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ÖNSÖZ
Milletleri ayakta tutan ve onlara dinamizm kazandıran etkenler arasında ilim,
sanat ve teknik yanında o millete ait kültür ve değerler bütününden söz edebiliriz. Bir
vatanı meydana getiren unsurlar; o ülkenin yalnız taşı toprağı değil, aynı zamanda o
topraklarda yaşayan insanların bıraktığı eserleri ve hatıralarıdır. Tarih boyunca
sosyal hayatın her alanında yer alan; kültür birikimimizin şekillenmesinde büyük
görevler yerine getiren kurumlarımızdan biri de vakıflardır.
Bazen bir medrese, bir kütüphane; bazen bir han, bir hamam, bir imaret;
bazen de karşılaşmayı hiç ummadığımız bir yerde cami, çeşme olup karşımıza
çıkıverirler.

Tarih

medeniyetimizin

boyunca

vakfedilmiş

aynı

zamanda

bir

Lisans

Tezimde

Osmanlı

yapılar,

vakıf

binalar

medeniyeti

ve

gayrimenkuller

olduğunun

önemli

şahitleridirler.
j

Yüksek

eserlerinden H.1010/1286

Dönemi'ne

ait

Kıbrıs'taki

ile M.1601/1870 tarihleri arasındaki

vakıf

16 Adet vakıf

belgesinin yeni harflere aktarımına çalıştım. Bu belgelerin asılları Kıbrıs Türk Evkaf
Dairesi Arşivi'nde bulunmaktadır. Çalışmama esas oluşturan vakıf belgelerinin konu
başlıkları ve tarihlerini tezimin giriş bölümünün sonunda tablo halinde gösterdim.
Ayrıca eserin sonunda belgelerde geçen Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin yer
aldığı bir sözlük; belgelerde geçen şahıs ve yer isimleri indeksleri bulunmaktadır.
Resmi unvanlar, meslek adları ve lakap dizinleri şahıs ve yer isimleri indeksi
bölümlerinin ardından ayrı bölümlerde ele alınmıştır.
Yüksek

Lisans

çalışmamda

danışmanlığımı

yürüterek

çalışmalarımın

başlangıcından sonuçlandırılmasına kadar bilgi ve tecrübeleri ile bana rehberlik eden
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GİRİŞ
Osmanlılar

hakimiyetlerinin

devam ettiği yüzyıllar

boyunca bir kısmı

bugünkü Anadolu toprakları üzerinde bir kısmı da yüzlerce hatta binlerce kilometre
uzakta bulunan yerlerde, hayatın dikkatlerden en uzak alanları da dahil olmak üzere;
iyilik, güzellik, doğruluk ve en önemlisi inançlarını harekete geçirme yolunda, son
derece zengin ve çeşitli vakıf eserleri ortaya koymuşlardır.
Vakıfların temelinde, "ben" değil "biz" şuuru ile yetişen fertlerin maddi ve
manevi zenginliklerini

başka insanlarla paylaşma

anlayışı vardır.

Geçmişten

günümüze uzanan vakıflar Osmanlı Devletinde cami, medrese, şifahane, kütüphane,
çeşme, sebil, imaret, hamam, yol, köprü, fener, kale, imaret gibi hizmetlerle kadın,
erkek, zengin, yaşlı, Müslim, gayri Müslim tüm insanların sosyal ihtiyaçlarını
karşılamayı amaçlamıştır.
Dünyada büyük bir vakıf medeniyeti oluşturmuş olan Osmanlı Devleti 'nin bu
medeniyet izlerini Kıbrıs üzerinde de görmekteyiz. Fethettiği her yere vakıf
medeniyetini götüren Osmanlı, Kıbrıs'ı fethettiğinde vakıf düşüncesini buraya da
taşımıştır. Ada'nın yaklaşık dört asır öncesi içinde bulunduğu esaret havasını dağıtıp,
hak ve adalet prensiplerine dayanan bir idare sistemini gerçekleştiren Türkler, aynı
zamanda hayırseverlik, bağış yapma anlayışı ve özverisinin doğal bir sonucu olarak
Kıbrıs'ta vakıf geleneği ve kurumunun temellerini atarak, vakıflar vesilesiyle
Türkleşme ve İslamlaşma yolunda büyük bir adım atmıştır (Altan, 1986, s. 1 ).
1. Araştırmanın Konusu
Yüksek lisans tezimin çalışma konusunu Kıbrıs'taki Osmanlı Dönemi vakıf
eserlerinden H.1010/1286- M.1601/1870 tarihleri arasındaki 16 Adet vakıf belgesi
oluşturmaktadır. Günümüz Türkçe Harflerine aktarımını yaptığım vakıf belgelerinin
asılları, Kıbrıs Türk Evkaf Dairesi Arşivi'nde bulunmaktadır. Dolayısıyla bunlar
Kıbrıs Türkü'nün, tarihi ve köklü varlıklarıdır.
Kıbrıs Türk toplumunun tarihi geçmişini ve Ada üzerinde hukuki varlığını ve
haklarını kanıtlayabilen önemli deliller olma özelliği taşıyan vakıf eserlerinin
korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması büyük önem taşır.

2. Problem Durumu
Ada

üzerinde

Uluslararası

alanda

bütünüyle
Türklerin

hakimiyet
adada

azınlık

kurma

arzusunda

statüsünde

olan

oldukları

Rumlar,
iddialarını

desteklemek için ada üzerinde Türk kültür mirası izlerini yok etme, bu mirasa sahip
olma çabası içinde olmuşlardır. Ada'nın İngiltere'ye kiralanmasından sonra Kıbrıs'ta
Müslüman mallarına ve vakıflarına yasalarla el koyma ve yönetme taktiği yürürlüğe
girmiş, vakıf mallarının tapusunu Türklerden çıkartan kanuni düzenlemeler gibi
birçok değişikliklere zemin hazırlanmıştır.
3. Araştırmanın Amacı
Vakıf yoluyla vücuda getirilen cami, mescit, okul, çeşme, sarnıç, su
kemerleri, hanlar, hamamlar ve daha nice hayır kuruluşları, Vakıflar İdaresi
tarafından yaşatılmakta ve gelecek nesillere ulaşması için gayret gösterilmektedir.
Vakıflar İdaresi Ada'da sağladığı sosyal, dini, kültürel ve ekonomik katkılarıyla Türk
toplumunun özünden hiç bir şey kaybetmeden bugünlere ulaşmasını sağlayan önemli
kuruluşlardandır. Bir toplumun geleceği büyük ölçüde geçmişiyle kurduğu bağlarına
bağlıdır. Geçmişle bağlarını koparan, geçmişte yaşadığı tecrübeleri analiz edemeyen
toplumların hayatları, tarihin tekerrüründen;

benzer hataların yinelenmesinden

ibarettir. Tarihimizde ortaya konan bu güzelliklerle tanışmak ve onları daha ileri
seviyelere taşımak, günümüz problemlerine çözüm aramak ana gayemizdir.
4. Araştırmanın Önemi
Kıbrıs

Adası'nın

hanları,

hamamları,

çeşmeleri,

camileri,

mescitleri,

kabristanları ve çok zengin kültür mirasıyla nasıl vazgeçilemez bir vatan toprağı
olduğunu ortaya koymak, Kıbrıs Türk Halkı'nın tarihi ve kültürüyle bağlarının
kuvvetlendirmek, haklı davasında bilinçlenmesini sağlamaktır. Atalarımızın büyük
bir hassasiyetle kurup bizlere emanet ettiği kültür mirasımızı aynı hassasiyetle
koruyup geliştirmeli, gelecek kuşaklara aktarmalıyız. Sahip olduğumuz zenginlikleri
korumak zorundayız. Çünkü hangi ilerlemeye ya da zenginliğe sebep olursa olsun
hiçbir toplum yok olmasına izin verdiği bir kültür mirasını geri getiremez.
Bu

çalışmamızda

Türk-İslam

kültürünün

özünü

oluşturan

Vakıf

Medeniyetinin yerine getirdiği dini hizmetlerin yanı sıra, toplumsal düzenin gerekleri
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ve ihtiyaçları doğrultusunda verdiği hizmetlerin ve bu düşüncenin toplum hayatında
gerçekleştirdiği güzelliklerin örnekleri olan vakıf belgelerini günümüz Türkçesine
kazandırdık.
5. Araştırmanın Yöntemi
Araştırmada izlediğim yöntemi şu şekilde özetleyebilirim:
1- H.1010/1286 ile M.1601/1870 yılları arasında yapılan vakıflara ait on altı adet
belgenin

yeni

harflere

aktarımı

gerçekleştirilmiştir.

Araştırmacıların

yapılan

çalışmadan en doğru şekilde yararlanmaları için söz konusu vakıf belgeleri bilgisayar
ortamına aktarıldıktan sonra başlıkta vakıf sahibinin adı, vakfın konusu ve vakıf
belgelerinin numarası belirtilmiştir. Çalışmamızın sistematik olması ve araştırmacılar
tarafından belgelere ve çevirilerine daha kolay ulaşılması için her belgeye bir belge
numarası ve kendi içinde müstakil satır numaraları verilerek yeni harflere aktarım
çalışmasına başlanmıştır. Belgelere ve üzerinde yapılan çalışmaya aynı sayfada yer
verilmiştir.
2- Belgelerin yeni harflere aktarımında Türkçemizin yazı dilinde kullanılan 29 harf
esas alınmıştır. Türkçede kullanılan 29 harf içinde tam karşılığı bulunmayan seslerde
en yakın sesi veren harfle transkripsiyon yapılmıştır. Çalışmamızda Yakın Doğu
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi ve Tez Yazım Kılavuzunda
belirtilen kurallar esas alınmıştır.
3- Eser içinde geçmekte olan kısaltmalar hakkında bilgiler giriş bölümünden önce
"kısaltmalar" bölümünde açıklanmıştır.
4- Vakıf eserlerini ait oldukları dönemin şartlarıyla daha objektif değerlendirmek;
belirli bir dönemin sosyal ve kültürel yapısıyla ilgili çıkarımlarda bulunmanın
mümkün olması ve söz konusu dönemin daha iyi anlaşılması için vakıfların ait
olduğu dönemler yazılırken

"Hicri" tarihlerin yanında

"Miladi" tarihler de

verilmiştir. Bu tarihlerin çevirisinde TTK'nın resmi internet sitesinde yer alan tarih
çevirme kılavuzundan yararlanılmıştır.
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5- Belgelerin bazı bölümleri zamanla tahrip olmuş, yazılar okunamayacak derecede
silinmiş ya da kararmıştır. Bu tahribattan dolayı okunamayan kelimelerin yerine " ... "
kullanılmıştır.
6- Vakıf belgelerinin bölümlerinden birini oluşturan; vakfı teşvik eden, kurallarını
çiğnemeyi ya da vakfı bozmayı hıyanet kabul eden; yasaklayan ayet ve hadisleri
kaynaklarıyla göstermemiz gerekiyordu. Bu sebeple vakfın özünü, temel itici
kuvvetini oluşturan; vakfa temel dayanak oluşturan Kur'an-I Kerim ayetleri ve Hz.
Muhammed

(a.s.)'ın

hadis-i

şerifleri

tırnak

içerinde

gösterilmiş

olup,

transkripsiyonda karışıklığa sebep olmaması için kaynakları metin içi kaynak
gösterme tekniği yerine, dipnot tekniğiyle belirtilmiştir.
7- Vakıf belgeleri içinde yer alan ancak bugünkü konuşma dilinde kullanılmayan
Arapça ve Farsça

asıllı kelimeler

Ferit Devellioğlu'nun

hazırlamış

olduğu

"Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat" ve Kültür Bakanlığı Yayınlarından Serdar
Mutçalı'nın

"Arapça-Türkçe

Sözlük"

adlı eserleri

esas alınarak

bir sözlük

hazırlanmış, çalışmaya eklenmiştir.
1. BİRİNCİ BÖLÜM
1.1. VAKFIN TANIMI VE TARİHÇESİ
Kıbrıs'ta Osmanlı Vakıfları konusuna girmeden önce vakfın ne olduğunu, hangi
tarihsel süreçlerden geçerek bugünlere geldiğini ifade etmek gerekir.
İnsanın çalışıp kazandıklarıyla kendisinin mutlu bir şekilde yaşaması ıçın
gerekli ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra kalanların bir bölümüyle diğer insanların
mutluluğunu da düşünerek harcamalarda bulunması; hayrat kurması ve bu hayratın
bekası için akarlar tahsis etmesinin hukuki boyutunun adı vakıflardır.
Vakfın

temelinde,

insanlara

hizmet

yolunda

belli

bir

amacın

gerçekleştirilmesi için mülkiyet hakkından feragat yönelişi vardır. Bu yönelişi teşvik
eden asıl unsur dindir. İslam'ın dünyaya, layık olduğu kadar değer verilmesi, ahiret
yurdununsa asıl varılmak istenen yer olarak hedefte tutulması yönündeki genel
öğretisi vakıf kurumunun temelini oluşturur. "Dünyanın geçiciliği, ahiret hayatının
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sonsuzluğu" algısının beslediği dünya görüşü vakfetme yönelişini inanan insan için
bir tür "hürriyete kavuşma" eylemi haline getirmiştir (Yazıcı, 2008, s.4).
Vakıflar, adaletli bir sosyal politikanın manevi temellerinin oluşturulmasına
büyük katkı sağlamışlardır. Vakıflar, toplumun güçlü ve varlıklı kesimlerinden; zayıf
ve varlıksız kişilerine doğru yardım aktararak, toplumsal gerginlikleri azaltmada rol
alan bir kurum olma özelliği de taşımaktadır (Koyunoğlu, 2008, s. 9).
Her medeniyetin belirgin özellikleri olduğu gibi, kendisine özgü kurumları da
olmuştur.

İslam medeniyetinin

kendisine' özgü kurumlarından

biri de vakıf

kurumudur. İslam Düşünce Sistemi'nde şekillenerek insanlığın hizmetine girmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu'nda uygulandığı biçimiyle de Vakıf Kurumu ilk kez
İslamiyet'Ie ortaya çıkmıştır. Osmanlı vakıf düşüncesinin ardında bulunan felsefe
"Hayrat Felsefesi"dir.

"Hayrat (iyilikler)" kavramı Kur'an-I Kerim'de bir yerde

çok çarpıcı olarak açıklanmaktadır. "Her milletin bir yolu, yöntemi vardır. Siz hayrat
yapmada yarışın" (Bakara Suresi, 2/148) olarak emredilmiştir. Bizim medeniyetimiz
bu "hayrat" kavramına dayanmaktadır.

Atalarımız

hayrat kelimesini

öyle bir

yorumlamışlar ki toplumun bütün ihtiyaçlarını bu kelimenin içine sığdırmışlar;
oradan kurumlar üretmişler,

böylece bir kelimeden

hareketle

bir medeniyet

kurmuşlardır.
Köklerini ve ruhunu Kuran ayetlerinde

bulduğumuz

vakıf düşüncesi;

" .. .iyilik; Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin;
mala olan sevgilerine rağmen, onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa,
(ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgürlükleri için) kölelere verenlerin ... "

Bakara

Suresi; 2/177; "(Mallarınızı) Allah yolunda harcayın. Kendi kendinizi tehlikeye
atmayın. İyilik edin. Şüphesiz Allah iyilik edenleri sever" Bakara Suresi; 2/195;
"Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça iyiliğe nail olmazsınız'YAli İmran, 3/ 92);

Hz Peygamber'in hadisleriyle de şekillenmiştir. "Bir insan öldüğü

zaman, ameli kesilir. Yani amel defteri kapanır, sevap kazanma yolları sona erer.
Yalnız üç grup insanlar bundan müstesnadır: sadaka-i cariye sahibi, istifade edilen
ilmi eser sahibi, kendisine dua eden hayırlı evladı olan kimselerin amel defteri
kapanmaz" (Sofuoğlu, 1969, s.182). Bu hadis-i şerifteki "sadaka-i cariye" ibaresiyle
vakıf kastedilmektedir (Bilmen, 1951, s.l 73).
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İslam tarihinde ilk vakfın Hz. Peygamber tarafından kurulduğu, daha sonra
ashabının;

arkadaşlarının

da

onun

yolundan

(Bilmen, 1951, s. 304) İslam Hukuku'nda

gittiği

dile

getirilmektedir.

özel bir yere sahip olan ve ilke ve

prensipleri açıklanan vakıf medeniyeti ilk defa Medine'de oluşturulmaya başlanmıştı.
Hz. Peygamber Medine'de kendisine ait bulunan hurma bahçesini vakfedip gelirlerini
İslam'ın müdafaasını icab ettirecek durumlara ve mübrem ihtiyaçlara tahsis etmiştir.
Aynı

şekilde

Fedek

hurmalığını

da

yolculara

vakfettiğini

biliyoruz

(Ebfı Davud, İmaret, 9; Bilmen, 1951, s.304).
Hz. Ömer'in oğlu Abdullah (r.a.) anlatıyor:

"Hz.

Ömer

Allah'ın

elçisine

gelerek; "Hayber topraklarının taksimi sonucu, ömrümde sahip olmadığım güzel ve
değerli bir arazi bana isabet etti, bu konuda ne buyuruyorsunuz"

dedim. Hz

Peygamber de: "İstersen o yerin aynını habs ve vakf edip, semere ve menfaatini
fukaraya tasadduk eyle" dedi. Hz Ömer de o yeri satılmamak, bağışlanmamak ve
mirasla da geçmemek üzere vakfetti" (Buharı, Vesaya; 22, 28; Müslim, Vasiyye; 15,
16; Vakıflar Genel Müdürlüğü; 1977, s.10).
Peygamber'in övgüsüne mazhar olan bu davranış daha sonraki dönemlerde de
pek çok Müslüman tarafından örnek alınmış ve vakıfların tesis edilmesinde teşvik
edici unsur olmuştur. Peygamberlerinden gördükleri bu güzel sünnete imkanları
ölçüsünde uymaya çalışan Hz. Peygamberin arkadaşlarından pek çoğu akarlarını
vakfetmişlerdir. Hz. Cabir b. Abdullah (R.A.): "Muhacir ve Ensar'dan imkan sahibi
olup da vakıfta bulunmayan tek kişi bilmiyorum" der.
Kelime olarak "durdurmak", "alıkoymak" anlamlarına gelen vakıf terimi,
İslam hukukunda bir sistemi ifade etmektedir. Bu anlamda "kişinin, mülkiyetine
sahip bulunduğu menkul veya gayrimenkulün bir kısmını veya tamamını Allah
rızasını kazanma niyetiyle, halkın herhangi bir ihtiyacını gidermek üzere dini, hayri
ve sosyal bir amaca müebbeden tahsis etmesi demektir" (Yediyıldız, 1993, s.24).
Bir başka tanım ise şöyledir: "Vakıf, mülk olan bir malı, mülkiyeti
vakfedende kalmak üzere menfaati (geliri ve yararları) fakirlere veya diğer hayır
yollarına bağışlamaktan ibarettir"( Bilmen, 1951, s. 284; Akgündüz, 1988, s.40).
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Vakıf mevzuatı ve deyimleri bakımından nadide bir eser olan Ömer Hilmi
Efendi tarafından hazırlanan "İthaf-ill-Ahlaf fi Ahkam-il-Evkaf' adlı eseri Vakıflar
Genel Müdürlüğü tarafından yeni Türkçe'ye çevrilmiştir. Vakfın Ahkamü'l-Evkaf'a
göre tanımı şöyledir: "Vakıf menfaati ibadullah'a ait olur veçhile bir aynı, Cenab-ı
Hakk'ın mülkü hükmünde olmak üzere temlik ve temellükten mahbus ve memnu'
kılmaktır" (Vakıflar Genel Müdürlüğü; 1977, s.13).
1.2. KIBRIS TÜRK TARİHİ'NDE VAKIFLAR
Fethettiği her yere vakıf medeniyetini götüren Osmanlı, 1571 'de Kıbrıs'ı
fethettiğinde vakıf düşüncesini buraya da taşımış ve Kıbrıs'ta vakıf kurumunun
temellerini atarak, vakıflar vesilesiyle Türkleşme ve İslamlaşma yolunda büyük bir
adım atmıştır. İlk vakıfları yapan kişiler arasında padişah II. Selim, Başkomutan Lala
Mustafa Paşa, Arap Ahmet Paşa, Pertev Paşa, Ağa Cafer Paşa gibi seçkin ve
hayırsever yöneticiler bulunmaktadır. Bu seçkin önder kişilerin başlattığı Vakıf
Hareketi daha sonra gelen varlıklı hayırsever kişiler tarafından devam ettirilmiş ve
Kıbrıs Evkafı güçlenip kökleşmiştir (Gazioğlu, 2000, s.244).
1571 yılında Kıbrıs'ın fethini izleyen günlerden bugüne kadar devam eden
Evkaf İdaresi, Kıbrıs'taki en eski ve köklü kuruluş olarak Türk nüfusun varlığının
güçlenmesinde göz ardı edilemez katkılarda bulundu.
Kıbrıs'ın

Osmanlılar

tarafından

1571

yılında

fethinden

1878 yılında

İngilizlere icarına kadar Kıbrıs Vakıflarının tüm işlemleri Evkaf-ı Hümayun
tarafından Evkaf İdaresi'ne tayin edilen muhasebeciler bazen de müdürler tarafından
Ahkaınü'l-Evkaf yasalarına göre ve İstanbul'a bağlı olarak yönetilmiştir (Gazioğlu,
2000, s.247- 248).
Tarihsel süreçte siyasi ortamda yaşanan dönüşümlerle Osmanlı'nın İngiliz
Yönetimi'ne Kıbrıs'ı kiralaması, Kıbrıs Türkü'nün yüzlerce yıllık kültür varlığının
da İngiliz Yönetimi'nin

himayesine geçmesine neden oldu. Kıbrıs Adası'nın

belirlenen koşullar çerçevesinde geçici olarak İngiltere'ye bırakılması iki devlet
tarafından karşılıklı olarak imzalanan anlaşma esasına dayandırılmaktadır. Sultan
Abdülhamit anlaşma taslağını "Osmanlı Devleti haklarına herhangi bir zarar
verilmemek koşulu ile" imzalamış ve bir suretini İngiltere'ye vermiştir. Sultan
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Abdülhamid tarafından isdar olunan 1878 tarihli fermanda: "İslam mezarlıkları,
cami, mescid ve mabetlerle diğer dini kurum ve tesislere ait olan mal, mülk ve
arazinin idaresi Kıbrıs Türk halkından, Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nce

seçilerek

atanacak birine ve ona yardımcı olmak üzere İngiltere Devleti tarafından bir
memurun görevlendirilmesi" koşuluna bağlı olarak imzalanmış; Kıbrıs Vakıfları
güvence altına alınmıştır (Altan, 1986, s.281-283).
İngilizler, Ada'nın kendilerine kiralanmasının ardından Vakıflar İdaresinin
yönetiminde değişikliğe gittiler. Yapılan değişiklikle vakıflar Kıbrıs Türklerinden bir
temsilci ve İngiliz yönetiminin tayin ettiği bir delege tarafından yönetilmeye
başlandı. Ancak bu da çok uzun sürmedi. 1915 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın
ardından dönemin İngiliz Hükümeti Ada'yı İngiliz topraklarına kattığını ilan etti.
1915 yılında İngilizlerin vakıfların idaresindeki Türk temsilciliğini iptal edip yerine
kendileri tarafından tayin edilen biri Türk biri İngiliz iki evkaf delegesi atamasıyla
yeni bir yönetim sistemi kuruldu. Vakıflar İdaresi sömürge yönetiminin içinde bir
daire haline getirildi. Bu yeni model Vakıflar üzerindeki Türk egemenliğinin
tamamen son bulması anlamına geliyordu ( Kıbrıs Vakıflar İdaresi, s. 9-1O).
İngiliz sömürge yönetimi vakıf mallarına el koymak ve Rumlara istedikleri
gibi dağıtabilmek için Vakıflar İdaresinin statüsünde yaptıkları değişiklikleri ve buna
bağlı yapılan düzenlemeler karşısında Kıbrıs Türk Halkı kenetlenerek vakıfların
idaresini geri almak için verdikleri mücadelelerinin sonucunda 1955 yılında Kıbrıs
Milli Türk Birliği tarafından Evkaf Mitingi düzenlenmiştir. İngiliz sömürge yönetimi
Kıbrıslı Türkler'in baskıları ve kararlılığı karşısında geri adım atarak çıkardığı bir
yasayla vakıfların idaresini tümüyle Türklere vermek zorunda kaldı. 1956'da Başkan
Fazıl Küçük yapılan mücadelelerin başında yer alarak Evkaf Dairesine Tük Bayrağı
çekmiştir. 15 Nisan 1956' da vakıfların yönetiminin tekrar Kıbrıs Türklerine kayıtsız
şartsız teslim edilmesiyle beraber Müslüman Türkler arasında birlik ve beraberlik
ruhu yeniden canlanmaya başlamıştır.

