
Taraf-ı miri: devlet arazisi yönünde.
Tarik-ı amm: geniş yol
Tarik ..ı,Jnine't-turuk: yollardan bir yol.
.-:::,t:'00'l~<::9

f{

Tar"ık-ı şikak: anlaşmazlık yolu.
Tavürılc kabile; tarikatlar; gece gelen belalar.
Tavarık-ı envür-ı şer'-i güzin: seçkin şeriatin nurlu yolu.
Tayrün-ı gülistan: gül bahçesinin kuşları.
Tayyibat: iyi güzel işler, haraketler.
Tayyibe: iyi, güzel iş ve haraket.
Te'bid: uzaklaştırma, uzaklaştırılma, uzağa sürme; kovma.
Teala: "yüksek olsun" anlamına · gelen bir söz olup Allah adıyla birlikte
kullanılır.
Tebdil: değiştirme, değiştirilme; başka bir hale getirme.
Tebyin-i kuyüd-ı berleh: meydana çıkan kayıtlar üzerine.
Tecdid-i şürut: yenilenen şartlar.
Tecemmü'j toplanma, yığılma, birikme.
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Tedebbür: sonunu, hakikati düşünme; arkasını dönme.

Tedris: ders verme, verilme, okutma.
Teemmük iyice etraflıca düşünme.
Teemmül-i Hille layık olan düşünme.
Teemmül-I enik: güzel düşünme.
Tefasir: Kur'fuı'ı izah eden kitaplar.
Tefavüt-I medartc: farklı olan yollar; farklı olan meslekler.
Tefehhüs: inceden inceye araştırma.
Tefekkür: düşünme, zihin yorma; düşünülme.
Tefekkür-I faik: üstün düşünme.
Tefrişiye: döşeme, döşenme, yayma.
Teğayyür-i mesarlf gereksiz masraflar, harcaınalar.
Tekasül: süslük ve kahillik,.tembellik.
Tekmil: kemale erdirme; bitirme, bitirilme, taınagılııınıı,taınaın.lanma.
Tekmil-i kemfilat: bilgivegµzeLahlakyönünüJıınıı;ırrılamıŞolan.
Tekrimüt: saygı göstermeler, ululamalar.
Teksir: çoğunluk.
Temessükatr tutunmalar, sarılmalar; borç senetleri.
Temhid: yayma; döşetme; düzeltme, düzenleme.
" ],~mhitt:i esas: gerçek düzeltme, düzenleme.
Temhid-i kavald vakf-ı evla: gerçek vakfın düzenlenmiş olan kuralları.
Temhid-i kavaid: düzenlenmiş olan kaideler, kurallar.
Temhtd-Ikavütd-t hayrı ula: birinci hayrın düzenlenmiş olan kaideleri.
Temhik: iptal etme.
Temlik: mülk olarak verme.
Tenbih: uyandırma; uyarma,uayrılma.
Tenfiz: nafiz kılma, hükmüniiyürütme.

Tensis: tetkik ederek karar verme, verilme.
Termim: tamir etme onarma.
Tertil: yoluyla, usulüyle okuma.
Tescil: sicile geçirme, kütüğe geçirme.
Teslim ile.'k·mütevelli: mütevelliye teslim etme.
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Teslimat: teslim edilen eşya veya yatırılan para.
Teslimfit-ı bi-gaye: karşılıksız teslim etme.
Teslimfit-ı feveran: teslimin gerçekleşmesi.
Teslimat-I tayyibat: güzel bir şekilde teslim etme.
Teslimat-I tayylbat-ı namiyat: teslimin güzel bir şekilde olması.
Testir: örtme, gizleme.
Teşrifat:

protokol, büyük, resmi olan ziyaretlerde,

kabul resimlerinde

ve

törenlerdeki uyulması gereken adetler usuller.
Teşrifat-I şer'iye: uyulması gereken şer'i usuller.
Teşyid: yükseltme, yükseltilme; sağlamlaştırma, sağlamlaştırılma.
Teşyid-i

mebünı-i

vakf-ı

uhrfi: diğer vakfın esasını oluşturan temellerin

sağlamlaştırılması.
Teterrük: terk edilmiş olan.
Tetmim: tamamlama,bitirme.
Tevabi': bir kimsenin hizınetinq.e .bµlunanlar, pirinin. adamları; uşaklar; bir
merkeze bağlı olanlar.
Tevcih: çevirme, döndürme, yöneltme; mana verme, yorumlama.
Tevfik: uydurma, uydurulma, uygunlaştırma.
Tevfik-i hakik:Jıakikat
' :v . :\_,p\~;;?}:ı. _ ,_ . .' }f

uygunluğu.