1960'da vakıfların yönetimi Ahkamü'J

Evkafa göre Kıbrıs Türk Cemaat meclisine devredilerek vakıflarımızın idaresi
gerçek sahiplerine verilmiş oldu (Kıbrıs Vakıflar İdaresi, s. 11-12).
Evkaf, Ada'da Müslüman-Türk, Rum, Ermeni, ve diğer din ve mezheplerden
teb'anın her türlü kaydının tutulduğu, her türlü ticari, hukuki ve sosyal yaşayışının
8
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kayıt altına alındığı, her türlü mülkiyet

ilişkisinin

belirli bir hukuka ve güvenceye

alındığı bir tür "ortak hafızaya dönüştü.

1.3. VAKFİYE NEDİR VE VAKFİYENİN UNSURLARI
Vakıf Belgeleri, vakıflara hukuki statü kazandıran belgelerdir. Hukuki bir
belge olmalarının yanında ait oldukları cemiyetlerin ictimai bünyesini, kültür
yapısını ifade eden çok önemli tarihi belgelerdir (Yediyıldız, 1982, s.24). Vakıf
belgeleri bir ulusun kültür mirasını ortaya koyarken bu kültür mirasına bağlı olan
haklarını da ispat eden hukuki deliller olma özelliği de taşırlar. Vakfiyelerin okunup
araştırılarak vakıf eserlerinin ortaya çıkarılması vakıf hukuku açısından olduğu
kadar; ictimai, iktisadi ve kültürel konularda araştırma yapacak sosyal bilimciler için
de ayrı bir değer taşımaktadır.
Vakfiye, vakıfırı vakfa dair takriri; hakimin tescilini havi tanzim olunan
huccet-i şer'iyyedir (Altan, 1986, s.11). Vakfiyeler sahiplerinin huzurunda tanzim
olunur ve mahkeme kütüğüne geçirilir, kütüphane ve arşivlerde kitap şeklinde veya
müstakil belgeler olarak asıl nüshaları da korunur.
2. İKİNCİ BÖLÜM
2.1. Yeni Harflere Aktarım Çalışmasının Biçimsel Olarak İncelenmesi
Vakfiyeler genel olarak 7 bölümden oluşur:
1- Vakfiyelerde genellikle önce Allah'a hamd ve sena; Rasülüne

salat ve selam

bölümü; hayır işlemeye teşvik edici ayetler, hadisler ve bu mealde şiirler yer alır ki,
bütün bunlar mukaddime kabilindedir; vakfiyenin hukuki bünyesinden sayılmazlardı.
Bu bölümler daha çok şöyle başlar: "Hamd bi-kıyas ol vdktf-ı efzal, hdliku 'l-cinn
ve 'n-nds olan hazretlerine olsun ki ... " (vakıf no:3/6), Rasülüne salat ve selamdan
sonra hayır işlemeye teşvik edici ayetler "Va'l-ldhü yed'ü ild ddri's-seldm" (vakıf
no:], s.l),
2- Vakıf sahibi "Tahtelkal'a Mahallesi sakinlerinden Raif Kurizdde Hasan Boli''
(VakıfNo:1/1).
3- Vakfedilen mallar "hasbeten li'l-ldh kendi malından yüz yirmi beş ğuruş" (Vakıf
No:1/1).
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4- Vakfın mütevellisi (yöneticisi); "es-Seyyid Hafız İbrahim Efendi mutasarrıf olup"
(VakıfNo:2/3); "mutevelli nasb olunan Recep Çavuş bin Evliya" (VakıfNo:3/6).
5- Vakf gelirlerinin nerelere sarf edileceği "mescid-i mezkürun imamına vazife ve
iştird-i iş'dl-i kanddiline ... "(VakıjNo:1/1).
6- Hakimin (kadı), vakfın sıhhat ve lüzumuna dair hükmü "hdkim-i muma-ileyh dahi
valfı canibine evla görüp sıhhat-i va/ifa hüküm etti. (Vakıf No:3/7)
7- Sonunda tarih, mühür ve şahitler. Harrara fi-evdsit-i Zi 'l-ka 'de-i Şerife, Ii-sene
seldsin ve semdnine ve mietin ve elf; H1183/ M1768;

Müezzin Kara el-Hace

Mehmet Efendi bin Mehmet, Cami-i Cedid Hocası el-Hace Mehmet Efendi bin
İsmail, Mukayyid es-Seyyid Hüseyin Efendi, el-Hace Osman Efendi bin Kara
Mehmet Efendi, Ser-muhzırdn Molla Mahmut bin Hasan, Muhzır-i Kassam Hüseyin
ve gayruhum" (Vakıf No:2/5) (Berki, tarihsiz, s.57).
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2.2. VAKiF BELGELERİ

No

KONU BAŞLIKLARI

Vakıf Sahibi

TABLOSU

Vakfın Konusu

1

Raif Kurizade Hasan Boli

Para Vakfı (H 1201/ M 1787)

2

Ayşe bint-i Mustafa

Para Vakfı ( H 1183/ M 1770)

3

Mehmet Efendi bin
Abdülmennan Efendi

Meyve ağaçları ve Tarla Vakfı
(H. 1017/ M. 1608)

4

Ahmet Raşit Efendi

Dükkan Vakfı ( H 1238/ M 1823)

5

Hatice Molla Kadın

Tarla Vakfı ( H 1174/ M 1760)

6

Ayşe Hatun

Para Vakfı ( H.1242/ M.1827)

7

Cafer Paşa

Evler, Dükkanlar, Zeytin Ve Harnup
Ağaçları ( H.1010/ M.1601)

8

Saadetlü Ahmet Raşit Efendi

Para Vakfı (H.1258/ M.1842)

9

Emine bint-i Hacı Hüseyin

Bina ve Arsa Vakfı (H. 1245/ M. 1829)

Ali Paşa

Arsa, iş yerleri ve müştemilatı; cami,
şadırvan, çeşmeler, hamam, kanavat-ı
müsennat, değirmen, mekteb vs.

10

(H. 1 120/ M.1709)

11

12

el-Hace Osman Efendi

Evler, arazi, bahçe, su kuyusu, dolabı,
havzı, merası, Kitaplar ve Para Vakfı
(H.1241/ M.1826)

el-Hace Ahmet Ağa ibn Receb

Dükkan Vakfı (H.1286/M.1870)

13 Mehmet bin Mahmut bin Seyyid
Ahmet Efendi
Şeraibzade el-Hace Osman Ağa,

Çiftlik, tut bahçesi, ma-i cansı, zeytin
ağaçları (H. 1138/ M.1726)
Para Vakfı (H.1231/M.1816)

14 Bafı el-Hace Hüseyin Efendi, elHace Cengizzade el-Hace Osman

11

Efendi, ... İmamı Hacı Mehmet
Efendi ibn Nasuh, Molla
Süleyman ibn Debbağ, Hacı
Hasan, Mehmet ibn Serrao Ali, elHace Halil ibn Ramazan ve
Kolukesik Tüccar el-Hace
Mehmet, Muhzırağası

Mehmet

Ağa, Attar el-Hace İbrahim
Efendi, Basmacı Bahçecioğlu
Hüseyin, Osman Ağa ibn Mustafa
Ağa, Lefki Tüccar Hacı Salih,
Lefki Tüccar el-Hace Emin Ağa,
Şalvarlı Debbağ el-Hace Osman,
Debbağ

Ğavvas Mustafa,

Yenağerili Tüccar el-Hace
İbrahim
Arazi ve rnerati' ve mezari' ve bi'l-

15

16

es-Seyyid Abdullah Paşa

cümle tevabi' ve levahık ve menafi,' ve
Para Vakfı, (H. 1161/ M. 1748)

Osman Ağa ibn el-Hace Ömer
Ağa ibn Abdülmerınan

Binalar, çiftlik, çiftlik eşyaları, arsa,
eşcar-ı müsmere ve ğayr-i müsmereli
bir miktar bahçe (H.1225/ M.1810)
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2.3. VAKiF BELGELERİ VE YENİ HARFLERE AKTARIMI
ÇALIŞMASI
Vakfın Sahibi: Raif Kurizade Hasan Boli
Vakfın Konusu: Para Vakfı
Vakıf No: 1

1) Tahtelkal'a Mahallesi sakinlerinden Raif Kurizade Hasan Boli hasbeten li'f-lah
kendi malından yüz yirmi beş ğuruş
2) vakf

ü

habs ve teslim-i mütevelli ve tescil-i şer'i olunup meblağ-i mezkürun ribh

u neması mescid-i mezkürun
3) imamına vazife ve iştira-i iş'al-i kanadiline ba'de't-ta'yin-i

salat-i subh ve zuhr ve

asr' da imamet idüp
4) vazife-i muyyene-yi mezküreye mutasarrıf ola deyu şart eylediği iş bu mahalle
şerh verildi.(H.1201/ M. 1787)
Şühudü'l Hal
5) Kasap Hasanlar- Matyat İmamı Molla Mehmet- Yemenici Mustafa- Baba Hattat
Hüseyin- Pabuçcu Vaiz Hüseyin- Basmacı Hacı İbrahim.
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Vakfın Sahibi: Ayşe bint-i Mustafa
Vakfın Konusu: Para Vakfı
')

Vakıf No: 2/1

-1
-2'

-3
-4
-5
-(>

-8
1) El-hamdü

li-meni'l-hamd

ves-sena;

ve's-salatü

ala-nebiyyihi

Muhammed

eşrefi'l-vera ve ala-alihi ve ashab-i nücümi'l-hüda: ve ba'd, daiye-i tahrir-i rıkk-i
menşur ve bais-i tastir-i sürur
2) budur ki Medine-i Lefkoşa'da Cami-i Cedid Mahallesi sakinelerinden sahibetü'l
hayrat ve kasibetü'Lrnüberrati'Lmuhadderat

Ayşe bint-i Mustafa

3) nam hatun vaktaki bu dar-ı dünya medar-ı fena ve makarr-ı ina olup naim-i zıll-i
zail ve mukim-i zayf-i rahil vücuduna adem-i lazirrı ve sıhhat-i sukm
4) mülazim idüğine yakinen alime ve cazime olmakla inşa-i hayr etmeye azime olup
tarafından vakf-ı atil-beyanı ikrar ve da'va-yi rucü'a
5) vekil olup el-Hace Mehmet Efendi bin el Hace İsmail ve Arap Molla Mehmet bin
Mehmet şehadetleriyle vekalet-i sabite olan el-Hace Osman Efendi
6) bin Kara Mehmet Efendi meclis-i şer-ı hatir-i lazimi't-tevkırde vakf-ı atiyü'z
zikre li-ecli't-tescil ve li-emri'Litmam ve't-tekmil mütevelli nasb olunan
7) Fahru'l-huffaz es-Seyyid İbrahim Efendi bin Hasan Efendi mahzerinde bi'f-vekale
ikrar ve takrir-i kelam edip müvekkilem mezbüre niyet-i safiye ve taviyyet-i
vafiye
8) ile hasbeten Ii'l-Iahi'f-azim ve rağbeten li-tevvabil-cahim
elli ğuruşu li-ecli'l-vakf ihrac ü ifraz ve vakfü habs idüp
14

etyab-i malından yüz

Vakıf No: 2/2

-9

-ıo
-11
.. 12

;.13.
-l.4
-15
:-16
-17
9) şöyle şart eyledi ki meblağ-i mezbür onu on bir buçuk akçe hesabı üzere ala
vechil-helal yed-i mütevelli ile istirbah ve istiğlal olunup hasıl
10) olan ribhi, yirmi iki buçuk ğuruş vazifeye müma-ileyh es-Seyyid Hafız İbrahim
Efendi mutasarrıf olup senevi dokuz hatm-i şerif tilavet
11) idüp, üç hatm-i şerifin sevabını peder-maderim ruh-u şerifine ihda ve üç hatm-i
şerifin sevabını biraderim es-Seyyid Abdullah Efendi'nin ruhu
12) şerifine ibda, ve üç hatm-i şerifin sevabını müvekkilem ruhu içün ibda eyleye ve
müma-ileyh es-Seyyid Hafız İbrahim Efendi hayatta oldukça vakf-ı mezbüra
13) mütevelli ola, ve ba'de vefatihim müvekkilem mezbürenin akrab-i akrabasından
hafız olanlardan biri minval-i meşrüh vakfıyete mütevelli ola -maaza'f-lahi teala14) akrab-i akrabasından hafız ve mütedeyyin kimesne bulunmadığı halde re'y-i
hakimi'I-vakt ile huffazdan bir salih dindar kimesne mütevelli nasb ü ta'yin
15) oluna, deyu vakf-ı şart idüp meblağ-i mezbüru mütevelli-yi müma-ileyhe teslim
edip ol dahi kabz ü tesellüm edip sair evkaf mütevellileri
16) gibi tasarruf eyledi dedik de vekil-i mezbürun cari olan ikrar-ı meşrühunu
mütevelli-yi merkum vicahen tasdik ve şifahen tahkik ettikten sonra
17) vekil-i mezbüre iade-i kelam edip vakf-ı nuküd,

eimme-i selase mezhebleri

katında caiz olmamakla rücu edip meblağ-i mezbüru müvekkilem için istirdad

ıs
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18) eyledim dedik de mütevelli-yi mezbür cevap verip vakf-ı nüküd İmam-ı Züfer aleyhi rahmetü'l-meliki'l-ekber-

hazretlerinin İmam Muhammed bin Abdullah

el-Ensari rivayeti üzere sahih
19) olmakla meblağ-i mezbüru teslimden imtina ederim dedik de mevkı'-i sadr-i
kitab tuba leh ve hüsn-i meab hazretleri huzurunda murafaa olduklarında
20) hakim-i müma-ileyh imam-ı müşarun-ileyh mezhebi üzere vakf-ı mezbürun
sıhhatine hüküm edecek vekil-i mezbüru kil-ü kali semt-i ahara sarf edip
21) İmam-ı A'zam ve Hümam-ı Efham Ebu-Hanife el-Kufi mezhebinde sıhhat-i
lüzümi müstelzim olmamağın vakf-ı mezburdan rucü'u emr-i meşrudur, deyu
mütevelli-yi
22) mezburdan istirdad eyledikde mütevelli-yi müma-ileyh fi'f-vaki' İmam A'zam
Hazretleri mezhebleri üzere sıhhat-i lüzumu müstelzim değildir lakin
23) İmameyn-i

Hümameyn

Ebu

Yusuf

el-İmarni's-Sanl

ve'f-İmami's-Salis

Muhammed bin Hasan eş-Şeybani katlarında lazım olduğu cihetten lüzumuna
dahi
24) hüküm talep edecek hakim-i müşarun ileyh dahi vakf-ı rnezbüra nazar ve mubtıl
i hayr olmaktan hazer idüp emr-i evkaftan Eimme-i Eslaf beynlerinde
25) olan ihtilafa alim olduğu halde İmameyn mezhebleri üzere vakf-ı mezbürun
lüzumuna dahi hükm-i şer'i idecek vakf-ı sahih-i lazım
16

Vakıf No: 2/4

,!;~~~.-'h.
ı, ' .•

' .:

)11.·· .•. •.. ·.·ztı.··.·•.·..··~
.•. ··•··.· •·.•.·.·.

r.·::·-.. ~ ~-- ·*

.,···,··-.26'

'~ * '

.;; .t . , •jbl ıı;,/dfı, -27
,ı'}ıf.i;ı1f 'lif'· . . . '

:ı)ı&jlJii';/fl 1-28

?'. · ..

-29

26) ve habs-i sarih-i mütehattim olup min-ba' d nakz-i nakzine mecal ü muhal ve
tebdil ü tağyiri adlmü'I-ihtimal oldu. "Fe men beddelehü ba'de-ma-semiahü
27) fe-innema ismühü ale'l-lezine

yübeddilüneh,

İnne'f-lahe semi'un alim"

1

ve

ecru'Lvakıf alel-hayyi'Lcevadi'l-kerim. Hurrira fi-evasit-i Zi'l-ka'de-i Şerife,
Ii-sene selasin ve semanine ve mietin ve elf
28) min hicretin, men lehü'l-ızzü ve'ş-şeref.( H.l 183/ M. 1770)
Şühôdü'I Hal
29) Müezzin Kara el-Hace Mehmet Efendi bin Mehmet, Cami-i Cedid Hocası el
Hace Mehmet Efendi bin İsmail, Mukayyid es-Seyyid Hüseyin Efendi, el-Hace
Osman Efendi bin Kara Mehmet Efendi, Ser-muhzıran Molla Mahmut bin
Hasan, Muhzır-i Kassam Hüseyin ve gayruhum

1

Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/181
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Vakfın Sahibi: Mehmet Efendi bin Abdülmennan

Efendi

Vakfın Konusu: Meyve ağaçları ve tarla
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1) Hamd bi-kıyas ol vakıf-ı efzal, haliku'l-cinn ve'rı-nas olan hazretlerine

2) olsun ki " vallahü yed'ü ila-dôri's-Selami'" kavliyle ibadını dar-ı neimine da'vet
eyledi.
3) Ve's-salatü

ve's-selam habibi Muhammed-i Mustafa'ya olsun ki mufahhir-i

mevcüdattır: ernma ba'd; iş bu kitab-ı
4) müşgin-hitabın imlasına badi olan kıdvetü'J-emacid vel-ekarim sabikan
5) defter-i kethüda-yi efdal Mehmet Efendi bin Abdülmennan Efendi mahfıl-i şer'ide
li-ecli 't-tescil mütevelli
6) nasb olunan Recep Çavuş bin Evliya kurununda ikrar edip Lefkoşa Kazası'na
7) tabi' Eğlence nam karyede Yeniçeri Mehmet Beşe iştira olunan tahminen üç kil-i
kil
8) hasıllığı içinde efzal? bir dip şecer-i tut, bir dip de şecer-i zeytün ve ma-i cansıyla
9) vakf-ı sahih-i şer'i idüp şöyle şart eyledi ki zikr olunan tarlayı her kim ziraat ve
haraset

2

Kur'an-ı Kerim, Yunus, 10/25
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1 O) ederse karye-i mezbürede

. ~· .. · •
~"".

yine kendim ihdas ettiğim çeşmenin ve su yolunun

meremmata
11) muhtaç olan yerini ta'mir ede, min-ba'd

tebdil

ü

tağyir olunmaya deyu

rnütevelli-yi mezbüra teslim
12) müceddeden ol dahi tesellüm eylemiş iken vakıf-ı mezbür vakf-ı merkumdan
rücu' idüp
13) mütevelli-yi merkfımu dahi muhaserne idüp sadr-i kitab-ı mevkı' efzal hakime
mürafaa

14) olduklarında hakirn-i muma-ileyh dahi vakfı canibine evla görüp sıhhat-i vakfa
hükmetti.
15) minba'd; tebdiline mecal

ü

muhal oldu. "Fe men beddelehü ba'de-ma-semiahü

fe-innema ismühü ale'l-lezine yübeddilüneh'f
16) ve ecru'l-vakıf alel-kerim,

cera zalik ve hurrira fi-evasit'l-muharrem

Ii-sene

seb'a aşera ve elf. (H.1017/ M. 1608)
Şühôdü'I Hal
17) Şaban Çavuş ... , Mehmet Beşe, Hüsrev Ağa ... , ... Abdullah, Hasan bin Ali, ...
Ali Çavuş, Abdullah, Hasan bin Abdullah.
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Vakfın Sahibi: Ahmet Raşit Efendi
Vakfın Konusu: Dükkan Vakfı
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1) El-hamdü li'l-lahi'f-Iezi eazze ceale's-sadakatel-cariyete sebeben li'n-necati
mine'rı-nar,

vc's-salatü

ve's-selarnü

ala-resülihi'l-muhtar

ve

ala-alihi

ve

ashabihi'l-ahyar
2) ma-teagabe'l-leylü ve'n-nehar: emma ba'd;
iş bu vakfıye-i sahiha-yi fehavi ve vesika-yi şer'ıyye-yi havinin tahrir ü inşa ve
tastir ü imlasına sebep oldur ki
3) ashab-ı hayrattan halen Bolu ve Viranşehir Sancakları mütesellimi hacegan-ı
divan-ı hümayundan Saadetlü Ahmet Raşit Efendi hazretlerinin
4) taraf-ı babiri'ş-şereflerinden

vakf-ı atiyü'z-zikri takrire vekil olduğu Mustafa

Efendi bin Mehmet ve Mehmet Sait Ağa bin Ahmet şehadetleriyle sabit ve sübüt-i
vekaleti
5) hükm-i şer'i lahık olan Medine-i Bolu Sükkanı'ndan ve müderrisin-i kiramdan el
Hace Osman Efendizade Mehmet Said Efendi meclis-i şer' -ı şerif-i enverde vakf-ı
caiyü'z6) zikre li-ecli't-tescil mütevelli nasb olunup, tevliyeti kabul eden Mehmet Sait Ağa
bin Ahmet mahzerinde bi'f-vekale ikrar-ı sahih-i şer"i ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i
7) kılup vatka ki bu dar-ı dünya-yı bi-sübat ve neim-i ma'rez-i zad-ı veled mukim-i
şeref-i irtihalde olduğunu mülahaza kılup "es-Sadakatti fıdyetün li'f-measi'' 4
yevme
4

İbn Mace, Fiten, 12
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8) fe-yü'hazü'l-vmücrimürı"

'

.

.

.

bi'rı-rıevasi" 5 ma'Iüm olduğundan ma-ada "Ve ma

tükaddimü li-enfüsiküm min-hayrin tecidühü ınde'l-lahi hüve hayran ve a'zamü
ecran"6 mefhüm-i müniften
9) habir ve agah olduğu ecilden vakf-ı ati'z-zikrin sudüruna değin müvekkilim
müma-ileyhin Cezayir-i Bahr-ı Sifid'den Kıbrıs Ceziresi'nde kain lede'l-ehali
10) ve'f-cirarı ma'lümü'l-hudüt

ba-mülkname-i hümayun silk-i mülk-i sahihinde

münselik olan bir bah kar-gir dükkanı hasbeten li'l-lahi'l-azim

ve taleben Ii-

merzati'r11) Rabbi'r-Rahim

ve ibtiğaen li-vechi'l-Kerim

"yevme la-yenfeu malün ve la

benün, illa men eta'l-lahe bi-kalbin selim'" ebniye-i sakibe mucibine le-ecrun
azim ve taviyyet-i halisine
12) ila-dar-i naim; vakf-ı sahih-i şer'i ve habs-i sarih-i mer'i ile vakf

ü

habs ve vakf

olmaya zamm ü ilhak edip şöyle şart eyledim ki dükkan-ı mezkur be-her seneye
mütevelli
13) ile icar olunup hasıl olan icaresini salifü'z-zikr Kıbrıs Ceziresi'nde müceddeden
bina ve ihdas eylediğim ders-hanemde ders-i am olanlar okutmakta olup
14) ve vakfiye-i ma'mül-bihamda

şart ü ta'yin eylediğim vech üzere mutasarrıf

olalar ve belde-i mezküre'de müfti olanlar nezaret eyleye ve vakf-ı mezkürun
tebdil ü tağyiri;
5
6
7

Kuran-ı Kerim, Rahman, 55/41
Kuran-ı Kerim, Müzemmil,73/20
Kuran-ı Kerim, Şuara, 28/88
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15) ve taklil

ü

teksiri merraten ba'de uhra yedimde ola deyu ta'yin-i şürüt ve tebyin-i

kuyut edip dükkan-ı mezkuru fariğan ani'ş-şevağil mütevelli-yi mezbüra teslim,
ol dahi
16) vakfıyyet üzere kabz

ü

tesellüm ve sair mütevellilerin evkafta tasarrufları gibi

tasarruf eylesin dedik de gıbbe't-tasdiki'ş-şer'I vekil-i vakıf-ı müma-ileyh Esbeğa'Ilahü
17) ni'amehü aleyh- semt-i vifaktan canib-i şikaka am ve mütevelli-yi merkum ile
husumet ve niza'a cazim olup vakf-ı akar, eimme-i ahyar olan İmam-ı Hümam-ı
Akdem Siraci'l18) ümmet ve Kaşifi'f-fethah hazretleri katında sahih lakin menzile-i ariyette olup
şeref-i lüzumu olmamakla vakf-ı mezburdan rucü' caiz ve raci'! emr-i meşru'
19) ğayr-i mütecaviz olmağın,

hala dükkan-ı mezbüru ke'l-evvel müvekkilim

müma-ileyhin mülküne istirdad iderim, dedik de mütevelli-yi reşid mahalline
münasip cevab-ı sedid verip
20) eğer ki indel-imam hal-i bast ve tafsil olunan minval üzere olduğu cay-i işkal
değildir lakin İmam-ı Rabbani Fazıl-ı Samedani Hazret-i İmam Ebü-yusuf eş
şehir bi'f-İmam-i
21) Sani ındinde vakıfın mücerret "vakfet" dimekle ve İmam Muhammet bin Hasan
eş-Şeybani katında teslim ile'l-mütevelli ve te'yid-i zikr ile vakf-ı lazım olur
deyu redd

ü

teslimden
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22) imtina' ve her biri fasl-ı hasme taliban olduklarından hakim-i rnüşarün-ileyh Esbeğa'l-Iahü ni'rnehü aleyh- dahi canib-i vakfı uhra görüp alimerı bi'l-hilafi'l
cari beyne'l23) eimmeti'l-eslaf

ve müra'ıyen bi-cemi'-i

ma-Ia-büdde minh fi-hükmi'l-evkaf

vakf-ı mezkCıra tahtında olan şurCıt ü kuyüdın sıhhat-ı lüzumuna ala-men-yerahü
hükm ükaza
24) ve tenfiz ü imza etmekle vakf-ı sahih-i müebbet ve habs-i sarih-i muhallet
olduğuna binaen min-ba'd vakıftan ğayrı kimesne tağyir ü tebdil ve nakz ü
tahviline mecal ü muhal olmuştur.
25) "fe

men

beddelehü

ba'de-ma-semiahü

fe-innema

ismühü

ale'l-Iezine

yübeddilCıneh. İnne'l-lahe semi'un alim"8 ve ecru'l-vakıf alel-hayyi'Lcevadil
kerim, fi'l-yevmi'l-hadi ve'l-ışrin min-şehr-i Şa'bani'f-Muazzam, Ii-sene
26) sernanin ve selasin ve mieteyni ve elf. (H.1238/ M.1823)

8

Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/181
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Vakfın Sahibi: Hatice Molla Kadın
Vakfın Konusu: Tarla Vakfı
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1) Hamdi na-mahdüd ve sena-yi ğayr-i mahdf:tdol
2) vacibü'f-vücüd

ve müfeyyizu'l-hayr ve'l-cf:td hazretine layık u seza

3) ve uhra ve revadır ki hıls-i ibadını
4) zinet-i akl-ı rasih ve hilyet-i şer-i nasih her-leh müzeyyen
5) ve muhalla ve uyün-i basairini kahl-i hidayetle
6) mukahhal ve mücella idüb, sülük-i salik-i reşad

ü

sedada

7) tevfik-i refik ve temhid-i esas-ı meaşa
8) tevfik-i hakik eyledi ve dürüd-i amimü'l-vürüd
9) ol sahibü'l-makam-ı mahmf:tda misbah-ı
1 O) bezmi-gah-ı vücüd ve miftah-ı gencine-i seha

ü

cüd

11) e'ni güzide-i enbiya ve rusul-i rah-nüma-yi rah-revan
12) sübül-i resül-i mücteba-i safiyyi kibriya e'ni bih Hazreti
24

Vakıf No: 5/2

..13
-14
\..}· ~
1 ,.""

J.16'

~23

-24
i..~~~

-25

13) Muhammed Mustafa (sav) Hazretleri'nin
14) rüh-i pür-fütuhlarına isar u nisar olunur ki ashab-ı
15) measi ve asam yevme "fe yü'hazü bi'rı-nevasi vel akdam"
16) şefaatin lütfü ihsanın ümid

ü

9'da

reca iderler.

17) Tahiyyatı bi-payan ve teslimat-ı feravan ervah-ı
18) tayyibe ve al-i ahbabı ve eşbah-ı tahire-i ezvac-ı
19) evlad ve ashabı üzerlerine olsun ki her birileri
20) vakıf-ı hadis-i şerif-i nebevi ve arif-i haber-i Iatif-i
21) Mustafavi "el-mer'ü yestezıllü tahte sadakatihi"10 olup,
22) emval

ü

erzakların vücüh-i hayrat ve sübül-i meberrata

23) isar u nisar ve infaku fi-sebili'l-lah sair-i a'mal
24) ve ef' al üzerine ihtiyar eylediler. -Rıdvanu'l-lahi teala aleyhim ecmain25) Ba'd; erbab-ı bab-ı nihan-ı hafıyy ve ashab-ı
9

Kuran-ı Kerim, Rahman, 55/41.
ıo Gümüşhanevi, Ahmet Ziyaeddin; Ramüzü'J-Ehadis, Pamuk Yayınları, İstanbul, s.103.
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26) ve adabühü setir ü mahfi değildir ki, bu cihan-ı gaddar esas-ı
27) cism-i nezar gibi na-üstüvar bu dünya-yı mekar-ı medar
28) bevar-ı binası ğayetle na-payidar olup mukim-i şeref-i
29) irtihal ve neim-i müntezır-ı zeval ve menazil-i rnesaibe-i sükna
30) ve mesakini ol rnesaibe manadır. Mahall-i ikamet-i sürur
31) ve mahfel-i istirahat ve hubür değildir ve bu dahi zahir-u
32) revşen-i bahir-i mübeyyendir ki libas-ı hayat-ı insan
33) bir palas-ı ar ve came-i vücüd-i alemiyan ber-gabayi
34) müsteardır. La cerame insanı kamil ve akıl o dur ki
35) "ma halektü'l-cinne ve'l-inse illa liya'büdün't' muktezasınca
36) Hazret-i Halıkı'l-ibad - Celle ani'l-eşbah ve'I-endad 37) Hazretlerine ibadette kahil ve bir an ondan gafil
38) olmayıp; hal-i afiyette mea-akıbet-i rey-i reşid
39) ve fikr-i sedid ber-leh tedebbür ve tefekkür eyleyüp "ed dünya
11

Kuran-ı Kerim, Zariyat, 51/56
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40) mezreatü'l-ahirah"12 mübteğasınca dünya mezrasında tuhm-i
41) hayratı ziraat ve bezr-i hasenatı haraset idüp
42) tahsil-i rnelekat-ı kudsiyye ve tekrnil-i kernalat-ı ünsiyye
43) babında sarf-ı kudret ve bezl-i cehd ü takat kılup
44) mehasin-i ef' al ile muhalla ve ehasin-i amal ile
45) müzekka ve musaffa olup rüz-i mahşerde heyet-i
46) behiyye ve sime-i seniyye üzere mahşür ve ne'im;
47) mukim-i dar-ı neim ile mesrur ola binaen ala
48) zalik iş bu evkaf-I atiyenin müessis-i bünyan-ı vakfı
49) ve müşeyyid-i erkan-I akif, sahibetül-hayrat fahru'l-muhadderat
50) Cezire-i Kıbrıs'ta Medine-i Lefkoşa'da İbrahim Paşa Mahallesi
51) sakinlerinden Menteşe-zade merhum ü mağfur-leh
52) Hasan Ağa Hazretleri 'nin menkılhesi olan İsmetlü
53) Hatice Molla Kadın -Efada'f-lahü ala-serahüma bi-hali'l-ğufran,
12

Aclı1ni, İsmail b. Muhammet, Keşfu'l-Hafa, Beyrut, 2001, C. 1, s. 364, Hadis No: 1318.
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54) ve'r-rıdvan ve a'Ia-derecetihima fil-cinan- Hazretleri
55) Cenab-ı Rabbi'l-eflak ve Maliki'J-emlak - Cellet azametühü
56) ve alet-kudretühü- Hazretleri'nin ihsan

ü

in'am eylediği

57) niam-ı celile ve minen-i cezile kemal-i mertebe mülahaza ve nihayet-i
58) derece-i mütalaa her-leh "ehsin kema ahsena'l-lahü ileyk"13
59) emr-i şerifine imtisalerı "ma-ındeküm yenfüdü; ve ma-ındellahi
60) bag"14 mazmün-i münifi tab'-ı calakın seriu'f-idrakine
61) münselik olmağın mazmürı-i münif-i hadisi şerif
62) "İza mate ibn-ü A.dem inkata'a anhü amelühü illa an-selasin;
63) İlmin yüntefe'u bih, ve sadakatin côriyetin ve veledin salibin
64) yed'ü leh, "15 müsted'asınca erbab-ı hasenat-I

13
14
15

Kuran-ı Kerim, Kasas, 28/77
Kuran-ı Kerim, Nahl, 16/96
Sofuoğlu, Mehmet, Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi, İstanbul, 1969, C. 5, s. 182- 183.
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-66
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-70

65) cariye ve ashab-ı sadakat-I bakiye silkine
66) münselik olmağına kernal-i rağbet ve nihayet-i muhabbet
67) edip tasarrufat-ı şeriyyesin nafize ve teberruat-ı
68) mer'ryyesin mu'tebere olduğu halde meclis-i şer-i
69) şerifi şamihu'l-ımad ve mahfel-i dini münifı rasihu'f70) evtadda vakf-I atıyü'l-beyanı tescil ve Ievazim
71) ve levahıkıru ve şurüt

ü

kuyütını tetmim ve tekmil

72) için mütevelli nasb ve tayin eylediği Türk
73) el Hace Osman ve fellah el-Hace Hüseyin şehadetleriyle
74) es-Seyyid İbrahim Efendi nam kimesne müvacehesinde
75) bi't-tav'-ı saff ikrar-ı sahih-i şer'i; ve i'tiraf-ı
76) sarih-i mer'i edip; el'an taht-I tasarruf-I tam ve dahil-i
77) havza-i mülk-ima-la-kelamında olup Cezire-i Kıbrıs
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78) kazalarından Piskobi Kazası'nda nefs-i Piskobi'de
79) vaki' mülk name-i hümayun ile ashabına temlik
80) olunan arazi-i memlükemden nefs-i Piskobi Hududu
81) dahilinde vaki' merhum Lütfullah Efendi-zade'den
82) iştira bir taraf Hasan Çelebi Oğlu Emir Osman
83) tarlası; bir taraf merhum İsmail Ağa'nın vakfü"l84) akdi tarlası; bir taraf Samaçeri Tarlası;
85) ve taraf-ı rabi'I Vakf-ı İstavruzi tarlasına
86) müntehi Kubrastu dimekle ma'lüm tahminen on iki
87) dönüm ve yine Hacı Hasan oğlu Hacı Mehmet'ten
88) iştira bir taraf merkum Emir Osman tarlası ve bir taraf
89) Hacı Mehmet tarlası ve bir taraf Hasan Paşa oğlu
90) Davut tarlası ve taraf-ı rabi-i Medine-i Münevvere vakfı
91) tarlaya mürıtehel-akdi dimekle rna'rüf tahminen dört
30
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92) dönüm ve yine Süleyman Ağa'dan iştira bir taraf
93) merkum Davut tarlası ve bir taraf merkum Emir Osman
94) tarlası ve bir taraf Vakf-ı Emmu tarlası, ve taraf-ı
95) rabi'i Belkıs Hatun'un Vizaceri tarlasına müntehe-1
96) akdi dimekle ma'ruf tahminen altı dönüm ve yine
97) Süleyman Ağa' dan iştira bir taraf Osman Paşa kızları
98) el akdi tarlası ve bir taraf Çolak Ahmet Ağa'nın Emmü
99) Tarlası ve bir taraf Halil Ağa'nın tarlası ve taraf-ı
100) rabi'i leb-i deryaya müntehi Emrnüyi dimekle ma'rüf
101) tahminen üç dönüm ve yine Hacı Hasan Ağa'dan
102) iştira bir taraf merhum Belkıs. Hatun'un vakıf tarlası
103) ve bir taraf Nergis oğlu tarlası ve bir taraf merkum Hacı
104) Mehmet tarlası ve taraf-ı rabi'I tarik-i arrıma müntehi Pidre dimekle
31
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105) ma'Iüm tahminen beş dönüm ve yine Yörük Hacı Hasan Ağa'dan
106) iştira bir tarafı merhum İsmail Ağa'nın vakfı
107) İsterincelüka Tarlası ve bir taraf Belkıs Hatun 'un
108) vakıf tarlası ve bir taraf dere ve taraf-ı rabi'! tarik-i
109) amm'a müntehi tahminen yirmi dönüm ve yine Hacı Hasan oğlu
1 1 O) Hacı Mehmet'ten iştira bir taraf merkum Hacı Muhammed
111) tarlası ve bir taraf merhume Belkıs Hatun'un vakıf
112) tarlası ve bir taraf Kumru oğlu Kara Mustafa tarlası
113) ve taraf-ı rabi'I tarik-ı amm'a müntehi Vizaceri dimekle
114) ma'rüf, tahminen iki dönüm lede'l-ehali ve'f-ciran
115) ma'Iümü'l-hudüt cem'an altmış bir dönüm mülk arazisi
116) muayyen ve hakk-ı şürb olan altı buçuk saat, on
117) dakika ma-i cansıyla hasbeten li'l-lahi'l-azim ve taleben
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118) li-merzati'r-Rabbi'r-Rahim'e vakf haps idüp
ü

119) şöyle şart eyledim ki akarat-ı mezbüre ve arazi-yi
120) mezküre icar olunduğu halde icaratından
121) hasıla ğallatından ve ziraat

ü

haraset olunduğu

122) halde mahsulatından hasıl olan ğallesinden
123) tevliyet-i meşruta-lehüm olan evlad, evlad-ı
124) evladından her kim mütevelli olursa yevmiye
125) iki para vazife verile ve şöyle şart

ü

126) takyit ve ta'yin eyledim ki ma-dem ki bu fakire
127) labis-i cami-i hayat olduğumca vakf-ı mezbüra
128) kendim mütevelli olup amrne-i umür-i evkaf-ı
129) mezbüra ve kaffe-i mesalih-i akarat-ı mezkürede
130) naks ü ziyadı vezayif ve tebdil ü tağyir, ve azl ü
131) ve nasb kendi yedimde olup, vefatımdan sonra
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..132
~133
-·13,4;

-1.39
•. 146
-l:41

-142
-143
-144

.• 145·

132) evladıma, ve evlad-ı evladıma; neslen ba'de-nesl
133) fer'an ba'de-asl meşruta ola ve dahi şöyle
134) şart kıldım; zikrolunan arazi ve ma-icarı
135) icar olunup, hasıl olan icaresinden
136) şöyle şart ve ta'yin eyledim ki zürnre-i kurradan
137) ve fukaradan es Seyyid el Hace Mustafa Efendi Ayasofya
138) nam camii şerifte yevm-i ehad ve yevm-i erbi'a
139) seb' ve aşereyi ta'Iim eylediğinde ber-mevacib
140) altı ğuruş vazifeye mutasarrıf ola ve hamele-i
141) Kur'an ve zümre-i fukaradan üç nefer hafız efendiler
142) be-her sene her biri dörder hatm-i şerif tilavet
143) edip bir hatm-i şerifin ecr