Tev.fik.:irefik: arkadaş uygunluğu.
Tevki': padişah buyruklarına çekilen nişan, padişahın nişanlı buyruğu.
Tevliyet: mütevellılik, vakıf işlerine bakma vazifesi; yüz çevirme, yüz
döndürme.
Tevllyet-l merkum: adı geçen mütevellılik.
Tevsi': genişletme, genişletilme.
Tevsik: sağlamlaştırma, sağlamlaştırılma.
Tevzi': dağıtma, dağıtılma; herkese payını dağıtma.
Tezkere: tezkere, pusula; hükümetten alınan izin belgesi.
Tezyin-l kuyüd-ı berIeh: onun üzerindeki kayıtların süsülenmesi.
Tilavet: Kur'ün'ı güzel sesle ve usulüne uygun okuma.
Tis'a: dokuz.
Tuba leh: ne mutlii'ona!
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Tuhm: tohum.
Tuhm-i hayrat: hayır tohumu.
Tuhm-i hınta: buğday tohumu.
Tuhm-i şair: arpa tohumu.
Turuk-ı felaha: kurtuluş yolları.
Turuk-ı meberrat: hayır hasenat yolları.
Türbedar: türbe bekleyen, türbenin hizmetini yapan kimse.
Türbe-i muattara: Hz. Muhammed (s.a.v)'in türbeleri için kullanılan, "güzel
kokulu türbe" anlamında bir söz.
Türbe-i mutahhara: Hz. Muhammed (s.a.v)'in türbeleri için kullanılan bir
söz.

u
Ubür: bir suyun öbür yakasına geçme; bir .başka tarafa geçme, geçilme,
atlama.
Ucür: ücretler.
Üd: ağaç, odun.
uaaı-ı müslimin: hak ve adalet sahibi Müslümanlar.
Uhde: söz,,;verme,bir işi üzerine alma; vazife, birinin üzerinde bulunan iş;
·::/5[!1;:~,;;~:e,:

>'·.

f{

y1pm~,becerme.
Uhrfi: başka diğer.
Uhrevi: ahirete ait, ahiretle ilgili.
Ulum-i evvel: ilimlerin başı.
Umdetü'l-a'yan: güvenilir olan ileri gelenler.
Umdetü'l-emacid a'nam: bütün malukatm en güvenilir ve haysiyet sahibi
olanı.
Umdetü'l-emasil: güvenilir olan akran.
Umdetü'l-muhakkikine'l-kiram: şerefli ve güvenilir olan hakikat sahipleri.
Umum: genel, hep, bütün, cümle, herkes; bütün insanlar, bütün halk.

Umür-ı tevliyet: mütevelli tarafından yapılması lazım gelenler.
Umür-i mebrüra: hayırlı olan işler.
Uyun: gözler,pınarlar, kaynaklar.
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Uzar-I esas: esas yüz.
Uzma: daha büyük.

Ü
Ücür-ı cezile: bol sevaplar.

Ülema: alimler, ilim sahipleri.
Ümmühat: esaslar, asıllar; analar, anneler.
Ünsa: dişi, kadın, kız.
Üstad: mullim; öğretmen, usta, sanatkar; bir ilim veya sanat dalında üstün yeri
olan kimse.
Üstadad-ı eimme-i vakıf-ı arif: imamların en bilgin olanı.
Üstad-ı ekrem: cömert sahiplerinin başı.
Üstadü'l-eimmete'l-müçtebidiıı;

müçtehid olan imamların başı.

Üstüvar: sağlam, kuvvetli, dayanıklı; güvenilir.

V
Vacib: terki caiz olmayan, gerekli olan.
Vacibü'l-vücud: varlığı lüzumlu olan, Allah.

ati'l-beyan: aşağıda açıklanan vakf.
Vakf-ı ati'z-zikr: aşağıda zikri geçecek olan.
Vakf-ı celilü'ş-şan: büyük şan sahibi olan vakf.
Vakf-ı mezbür: adı geçenvakf.
Vakf-ı mezkur: adı zikredilen vakf.
Vakf-ı sahih: geçerli olan vakf.
Vakf-ı sahih-i ınüebbed: sonsuza kadar geçerli olan vakıf.
Vakfiye: vakfa ait, vakıfla ilgili.
Vakıf-ı menafi': yararlı vakf sahibi.
Vakıf-ı müşarun ileyh: işaret edilen vakf sahibi.
Vaki': geçen, geçmiş olan; vuku' bulan, olan, olagelen, rastlayan.
Valideyn: ana ile baba.
Varaka: tek yaprak, tek kağıt; yazılı kağıt.
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Vareste: serbest, rahat; kurtulmuş; ilişkisiz.

Vareste-i kayd-ı isbfit: ispat olmaya açık olan.
Vfisıta-i izzet-I sermediye: sürekli güç sahibi.
Vazife-I mersüme; adı geçen vazife.

Ve'l-emri'l-itmam ve't-tekmil: işin tamamlanması bitirilmesi.
Vech: yüz, surat, çehre; üst, satıh, düz.
Vech-i meşrfi.h: uzun uzadıya anlatıldığı üzere.
Vefk.: uyma, uygun gelme, uygunluk.

Vekalet: vekillik, başkasının işini görmeye memur olma; başkasını kendi
yerine geçirme.

Vekalet-i hasm-ı cahide: düşmanlık yönünde olanların vakaleti.
Vekalet-i müfahhiru'·l-kuzat: Osmanlı.döneminde

kullanılan bir unvan.

Vekil: birinin işini gömıesiiçiny~rirıe(bıraktığıv~ya

yetki verdiği kimse.