ü

sevabını Sultan-ı

144) Enbiya sahib-i Saadet Efendimiz Hazretleri'nin
145) rüh-i enverlerine ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını
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146) Fatımatü'z-Zehra -Radıya'l-lahü anha- Hazretleri'nin rüh-i
147) şerifelerine ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını
148) Ümmü'l-mü'minin Haticetü'l Kübra -radıyallahü anha- Hazretleri'nin
149) rüh-i şerifelerine ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını Aişe- i
150) Sıddika -radıya'f-lahü anha- hazretlerinin ruh-i şerifelerine
151) ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını Ebu Bekr es Sıddik
152) -radıyallahü anlı- hazretlerinin ruh-i şeriflerine ihda
153) ve bir hatm-i şerifin sevabını Ömerü'l Faruk
154) -radıyallahü anlı- Hazretleri'nin ruh-i şeriflerine ihda
155) ve bir hatm-i şerifin sevabını Osman Zi'n-Nureyn
156) -radıya'f-lahü anlı- Hazretleri'nin rüh-i şeriflerine ihda
157) ve bir hatm-i şerifin sevabını Aliyyü'l Mürteza -radıya'l-lahü anlı158) Hazretleri'nin rüh-i şeriflerine ihda ve iki hatm-i şerifin
159) sevabını Nür-i Dide-i Resülüllah -Salla'l-lahü aleyhi ve's-sellem35
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160) Hazret-i Hasaneyn -radıya'l-lahü anhüma- hazeratının rüh-ı
161) şeriflerine ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını beldemizde
162) bister-i istirahat iden ser-şüheda-i kiram ve melce-i
163) anam Ümmü Haram binti Milhan -radıyallahü anha- hazretlerinin
164) rüh-i şerifelerine ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını
165) Bilal Habeşi hazretlerinin rüh-i şeriflerine
166) ihda eyleyeler ve be-her mevacib her biri üçer ğuruş
167) vazifeye mutasarrıf olalar ve yine hamele-i Kur'an'dan
168) ve zümre-i fukaradan es-Seyyid Hafız İbrahim Efendi'ye
169) şöyle şart ve tayin eyledim ki be-her sene altı
170) hatm-i şerifi tilavet edip ve bir hatm-i şerifin
171) Ecr-i sevabını sair-i enbiya-i izam ve evliya-i kiram
172) hazeratınırı ervah-ı pür-fütuhlarına ihda ve bir hatm-i
173) şerifin sevabını kaffe-i ehli iman ve islam ervahlarına
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174) ihda ve bir hatm-i şerifin sevabını merhum ve mağfüru leh
175) Hasan Ağa'nın rüh-i şeriflerine ihda ve bir hatm-i şerifin
176) sevabını merhumun kerimesi Nefise Hanım ve Hüseyin Ağa'nın
177) ruhlarına ihda ve iki hatm-i şerifin sevabını vakıf-ı
178) sahibetü'l-hayrat ve'I-haserıat içlin ihda ide. Be-her
1 79) mevacibi dokuz zulta vazifeye mutasarrıf ola ve diğer
180) sebk iden Hafız efendilerin azl il nasbı mütevelli
181) yedinde olup hizmetlerinde mühmel ve na-mahal olanların
182) yerlerini mahal ve müstehık olanlara tevcih edip, ahar kimesne
183) mani' olmaya ve evlad-ı evladımdan meşrutiyet üzere
184) her kim mütevelli olursa be-her mevacib altı zulta vazifeye
185) mutasarrıf ola ve zikrolunan vezaif-i merkı'.'ımedensarftan
186) sonra fazla kalan ğalleye kendim keyfe ma-yeşa mutasarrıf
187) olup benden sonra evlad-ı evladım keyfe ma-yeşa mutasarrıf
188) olalar ve eğer mürür-i eyyam ve kürür-i a'vam ile şürüt-ı
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189) mezküra ve kuyüd-ı meşrütiyeye riayet müteazzir olur
190) ise vakf-ı mezbürun ğallatı mutlaka fukara-i müslimine
191) sarf oluna ve zikri sebk iden hakk-ı şürbiyle çiftlik
192) mütevelli-yi rnezküre teslim, ol dahi tevliyeti hasebiyle kabz ü tesellüm
193) edip vekil-i mezbür ikrar-ı meşrühunda bi'f-müvacehe tasdik
194) ve bi'J-müşôfehe tahkik ettikten sonra vekil-i muma-ileyh vakf-ı
195) mezbürden rucü' ve rnukaddemat-ı niza'i şer'i idüp
196) eğerçe vakf-ı akar-ı muhtar, eimme-i ahyar olan Hazret-i İmam-ı
197) A'zam ve Hümam-i Efbam Ebu Hanife el-Kufi Cüzi hayru'l-ceza re'y-i
198) münir ve mezheb-i hatirlerinde sahih ve caiz lakin menzile-i ariyette
199) olmakla şeref-i lüzümi caiz olmadığından ma-ada vakıf
200) menfaat-i vakfı kendü nefsine şart etmekle fazl-ı samedani
201) Muhammed bin Hasan eş-Şeybani katında butlanı kütüb-i mu'teberede mesrur
202) ve musarrahtır. Binaen ala-zalik vakf-ı mezbüreden rucu' edip
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203) akarat-ı mezküre müvekkilim mezbürarıın mülküne reddolunmasını
204) talep iderim dedik de mütevelli-yi vekil-i merküme mukabele ve muaraza
205) idüp eğerçi hal-i minval-i mezkur üzeredir lakin A.lim-i
206) Rabbani İmam Ebu Yusuf eş-şehir bi'f-İmami's-Sani Hazretleri
207) mezheb-i şerifinde vakıfın mücerret "vakfet" dimekle lüzümi arız olup
208) bu takdirce irnam-ı müşarun-ileyhin re'y-i müniri üzere vakf-ı merkumun
209) sıhhat-i lüzumuna hüküm talep iderim deyu redden imtina-i husumet
210) ve niza' edip i'Ia-yı kitab-ı tevki'<i müstetab ile mevki' olan
211) hakim

ü

casim huzurunda müterafi' an ve hükme tali ban olduklarında

212) hakim-i rnüşarun ileyh -Esbeğa'l-lahü ni'amehü aleyh- dahi canib-i vakfa
213) nazar ve mubtıl-ı hayr olmaktan hazer idüp ternhid-i kavaid-i hayrı
214) evla ve teşyid-i mebarıi-i vakfı uhra görmekle imam-ı müşarün215) ileyhin re'yi üzere vakf-ı merkumun sıhhat-i lüzumuna hüküm buyurup
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216) min ba'd; vakf-ı mezbür, vakf-ı sahih-i lazım ve habs-i sarih-i mütehattim
217) olup, nakz u nakizi ve tağyir ü tebdili mümteni'u'f-ihtimal oldu.
218) "Fe men-beddelehfı

ba'de

rna-semi'ahü,

fe-innema

ismühfı ale'l-lezine

yübeddilfıneh, inne'l-lahe
219) serni'un alim"16 ve ecru'f-vakıfı ale'l-hayyi'J-cevadi'l-kerim
220) cera zalike ve hurrire fi gurre-i Cemaziye'J-üla
221) Ii-sene erbe'in ve sebine ve mietin ve elf. (H.l 174/ M.l 760)
Şühôdü'l Hal
222) Umdetü'f-ulemai'f-amilirı es-Seyyid Abdürrahman Efendi el- Me'zfınü bi'l-ifta
bi-Cezire-i Kıbrıs, Umdetü'f-ulema

es-Seyyid Abdullah Naibü'l-eşraf

bi

Cezire-i Kıbrıs
223) Umdetü'f-ulemai'l-müderrisirı

eş-Şeyh Ali Efendi,

el-Müderris es-Seyyid Mehmet Efendi

16

Kuran-ı Kerim, Bakara; 2/181
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224) Umdetü'Lulemai'f-vaiz

Mustafa Efendi bi-Cami-i Ayasofya, Umdetül-ulema

es-Seyyid Abdülhadi Efendi el-Kurra bi-Cami-i Ömeriyye
225) Umdetü'Lekabir ve'l-a'bar Hasan Ağa Miralay-ı Lefkoşa, Fahru'l-a'bar

ve'l

a'yan es-Seyyid Hasan Ağa
226) Fahru-l-küttab es-Seyyid İbrahim, Fahru'l-emsal Osman Ağa ez-Zaim, Fahru'l
emsal Pehlivan Ahmet Ağa
227) Fahru'l-eşbah ve'f-a'bar İbrahim Ağa, Fahru'J-eşbah İsmail, Fahru'l-eşbah Ali
Ağa Başçavuş
228) Fahru'l-akran es-Seyyid Hasan Ağa Çeribaşı, Pahru'J-eşbah Muhammed Ağa
es-Sipahi, Fahru'f-eşbah es-Seyyid Fellah el-Hace Hüseyin
229) Fahru'l-eşbah Türk el-Hace Osman, Fahru'l-emsal Osman es-Sipahi, Fahru'l
eşbah Seyyid Osman Efendi.
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Vakfın Sahibi: Ayşe Hatun
Vakfın Konusu: Para vakfı
Vakıf No: 6/1

-ı
-2

-~
-4

-5
-6

-7
-8
1) El-hamdü li'l-lahi vakıf-ı ala küll-i hal el-Münezzeh-i ani't-tağyir vel-intikal
ve's-salatü ve's-selamü

ala nebiyyina Muhammedini'l-mevsufı

bi-mekarimi'I

ahlak ve mehasini'f-hısal
2) ve ala alihil-ebrar ve ashabihi'f-ehyôr ila yevmi'l-ba's vel-intikal ve ala-men
tebiahüm bi-ihsan mine'r-rical; ernma ba'd bu kitab-ı
3) sıhhat nisabın imla ve inşasına badi oldur ki Mahrüse-i Lefkoşa'da kain Ayasofya
Mahallesi sakinelerinden zat-ı ba'de't-ta'rif-i
4) şer'i Aişe Molla bint-i nam Hatun tarafından husüs-ı ati'I beyanda ikrar ve rucı1'a
vekaleti sabit ve sübüt-i
5) vekaletine hükm-i şer'i lahık olan mahalle-yi mezküre ahalisinden el-Hace Yusuf
Efendi bin el-Hace Mehmet Efendi rneclis-i şer'ı şerif-i enverde
6) ber-vech-i ati vakfa mütevelli nasb olunan mahalle-i merküme ahalisinden Cami-i
Şerif-i Ayasofya-yı merküme imamı Mustafa
7) Efendi ibn Yusuf Efendi mahzerinde ikrar-ı sahih-i şer'i ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i
ile müvekkilem merkümenin
8) etyab-i emvalinden ve ahsen-i menalinden dokuz yüz ğuruş ifraz ve mütevelli-yi
merkürne teslim hasbeten Ii'l-lahi'I-ehad ve taleben
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-9
-1()

-ıı
-12
-13
-14"

-15

-19
-17
9) li-merzati'r-Rabbi's-Samedvakf-ı sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile
vakf ü habs ve şöyle şart eyledim ki meblağ-i mezbür
10) on'u on bir buçuk hesabı üzere rehn-i kavi yahud kefil-i milli ile ala-vechi'l-helal
istirbah ve istiğlal olunup
11) hasıl olan ribh ü nemasından senede on beş ğuruş ücret-i tevliyet virilüp
mahrüse-i merkümede Ayasofya-i Mezbf:ıre'de
12) imam-ı sani bulunan Efendi külle yevm ba'de salati's-subh cehr ile bir Süre-i
Yasin-i Şerife tilavet idüp sevabını müvekkilem
13) merhumenin ruhuna ihda eyleyüp senevi kırk ğuruş vazifeye ve iki nefer hafızlar
senede birer hatm-i
14) şerife tilavet idüp leyle-i kadirde sevablarını müvekkilem ruhuna ihda eyleyüp ve

merkürnan-ı huffazdan başka
15) hafız-ı ahar dahi senede bir hatm-i şerife tilavet idüp sevabını müvekkilem
merkümenin Sadriye kızları
16) fe-ernan-ı rnüteveffiyanın ruhlarına ihda eyleyüp huffaz-ı merkümeden her
birileri meblağ-i
17) mezbürun içinden yirmi beşer ğuruş vazife-i muayeneye mutasarrıflar olup
müvekkilem merküme madem ki labise-i
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Vakıf No: 6/3

..ıs.

"'.21

-22
;.23

-24
-25

-26
18) libas-ı hayat oldukça tevliyet-i vakf-ı mezbür kendüye meşruta olup bi-nefsiha
kendi mütevelli olup
19) ve ba'de-vefatiha sabikan mahrüse-i merkfıme Alaybey-i Menteşe-zade Saadetlü
es-Seyyid Hüseyin Ağa Hazretleri'nin kerimeleri
20) hanımlar kezaik mütevelliye-yi vakf-ı mezbür olalar ve ba'de-hüma rnüşarun
ileyhima'nın erşed-i
21) evlatları bulunan ve evlad-ı evlatların erşedi karnen ba'de kam mütevelli olalar.
Ma'aza'l-lah teala min-zalik22) Evladı ve evlad-ı evlatları müma-ileyhima münkariz olursa cihet-i rnezbürede
me'zün-ü bi'l-ifta bulunan Efendi
23) Hazretleri'nin mütedeyyin ve müstekim bir kimesne mütevelli nasb oluna deyu
ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyut her-leh
24) meblağ-i mezbüri mütevelli-yi merküme teslim ol dahi kabz u tesellüm ve
emsali gibi tasarruf eyledi dedikte ğıbbe't-tasdik-i şer'i
25) vekil-i müma-ileyh vakf-ı nüküd ve zımnında bulunan şurüt ve kuyut Eimme-i
Selase ındinde batıl; hilye-i sıhhatten
26) atıl olmağla vakf-ı mezburdan rucü' meşru olduğuna mebni, meblağ-i mezbüri
istirdad iderim deyu da'va
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-27

..ıs
·29

-30
-31

-32
.•33
•.34
-35
-3,6

27) ve tastir-i müdde'a idecek mütevelli-yi müma-ileyh dahi eğerçe inde'l-eimme-i
selaseti'rı-neharir; vakf-ı derahim il denanir ber-minval-i
28) muharrer merdüddur. Lakin İmam-ı Züfer -Aleyhi rahmetü'l-ekber'denEnsari -Aleyhi rahmetü'J-Melik'ü'f-Bari-

İmam-ı

rivayeti üzere

29) vakf-ı nüküd ve zımnında bulunan şurüt ve kuyütın sıhhati mukarrardır, deyu
redd il teslimden ba'de'f-imtina'
30) her biri terafü' fasl il hasme taliban olduklarında hakim-i mevki'ı sadr-i kitab Tuba leh ve hüsn-ü meab Efendi dame
31) ... - hazretleri dahi vakf-ı mezbür sadaka-yi cariye ve hayrat-ı bakiyeden olmağın
İmam Züfer müşarun-ileyhin
32) vakfın sıhhatinde re'y-i şerif-i canib-i vakfı ula ve uhra görüp vakf-ı mezkürun
sıhhatine hükm-i sahih-i şer'i
33) ve kaza-i sarih-i mer'i itdükten sonra Efendi müma-ileyh bi'I-vekale te'sis-i
mebani-i hayr-ı baki idaresiyle ber-vechi şer'i
34) li-ecli'I-muhakerrıe

tekrar muhasarneye

şurü'

buyurup fil-vaki'

meblağ-i

mezbürun hükm-i hakimle vakfiyeti ber-mücib-i rivayet-i sedide
35) sahih lakin Sirac-i ümmet-beyza ve İmam-I din-i hüda Ebu Hanife en-Nu'man Aleyhi rahmetü'l-Mennôrı- Hazretlerinin mezheb-i şeriflerinde
36) sıhhati müstelzim olmamağla vakf-ı mezburdan rucü'a miknet ve ta'til ü iptale
kudret olmaktan naşi
45
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..37
-38

·39
-40

,.41
-42
.•43
-44

..45
37) tekrar da'va-yi istirdada şuru' buyurduklarından mütevelli-yi merkum cevaba
tesaddi ile fi'l-hakika İmam-ı Akdem
38) rnüşarun-ileyh

hazretleri'nin

kavl-i şerifleri üzere sıhhat-i lüzum-i

ğayr-i

müstelzimdir. Ancak İmameyn-i Hümameyn ya'rıi İmam Ebu Yusuf
39) ve İmam Muhammed Hazretleri'nin indinde vakıfın mutlak "vakfet" dimekle ve
teslim ile'I-mütevelli itmekle lüzum-i arız ve sıhhat-i
40) lüzumundan

ğayr-i müfarik

olup beynlerinde

olan telazüm-i

müddeana

muvafıktır, deyup mürafa'a ve müdafa'a eyledik de mevkı'i
41) sadr-i kitab sıhhat nisabın hakim-i muma-ileyh hazretleri vakf-ı mezbürun ala
kavl-i men-yerahü mine'l-eimmeti'l-müçtehidin
42) lüzumuna dahi hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i mer'i itmekle vakf-ı
mezbı'.'ırunsahih ve lazım ve mütehattim
43) olup fi ma-ba'd nakz-ı nakizine mecal

ü

muhal; ve tebdil

ü

tağyiri adimü'l

ihtimal oldu.
44) "Fe

men

beddelehü

ba'de-ma-semiahü

fe-irınema

ismühü

ale'l-lezine

yübeddilı'.'ıneh.Fe inne'l-lahe semi'un alim"17• Cera zalik
45) fi-rşrin mirı-şehri'I-Zi'f-ka'de-i

Şerife, Ii-sene isneyn ve erbeine ve mieteyn ve

elf. ( H.1242/ M.1827)

17

Kuran-ı Kerim, Bakara; 2/181
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1) Hamd-i sipas bi-hadd ü bi-kıyas ol Vakıf-ı ahval olan Halıku'f-cinni ve'rı-nas ve
Muttali'-u
2) ef'al olan Raziku'l-inas hazretlerine olsun ki "vallahü yed'ü ila dari-s-selam"18
Kelam-ı Kadimi
3) ile ibadıni dar-ı ne'imine da'vet "İnne'l-lezine yünfiküne ernvalehüm fi-sebili'l
lah"19kavl-i kerimiyle
4) turuk-ı hayrat ve sebil-i hasenatı onlara i'Iam ü ilham etmekle inayet-i rahmet
eyledi ve salat ü selam
5) ol seyyidina mevkıf-i mevakıf-i ihsan, şefi-i zümre-i insan, delil-i tarik-ı savaba
rah-nüma-yi rah-ı
6) tevvab olan habib-i hüda, resül-i bi's-safa Muhammed-i Mustafa -Salla'l-lahü
teala aleyhi ve 's-sellem- Hazretleri
7) üzerine olsun ki Hak'tan halka rahmet ve mecmu-ı aleme ba'ıs-i izzet-i rif' at olup
"İza mate
8) ibn-ü A.dem inkata'a amelühü illa min selasin, ilmin nafi'm yüntefe'u bih ve
veledin salibin yed'ü leh ve sadakatin cariyetin
18
19

Kur'an-ı Kerim, Yunus, 10/25
Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/ 262
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fi-sebilillah"20 kavl-i şerifi ile halkı vücüh-i hayrata talibin, hasenat-ı müberrata
rağıbe eyledi.

1 O) Al

ü

ashab-ı ulü'f-elbablan üzerlerine olsun ki sırat-r müstekime hadiler ve tarik

ı hakka
11) münadilerdir -Rıdvanü'l-lôhi aleyhim ecme'in- ila-yevmi'l-ba's ve'd-din:
emma ba'd; sebeb-ü
12) tenmig-ı kitab-ı savab-ı nisab ve mücib-i ta'Iik-ı hitab-ı tevvab-ı meab oldur ki
hala Kıbrıs Beyler13) beyi olan emir-i ümerail-kiram,

kebir-i küberai'f-fiham,

müeyyid-i ceyşi'l

İslam, sahib-i cevaril14) münşeat-i fi'l-bahri ke'f-a'Iam

münekkis-i ruüsi'f-keferati

ve'f-esnam

zü'I

kadri'ş-şamih ve'l-mecdi'r15) rasih Hazreti Ca'fer Paşa -Yessera'l-lahü

leh fi'd-dareyn ma yeşa'> taraf-ı

alilerinden vakf-ı ati'z16) zikri ikrara ve da'va-yi rucü'a bi-ma hüve nehcü's-sübüt şer'an vekalet-i sabite
olan kıdvetü'l17) emasil vel-akran şerefi's-sudür

ve'İ-erkarı Herem Ağa ibn-i Abdülmennan

meclis-i şer'ı şerif

20

Sofuoğlu,Mehmet; Sahih-iMüslim ve Tercemesi,İstanbul 1969,CV, s.182-183.
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-27

li-ecli't-tescil

mütevelli nasb eylediği
19) fahru'f-a'yün Mahmut Bey ibn-i Abdüldeyyan mahzerinde ikrar-ı sahih-i şer'i
ve i 'tiraf-i sarih-i mer'i kılıp
20) müvekkilim müma-ileyh -Esbeğa'f-lahü ni'amehü aleyh- hazretleri vakıa ki
akıbet-bin teemül ve ahirette tehayyür idüp
21) ahirü'l-emr dar-ı fena'dan dar-ı ukbaya intikal ve bu beyt-i inadan saray-i
safaya irtihal
22) emr-i muhakkak ve kavl-i müsaddak idüğin tefekkür etti ise Cezire-i Kıbrıs'ta
Tuzla Kazası
23) tevabi'ınden Ayana nam karyede vaki' olup lede'f-ehali ve'f-ciran ma'Iümetü'I
hudud
24) olan evlerini ve yine karye-i merkümede vaki' altı yüz seksen aded zeytin
ağaçlarını ve dokuz adet
25) harnup ağaçlarını ve nefs-i Mağusa'da hamam ve Gülhanı Havlisi'nde vaki'
Iede'I-ehali ve'Lciran ma'Iümü'l26) hudüd fevkani ve tahtanı beş bab evleri ve havz ve sakiye ve eşcar-ı müsmere
ve ğayri müsmeresiyle muhavvata
27) ve bir kenise mahzenini müştemil bahçe ve saray kurbunda vaki' olup iki tarafı
muma- ileyh Paşa Hazretleri
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28) mülkü ve iki tarafı tarlk-i anım ile mahdüd olup hamama muttasıl üç bah
dükkanı ve mukabelesinde
29) bir tarafı berber dükkanı ve üç tarafı tarik-i anım ile mahdut beş bah dükkanı ve
lede'l-ehali
30) ve'f-cirôrı ma'Iümetü'f-hudüt

bir kahve-hane ve ona muttasıl bir ğazzar ve bir

habbeci dükkanlarını ve yine hamam
31) kurbunda vaki' üç tarafı müvekkilim muma-ileyh mülkü ve bir tarafı tarik-i
anımla mahdut bir fırını
32) müştemil bir bah tahuni tevabi'i ve levakıyla ve Kal'a-yı Mağusa haricinde
lede'l- ehali ve'f-ciran ma'Iümü'f33) hudut olup bir su kuyusu ve bir havzı iki sakiye ve iki mahzen ve eşcar-ı
müsmere ve ğayri müsmereyi müştemil
34) Hamza Bey Bahçesi dimekle ma'rüf bahçe bu vech ile zikrolunan mülklerini
cemi-ı tevabi'ı ve levahıkıyla malından ifraz
35) edip hasbeten li'l-Iahi teala ve taleben Ji-merzati'r-Rabbihi'J-A'Ia

vakf-ı sahih-i

şer'i ve habs-i sarih-i mer'i edip şöyle
36) şart ve ta'yin eyledim ki hasıl olan mahsulünden yevmi bir akçe vazife,
mahrüse-i Lefkoşa'da vaki' Ayasofya
37) Cami'Inde

muarrif olana ve bir akçe vazife Mağusa'da

Cami'inde muarrif olana verilip
50
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38) onlar dahi yevmi birer akçe vazifelerin alıp vakıf-ı muma-ileyh'in

rüh-i

şeriflerine cuma günü dua
39) edeler, baki kalan mahsülden Mağusa'ya götürdüğü ma-i carı'rıın suyu harcına
sarf oluna diye şart ve
40) ta'yin edip ve madem ki kendilerinin rüh-i nefesleri kalıp cesetlerinde enisleri
ola. Vakf-ı
41) mezküre tevliyet tarikıyla kendileri mutasarrıf olalar ve ba'del-inkıraz Fahru'l
a'yarı İbrahim Bey
42) mütevelli olup ve mezkur İbrahim Bey'den sonra müşarün-ileyh