Vekil-i muma ileyh: işaret..olunanvekıl.
Veled: çocuk, erkek evlad.

Vesika: inanılacak sağlam delil; belge.
Vesile: yol, vasıta; bahane, sebep; fırsat elverişle vaziyet.
Vesile-I saadet-i uhrevi: ahiret saadetine sebeb olan.
Vezaif: vazifeler.
Vezaif-Jm~frhha: açıklanmış olan vazifeler.
Vifak: uygunluk, aynı düşüncede olma; barış.
Vucüh-ı hayrat: hayırlar tarafı.
Vücüd: bulunma, var olma, varlık.
Vüeüh: yüzler, çehreler, suratlar; bir memleketin ileri gelenleri.

y

Yar: dost, mahbüb, sevgili; tanıdık, ahbap.
Y ed-i mütevelli: mütevellinin eli.

Yekta: tek, eşsiz, benzersiz.
y esar-ı sahife: zengin sahife.

Yevm: gün.
Yevmi: günlük, gündelik, her gün.
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Yevmi's-sebt: cumartesi günü.

z
Zabt: idaresi altına alma.
Zad: azık, yiyinti.
Zahib: gidici, giden; bir fikir veya zanna uyan, kapılan.
Zahir: görünen, görünücü, açık, belli, meydanda.
Zaif: eksik olan.
Zail: sona eren, devamlı olmayan; geçen, geçmiş olan.
Zaim: zeamet sahibi, büyüklük sahibi; kefil.
Zair: ziyaret eden, görmeye, hatır sormaya giden.
Zakiyat: saf temiz, doğru haraketli olanlar.
Zale: ihtiyar, aksakallı; acımasız, zalim.
Zalik: şu, o.
Zat-ı celil-I hudüs-ı imkan: Allah'ın sıfatı.
Zat-ı latif: güzellik sahibi olan kişi.
Zemin: yer, yer yüzü.
Zerrat: ze1:ffJer, pek ufak parçalar .
.. :,, .·.. il
2;,evaliir~imenşür-i tahiyyfit: tebriklerin görünen yüzleri.

Zeval: yerinden ayrılıp gitme, zaill olma, sona erme.
Zevi: sahipler.
Zevi'n-nüfüzü'z-zekiyyatı tertemiz nüfus sahibi kimseler.
Zeyl-i vesika: ek olan belgeler.

Zeyt: zeytin yağı.
Zımmi: İslam devleti tebaasında olan ve haraç veren Hıristiyanlar, Yahudiler.
Zi'l-ka'de: arabi ayların on birincisi.
Zib-l sahife-i beyan: parlak sayfalarda açıklanan.

Zikir: erkekler.
Zikr: anma, anılma.
hayr: hayrı anma.
te'bid: ebedi, sonsuz anılma.

Zinet: süs, parlaklık.

Zinet-i akar: gelir getiren mülkün süsü.
Zuama: büyük tımar sahipleri.
Zülümat: karanlık.
Zümre: topluluk, bölüm, takım, sınıf, grup, cins, cemaat.
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D

Dayı Muhammed Emin, 94
Derviş Efendi ibni'l-Merhüm Abdullah Efendi, 53
Derviş Efendi, 110,l 11,112
Derviş Hüseyin Efendi, 100
Divana Andan, 134
Dolobo Osman, 66

E

el-Hace Abdurrahman Efendi ibn-i el-Hace Ahmed, 10
el-Hace Ahmed bin el-Hace Abdurrahman, 100
el-Hace Ali bin Abdullah, 106
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el-Hace Ali Efendi bin İbrahim, 101
el-Hace Ali Efendi ibn-i el-Hace Muhammed Danacızade, 10
el-Hace Ali Efendi, Kazzôz, 116
el-Hace es-Seyyid Muhammed Efendi, 44
el-Hace es-Seyyid Muhammed Efendi, Fazıletlü, Kaim-makam, Nakibu'l-Eşraf,
el-Hace Hafız Hasan Efendi, Kazzaz, 123
el-Hace Hasan Ağa Çulhazade ibn-i Mustafa, 10
el-Hace Hasan Ahmed Kaçık, 69
el-Hace Hasan, Basmacı, 110,111,112
el-Hace Hüseyin Ağa bin, 2
el-Hace Hüseyin Ağa, 60
el-Hace Hüseyin, 1 O

el-Hace Hüseyin; 10
el-Hace Hüseyin, 10,100
el-Hace İbrahim
el-Hace Muhammed Efendiibn-i el-Hace İbrahim, Murvi, 10
el-Hace Muhammed Efendi ibn-i Feyzullah, Katib, 117
el-Hace MuhamxµedEfendi ibn-i İsmail, Umdetü'l-Kuzatü'l-İslam, 12
'. ;;,f.;,;,·c,, -'. ?f

el-Hace Muhammed Efendi, 90,91
el-Hace Muhammed el-Vezzat, Balcı, 149
el-Hace Muhammed, 100
el-Hace Mustafa Ağa, 10,44
el-Hace Mustafa Ağa, Kabtan, 110,111,113
el-Hace Mustafa Ağa, Köse Kethüdası, 1 O
el-Hace Mustafa, 100,110,111,113
el-Hace Mustafa, Basmacı, 110,111,113
el-Hace Osman Efendi ibn-i.el-Hace Ahmed Ağa, Kıbrıs Defterdarı, 25
el-Hace Ömer Ağa ibn-i Hüseyin, Zaim, 90
el-Hace Rızvan, Kethüda-i Kıbrıs, Fahru'l-Emacid ve'l-Ekarim, 159
el-Hace Süleyman Çelebi ibn-i Veli, 12
Emetelllah Hatun, 27
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44

Emine bint-i İsmail Hatun, 103
Emine İsmail Hulusi, 103
Emir Ağazade, Emir, 29
el-Hace Muhammed Ağa bin İsmail, Emir, 38
el-Hace Muhammed Ağa ibn-i İsmail, Emir, 45,52
el-Hace Muhammed Ağa, Emir, 110,111,113
Emirzade Hasan Efendi, 110,111,112
es-Seyyid Abdulhalil Çelebi, 21
es-Seyyid Ahmed Efendi, Şeyh, 110,111,112
es-Seyyid Ahmed Efendi, Şeyhe's-Seb'a,
es-Seyyid Ca'ferEfendi

116

ibni'.s--Seyyid Abdullah Efendi, 13,16,18

es-Seyyid el-Hace Muhamnwd.Ağa,.Sertüccar-ı.Kıbrıs,

44

es-Seyyid Feyzullah Efendi, M:evlevl şeylıi, 51,56
es-Seyyid Feyzullah Efendi, Şeyh-iM:evlçyih~n,A.4
es-Seyyid Hasan.·Ağa, Fahrurl-A.yan; M:ir--.alay-t.Eefkoşa, 44

es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i İsmail Ağa, Me'zün-i bi'l-İfta, 38
es-Seyyid Hasan Efendi ibn-i İsmail, Me'zün-i bi'l-İfta, 45
es-Seyyid Hasan Efendi, Me'zfıni bi'l-İfta, Faziletlü,56
es-Seyyid Hüseyin tğa, Ağay-ı veniçenyan-ı Kıbrıs, 44
,,.· ,'.:::);{~;;,F,;·,::c,
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es-Seyyid>HuseyinAğa, Defterdar-ı Cezire-i Kıbrıs, 44
es-Seyyid Hüseyin Çelebi, el-Müderris, 21
es-Seyyid Hüseyin Efendi ibn-i es-Seyyid Muhammed Efendi, 3
es-Seyyid Hüseyin Efendi, Katib, 116
es-Seyyid İbrahim Efendi, Beytü'l-mal Katibi, 53
es-Seyyid İsmail Efendi, Ser-müdür ,44
es-Seyyid Muhammed Çelebi ibnü' s-Seyyid Receb, 21
es-Seyyid Muhammed Efendi İbn, Seadetlü, Muhassıl-ı Emval, 45
es-Seyyid Muhammed Emin Efendi; 11 O
es-Seyyid Muhammed Emin Efendi, Seadetlü, Semahetlü, Kudvetü'l-Em8.cid ve'lEkarim, 38,52,57
es-Seyyid Muhammed Hüseyin Efendi, Me'zün-i bi'l-İfta, Faziletlü, 116
es-Seyyid Mustafa Ağa ibn-i İbrahim, Çavuşlar Emini, 3 8
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es-Seyyid Mustafa Efendi, Fazıletlü, Müfü Sabıkan, 56
es-Seyyid Zühdi Mustafa Efendi, Kaim-makam, Nakıbü'l-Eşraf,
Ethem Ağazade es-Seyyid Hasan Ağa, 51
Ethem Ağazade Es-Seyyid Hasan Ağa, Mır-alay-ı Lefkoşa, 56

F
Fatma bint-i Abdülaziz Efendi, 90
Fatma bint-i Abdülaziz Efendi, 90
Fatma Kadın binti'l-Merhfun Hüseyin Efendi, 53
Fatma Kadın, 97
Fazlı Efendi, Defterdar-I Kıbrıs, Kudvetü'l-İkbal,
Ferhad bin Ahdülkerimez,-Zaim,

140

128

G

Gazı Muhammed Hüsrev Paşa,Kaptan-ı Derya, 57
Gimeli Halil Efendi, 104
Gülşen, 27

V''
H
.·'i'. ..•
ff
Hae(Alrbin İbrahim, 106

HacıHasan, 141
Hacı Kosti Yorgi, 83
Hacı Muhammed Ahmed Yakub, 70
Hacı Muhammed Ali.Efendi, . 89
Hacı Muhammed Çavuş, 135
Hacı Muhammed el-Mevlana, 141
Hacı Muhammed Ziya Efendi,Qirne İmamı, 85
HacıMuhammed,27
Hacı Mustafa bin Ahmed, 81,84
Hacı Mustafa, 141
Hacı Nikoli, 118
Hacı Rızvan, 28'
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56