Mir-i miran-ı

al-i şan hazretlerinin evladı ve evlad-ı
43) evladı mütevelli olup ba'dc'I-inkırôz -Sanehümül-lahü

ani-1 inkıraz- itkası ve

evlad-ı itkası mütevelli
44) olup ve ba'del-inkıraz Ayasofya Mütevellisi olanlar yevmi iki akçe vazife ile
mütevelli ve Mağusa Kadısı
45) olanlar dahi yevmi iki akçe vazife ile nazır ola ve su yolcularından iki kimesne
yevmi dört akçe vazife
46) ile biri üç akçe vazife ile bir yeni su yolcusu olalar, diye ta'yin eyledi ve vakf-ı
mezkuru
47) cümle tevabi'ı Ievahıkıyla ba'de't-tahliye
dahi tesellüm ve tasarruf eyledi,
51

mütevelli-yi mesfüre teslim edip, ol
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48) diye ikrar edip mütevelli-yi merkürne vekil-i müşarün ileyhin kelam-ı meşrühun
bi'f-müvacehe tasdik ve bi'f-müşafehe
49) tahkik edip emr-i vakf-ı tamam ve hall-i tesbil-i encam bulduktan sonra vekil-i
müşarün-ileyh canib-i vakftan
50) taraf-ı şikaka teveccüh edip İmam-ı A'zam ve Hümam-ı Efham İmam Ebu
hanife hazretleri katında vakf-ı akar
51) lazım olmayıp rücu'u caiz olduğuna binaen vakf-ı mezkurdan rücu' edip
müvekkilim muma-ileyhin
52) mülküne istirdad eyledik de mütevelli-yi mezbür mücadele ve mühaserne edip
eğerçe İmam A'zam katında lüzumu
53) mün'adimdir lakin İmameyn-i Hümameyn ve Bedreyn-i Makameyn İmam Ebu
yusuf es-Sani ve İmam Muhammet eş-Şeybani
54) katlarında vakf ve lüzum mütelazimandır diye sadr-i kitab-ı mevkı' evvelen,
hakime mürafaa olup hüküm
55) talep ettik de hakim-i muma ileyh -Ahsena'J-Iahü ileyh- dahi canibinde kelamını
esfa, ve tarafeynde
56) meramını istiksa ettikten sonra eimme-i müctehidin -Rıdvdnü'l-lahi
aleyhim ecmein- beyninde cari
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57) olan hilafa alim olduğu sebebiyle canib-i vakf-ı evla görüp İmameyn-i müşarun
ileyhima
58) kavilleri üzere evvelen; sıhhat-i vakfa, saniyen; lüzumuna hükm-i sahih-i şer'i
ile hükmedip, mahkümün-bih
59) olmakla mecme'u-aleyh olup; min ba'd nakz-i nakza mecal-i muhal ve tebdil

ü

tağyirine imkan
60) mümteni'ul-ihtimal

oldu. "Fe-men beddelehü ba'de ma-semiahü fe-innema

ismühü ale'l-lezine yübeddilüneh, innellahe semiun alim"21
61) ve

ecru-I-vakıf

ale'f-Hayyi'l-Cevadi'f-Keriın,

"İnnehü

la-yüziu

ecra'l

muhsinin"22 cera zalik ve hurrire fi-evail-i şehri'f-Iahi'f62) esam bi-Recebi'l-Muazzam Ii-sene aşera ve elf (H.1010-M.1601)
Şühôdü'l Hal
63) Mustafa Bey Mir-liva-yı Mağusa, Hüsrev Bey Mirliva-yı Girne, Server Bey Mir
liva-yı Baf, Mehmet Efendi ed-Defteri bi-Cezire-i Kıbrıs, Korkut Efendi ed
Defteri bi-Cezire-i Kıbrıs
64) Zeyne'f-abidin

Efendi bi-Kaza-yi Lefkoşa'da

Sakin, Halit Efendi Defterdar,

Hasan Çelebi, Ali Çelebi, Rıdvan Çelebi Muhasib
21
22

Kur'an-I Kerim, Bakara, 2/181
Kur'an-I Kerim, Hud, 11/115
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.tı-~-66
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65) Mustafa Çelebi Varidatı, Muharrir-i hurüf Ahmet bi-Kaza-yi Lefkoşa, Ali Çelebi
el-Hatip bi-Cami-i Mağusa, Emir Molla Hoca İrnam-ı Sani, Ali Çavuş Dergah-ı
ali
66) Salim Bey mezkur, Ali Bey mezkur, el-Hace Mehmet.zade, Mehmet Ağa
Derdar-ı Mağusa, Salim Kethüda-yi Çavuşan-ı Kıbrıs
67) Mansur Çavuş Miralay ve gayruhüm mine'f-hazirin
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hisab Cenab-ı Vehhab -Celle celalühü ve amme nevalühü

Hazretleri'ne muhtas ve münhasırdır ki derya-yı bi-payan ilm-i kaffe-i külliyyat
ve cüziyyata
2) amim ve şamil ve yarôn-ı mütevasrli'rı-nüzül-i ni'met-i ihsan ve dem be-dem
cemi' -1 mevcudata vasıldır, ethaf-ı salavat-I şerife ve eltaf-i
3) teslimat-i münife ol padişah-I melaik-i sipah ôğreng-i risalet ve şehr-i yar-i
hatmiyyet-penah erike-i nübüvvet hazretlerinin üzerine
4) olsun ki zat-ı kudsiyyü's-sıfat, medine-i ilm

irfan ve gevher-i alem-bahd-yi

ü

hazine-i Rahmandır. Dahi al ve ashab-ı güzin ve etba'ı ve eşba'vı
5) bihterin üzerilerine olsun ki her biri hadi-i din-i mübin ve reside-i ilmi'l-yakindir
ve ba'd her akıl-ı reşid ve sahib-i re'y-i sedid olan merd

ü

akıbet-bin

6) ve dana-yi saadet-karin indinde ke'ş-şemsi fi-rôbiati'rı-nehar ruveyda ve aşikardır
ki bu cihan-ı ğaddarın mal ve cah-ı bi-karar ve dünya-yı na-payidarın
7) tac

ü

tahtı müste'ardır. Pes-ehemm

ü

elzem sa'y

ü

gayrete seza emr-i akdem olan

bina-yı mebna-yi hayratı vesile-i saadet-i uhreviyye ve icra-yi merasirrı-i hasenatı
8) vasıta-i hazene-i sermediyye bilüp "ellezine yünfiküne emvalehüm bi'l-leyli ve'n
nehar sirran ve alaniyeten felehüm ecrühüm ınde-rabbihim ve la havfün aleyhim
ve la hüm yahzenün'Y'

23

Kur'an-ı Kerim, Bakara; 2/ 261.
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9) medlülünce emval

ü

erzakını vücüh-i hayrata nisar ve fi-sebili'l-lah infak-ı ezdil

i can-I ihtiyar edip "İza mate ibn-ü Adem inkata' a
10) anhü amelühü illa an-selasin, ilmün nafi' ve veledin salibin yed'ü
sadakatin

cariyetin

ala-ibadi'f-lah=i";

"Ve'l-mer'ü

yestezıllü

taht'e

leh ve
zıll-i

sadakatih"25 hadis-i şerif-i sahihü'l11) isnad ve eser-i münif-i sarihü'l-istinadın rnazmün-ı şerifi mülahaza ve levn-i
münifini muhafaza ile tahsil-i ücür-i meşküreye sa'y-i mevfür ve rıza-yı
12) Rabb-i Gafur olan ümür-i mebrüre iktisabına bezl-i makdür eyleye binaen ala
zalik iş bu vakfiye-i celiletü'ş-şan ve ceride-i bedi'u'J-ürıvanın tahrir
13) bais ve badi ve tastir

ü

ü

inşasına

imlasına sebeb-i adi oldur ki iş bu sal-i meyamin-i

iştimalde Kıbrıs Ceziresi'nde bi'l-fiil muhassıl-ı emval olan
14) Umdetü'l-emacid

ve'f-ekarim Hacegan-ı divan-I mualla erkanından Saadetlü

Ahmet Raşit Efendi Hazretleri meclis-i şer'ı şerif-i enver ve mahfel-i münif-i
15) ezberde vakf-ı ôti'z-zikre mütevelli olan Hatip Ahmet Efendi müvacehesinde
takrir-i kelam ve ta'bir-i anil-meram edip Medine-i Lefkoşa'da vaki' Arap
Ahmet Paşa
16) Mahallesi'nde kain tülen on sekiz zira' mi'marı arsa-i Korkut Hamamı Harkı'na
doğru on dört zira' Kürt Mestanoğlu menziline doğru ve on iki
17) zira' mi'rnarı salifü'z-zikr Hatip Ahmet Efendi'den hibe-i sahiha-i şer'ıyye ile
mülk-i mevhübem arsa-i haliye üzerine müceddeden kar-gir metin

24
25

ü

müstahkem

Sofuoğlu, Mehmet; Sahih-i Müslim ve Tercemesi, İstanbul, 1969, C. V, s. 182-183.
Gümüşhanevi, Ahmet Ziyaeddin; Ramüzü'f-Ehadis, Pamuk Yayınları, İstanbul, s.103.
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18) bina

ü

..:1!"·

-

::

-ls

-26
-27'

inşa eylediğim bir bab dershane ve zokak kemer kapısı ile ve etyab-i

emvalimden bin ğurüş

nakd-i akçe ifraz taleben li-merzati'f-lahi

ehad ve

hasbeten li'l-lahi's19) Samed vakf-ı sahih-i müebbet ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf u habs eyleyip
şöyle şart eyledim ki meblağ-i mezbür on'u on bir buçuk hesabı üzere rehn-i
kavi
20) ve kefıl-i milli yahut ikisinden biriyle ala-vechi'f-helal istirbah ve istiğlal olunup
hasıl olan senevi yüz elli ğuruş nemasından dershane-i mezbürede
21) tedris-i ulüm-i nafi'a eden müderrisine senede yüz ğuruş vazife verile ve otuz
ğuruş vazife-i mütevelli ola ve senede yirmi ğuruş dahi dershane-i mezkürenin
22) imaret ve meremmeti için tevkif ve lede'I-iktiza imaret ve meremmetine sarf
oluna ve vakf-ı mezküre salifü'I-beyan Hatip Ahmet Efendi Iabis-i Iibas-ı hayat
23) oldukça mütevelli olup ba'de vefatihi evladı ve evlad-ı evladı batnen ba'de-batn
mütevelli olalar eğer evlad-ı mezküresi münkariz olursa ahali-yi mahalle-i
24) merkümenin
ma'rifetiyle

re'y-i

ittifaklarıyla

ve cezire-i

mezbürede

me'zün

bi'f-ifta

bir mütedeyyin kimesne mütevelli nasb oluna ve dershane-i

mezkürede
25) hatip müma-ileyhin damadı süfi Mehmet Efendi bin Abdullah hayatta oldukça
müderrisi olup vazife-i mersümeye mutasarrıf ola ba'de-vefatihi evladı ve evladı
26) evlad-ı zükürunun erşedi ve istihkakı olan müderrisi olup eğer bunun dahi evlad
ı mezküresi münkariz olursa kezalik ahali-yi mahalle-i merküme re'y ve
27) ittifakı ve müfti'l-vakt ma'rifetiyle erbab-ı istihkakdan dershane-i mezküreye bir
kimesne müderris nasb

ü

ta'yin olunup vech-i meşrüh üzere vazifeye
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28) mutasarrıf olalar deyu ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyut her-leh meblağ-i mezkur
ve dershane-i mezküreyi bi-cümleti't-tevabi'

vel-levahık mütevelli-yi muma

ileyhe teslim ve ol dahi
29) tesellüm ve emsali gibi tasarruf eyledi dedik de ğıbbe't-tasdik-i şer'i vakıf-ı
rnüşarun ileyh kelamını semt-i vifaktan canib-i şikaka atf idüp
30) vakf-ı nüküd ınde'Leimmeti's-selase

-Rahimehümü'l-lahü

Teala- batıl ve

dershane-i mezküre akar kısmından olduğundan vakf-ı akar cümle eimme-i kibar
hazeratı
31) katlarında sahih lakin İmam-ı A'zam ve Hümam-ı Akdem mezheb-i şeriflerinin
sıhhat-i lüzümi müstelzim olmamakla vakfeyn-i mezbüreynden benim için bab-ı
rucu'
32) meftüh olmakla akar ve nüküd vakfımdan nükul ve mülküme istirdad iderim
diyecek mütevelli-yi reşid müma-ileyh cevab-ı ba-savaba mütesaddi olup
33) eğerçe hal-i bast olunan minval üzeredir. Lakin Hazreti İmam Züfer'den İmam
Abdullah el-Ensari rivayeti üzere vakf-ı nüküd ve ona
34) müteferri' şürüt

ü

kuyüd sahih ve caiz ve İmam-ı Yusuf Hazretleri ındinde

vakıfın; mücerret "vakfet" dimekle ve İmam Muhammed Hazretleri re'y-i
münirlerinde
35) teslim ile'l-mütevelli

bulunmağınla vakfeyn-i mezbüreyne Iüzümi ariz olup

sıhhat-i lüzum ile tevam olmağın akar ve nüküd-ı mezkürenin sıhhat-i lüzumuna
36) hükm-i kaza talep ederim deyu redd-i teslimden iba
tevki' -ı refı' ile tevşih iden hükm-i hasim vala-cenab

58
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37) -La-zale hükmühü cariyen bi'l-hakkı ve's-savab- huzurunda rnüterafian ve her
biri mübteğasınca fasl

ü

hasme taliban olduklarında hakim-i rnüma-ileyh -

Esbeğa' 1-lahü
38) Teala ni'rnehü aleyh- hazretleri dahi tarafeynin kelamına nazar ve canib-i vakfı
tercih ile alimen bi'l-hilaf ala kavl-i men-yerahü mine'l-Eimmeti'l-Eslaf
39) vakfıyye-i merkürnenin sıhhat-i lüzumuna hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i
mer'i buyurmakla vakf-ı mezbür sahih ve lazım olup min-ba' d nakz-i nakizine
40) mecal-i muhal ve tebdil

ü

tağyiri adimü'Lihtimal oldu." Femen beddelehü ba'de

ma semi'ahü ale'l-lezine yübeddilfıneh. İnne'l-lahe semi'un alim"26, cera zalik
41) ve harrire fi evail-i şehr-i şevvali'l-rnükerrem min-semanin hamsin ve mieteyn
ve elf. ( H.1258/ M.1842)

26

Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/181
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ibadehü'l-mü'minine ve'f-mü'minati ile'l

a'rnali's-salihati ve eşara'f-müslimlneve'f-müslimati bi-ef'ali'J-hayrat
2) vel-hasenat haysü kale "İnnel-hasenati yüzhibne's seyyiat"27 ve's-salatü ve's
selamü ala-resülihi Muhammed efzali'J-mahlükat ve eşrefi'l3) mevcudat ve ala-alihi ve ashabihi'f-lezine hüm hüdatü'Lhalki ila-sebili'f-hayrat
emma ba'd; bu kitab-ı sıhhat nisabın imla
4) ve inşasına bais ve badi oldur ki Cezire-i Kıbrıs'ta

Medine-i

Lefkoşa

Mahallatı'rıdan Tophane Mahallesi'nde sakine ma'rifetü'z-zat
5) Emine bint-i Hacı Hüseyin bin Ahmet tarafından vakf-ı atil-beyanı ikrara ve rücu
ü istirdada vekil olduğu
6) zat-ı merkümeyi arifan es-Seyyid el-Hace Hüseyin Efendi bin Hacı Hasan ve es
Seyyid Hafız Mehmet Efendi bin Hüseyin
7) şehadetleriyle sabit ve sübüt-i vekaletine hükm-i şer'i lahık olan es-Seyyid Hafız
Efendi bin Hüseyin nam kimesne
8) meclis-i şer-i şerif-i enverde vakf-ı ati'z-zikre li-ecli't-tescil ve li-emri'J-itmam
ve't- tekmil mütevelli nasb ve ta'yin
9) olunan Hafız Selim bin Abdullah nam kimesne mahzerinde bi'l-vekale ikrar-itam
ve takrir-i kelam idüp müvekkilem merküme
27

Kur'an-ı Kerim, Hud, 11/114
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10) Emine Haturı'un silk-i mülk-i sahihinde münselik olup mahalle-i mezbürede
kain bir taraftan Hacı Feyzullah hanesine muttasıl
11) ve bir taraftan Deb bağ Hacı Mehmet hanesine muttasıl ve bir taraftan Hacı
Hüseyin hanesine muttasıl ve bir taraftan tarik-i anım ile
12) mahdut üç fevkani ve beş bah tahtanı odalar mea-sundurma ve bir bab matbah
ile bir miktar havlu ve verasında
13) tahminen nısf dönüm arsayı müvekkile-i merküme ba-niyet-i safiye hasbeten
li'Llahi'l- azim ve taleben li-merzati'r-Rabbi'r-Rahimvakf-ı sahih-i müebbed
14) ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf habs idüp şöyle şart eyledim ki müvekkilem
ü

mezbüre madem ki libas-ı hayatı labise
15) ve nefs-i nefisesi bedeninde emine oldukça sükna ve tasarrufu kendi yedinde ola
bi-emri'I-lôhi Teala dar-ı dünyadan
16) sera-yi bekaya intikal eyledik de senede bir hatm-i şerifi fahr-i kainat -Aleyhi
ekmelü's- salavat ve ezka't-tahiyyat17) Efendimiz Hazretleri'nin rüh-i pür-fütuhlarına ve bir hatm-i şerifi dahi ezvac-ı
mütehharatından Aişe-i Sıddıka -Radıya'l-lahü
18) Teala anha, nefe'ana'l-lahü bi-şefaatiha- Hazretlerinin ruh-i tayyibelerine, ve bir
hatm-i şerifi dahi Cihar-ı Yari ba-safa ve sair
19) Ashab-ı

Güzin

-Rıdvanü'I-lahi

Teala

aleyhim

şerifelerine ve bir hatm-i şerifi dahi ebeveynin
61
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20) ruhuna ve bir hatm-i şerifi dahi muhzir-zade Hasan Efendi ruhuna ve bir hatm-i
şerifi dahi müvekkilem ruhuna cem'an altı
21) hatm-i şerif tilavet ve sevabını ta'yin olunduğu vechle ervah-ı şerifelerine ihda
eyleyip menzil-i
22) mezbüre-i

merküme Hafız Selim mütevelli olup mutasarrıf ola, ba'de-vefatihi

evladı ve evlad-ı evladı neslen
23) ba'de-nesl, fer'an ba'de-asl mütevelli ve mutasarrıf olalar. Eğer nesli münkariz
olursa öbür oğlu Molla Mehmet
24) havatırn-i şerifeleri kıraat edip şürüt-i mezküra ile mütevelli ve mutasarrıf ola.
Bila-neslin vefat
25) ederse re'y-i hakirn-i şer'ı ile karındaşlarının ekber ve erşedi kim ise mütevelli
ve menzil-i mezbüre mutasarrıf ola.
26) Ol dahi lede'f-inkıraz hakim-i şer'-i mutahhar olan Efendi Hazretleri bir salih ve
mütedeyyin ve ehl-i kıraat
27) kimesneyi mütevelli nasb, menzil-i mezburda tasarruf ettirip havatim-i şerifeleri
kıraat ve sevabını
28) ta'yin olunan ervaha ihdasına sa'y ile ınde'l-llahi'l-celil ve teemmül-i ecr-i cezil
ola deyu menzil-i mahdüd-ı mezkuru
29) fariğan ani'ş-şevağıl mütevelli-yi merkuma teslim ol dahi vakfiyyet üzere kabz
ve tesellüm ve sair evkaf mütevellileri
62

Vakıf No: 9/4

:;~,:iılt;,ı/,ı::ı:r ,ı•q~Ji.;ı\Jıll:;rdu,,,,~~

:.30

,.j;;,···J.
.ıl):~._:.::_le.
':I,
. ·.••
:ıt".. '.;. ::;";:.,,
. 6!.·.·.·J.ıt,l;'.·.·~'ıit~;.\:··>:}
·,t:;,i., ı4.'ıt,r.·~,·tfı..··.
-.,!:'· ·:,-._~,:, ·;.. -;•. ·•..~,:·~-,·_,·r.·
f).-, :.-'.:·:~1{ - . . ·1·~----~••
I~..·... ·

_·-~~)i· ,

;.. ,.