Hacı Seyyid Ahmed, Paşa, Emiru'l-Ümeraü'l-Kiram,

140

Hacı Veliyiddin Efendi, 110,111,112
Hacı Yorgaki, Cezire Tercümanı, 3
Hafız Abdurrrahman Efendi, 160
Hafız Cemal Efendi ibrı-i Hızır Niyazi Efendi, 94
Hafız Mustafa Efendi bin Mustatafa, 101,106,107
Hafız Mustafa Efendi, 110,111,113
Hafız Vechi Mustafa Efendi, el-Müderris, 44
Halil Ağa, Kethuday-ı Yeniçeriyan, 51
Halil Hayri Efendi bin Hacı Mustafa Efendi, 104
Halil Sabri Efendi bin Hacı Mustafa Efendi, 82,84,86
Hamza Ağa, Yeniçeriyan,.Fahru'hA'yan,

141

Hamza Bey, 145
Hamza Efendi; Defterdar-r iv1al, Kudv~tii'l-Erbal:)ü'l-l\irarrı,< 159
Hasan AğaAbdullah,

Fahru'l-Kazı,

159

Hasan Ağa bin Ethem •Ağa,l O
Hasan Ağa ibn-i Ramazan Ağa, 10
Hasan Ağa, 32
Hasan bin.,,6\li, 106
, . '""-'. ,:i<?I{;;;·~)'J ' . : if

/Hasan bin Muhammed, 94,96
Hasan Çelebi, el-Müezzin, 21
Hasan Efendi ibn-i Bakkal Ali, 1 O
Hasan Efendi ibn-i Hüseyin Efendi, Tezkereci,10
Hasan Efendi, Defterdar, l 1 O, 111
Hasan Fakih Efendi, 87
Hasan Halil Efendi ibn-i Hızır Emin Efendi, Lefke Naibi, 97
Hasan Hüseyin Efendi, LefkeNaibi, 99
Hasan Kethüda Sefer Efendi,J41
Hasan Kodru, Müezzin, Molla, 66
Hasan Seyyid Çelebi, 141
Hasan Tabalı, 66
Hasan, Kethüda-i' Yeniçeri, 141
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HatihEfifocli,J5
Hatice Hatun, 11 O, 11 l, 113
Havvabint-i AliKonari, 63,69
Havva Kadın İskori Hasan, 94
Havva Muhammed Dede Ağa, 83
Hayri Ali Saadeddin Efendi, el-Müfti

bi-Ceziretin Kıbrıs, A'lemi'l-Ülemai'l-Kiram

ve Füzela, 159
Hazım Bey bin Hacı Salih, 89
Horoszade el-Hace Ali Efendi, 160
Hüseyin Ağa ibn-i Derviş, Mahzer Ağası, 3
Hüseyin Ağa, 29
Hüseyin bin Süleyman Kazıcı, 66
Hüseyin
Hüseyin Efendi, 5

Hüseyin Efendi, Katib,JlQ,112
Hüseyin Halife, el-'Müezz.ill,21
Hüseyin Vehbi Efendiibn-i Hızır Emin Efendi, Lefke Müderrisi, 97
Hüseyin, 68
Hüs;)'.:~p, ~ir--liva Mağusa, Kudvetü'l-.Ümerai'l-Ülema, 140
,.;,,-,:\,}X?;;.l.·& .:·
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:Hüseyin, Çavuş-ı Dergah-ı Ali, Fahru'l-Hulı'.ls,141,155
Hüsrev Bey, Kethüda-i Defter, Kudvetü'l-Emacid, 140
Hüsrev Bey, Hüsrev Bey, 148
Hz. Fatımatü' z-Zehra, 32
Hz. Hasan, 32
Hz. Hüseyin, 32
Hz. Muhammed, 1,22,36,70,74,78,82,86,90,103,106,110, 117,125,135,140,

t
ibn-i Rasim Efendi, Müderris, 11 O
İbrahim Ağa, 60
İbrahim Bey, A'yan, 146
İbrahim Efenclı,Mufahhiru'l-Meşayihi'l-Kiram, 21,91
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112

137,13 8
İbrahimMölla Muhammed Zaim Molla Muhammed, 70

.ı w a.ı.ıım

l',..vtııum:t,

İbrahim, 39
İlyas Ağa, 17
imam-ı Ebı Hanife,7,8,9,19,33,41,43,49,92,98,l l6,l21,l22,l47

İmam-ı Eb! Yusuf eş-Şehir, 7,9,19,33,42,43,49,89,92,95,98,lü8,121,122,123,
İmam-ı Muhammed bin Abdullah el-Ensari,7,42,48,76,79,91,l l5,l21
İmam-ı Muhammed bin Hasan eş-Şeybanı, 9,19,33,43,50,89,92,95,98,108,
122,123,147
lmôm-ı Züfer, 7,42,48,76,9279,115,121,l22
İsmail Ağa, 28
İsmail Efendi, 29

K
Kara Salih Kara Muhammed, 82,83
Keçecizade Mustafa Efendi, 90
Kethüda Selah-i İslam, Kazı,159
Korkut EfendtwDefterdar-ıKıbrıs, Kudvetü'l-Ekarim, 140,148,159
,et,,··.::/? ·-·".t

K&4ekH;mza, 159
K&priliel-Hace İbrahim Ağa ibn, 117
Köse Ahmed Ağa, 62,64,67
K&se Muhammed, 141

L
Ledefemiye, 131
Loka Nikola, 135

M
Mahmud, Kethüda,141
Mansur Çavuş, Çavuş, 149
Menteşezade es.:SeyyidHüseyin Ağa, Defterdar, 56
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Menteşezade Hüseyin Efendi, Defterdar, 51
Mevlana Hüdavendikar, 137
Mevlana Muhammed Efendi, Umdetü'l-Emacid,
Mevlana

Saadeddin

Efendi,

141

A'lemi'l-Ülemai'l-Müteharri,

Kıbrıs, 140
Mevlana Seyfi Efendi, Kazı vekilen, Kudvetü'l-Kuzat
Muhammed Ağa ibn-i Ahmed

el-Müftiyyü'l-Uhde

ve Hükkam, 141

Paşazade, Kazzaz, 10

Muhammed Ağa ibn-i Hüseyin, Mahzer Ağası, 3 8
Muhammed Ağa, Yeniçeriyan-ı Kıbrıs, Kudvetü'l-Ümera,

140,149

Muhammed Ağa, Mahzerbaşı, 116
Muhammed Ağa, Yeniçeriyan Ağası, 51
Muhammed Ali Efendi, imam, 66
Muhammed Arif Efendi, 60
Muhammed bin Abdullah, el-Katib, 128
Muhammed bin ibn-i. Abdüddeyyan,.Fahru'L-A'yan,

143

Muhammed bin Mahmud, 128,139
Muhammed Çelebi, el-Müteferrik, Mufahhiru'l-A'yan,

141

Muhammed Çelebi, Defterdar sabık, Kudvetü'l-Erbabü'l-Kalem,
MuhammeqJifendi
',.,,. ,_;;:.(};\~;.;:?:? .,.

159

ibn-i Abdülmennan, Defter Kethüdası, Kudvetü'l-Emacid

-•ff

ve'l.-:Ekarim, 152
Muhammed Efendi, Fahru'l-Hutaba,

21

Muhammed Efendi, Defter-i Uhde-i Kıbrıs, 148
Muhammed Efendi, Katib-i Mahkeme, 116
Muhammed Efendi, MalıkemeKatibi,

110,112

Muhammed Efendi, Vaiz, 110,112
Muhammed Emin Efendi; 60
Muhammed Fehim Efendi,.

85

Muhammed İspirzade, 66
Muhammed Nazım Efendi bin Hacı flüseyin Ağa, Mahkeme Katibi, 89
Muhammed Nazım Efendi, Mahkeme Katibi, 73,77,81,104
Muhammed Salahaddin Efendi bin Mustafa Efendi, Ayasofya Cami'<i Şerifi imamı,
70,74,76,78,79'
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Muhammed Salih Ahmed, 84
Muhammed Salih Efendi, 72,84
Muhammed Siyazda, 66
Muhammed Zeki Efendi, Katib, 99
Muhammed, 63,68
Muhammed Çavuş, Müdir-i Kamile-i Ali, Fahru'l-A'yan,

141

Muhammed, Molla, 66
Muhammed Paşa, Saadetlü, Devletlü, 64
Musa Efendi, Şeyh, Mir-alay, 21
Musa Efendi, 110,111,112
Mustafa Efendi, Mezüni bi'l-İfta ,51
Mustafa Şaklaban, 66
Mustafa Yolalı, 66
Mustafa, 68
Mustafa Ağa bin Abdullah, Ser--mahzeran,100
Mustafa Ağa ibn-i Abdurrahman, Fahru'l-Kazı,

159

Mustafa Ağa, Toncubaşı Lefkoşa, 141
Mustafa Ağa, Zaim, 110,111,113
Mustafı:ı,J3ey, Mır-alay, 21
,\·c,_:\\'t.~;:./:\}7 ... ::_f;('

'Mustafa Bey, Mır-liva Mağusa, Kudvetü'l-Umerai'l-Kiram, 140,148
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U

Mustafa Çelebi, 149
Mustafa Efendi, Defterda:r-ıMal, Kudvetü'l-Erbabü'l-Kemal, 159
Mustafa Efendi, Katib, 116
Mustafa Efendi, Sabıkan Me'zün-i bi'l-İfta, 51,
Mustafa Efendi, Zabtiye, 73,77,81
Mustafa Hulusi Efendi, 104
Mustafa ibn-i Hüseyin, Babuşçı, 160
Mustafa Karabela, 66
Mustafa, Kethüda, 128
Müftizade Mustafa Efendi, 110,111,112
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N
Nahide Hasan Fakih Efendi, 103
Naile bint-i İsmail, 104
Nazife Kadın bint-i İskori Hasan, 94
Necib Abdullah Efendi, 44
Necib Abdullah Efendi, Mahkeme Katibi, 51
Necib, Mahkeme Katibi,