ı.._...,., •.

": ..•.3.1
_ - ·.

·.·.·/:.···

). • ıq.. (1,.·r.·····wffc'2'fp/u;,,'.).·•.
')!,
.~
.. ·. ·
···.tJ.
·•·. .· .
c;;_#(""~J,~,
y,ır~r./r,ztıY
u:..t(.· ', ·.f '.·. . . J.:. "'.:,,··.'·~Jıt'lft.J.·.~. ••. ·. ~.· .·~. '.·.i~.· .
'.,t.
.;p.·.• ··.·.··.,. . ~.•.,fi.J!.···· ·',)ıl.···.•.·J··.•.·.l.ı!····..· · •"-.··.·.·""'/ .. · .·.~•... '~

·

#

. •.····...•

·.··ZJ". •••. ···• •.·

····f·•.

ef"·.·.,,···.·.·..· •••..•.•• ~..•••...·..·.·

·..·..

•.·.••. •·.·

·.tAJ·.·····.·. ··ı}I.·. :

·

l:Jiu/lJ4'". ) . ''),;·;;.····.":4;11·.· •.. · ...

v.ı:..!"
·•
,;;
..,,•. ı:,ıV"
..I· · ".·ı. "'··.·'-· \~~.

..

.•J.•.J!!I'

·.·

J.·.·'". ~.··.·.·. ·..· ·..
•••
"••

••.... ./,

o
.•·.•· ,·. v..··~.~ı ~.. '·. ... uı:'"~. >.,~.·.·.,.·.,.jı.·•.,;p.· . .,,.;,..

,•'•·,·12__·,~_·.···~·~.t-:'.~f ıi~-11.;rıı~JJ~,
.~tı~·~".ı.ı;'

:n.;; . ··:· :

,.ıy· ·.;.,.,ı.
,. . . .•. .
'.ıt.,·····.··.A·

.

r , ..

t

·-_
.••..
· r:
t 'VlG·.
,· ..'.~·.~:-ı ,.,·°fl· '.. ..ı.

)·J.·.··.·.'..

'.I.

·.···.·' ...,,,.·,·

ı:.

•.. ,.

~..'.,·

!

.·

·:

•

•

*"

~:,,

,~

ı-.~.· :.(.·,.·(p
.. , ·/·:·.)!.•••.. ·~.·.~:- .. .ı:.:.··J· ..<,ı,·. J.
· . · . .~
. · .. '.····
..

·.-

•.• /

'~ ~·'·

~:.,

·-·· -.~

-·.. ' . -. ~.~~.····
_- '..,,.: ·"··.iJ·'··.• .· 'j ..,-.4t.:.:;

"Ji!..· .

»~
. ·. .·
-. ·. (_,/ı
.. · ·.· .'~,~-"'·•:
. ·ı'!;/J'·
.•tc"•:.-: - •.. ,,',, t.,
ır<-·.
--,.
LJp>;&ı,;ııJt~be,uJ,r,lU)'/,cl> 1'~'! t.J~ıliııı~
y::;ı/'.t/;/;,J,/ ~;;, ,:µ :r' ;/,,;X,,v ~~ ~•• Ç/~.ı)i

~.··

···#·.•.

• """.•...'. . ·.· ..... ·. ~•". ~.-

.:< .• ~---

~ .,

~ . /j,,

//~''"

. : .._- ·-·_. :

<.

f-ilJ.J . ,ıı.,I.·

1

~a32 ·
.;.J4.·,
.
·-3.. s'
-3~
••...

3·· ..

...;_.3.···7·
,-..

-38
.·
.39
-,4()

30) gibi tasarruf eyledi dedikte ğıbbe't-tasdik vekil-i müma-ileyh mütevelli-yi
merküme mahzerinde vakf-ı akar eimme-i
31) kibar Hazreti İmarn-ı A'zam ve Hümam-i Akdem ındinde sahih lakin ğayr-i
lazım olup, İmam Muhammed eş-Şeybanl katında
32) vakıf, menfaat-i vakfı kendi nefsine şart etmekle vakıf batıl olduğundan vakf-ı
mezburdan bil-vekale
33) rucü' ve müvekkilem mülküne kema-kan istirdad ederim dedik de mütevelli-yi
merküme cevaba mütesaddi olup
34) fi'l-hakika hal-i bast olunan minval üzeredir lakin İmam Ebu Yusuf Hazretleri
mezheb-i şeriflerinde
35) vakıf mücerret "vakfet" dimekle vakıf, sahih ve sıhhat-i lüzumu müstelzim,
imam müşarun ileyh kavl-i şerifleri
36) üzere sıhhat ve lüzumuna ve şart-ı mezkürun cevazına hüküm talep ederim dedik
de iş bu bala-yı kitab
37) müstetab-ı tevki'-i refı'ı ile tezyin buyuran hakim-i hasim vala cenab tuba leh ve
hüsn-i meab -Sehhelal-ldhü
38) cevabehü yevmel-hisab- Efendi -dame bi's-saadet- Hazretleri alimen bi'J-hılaf
39) beyne'l-eimmeti'l-eşraf canib-i vakfı fıla ve uhra görmeyi İmam-I müşarun-ileyh
mezheb-i şerifleri
40) ve kavl-i münifleri üzere vakf-ı mezbürun sıhhat ve lüzumuna ve şartı mezkürun
cevazına hükm-i
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41) şer'i ve kaza-i mer'i etmekle vakf-ı merkum hükm-i mersüm ile sahih ve hızım
olup min-ba'd
42) nakz ve tahvili ve tağyir ve tebdili adimü'l-ihtimal oldu. "Merı-beddelehü ba'de
ma semi'ahü ale'l-lezine
43) yübeddilüneh, inrıc'f-lahe serni'un alim"28 ve ecru'l-vakıf ale'f-hayyil-cevadil
kerim. Cera zalik ve hurrire fi'l-yevmi't-tasi' min-Cemaziye'f-uhra;
44) Ii-sene hamsin ve erbe'ine ve mieteyni ve elf. (H.1245/ M. 1829)
Şühfidü'I Hal
45) Es-Seyyid el-Hace Abdullah Necip Efendi, İmam-ı İplik Pazarı, Kazzaz es
Seyyid el-Hace Hüseyin Efendi, Ayasofya İmamı Faziletlü el-Hace Mustafa
Efendi, Engüşterzade Mehmet Efendi, Şerif Ağa, Debbağ Molla Hasan bin
Musa, Kürbizade el-Hace Mustafa Ağa ve ğayruhüm.

28

Kuran-ı Kerim, Bakara; 2/181
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Vakfın Sahibi: Ali Paşa
Vakfın Konusu: Arsa, tersane içerisindeki çeşitli işyerleri ve müştemilatı; cami,
şadırvan, çeşmeler, hamam, kanavat-ı müsennat, değirmen, mekteb vs.
Vakıf No: 10-1/1

-1

·6
-7·
1) Mehamid-i zakiyat ve medayih-i vdfiyat ol vakıf-I serair-i arrıme-i mevcudat ve
kaşif-i zamayir-i

kaffe-i kainat

amme't zayai'u nu'amaihi ve cemme't

bedôyi'u'l-eimme hazretinin
2) nakş-ı kitabe-i ziyafet-hane-i keremi ve ale'd-devam afrühte-i şem'ı mihrab
savami'r'I-kuds-i muhterem olmağa şayestedir ki "ve in-te'uddü ni'rnete'J-Iôhi
la-tuhsfıha"29 mantfık-i
3) üzere vezayif-i meberratı vakf-ı anım kaffe-i havas ve avam ve simat-ı ataya ser
piş-nihad-ı mürtezika-yi enam olup han-elvan-ı ni'am-i bi-payan ve mevayid-i
zuyfıf
4) vezayif-i birr u ihsanı kaffe-yi berayaya vasıl ve amme-i pir u bernaye şamildir.
Ol vehhab-ı bi-ıvaz ve feyyaz-ı bi-ğaraz Hazreti ki sunüf-i berayayı ahsen-i
takvim
5) üzere halk ve tasvir ve kulüb-i esfiyayı rüşena-yi tevfikle tenvir idüp nüsha-i
cami'a-yı insanı ki fihris-i ceride-i kudret-i sübhanidir, faiz-i vefret-i
6) nişeb, ve haiz-i rne'ali-yi ruteb kılmakla efradından ba'zı ekôrim-i atakiş-i
haberendiş-i tahlid-i asara ikdar idüp dest-kerem-i peyvestlerin manında olup
7) sehab-ı midrarı mezari': amali ikare feyz-dar etmiştir ve salatü's-salavat
namiyyetü'L-berekat ol cami-i mehasin-i ahlak ve habib-i hazret-i hilafet sebeb-i
29

Kuran-ı Kerim, İbrahim, 14/34
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8) hilkat-i betaya ve ser-hayl-i rusule-i enbiya -Aleyhi ve ala alihi ve sahbihi
efzali't-tehaya- cenahının mücerred-i gerdan-ı ravza-i paki ve ... -sar-ı meşhed-i
mukaddes
9) asır-rıak olmağa ha-postadır ki nür-i bahiri'z-zuhür

zulmet zida-yı ba-cebr-i

ma'siyet-i dimaü'I-hayat şefaati sir-ab-saz-ı dil-teşnegan-ı arz-ı kıyamet
1 O) olup türre-i müşgübar-ı

havar-ı ferş-i sarim nadi-i saadet-i karininde müstahdem

meks-ranı ve Sübhan-ı savami' bala-mahfel-i meali-yi rehininde ser-kerem
nağme11) seray-i nat-handır. Ol şefi'-ı rüz-i ceza ve mahrem-i halvet-serayi timm-i dena
çabuk-sevarı arsa-i pehnar-ı sath ev edna Hazreti ki çernerızar-ı semahatinin
12) her şebnem-i katre-i ab-ı hayat ve idrarat-ı pür çeşme-i enamlı rahat-ı resan bi
teşnegan-ı usattır olsun. O şir-kerem-i şiara hem aline
13) sahb-i pür-vakara bi-haddi's-salavat

ve bi-hadd-i't-tahıyyat

ma esreati'f-ibad

vehebet ernma ba'd; her hıred-mend selimü'l-idrake vacip ve her hevest-yar
14) sahib-i akl-ı derrake mütemmim ve lazıbdır ki Hazreti Sani'-ı Hıkem mutkını's
sanayi' ve Cenab-ı Halık bi-uyün-i mübdi'r'f-bedayi'

-Celle şanühü ve amme

birruhu ve ihsanühü15)cemi'ı kainatı ve mecmü-ı mevcudatı ahseni suver üzere ibda' ve ahkem-i nisak
üzere icad

ü

ihtira' kılub nev'-ı beşer ki insan el-ayrıü'I-mahlükat

16)ve semere-i şecere-i mevcudat ve mübdeattır. Medeni't-tab'ı halk idüp "En-nasü
meadinü ke-meadini'z-zehebi ve'l-fizza"30 efrad-ı insan mukteza-yi
30

Buhari, Sahih, Menakıb, l; Müslim, Sahih, Birr, 160
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17)
" feyz-i akdes-i ilahi ile isti'dadat-ı

-If,

rnütefavite üzere meftür ve meratib-i

mütebayene üzere rnecbül ve mecbur kılmağıyla ba'zı eşhası
18) insani beni nev'ınden şahs-ı ahara nisbet-i şerafet ve ruchan-ı beni nev'ıne cihat-ı
isal-i menafi'r anın cihet-i isal menafi'uıden ekser
19) ve aharın a'na nisbetle teseffül ve inhitat-ı beni nev'ıne isal-i nef'ı ciheti ekall ve
cihet-i intifa ve ihtiyaca andan vafir ve eazz olduğuna merı'üt
20) olup "Hayru'n-nas

rrıerı-yenfe'u'n-nas="

misdakı üzere teksir-i menafi' ve

mekarim ve tevfir-i ataya ve merahim ınde'I-lah nail-i rütbe-i kurb ve vusul
21) ve vasıl-ı derece-i şeref kabul olmağa sebeb-i husüla olduğuna cazim ola. La
siyyema kamil-i nazarat bahiru'f-efdal alemin tağayyurat-ı evda' ve ahval-i
22) hudüs-i zevaline dall olduğuna ittila' ve vukufla evkat-ı hayatta sudur iden neşr-ü
atiyyatla iktifa ve bezl-i emvali bahirü'f-inkıta'a
23) i'tina itmeyüp inşad-ı meberrat-ı müstemirre-yi bakiye ve vaz'ı müsteğallat-ı
daime-i namiyeye sarf-ı himmet ve akd-i mantıka-i azimet itmişlerdir. Ve ol
24) atiyye-i uzma ve mevhibe-i kübra ki dünyada sebeb-i zikr-i cemil ve ukbada
müstevcib-i ecr-i cezil idüği muhakkaktır. Eser-i mahza tevfik-i ilahi
25) ve ayn-ı inayet-i na-mütenahi olup Selatin-i Ali Osman ve Havakin-i Mualla- şan
Meali-nişan -Enara'l-lahü berahinehüm ve vesse'a merakıdehüm ve cemmele

31

Suyüti, el-Camiu's-Sağir, II, 8
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26) fi-behaici'f-cinan,

meşahidehüm-

hazerat-ı

zaman-I

saltanat

Ve

avan-ı

hilafetlerinde ihya-i din-i millet ve tevsi'<i daire-i memleket emrinde
27) teşmir-i said-i himmet buyurduklarından ma-ada bina-yi amayir-i rnesacit ve
tesis-i cevami' ve me'abid hususunda dahi sarf-ı hazain bi-hadd ve
28) tasrif-i defain bi-ad buyurduklarından naşi ala-merri'ş-şühüri vel-e'varrı ve
kerri'd-dühüri ve'f-eyyam simat-ı en'am-ı ammlari pişkah-ı fukara-yı enama
29) keşide ve vezayif-i birr u ihsanları ceyb-i mesakin-i hass ve amme-i residedir. şekkerel-lahü mesa'fhimü'J-cernile ve vasalahüm mebağihimü'f-celile30) ba-husüs hala ol sülale-i tahirenin semere-i şecere-i saltanat-ı kahireleri ve
netice-i mukaddemat-ı hilafet-i bahiraları olan padişahımız Sultan-ı Bahr ü
31) Berr, şehinşah-ı heft kişver-i aftab-ı cihan-tab evc-i saltanat ve kutb-i saadet
medar si-pehr-i madelet ki seciyyet-i sencidesi teşyid-i esasi devlet-i
32) din ve şime-i kerimesi takviyet-i şeri'at-i seyyidi'l-mürselin olup re'y-i sakıbı
mürtefi-saz zi-cevr-i fiten ve cüy-bar-ı adl ve re'fet-serab-ı
33) resan bi-teşnegarı-ı ba-hür-i mühendir hem-vara hıfz-ı süğür-ı islamiyeye meşğüf
ve re'y-i rezin tesviye-i mesalih-i müslimine masruf olmağıyla amme-i en'am
34) ve kaffe-i havas ve avam, hidmet-i da'vat devam-ı devlet ü şevketine ve
meşğale-i istid'a-i imtidad-ı zaman-ı saltanat fi'l-ğuduvvi vel-dsal
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35) müdavernet ve iştiğal üzeredir. Ve hüve Sultanü'f-a'zam Hakanü'l-Müfehham-i
Ekrem Melce-i Selôtini'Lülem
36) Nazım-ı ümüri'f-islam

Azdü'd-devleti ve'l-milleti ve'd-din

ve'l-müslimin

Kôhiri'f-kefere

ve'l-müşrikin

Kami'vı

deayimi'l-mübtedi'In Ra'tl-ıbdd Hami'l-bilad Sultan bin Sultan bin Sultan
37) Sultan Ahmet Han bin Sultan Mehmet Han bin Sultan ibn-i İbrahim Han - la
zale cenabehü'r-refi' ve ma-beriha hamin- hazreti'l-menba' rnelazzen
38) li'I-kayasira ve melceen li'f-ekasira ve zeyyena'l-lahü menabira'f-İslam yüzkerü
isrnü's-sami ila-kryami's-saat ve saati'f-kıyam bi'n-nebiyyi ve alihi'f-kirarn ve
39) ashabi'f-fihsm pes-şevketlü Padişahımızın a'Ia ve ednaya ve cemi'ı esnaf-ı
berayaya isal-i menafi' ve mekarim esbal-i zeyl-i avatif
40) ve merahim-i kanun-i tabi hümayun mükrimet meşhüna ma'delet

makrün

semahat nümunları olduğundan naşi a'yan-ı devlet rüz-efzunları
41) olsun germaye bi-tahsis-i erkan-ı devlet-i ebed peyvendleri olan vüzeraye haslet
i mekarim ve simahat ve sirayet idüp inşa-i beka-i hayra
42) mübaderet ve tahlid-i asara sarf-ı himmet ve bezl-i kudret itmeğe ser-kerem-i
rağbet olmuşlardır. Ba-husus ol cem'ı hayrat-nürnadan ve ol zümre-i refi'u'l
kadr
43) bahiru'l-i'tiladan

vekil-i muhterem-i ve saddi's-sudür-i

ekremleri ki sima-yi

sabahat intimasında nür-i saadet satı' ve cebin-i besalet ihtivasında
69
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44) zekaen zeka layih ve Ia-muaddır. Ol mümehhid-i deayim-i din ve devlet ve
müşeyyid-i kava'id-i mülk-i millet cenabı ki utbe-i aliyyesi mukassim-i erzak-ı
ehali
45) ve südde-i seniyyesi muhat-I rical-i esafil ve eali olup safahat-i sudur-i enba-i
rüzi-gardan ber-taraf-ı saz-i ğubar-i ğumüm ve sahat-i
46) derün-i sığar ve kibardan izale-i ekdar-ı hümüm itmekle kaffe-i müslimine ve
amme-i mü'minine imtidad-ı zaman-ı ömr-i devlet ve izdiyad-ı
47) evan-ı şan-I rıfk istid'asırıa dergah-I icabet-penah-ı kibriyaya dest-i pür-daşte-i
dua-i bi-riyadır ve hüve'd-düstfırü'l-mübecceli'l-mükerrem
48) ve' 1-vezirü' l-efhami' l-a' zam

zevi' ş-şimeti' z-zekiyye

ve

naşir-i elviyeti'l-birr u ihsan ve amir-i ebniyetil-emnü'l-eman
49) ve esbetühüm haşa Sadrü'l-a'zami'l-efham

seciyyeti' s-seniyye
ekremü'J-vüzera

Ali Paşa - Ceale'l-lahü cenabehü'r

refı' ve mir-side- Hazreti'l-müni' mesabeten li'l-mekrübin ve melazzen
50) li'l-melhfıfın bi-hürmet-i efzali'f-enbiya ve'l-mürselin

-Salla'f-lahü aleyhi ve

ala-alihi ve sahbihi ecme'in- ol sadri'l-mükerrem, güher-i sütüde siperd ol
51) vezir-i me'üli şi'ar müstehak bürür-i cenab-ı mi'ad-ı mead içlin i'dad-ı atad ve
nehiyye-i zad lazime-i zimmet-i ehli's-sedad olduğuna ittila'
52) ile ayat-ı bünyan-ı kur'ôniye'den

"meselü'l-lezine

yünfiküne emvalehüm fı

sebili'J-Iahi ke-mesel-i habbetin enbete't seb'a senabila fi-külli sünbiletin mietü
habbetin vallahü
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53) yüdaifü limerı-yeşa' va'l-lahü vasi'un alim"32 kelam-ı müfeccer-i nizamının
mantük-ı şerife ve asar-ı seniyye-i nebeviyyeden salla'l-lahü ala kailiha "es
Sadakatü
54) tüdfiü'f-hatiete kema tüdfiü'l maü en-nar"33 ve kezalik "vc'f-yedü'f-ulya hayrun
mine'f-yedi's-süfla'f"

ve kezalik" leyse leke min-malik illa ma-ekelte fe-efneyte

55) ev lebiste fe-ebleyte ev tesaddakte fe-ebgayte'Y' ehadis-i şerifesinin mazmün-ı
münifi üzere iktiza-i asar-i ekarim ve neşr-i meali-yi mekarim babında

56) istiksa ile intihac-ı meslek-i kudema-i rasih kılmağıyla iktifa buyurmayup
ehadis-i şerife-i nebeviyyeden "iza mate ibn-ü adem inkata'a
57) amelehü illa an selasin; sadakatin cariyetin ve 'ilmin nafi'rn ve veledin salihin
yed'ü leh"36 fehva-yi hikmet ihtivasına ittiba' buyurup sıdk-ı niyet ve
58) hulüs-ı taviyyet ile li-vechi'f-lahi sübhanehü

icra-i sadakat-i daime-i ğayr-i

munkatı'aya mübaderet tesbil-i meberrat-ı ammeye kasd-i azimet buyurup serayi
59) alilerinde bi-uküd-i meclis-i şer'ı şerif ve nadi-yi refi'ı münifede kendülerden
amme-i tasarufat ve kaffe-i teberruat-ı sahiha ve şer'ıyye olduğu halde
60) beyan ve takrire mübaderet buyurdukları üzere evvelen zikr-i ati cami-i şerif ve
müsteğallatı ve ma'bed-i latif ve müştemilatı binası içtin kendülere
32