56

Niko, Molla, 135
Nu'man bin Sabite'l-Küfi, 6
Nuh Halil, 82,83
Nuri bin Selim, 94,96
Nünıllah Efendi, el-Kazi, 21

o
Osman Ağa, 60
Osman Beşe, 27
Osman Bey ibn-i Abdülmennan, Fabru'l-Emasil

ve'l-Akran, 128

Osman Burhanı, 66
OsmanUffanJiacı Mustafa, 66
.:::)}t:,;,;::~:::t
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Osfua;; 68
Osman, Babuşcı, 110,111,113

ö
Ömer Ağa Bin Hüseyin, 10
Ömer Ahmed Dede Ağa, 82,83,84
Ömer Efendi ibn-i Molla Hasan,96

p
Pavlo, 134
Penbe bint-i Nuri bin Ahmed, 74
Pervez Bey, Mir-liva Baf, Fahru'l-Ümera,

148,159

Petro, 134
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R
Rabiye bint-i Kara Mustafa, 82,83
Rasim Özler, 29
Receb bin Hüseyin, 94
Receb Çelebi, el-Müezzin, 21
Reiszade Hafız Ali Efendi, 160
Rrzvan Çelebi, Muhasebe, 149
Rızvan Efendi, Fahru'l-Muharririn,

159

Rüstem Bey, 62

s
Sabri Efendi, 104
Salih Bahaeddin Efendi, Da'va vekili, 73,77,81
Salim Bey, Kethüda, 149
Salim Efendi, Defterdar-ı Liman, 148
Salim, 149
Saraçzade Mustafa Efendi, 44,110,111,112
r"'

$aım,;:A:tiİğazadeSüleyman Efendi, 5
>{

Seker Efendi, Fahru'l-Kazi, 159
Seker Efendi, Mir-alay, 159
Seyyid Ahmed Oğlu Muhanun~d Efendi, 110,111,112
Seyyid el-Hace MuhammedAğafün-i Musatafa, Ser-tüccar-ı Kıl:ms,45
Seyyid el-Hace Muhammed Ağa, 110,111,112
Seyyid Hacı Muhammed Ağa(İl:mü's-Seyyid Mustafa, 10
Seyyid, Çavuş, Kudvetü'l-Ümera, 141
Sinan Hace ibn-i Musa, 152
Sinyorina Elan bint-i Mistru, 62,67
Sipah-i Çavuş, Fahru'l-Kazi, Mir-alay-ı Lefkoşa, 159
Sultan bin Davud, 101
Sultan Kadın.bint-i Davud, 106
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Ashabü'l-İkbal, Defteri, 21

Bey, 63,67
34

ş
Şaban Efendi, el-Hatib, 21
Şaban, Hace, ez-Zaim, 141
Şakir ibn-i Muhammed Ali Efendi, 97
Şeker Bey bin Muhammed Ali Efendi, 99
Şerife Hanım bint-i Sirac Hasarı Efendi, 86

T
Timur Çavuş Oğlu Ahrned.il 53
Timur Çavuş Oğlu Muhammed, 153
Toğlı Hacı Kesti, 83
Toma, 129
Yş!io,:Hüseyin, Basmacı, 110,111,113
')\'

Uzun İbrahim, Basmacı, 110,111,113

Ü
Ümmü'l-Haram,

155

V
Vasfi Efendi, 1 7
Vasili Hacı Kesti, 82,83
Veli ve İshak Çelebi ibni'l-MerhümMuhammed

y
Yakub, Babuşcı, 110,111,112

226

Efendi, 12

ıvıusuua,

21

Yusu:fBeşeibn-iAbdullah, 21
Yusuf Çelebi, el-Müezzin, 21
Yusuf, 68

z
Zühdı Mustafa Efendi, Kaim-makam, Nakıbü'l-Eşraf, 51,56
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YER İSİMLERİ İNDEKSİ

A

Abdi Çavuş Mahallesi, 90,100
Alabennu Karyesi, 13 5
Almenno Karyesi, 155
Andemiko Karyesi, 13 5
Apisamolofı
Aplike Mezra'ası, 130
Aya Ana Karyesi, 144
Aya Dimitran Mezra'ası, 130
Aya Listra Karyesi, 131
Ayasofya Mahallesi, 12,90

B

Baf, 61,66,67,69,148,154,159
Balya Piskobi Mezra'ası, 130
Balyodsa Mahallesi, 155
Banomliya Karyesi, 130
Bell-ai~l:'laisıf182
jf,'..

.

'

C

Cezayir, 106

D

Dağ Nahiyesi, 100
Değirmenlik Nahiyesi, 70,74,78

F

Falya,66
Finikarye Karyesi, 132,133
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G

Gadora Karyesi, 130
Girne, 46,82,85,86,87 ,101,106, 148,154

H
Handeka, 131
Hirsofı Karyesi, 134

i
İncirli Karyesi, 3
İstanbul, 13 8
İstavrokof, 66

K
Kadelyonda Karyesi, 100,101
Katomliya Karyesi, 130
Kaymaklar Karyesi, 130
Kazafana Karyesi, 82,85,101,106
Kıbrıs, 2,25,26,38,44,45,52,67,70,74,78,82,84,86,90,

1Ol,106,110,127, 135,137,

fyi''