Kur'an-ı Kerim, Bakara, 2/261
Tirmizi; İman, 8, Cuma, 79; İbn Mace, Zühd, 22, Fiten, 12; Müsned, 3/321, 399, 5/231, 59/2
34
İmam Malik; Muvatta, el-Cami', V, s. 1453, No: 3659, Müslim, Zekat: 32
35
Müslim b. el-Haccac; el-Camiu's-Sahih, Beyrut, 1992, Zühd, c. II, Hadis No: 7369.
36
Sofuoğlu, Mehmet; Sahih-i Müslim ve Tercemesi, İstanbul, 1969, C. V, s. 182-183.
33
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-66

-61
-68
-6.Q
61) taraf-ı padişah-ı

rüy-i zemin

ve canib-i

halife-i

resül-i

Rabbi'l-alemin

hazretlerinden temlik-i sahih-i şer'ı ile temlik buyurulmağıyla mülk-i
62) mirimleri olan Galata Kazası'na tabi' Kasaba-i Kasımpaşa

muzafatından

Tersane-i Amire'de vaki' taraf-ı bahriyesi tersane gözelerinden
63) olup halen kalyonların bazı mühimmatı vaz' olunmağı içtin mahzen ittihaz
olunan mülk köşesinden sahil-i bahirde vaki' tarik-ı anım sırası
64) ile doksan zira' tamamında ma'lı1m ve müteayyen olan mahalle müntehası olan
tarik-ı anım ile ve canib-i kıblisi ol mahalden Zindan Tersane Kapusi
65) önünde olan tarik-ı anımda mezkur tersane gözinin taraf-ı berriyede vaki' canib-i
şarkıyesinde olan köşesinden tarik-ı anım sırası
66) doksan zira' temelinde ma'lı1m ve müteayyen olan mahalleden seksen sekiz zira'
tersane arsasıyla ve taraf-ı beriyyesi mezkur tersane gözinin
67) zikrolunan köşesinden zindan önünde vakı' tarik-ı anım ile sırasıyla doksan zira'
tamamında ma'Iüm ve müteayyen olan mahalleden doksan
68) zira' tarik-ı anım ile ve taraf-ı ğarbisi mezkur tersane gözinin sahil-i bahirde
cami-i şerif canibinde vaki' köşesinden taraf-ı
69) beriyyesinde vaki' köşesinden seksen sekiz zira' marru'z-zikr tersane gözi
duvarı ile mahdı1d olup mien doksan zira've arzan
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70) seksen sekiz zira' arsayı ve ol arsa üzerinde taleben li-merzat-i men-la-Rabbe
sivahü "innerna ya'müru mesdcidel-lahi

men-amene bi'llahi ve'l-yevmi'l

ahir"37
71) kavl-i kerim-i misdakı üzere ve asar-ı nebeviyeden "merı-bena beyten bena'l
lahü lehü beyten fi'l-cenneh"38 mantükı üzere bina buyurdukları havi mehasin-i
72) sanayi' ve cevami' esalib-i bedayi' olan üsrüb ile müsakkaf fevkani cami' ve
yine üsrüp ile müsakkaf tahtanı şadırvan ve cami-i
73) şerif kurbunda canib-i şarkisinde vaz' buyurdukları çeşmelere ve şadırvan ve
hamam icra olunan on masura ve dereden
74) hasıl tahminen iki lüle su ve kanat-ı müsennatı ve cami-i şerif altında ta'lim-i
sıbyan içtin bir mekteb ve on bir bah kar-gir dükkanı ve
75) cami-i şerif mühimmatı ve levazımatı vaz'ı-çün bir bah mahzen müessesi'l
erkan ve yine ol arsa-i memluke üzere üsrüp ile müsakkaf bir hamamı
76) ve came-kanı ve bir su kuyusi ve dolabı ve hamam oduni vaz' olunacak mevzi'ı
ve hamam nerdübani altında bir sağir dükkanı ve yine bir kebir ekmekçi fırını
77) ve yine dört çarhlı at değirmenini ve ahuri ve yine bir çörekçi fırınını ve yine iki
bah peksimetçi fırınlarını ve yine mahzenli bir bah kar-gir bakkal
78) dükkanını ve yine fırın-ı kebir ile peksimetçi fırını beyninde bir bah kar-gir
dükkanı ve yine birbirine muttasıl beş bah kar-gir dükkanları ve beş bah kar-gir
bakkalları
37
38

Kuran-ı Kerim, Tevbe, 9/18
Buhari, Salat 65; Müslim, Mesacid 4
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79) ve yine kereste ile mebni tersane gözi tarafında on iki bab dükkanları ve
zikrolunan dükkanlar üzerinde mebni hamam-ı mezbı'.'ır kapusuna varınca
80) on bir bab odaları ve kezalik tersane gözelerinin Galata canibinde nihayeti olup
Meyyit İskelesi'ne muttasıl mir-i kalafatçılar odası mukabilinde
81) yine taraf-ı padişahı ve kıbel-i şehin-şah-ı hilafet penahiden kendülere temlik
buyrulup mülk-i şer'ıyye-i sahih ve dahil-i havza-i temellük-i sarihleri olan
82) arsalardan bir taraftan sahil-i bahr ve üç taraftan tarik-ı amm ile mahdı1d tı1len
yirmi altı buçuk zira' ve arzan on üç zira' arsa üzerine bina
83) olunan fevkani odaları müştemil şem' -hane ve baş-hane ve sığır salhanesi ve
yine mahall-i mezburda hudı1d-ı mezkı1ra ile mahdı1d tı'.'ılen yirmi iki
84) zira' altı parmak ve arzan on beş buçuk zira' arsa ve bir miktarı derya üzerinde
müceddeden bina buyurdukları fevkani odaları müştemil kebir koyun
85) salhanesi ki sahibü'l-hayrat hazretleri cami-i şerifleri kurbunda dört bab ve
Meyyit İskelesi civarında dahi dört bab hasbe'I-ade gedik olmak
86) üzere

müceddeden

bina buyurdukları

cem'an sekiz

bab koyun

kasabı

dükkanlarına emr-i ali-şan ile aharın yedi bab gedikli dükkanı dahi zamm ve
87) salhane-i mezbı1reye ilhak ve zebholunan

hayvanatın

baş ve ayaklarını

İstanbul'da mir-salhane'de bey ve şira olunduğu üzere ancak başhane-i
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88) mezküre müste'cirlerine virilüp ve iç yağlarını dahi kezalik narh-ı mezkur üzere
zikrolunan şem-hanelerin müste'cirlerine virilüp ahara
89) verilmeye ve Yedikale'de vaki' salhanelerin her yüz sığırında beş re' s sığır
hissesin dahi salhane-i mezbürede zebh ve lahmlerin İstanbul'da ve Galata
90) Toprağı'nda olan Yahudi dükkanlarına tevzi' oluna deyu müekked-i evamir-i
aliyye varid olup min-ba'd ber-minval-i muharrer düstürü'l-arnel olmak üzere
her biri mahalline
91) kaydolunmuştur ve yine zikrolunan Meyyit İskelesi tarafında vaki' başhaneden
nübü' ve feveran iden maü'l-ayn-ı fırat ki mehaki-i mai'J-hayattır, civarında
vaki' tulumba
92) ta'bir olunan alet ile ihraç olunup atşan içün vaz'u i'dad olunmuştur ve yine
mahall-i mezburda bir taraftan kalafatçılar odası ve bir taraftan dahi meş'aleci
93) kar-hanesi ve bir taraftan atik tersane gözi ve bir taraftan tarik-i anım ile mahdüd
olup tülen yetmiş sekiz buçuk zira' ve arzan on dört zira'
94) arsa-i mülk-i sahihlerin arsa-i mezküre üzerinde dört bah kasap dükkanın ve bir
aded sığır kasabı ahuri ve yine arsası senede yüz elli
95) akçe mukataalı merhum Sultan Bayezid vakfı olup Kasımpaşa'd~ Tersane
civarında vaki' bir taraftan mekabir-i müslimin ve bir taraftan Alat Meydanı
96) ve bir taraftan Beylik Zindan canibinden mahalleye açılan tarik ile mahdüd bi
hisab-i terbi'ı yedi bin iki yüz otuz yedi zira' arsadan dört yüz
75
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97) elli zira'arsa üzerine mebni olup cami-i şerif-i mezbürun imam-ı evvel ve
imam-ı sani süknalanna meşruta olan iki bah menzili ve arsa-i mezburdan
98) bu iki sükna yerlerinden ma-ada fazla kalan bi-hisab-ı terbi'ı altı bin yedi yüz
seksen yedi zira' arsayı ve kezalik Kasaba-i Kasımpaşa' da Hacı Hüsrev
99) Mahallesi'nde

Hamide

Hatun zevci dimekle ma'rüf Abdi Çelebi nam

kimesneden iştira tarikıyla dahil-i havza-i mülk-i sahihleri olan arsa üzerine
müceddeden bina
100) buyurdukları çeşme-i latifi ve yine kasaba-i mezbürede
mahallede

Kişfer

Efendi

oğlundan

iştira

ve

çeşme-i

Sakız Ağacı nam
mezbüraya

icra

buyurdukları Küpeli
101) Ayazma Suyu dimekle ma'rüf bir masura ma-i lezizi ve kezalik İstanbul'da
Karakemerli

kurbunda

Akseki

Mahallesi'nde

Hırka-i

Şerife

Şeyhi'nin

menziline
102) mülasık olmağla ta'riften müstağni mahalde vaz'olunan çeşmeyi ve çeşme-i
mezbüreye icra buyurdukları kanavat-ı müsennata tebeıyyet ile mülkleri olan
103) bir masura ma-i lezizi ve yine merhum ü mağfur-leh Ebu'l-Feth Sultan Mehmet
Han Carni-i Şerif kurbunda Küçük Karaman Hamamı hizasında müceddeden
bina

Ü

104) ihya buyurdukları bir mükemmel ve müsanna' çeşmeyi ve çeşme-i mezküreye
kanavat-ı memluke ile icra buyurdukları bir masura ma-i lezizi ve yine
Mahmiye-i İstanbul'da
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105) Koruk Mahmud Mahallesi'nde hasbeten Ii'l-Iahi teala müceddeden bina ü ihya
ve kanavat-ı memluke ile bir masura ma-i leziz icra buyurdukları bir dil-nişin
ve dil-pesend
106) çeşmeyi mahmiye-i mezburda Bekirpaşa Cami-i Şerifi kurbunda li-vechi"l
lahi'f-meliki'l-a'Ia bina ve ihya ve müsennat-ı memluke ile bir masura ma-i
leziz icra
107) buyurdukları matbu' ve memdüh bir metin ve müstahkem çeşmeyi ve yıne
Medine-i Çorlu'da Gaziler Meydanı nam mahalde müceddeden bina ve ihya ve
bir masura
108) ma-i leziz icra buyurdukları çeşme-i bi-nazir ve kezalik Mahmiye-i Dar-i
Saltanatı'l-aliyye

Kostantiniyye'de

vaki' Hobyar Mahallesi'nde

Meydancık

dimekle
109) ma'rüf mahallede vaki' mescid-i şerife muttasıl ta'Iim-i sıbyan içtin bina ve
ihya buyurdukları tahdid ve tavsifden müstağni metin ve müstahkem
110) kar-gir mektebi ve kezalik vakıf-ı müşarun ileyh -La-zale beyne'f-enam
müşarun ileyh Hazretleri Mahmiye-i İstanbul'da

Tavuk Pazarı'nda vaki'

Hüseyin Ağa
111) Cami-i kurbunda Sinan Paşa Mahallesi'nde Atik Sırma Keşhane yerinde zat-ı
saadet ayatlarına intima ile tahdid ve tavsifden müstağni şekl-i refi'ı
112) ve üslüb-i bedi' üzere bina buyurdukları on bab refi'u'f-kubab hucratı haviye
bir dershane-i dil-nişini ve ona muttasıl kezalik tahdid ve tavsifden müstağni
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113) bir mescid-i şerife ve a'na muttasıl "tuba li'l-muhlisin ülaike mesabthi'f-hüda"
mantük-ı latifıne mazhar olan tarik-ı halvetiye fukarasına mahsus on altı
114) bah hucratı müştemil bir tekye-i muallayı ve tekye-i mezbüreye muttasıl asar-ı
seniyye-i nebeviyyeden "Ehabbü'f-a'rnali

ilel-Iahi men-et'ame miskinen min

cu-in"39 han-ı imaretinden
115) behre-mend olmak içtin bina

ü

ihya buyurdukları bir imaret-i refi'atü'f-berekatı

ve yine tekye-i mezbürede seccade-nişin-i meşihat olan zat-ı sütüde
116) etvara sükenası meşruta olmak üzere tekye-i muallaya muttasıl dahiliye ve
hariciyede büyüt-i adideyi müştemil menzili ve yine vakıf-ı celilü'l-hayr ve
cemilü'l117) eser hazretlerinin beyne'l-ehali Halkalı ta'bir olunan su'dan beş masura su mülk
name-i hümayun mevhibet-i nümün ile dahil-i havza-i
118) mülk-i sahihleri olup bundan ma-ada şira-i şer'i ve hüccet-i şer'ıyye ile malik
oldukları dört buçuk masura rna-i lezizi dahi
119) zikrolunan beş masura suya ilhak u idrac buyurup min-haysü'f-mecmü'

dokuz

buçuk masura su olmağın el-haletti hazihi ma-i mezkurdan
120) dört masurasını ifraz buyurup bir buçuk masurasını dershane-i mezküra
hizasında bina buyurdukları şadırvan-ı cemil içtin ve bir buçuk masurasını
121) dahi tekye-i mezbüre hizasında inşa

ü

ihya eyledikleri şadırvan-ı nebil içtin ve

bir masurasını dahi imaret bi-adil içtin ta'yin ve teshil

39

Taberani, Mu'cemü'l-kebir,

III, s. 356, No: 3115
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122) buyurmalarıyla salifü'J-beyarı şadırvanların 'her birine kanavat-ı müsennat ile
birer buçuk masura ve imaret-i ma'rnüreye dahi bir masura cem'an
123) minval-i meşrüh üzere ta'yin ve icra buyurdukları dört masura miyah-ı lezizeyi
ve su hazinesi üzerine mebni bir kütüphane-i yeganeyi ve yine imarete
124) muttasıl müceddeden bina buyurdukları on bah kar-gir dükkanları ve tekye
kapusuna girilir iken canib-i yesarında vaki' bir bah kar-gir çörekçi fırını ve
yine
125) vakıf-ı cezili'f-avarif hazretleri ıyal ü evlatları içtin makberelik olmak üzere
ta'yin ve tahsis buyurdukları medrese kapusundan girilur iken
126) sağ canibinde bi-hisab-i terbi'ı yüz zira' ve sol tarafında dahi yine bi-hisab-i
terbi'ı yüz yetmiş zira' cem'an iki yüz yetmiş zira' arsa-i memlüke-i haliyeyi
127)ve yine Mahmiye-i İstanbul'da Fethiyye Mahallesi'nde vaki' Fethiyye Cami'
kurbunda müceddeden bina ü ihya ve zikrolunan dokuz buçuk masura sudan bir
masura ma-i leziz
128) icra buyurdukları çeşme-i matbü'ayı

ve yine mahmiye-i mezbüreda Yeni

Kapu'yla Dolap Kuyusi beyninde Takiyyeci Mahallesi'nde sabikarı Baruthane
Rüz-namecisi
129) Mehmet Efendi Hanesi kurbunda müceddeden bina ve marru'z-zikr dokuz
buçuk masura sudan kanavat-ı muharrere ile bir masura ma-i leziz icra
buyurdukları
130) çeşme-i merğübeyi ve yine mahmiye-i mezburda Şehr-ernini Çarşısı kurbunda
Uluyol üzerinde vaki' diğer Abdal Cami' dimekle ma'ruf cami-i şerif civarında
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131) bina ve ihya ve zikri mürur iden dokuz buçuk masura sudan kanavat-ı müsennat
ile bir masura su icra buyurdukları çeşme-i latif ve yine
132) arsasının Merhum Körükçibaşı

Vakfı'na

beher-şehr bin sekiz yüz akçe

mukata'ası olup ebniyesi vakıf-ı müşarun-ileyhin mülk-i müşteraları
133) olup Mahmiye-i İstanbul'da Mercan Ağa Çarşısı başında vaki' iki taraftan
Küsbeciler Hanı dimekle ma'rüf han ve bir taraftan ba'zen
134) Arabacıbaşı Vakfı olan dekakin ve ba'zen yine mezbür Körükçübaşı Vakfı olan
dükkanlar ve bazen anlara muttasıl ahar han ve ba'zen yine mezbür
135) Körükçibaşı Vakfı olan dükkan ve ba'zen tarik-i anım ile mahdüd ve her biri
demir kapuli ve demir pencereli fevkani yirmi iki bab oda
136) ve dehliz ve sofa ve yine demir kapuli ve demir pencereli on yedi bab tahtani
odaları ve yine tahta kapuli altı bab tahtani odaları ve yine tahtani ve
137) fevkani altı bab tahta kapuli kemer odaları ve ahür ve su hazinesi ve abdest
haneyi ve han vasatında vaki' kurşun puşideli berber dükkanı
138) ve fevkani ve tahtani altı bab kenif ve dört bab kar-gir dükkanları ve anifen
zikri mürur iden dokuz buçuk masura sudan müfrez kanavat ile
139) memlüke-i muharrer bir buçuk masura ma-i lezizi müştemil kar-gir hanı ve
kezalik mahmiye-i mezbürede vaki' Rüstem Paşa Cami-i Şerifi kurbunda
Çelebioğlu
80
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140) Mahallesi'nde bir taraftan Şerife Hatun menzili ve bir taraftan Ayasofya-i Kebir
Evkafı arazisinden olup binası ruz-name hulefasından Ali Halife'nin
141) mülkü olan han duvarı ve bir canibinden el-Hace Yusuf zevcesi Emetüllah
Hatun menzili ve taraf-ı ahardan İbrahim Paşa Evkafı'ndan Nalband el-Hace
142) Hüseyin menzili ve bir tarafdan tarik-ı anım ile mahdüd olup Merkum İbrahim
Paşa Vakfı'ndan mukataalı bi-hisab-ı terbi'ı üç yüz iki
143) zira' arsa ve müteveffa Abdülkerim Efendi Vakfı'ndan mukataalı bi-hisab-ı

mezbür yüz seksen zira' ve Ayasofya-i Kebir Vakfı'ndan kezalik
144) kırk iki zira' mukata'alı arsalar üzerinde mebni fevkani on bir bah ve tahtani
yedi bah mecrnü'ı demir kapuli ve demir pencereli kar-gir on sekiz bah
145) odayı ve su kuyusini ve musluk ve kenif ve bir odabaşı odasını müştemil mülk
hane ve yine Kasaba-i Çorlu'da vaki' İmaret Sük'ırıda lede'l-ehali
146) ma'lümü'l-hudüd

birbirine muttasıl dokuz bah mülk dükkanlarını ve yine vakıf

ı müşarun ileyh -Esbeğa'l-lahü ni'amehü aleyh- hazretlerinin dahil-i havza-i
mülkleri
147) olan Cezire-i Kıbrıs'ta Kaza-i Hirsofi tevabiinden Poli nam karyede lede'l
ehali Sultan Çiftlik'i dimekle şöhret-şiar olup
148) mümtaz ve muayyen; tahdid ve tavsiften müstağni bir bah fevkani ve iki bah
tahtani ve dört bah hizmetkar odaları ve bir kebir ambar ve üç bah
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149) pembe mahzeni ve iki ahur ve bir samanhane ve havluyi müştemil mülk çiftlik
menzilini ve çiftlik-i mezbür ile tasarruf olunup karye-i mezbüre
150) sınırı dahilinde kain ınde ehali-i'd-diyar ma'Iümü'l-kat' ve'f-mikdar hassa ve
ğayr-i hassa senevi canibi miriye yüz kırk iki ğuruş
151) mukataa-i kadimesi olan bin dönüm tarlaların malikanesi ve yine hark ve bend-i
memluk ile muhrez arazi-i mezküranın hakk-u sakyi olmağınla
152) kadimden cereyan idüp mecrasına tebe'ıyyet ile iktisab-ı mülk iden ma-i
muayyeni ve yine karye-i mezbüremde mevazi-i adidede mağrüs yüz yirmi dip
153) zeytun ve on beş incir eşcannı ve marru'f-beyan eşcardan ma-ada hala ğars
olunup ve her nev'den ba'de'l-yevm vakf olmak üzere ğars-ı terviyesine
154) mübaşeret olunan eşcarın cümlesine ve Nefs-i Hirsofi Kasabasında ma'Iümü'J
hudüd arsa-yi memlükeyi ve mamı'f-evsaf çiftlik içinde mevcüd
155) sağir ve kebir altı aded kazğan ve altmış aded bakır evanı ve bi'l-cümle alat-ı
haraset ve kırk sekiz re's camuş ve yirmi çift öküz
156) ve doksan re's sığır, ve kebir inek ve sekiz merkeb ve altı yüz otuz re's koyun
ve dört yüz elli re's keçi ve yetmiş yedi re's
157) sağır ve kebir kısrak ve dört re's katırı ve yine salifü'z-zikr Kıbrıs Ceziresi'nde
vaki' havass-ı hümayundan olup senede canib-i
158) miriye ber-vech-i maktu' iki yüz elli ğuruş virilmek üzere Hırsofi Nahiyesi'nde
Nefs-i Hirsofi ve Surili ve Holi ve Semyo ve Sirana
82
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159) ve Poli ve Katika ve Limaso Nahiyesi'nde Piskobi nam karyelerin senevi iki
yüz elli ğuruş mal-i mirisi olmağla meblağ-i mezburları her sene
160) canib-i mirime vermek üzere kura-i mezküranırı a'şar ve rüsümundan hasıl faiz
ile anifen mezkur olan çiftlik ile tasarruf
161) olunan tarlaların senevi yüz kırk iki ğuruş maktü'undan

fazla-i mahsülat-ı

muayyeneyi dahi cenab-ı hilafet-penah ve saltanat-ı dest-gah
162) kerimü'ş-şan, azimü'f-ünvan Sultan-ı zaman Şehinşah-ı devran -Ce'ale'f-lahü
süddetehü's-seniyye-

mukassimen

li'J-erzak ve sayyede anbetehü'l-aliyye

merci'an li-mülüki'f163) afak Hazretleri taraf-ı bahiri'ş-şereflerinde

vakıf-ı zi'f-avatıf müşarun ileyh

hazretlerine i'ta ve temlik ve yed-i kerimelerine sene ışrine ve mie ba'de'l164) elf tarihiyle müverrah ve tuğra-yı ğarra-yı sultani ile muanven ve müveşşah
berat-ı al-i şan atıfet meşhün. ve temlik-name-i hümayun-i ihsan
165) olunmağla vasıl-ı dest-i temellükleri olan akar-ı marru'f-beyônı ve yine taraf-ı
bahiri'ş-şeref-i şehinşah ve kıbel-i şehr-i yarı ma'delet penahiderı vakıf-ı
166) müşarun ileyh hazretlerine i'ta