",44:@fr41;143,144,148,149,152,153,159,l60

Konya, 137
Kukla, 66

L

Lapityu Karyesi, 61,65,66,69
Lapta, 95
Lefke, 89,94,95,96,97 ,98,99
Lefkoşa, 3, 12, 16,25,26,28,29,39,44,51,56, 70, 72, 74,7 5,78, 79 ,82,86,89 ,90,94,
100, 11 o, 128,129,130, 141,145,148;153, 154,155,159,160

Lemona Kazası, 117
Leyınosun Nahiyesi, 131,156
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M
Mağusa, 140,144,145,146,149,155
Medine-i Münewere,

155,156

Mesapotanya Karyesi, 133
Mesarya Nahiyesi, 130,141
Mesatoniye Karyesi, 131
Monagrul Karyesi, 118
Mora Karyesi, 70,74,78,81
Mutluyaka Karyesi, 118

ö

Ömeriyye Mahallesi, 160

p
Piskobi, 13,15,27,28,29,118,149
Prastyo Karyesi, 118
Polemitya Karyesi, 118
Poteyaka Karyesi, 132,133,134

Romano Karyesi, 130
Rukne Karyesi, 134

s
Sarayönü, 54
Sende Karyesi, 131
Simlofa Karyesi, 128
Sivri Karyesi, 130,131

T
Tuzla, 46,118,135,144,155
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V
Vreçça, 66

y
Yaşine Mezra'ası, 130
Yazıcızade Mahallesi, 86
Yeni Cami' Mahallesi, 39
Yerkolalı Karyesi, 130
Yermasoya Karyesi, 132,133
Yukarı Mahalle, 97

z
Zippe Mezra'ası,130

ÇİFTLİK İSİMLERİ
Abdurrahman Subaşı Çiftliği, 130
Finikarye Çiftliği, 156
,;L~pi,tıyu ~1ftliği, 61,62,63,69
Vasili Kollari Çiftliği, 131
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ESERDE GEÇEN ÜNV ANLAR:

A'yan: Bir memleketin ileri gelenleri. Bir
esnaf ailelerden oluşan sınıf . Senato üyesi.
Ağay-ı Y eniçeriyan: Yeniçeri ağası, Yeniçeri ocağı ve Aı:cıw
tek yetkilidir.
Alay Beyi:Herhangi

bir> eyalet .veya. vilayetteki tımarlı sıpuıım,ı

büyük amiri.
Beytü'l-mal Katibi: Osmanlıdevletindehazin~de
Cezire Tercümanı:

görevli yazıcı memur.

Kıbrıs tercümanı.

Çavuş: onbaşıdan sonra gelenerl:ıaş.
Çavuşla.r Emini: Çavuşların başı.
Da'Va\velnıi: Davalarda vekil
Uefterdar:i Osmanlı Devleti'nde
l)e:ft~#Pi#erMağusa:

Mağusa'nın mali ı~ıçııuı.,

·,ft.~ılrrıs: Kıbrıs'ın malı işlerinden sorumlu görevli.
il:Mali işlerde çalışan memur.
~r:Tımarlı

sipahilerin malı işlerinden sorumlu görevli.

ş~Jdşilere

ve Hristiyanlara karşı alınmış zaferlerdeki askerlere

µ.ı:ıllim, profesör, öğretmen müderris.
I)evleti'ni

ilgilendiren

denizlerdeki

~şl<.()mutanıdır .Kendi sorumluluğuna

bütün

işlerip.

gireni .davaları:ı

ınaferman yazar ve tuğra çekerdi.
laşmazlıkları gidermek için yargı işlerine bakan

görevli memur anlamındadır. Halk arasında
ve onun emirleriyle çalışan, güvenilir olması
kendisine teslim edilen kimse. Osmanlı teşkilat
gördüğü işle birlikte anılırdı. Hazine kethüdası, defter

sorumlu olan memur.
Valisi". Büyük eyaletlerin idarecisine verilen addır .

(bkz: murahhas)
Mahkeme kayıtlarını ve tutanaklarını yazmakla görevli kişi.
•••.u.ı ••~ı.

Fetva verme yetkisi olan kimse.
Mir-alay: "Alay beyi", albay.
Mir-alay-ı Lefkoşa: Lefkoşa alay beyi.
Mir-liva: Tuğgeneral.
Mir-liva-i Baf:

Molla:
Muhassıl-ı Emval:

Eskiden kaymakam ve müdürler derecesinde bir

memur.
Murahh\ş: Delege, devlet veya bir teşekkül, bir kurum adına salahiyetli olarak bir
" " ...'.:~_J-}~;;.ı/>' ,__ - Yr

'yere birinin makamına gönderilen kimse.
Müderris: Ders veren, ders okutan, medrese dersi veren; profesör.
Müdir--iKamile-I Ali:
okuyan.
kazalarda din işlerine bakan kimse müftü.
: Müftü vekili.
hükümlerine göre hüküm veren hakim.
soyundan gelenlerin işlerini görmek üzere içlerinden

Osmanlı vakıflar müdürü.
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Jçfi>arı:ısında kazaskerlik payesinde buhmanlara mahsus resmi

Devletin ileri gelenlerine verilen lakap.