ü

ihsan ve yed-i kerimelerine verilen mülk

name-i hümayun muntükı üzere dahil-i mülk-i sahih ve memlekat-ı sarihleri
167) olup Vilayet-i Rum İli'nde vaki' Zihne Kazası'na tabi' her birinin hududu bi'l
cümle öşür hasıl olur mezari' bi-haseb-i şer' mümtaz ve,
83
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168) Defterhane-i Sultani'de mestur ve muayyen olan Karye-i Marmara ve me'a
Keşdiyi Akça Urgan ve Karye-i Piromişte ve Karye-i Toksanyüz ve Karye-i
Canusi ve
169) Karye-i Goryani narn-ı diğer Gorınca ve Mezra'a-i Şiştak ve Mezra'a-i Locna
ve Mezra'a-i Suriçe ve Siroz Kazası'na tabi' Karye-i Subaşı nam kura
170) mezari'r vesair bika've müsebbelat-ı salifü'I-beyün tehiyye ve i'dad-ı zad-ı
yevm-i mead olmak üzere Ii-vechi'l-lahi'f-meliki'Lcelil

vakfu tesbil

171) ve avn-ı tevfık-i ilahi ile müddet-i yesirde itmarn-ı tekmile muvaffak olup
hasbeten Ii'l-lah vakf ve teslim ile'l-mütevelli buyurdukları bi'z-zat beyan
172) ve ikrarları bu mahalle müntehi olduk da şerayit-i vücüh-i mesarif ve zavabit-i

sunüf-i vezayif beyanı ma'rezinde te'sis-i rnebani-yi vakf
173) ve teşyid-i deayim-i hare

ü

sarf hususunda canib-i şeriflerinden tevkil buyurup

vekaleti yine sahibü'l-hayr celilü'l-kadr hazretlerinin şerefyab
174) hidmet-i saadet iktisabları olan huddam-ı müstevcibü'l-ikramları

refezesinden

umde-i hademe-i südde-i seniyye ve kıdve-i müstahdimin hazret-i
175) aliyyeleri olunup hala hazine-darlıkları hidmetinde müstahdem Ahmet Ağa ibn
Mehmed ve zi'f-mehasin ve'f-measir el-mütehalla bi-hılyeti'f-mefahir hala
176) mühür-darlıkları hidmetiyle mükerrem olan Abdülbenna Ağa ibn Mustafa
şehadetleriyle sabit olup sübüt-i vekaletine hükm-i şer'i lahik
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li'l-ikram

umdetü'f-müderrisini'Lkiram
ev

kethüdalığı

hidmetinde

müstahdem Ahmet Efendi
178) İbn

Mehmet

-Amelehü'I-Iôhü'ş-şekür

bi-lütfihi'l-mevffır

hazreti

vakıf-ı

kesirü'l-birr vel-avatıf hazretleri taraf-ı şeriflerinden ikrar-ı vakf-ı tesbil ve
irade-i rucü'
179) ve tescil ve dakik il celil ve kesir il kalil ma-la-büdd minh olan hususun
cümlesinde vekil olduğu sabit ve mütehakkak olmağıyla sabik ve lahik bu
kabale-i celilede
180) muharrer ve mesffır olan Umurun sübut-i sıhhati müsebbelat-ı mestüranın
tahakkuk-ı vakfiyyeti bi't-tav'r's-saff, a'nın ikrar ve i'tirafı ile mütebeyyen ve
müsbet ve müteayyen
181) olduğu cihetten beyan-ı şerayit-i mesarif ve tebyin-i zavabit-i vezayife
mütesaddi olmak ma'rezinde sahibü'f-hayrat ve vazı'u'f-müsebbelat

hazretleri

taraf-ı
182) şerifinden itmam-ı emr-i tescil ve tehasum içlin mütevelli nasb olunan haizü'J
megadiri' s-seniyye, rakı-i medarici 'r-rutebi' 1-aliyye umdet-i ashabi' ş-şerefi' ş
şafi', kıdvet-i
183) erbdbi'l-rrıecdi'l-bôzih, sahibü'l-avatıf ve'f-mekarirn sacidü'f-ezyali'f-lütfi ve'l
merahim mukarrab-i rükn-i saltanat-I refi'a hazreti sahibü'Lidareti'Lmüni'
184) bi'l-fi'l

sahibü'l-hayr,

celilü'l-kadr

hazretlerinin

kethüdaları

el-Hace

Abdurrahman Ağa ibn Mehmet müvacehesinde takrir-i kelama mübaşeret ve
tahrir-i merama mübaderet
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185) eyledi ki hazret-i müvekkil müsebbilü'Lhayrat -Hafaza'f-lahü arı-tatrikı'J-afat
takarruben

ila-Rabbihi'l-Kcrim

ve

ibtiğaen

li-merzatihi'f-amim

evvela

kendülere taraf-ı padişah-ı
186) rüy-i zemin ve canib-i halife-i resül-i Rabbi' I-alemin kablinden zikri mürur iden
Cami'i Şerif ve ba'zı müşteğılatı bina içün i'ta ü temlik-i
187) sahih ile temlik buyrulmağla mülk-i sarihleri olup anifen keşide-i silk-i tahrir
olundıği üzere Galata Kazası'na tabi' Kasaba-i Kasımpaşa
188) muzafatından Tersane-i Amire'de vaki' arsa-i muayyenede ve ba'dehü Darü'I
Hilafeti'l-Aliyye Kostantiniyye-i Mahmiyye'de Sırma Keşhane yerinde bina ü
ihya buyurdukları
189) cami-i şerif ve mescid-i latif ve imaret ve dershane ve tekye ve çeşmeler ve
müsteğallatı

ve sair idraratı bi'l-cümle vakf u teshil ettikleri bi'l-fiil takrir-i

sabik
190) ve tahrir-i lahik üzere müsbit ve mütehakkik olduktan sonra evvelen ikamet-i
kaffe-i mühimmat ve riayet-i amme-i mesalih-i müsteğallata mühim ve meşğüf
i istikamet
191) ve diyanet ile ma'rfıf ve emanet ve siyanet ile mevsuf meşrut olanların erşed ve
aslahı mütevelli nasb olunup ol dahi merasim-i tevliyeti riayette
192) kemal-i ihtimam ve vezayif-i mürtezikayı tahsil ve i'tada ihtimam-ı iltizam ve
müsteğallatı

ecr-i misillerinden noksana icardan fevka'l-ğaye ictinab

193) ve rub'-ı idraratı hıfz u siyanet ile iktisab-ı sevab-ı bi-hisab ile ve lede'J-iktiza
emr-i ta'rnir ü termimi sair mesarife isar ve takdim idüp mukabelesinde
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194) yevmi iki yüz akçe vazife-i tevliyete müstehakk ola ve yine fenn-i kitabında
mütemerrin ve sadakat ve teyakkuz-i mütebeyyin-i afif ve lebib kimesne katib
olup ba'de müra'ati'f195) hidmet yevmi on akçe vaziye mutasarrıf ola ve yine hidmet-i cibayete kemer
beste ve i'timada şayeste meed ü sa'y bir kimesne cabi olup yevmi sekiz akçe
196) vazife-i cibayete mutasarrıf ola ve yine mücevvid ve hoş nefes ve zahid-i
takrinin nefs bir alim ve amil kimesne tersanede bina olunan cami-i pür-enverde
197) hatip olup cumuat ve e'yadda ala-vechi'l-mu'tad huteb-i beliğa inşad idüp
yevmi on yedi akçe hitabet vazifesine mutasarrıf ola
198) ve yine mücevvid ve rnürettil-i salah ve takva ile mükemmel, salatın sünen ve
vacibat ve adab ve müstehabbat ve mefasid ve mekrühatını alim iki nefer
199) hafız-ı Kur'an-ı Azim ve vakıf-ı vücüh-i kıraat-i Furkan-ı Kerim kimesnelerden
biri cami-i şerif-i mezkürada imam-ı evvel ve biri imam-ı sani olup münavebe
200) ile evkat-ı hamsede cemaat-i huzzar-i müslimine imamet eyleyüp her biri yevmi
on altışar akçe vazifeye mutasarrıf ola. İmam-ı evvel ve sarıi
201) ve her biri ba'de-salatil-fecr Sure-i Yasin-i Şerif ve ba'de-salati'z-zuhr
"Amene'r Resulü" aşr-ı şerifi, ve ba'de'l-asr; Süre-i Nebe-i Azim ve ba'de
salati' l-aşa
202) Süre-i Mülk-i Kerime tilavet idüp her biri ol mukabelede her biri yevmi dörder
akçe vazifeye dahi mutasarrıf olalar ve yine fenn-i tefsir ve
87
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203) hadiste mücaz ve va'z ü nasihat emrinde müsellem ve mümtaz, talakat lisanı
zahir, tenfız-i kelam terfık-ı kulüba kadir, taassup ve sem'adan
204) naşi nakl-i ekval-i zaifeden mütehaşi bir kimesne cami-i şerif-i mezkurda cum'a
günlerinde ba'de salati'l-cum'a cemaat-i hazirine va'z idüp yevmi
205) on beş akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine cami-i şerif-i mezkürda evsaf-ı
môrru'l-beyan ile muttasıf bir kimesne dahi yevm-i erbia vakt-i zuhrda vaiz olup
206) yevmi on akçe vazife verile ve yine salifü'z-zikr cami-i şerifte evkat-ı salatı
arif, ve şerayit-i ezan ve ikamete vakıf hôş-elhan ve hub-avaz
207) ve dekayik-i te'zine vukuf ile müsellem ve mümtaz dört nefer kimesneler
müezzin olup ba'de edai'l-hidmet her birine yevmi sekizer akçe vazife verile ve
yine iki nefer
208) müessir-i elhan sahib-i nefes kimesneler sala müezzini olup her birine yevmi
ikişer akçe vazife verile ve yine hafaza-i Kur'an-ı Azimü'ş-Şan ve hamele-i
Furkan
209) bahiru'f-burhandan dört nefer kimesneler cuma günlerinde devir-han olup cami
i mezkurda ala vechi't-tertil Kur'an-ı Azim'den birer cüz ve otuz cum'ada
210) bir hatm-i şerif olmak üzere ba'de't-tilavet her biri yevmi üçer akçe vazifeye
mutasarrıf olalar ve cami-i şerif-i mezkurda hatip olan kimesne ala vechi'l
mu'tad
211) ser-mahfe! olup yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir hôş-elhan
müsıki-dan kimesne na't-han olup kaide-i ma'hüde üzere cami-i mezkürun
88
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212) mahfelinde na't-ı şerif ile sami'Ine safa-bahş ola. Mukabelesinde yevmi beş
akçe vazifeye mutasarrıfola ve yine tarika-i sülüke üzere na't-ı şerif akabinde
213) bir kimesne muarrif olup yevmi beş akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine iki
kimesne cami-i mezbürda çabuk

Ü

çalak kayyim olup ikad-ı kanadil ve feraseti

214) cami-i şerif ve bevvablık hidmetlerini kema hüve'I-layık eda ettiklerinden sonra
her birine yevmi sekizer akçe vazife verile ve yine bir şahs-ı nazif ve
mukaddem ve zarif kimesne
215) şevketlü hünkarımıza mahsus olan mahfel-i refi'ın müstakil kayyimi olup
miftahı yedinde ve ol makam-ı aliyi pak ü tabir muhafaza idüp
216) ol mukabelede yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir meed ü sa'y
kimesne

cami-i

mezkürun

minaresinde

Ramazan-ı

Şerif vesair

leyali-i

mübarekede ikad-i
217) kanadil hidmetinde müstahdem olup yevmi dört akçe vazifeye mutasarrıf ola ve
yine bir çabuk

ü

çalak kimesne cami-i şerif etrafı ve keneflerin feraşeti

hidmetinde
218) olup yevmi altı akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine cami' -i şerif-i mezkürda bir
kimesne buhüri nasbolunup yevmi iki akçe vazife verile ve yine cami-i şerif-i
219) mezkünın tahtında vaki' mektebde terbiye-i sıbyana ve ta'Iim-i Kur'ana kadir
ve iffet ve salahı zahir bir kimesne muallim olup mukabelesinde yevmi on akçe
vazifeye
89
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220) mutasarrıf ola ve bir meed
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mukaddem kimesne dahi halife-i mekteb olup ona

dahi yevmi altı akçe vazife verile ve mekteb-i mezburda taallüm iden yirmi beş
nefer
221) sibyana her sene İyd-i Fıtır'da birer kıyame ve birer tiftik kuşak ve birer kavuk
ve birer mest ve pabuş verile ve yine sibyan-ı mezküranın her birine beher222) ayda beşer para dahi mütevellisi yedinden verile ve sibyan-ı mezkur için her
sene eyyam-i şitada bin akçelik kömür alıverile ve yine vakıf-ı kesirü'l
meberrat
223) cezllü'f-hayrat hazretlerinin Sırma Keşhane'de müceddeden bina buyurdukları
tekye-i vala ve dershane-i mualla ve imaret-i nezahet-araye ve Küsbeciler Hanı
kurbunda anifen zikri
224) mürur iden han-ı rasinü'Lerkan cari suların cümlesine bir mukaddem su yolcu
olup zikrolunan suların mecralarını daima tathir ve
225) vehn-i arız olan mahallerin ta'mir idüp ba'de edai'l-hidmet yevmi beş akçe
vazifeye mutasarrıf ola ve bunlardan ma-ada bala-yı mahalle-i şer'ıyyede ale't
tafsil
226) şerh u beyan olan çeşmelerin her birine dahi birer su yolci ta'yin olunup her biri
çeşmesının kanavat

ü

müsennatını

yoklayıp menba'larından

mahreçlerine

gelince
227) vaki' olan meremmeti kema-yenbeği ile her biri mukabelesinde yevmi birer
akçe vazifeye mutasarrıfola ve balada mestur olan Medine-i Çorlu' da
228) Gaziler Meydanı ve Kumyolu nam mahallerde bina
çeşmelerin su yolları için bir meed

ü

ü

ihya buyurdukları iki

sa'iy kimesne su yolcu
90
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229) olup marru'z-zikr çeşmelerin menba'larından

mahreçlerine gelince yollarını

tathir ve lazım gelen meremmetlerini idüp mukabelesinde yevmi üç akçe
230) vazifeye mutasarrıf ola ve her asrda su nazırı bulunan kimesneye taraf-ı vakftan
yevmi iki akçe vazife-i nezaret verilip ol dahi vakfın
231) su yollarını kerna-yerıbeği nezaret eyleye ve yine Su yolcular Kethüdasına dahi
yevmi bir akçe vazife verilip ol dahi su yollarının tathirine kema-yenbeği
232) ihtimam eyleye ve yine derün-i mahalle-i celilede zikri mürur iden çeşmelerin
her birine vaz'olunan su taslarını birer kimesne hıfz
233) idüp hidmetleri mukabelesinde her birine yevmi birer akçe vazife virile ve yine
sahibü'L-hayr olan celilül-kadr hazretlerinin marru'z-zikr
234) İstanbul'da Sırma Keşhane yerinde müceddeden bina ve ihya buyurdukları
mescid-i şerifde mücevvid-i Kur'an ve mürettil-i Furkan bir mütedeyyin
kimesne imam olup vazife-i
235) yevmiyesi on beş akçe ola ve yine mescid-i mezkurda iki nefer hôş-avaz ve
fenn-i mikatda müsellem ve mümtaz kimesneler müezzin olup her birinin
vazife-i
236) yevmiyesi altışar akçe ola ve yine taharet ve nezaheti müteayyen ve kuvve-i
cismaniyesi mütebeyyen kimesne kayyim ve ferraş olup ikad-i kanadil ve sair
hidmat-i
237) lazimesirıi tekmil edip yevmi altı akçeye mutasarrıf ola ve yine Ieyali-i
mübarekede ve şehr-i Ramazan-ı Şerifin her gecesinde mescid-i şerif-i
91
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238) mezkur minaresinde bir kimesne kandilci olup, mu'tad üzere minarede ikad-i
kanadil ile mukabelesinde yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola
239) yine rıehavet ve tekasülden beri bir kimesne bevvab-ı tekye ve ferraş-ı meydan
ve kenif olup vazife-i yevmiyesi üç akçe ola ve tekye-i mualla-yı mezkurda
240) Tarik-i Halvetiye'den bir arif-i Rabbani ve alim ve amil-i Şeri'at-i Nebevi
mürşid-i kamil zat-ı şerif seccade-nişin-i meşihat olup ehl-i sülüke rahnüma ve
241) suleha-i mürtazına pişva olup yevmi elli akçe vazifeye mutasarrıf ola ve hucrat
ı tekye-i mezbürada tarik-i mezburdan ulüm-i zahire ile
242) araste ve sülük-i riyazet ile piraste süleha-i salikin ve fukara-i mütasavvifinden
talib-i istirşad ve ehl-i salah

ü

reşad on altı nefer kimesneler

243) sakinler olup ferağ-ı bal ile ibadat ve a'rnale müdavernet işkimal-i tarik-i
tasavvufa mübaderet ve müsaberet eyleyeler. Her birine yevmi beşer akçe
244) harçlık yed-i mütevelliden verile ve ol tekye-gah-ı menbeı'l-feyzde seccade
nişin-i irşad olan aziz muhterem tekye-i münifeye muttasıl ve süknası kendülere
245) meşruta menzilde sakin olup taşrada sakin olmayalar ve külle yevm kable'l
ğurüb ba'del-aşa dervişan ile müctemi'an mescid-i şerif-i mezkurda cehri
246) zikrullah idüp her gece ehl-i sülukun kat'ı meratib idecekleri vakit ki; sülüs-i
ahirdir cümle-i pidar ve aziz ve muhterem ile teheccüdi kılıp salat-ı fecr
vaktinde
247) evrad

ü

ezkara meşğül ve salat-ı fecr akabinde Sure-i Yasin Şerife tilavet

olunup ha' dehü vakt-i işrak olunca Seyyid-i Münciye-yi Kudsiyye vird-i şerif
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248) okunduktan sonra işrakin kılınup her biri odalarında kendi halinde olalar ve
leyali-i isneyn ve cum'a usül-i halvetiye kema hüve mu'tadü's-selef icra olunup
249) kaiderı ve kaimen cehri zikrullah ideler lakin muhtelefün-fıh olan devran ve hay
ve hıl'ya cevaz gösterilmeyip hararet-i tevhid-i şeriften müteessir bi-ihtiyar
vecde
250) gelüp sema ve devre tasaddi edenler men-i leys ile ile men oluna ve yine ol
tekye vala kurbunda bina ve ihya buyurdukları imaret-i bi herntada külle yevm
251) sabah vakti pirinç çorbası ve asr vakti buğday şurbası tabh-olunup dershane ve
tekye hucratında sakin olanlara mu'tad üzere her vakitte birer
252) kase şurba ve birer nan tevzi' oluna ve her sene şehr-i Ramazan'da yevmi on
yedi vakiyye lahrn-ı ğanem alınıp her gün tekye şeyhine üç vakiyye ve
dershanede
253) müderris olana iki vakiyye lahrn verilip on iki vakiyyesi dahi imarette tabh
olunup tekye ve dershane hucratında sakin olan dervişana ve talebe-i uluma her
254) akşam ales-seviyye

tevzi' oluna ve kezalik cuma gecelerinde ve Şehr-i

Ramazan'ın her gecesinde pilav ve zerde pişip marru'z-zikr hucrat erbabına
255) birer kase ve birer nan verile ve eğer tabh'olunan ta'amdan bakiyye kalursa
imaret dairesi içinde tenavül idüp dışarı çıkarılmamak üzere
256) ba'z-ı fukara-i mesôkine it'üm oluna ve aşru'l-muharremi'l-haramda
olunup kezalik hucrata tevzi' oluna ve leyali-i mübarekede vakt-i
93
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257) iftarda fukara ashabına pilav ve zerde verile ve yine imaret-i mezkürede
istikameti zahir ve iffet ve diyaneti bahir bir kimesne imaret şeyhi
258) olup tabh'olunan ta'ama nezaret ve tevzi' ve taksimde adalet idüp ba'de't-tevzi'
vakıf-ı kesiru'l-haynn vücüd-i mes'üdi afat ve ekdardan
259) masun ve mahfuz olmak içtin dua ve fukara ve mesakini amin-han idüp tilavet-i
fatiha-i şerife ile hatm-i kelam canib-i veliyyü'rı-nimet
260) isticlab-ı hayr ve duada ihtimam eyleye. Vazife-i yevmiyesi altı akçe ola ve
yine bir sahib-i rüşd ve kiyaset, ve sük ve pazar ümürunda ehl-i feraset
261) mu'temed

aleyh kimesne vekil-i harcolup havayic-i imareti bila-ihmal ve

ihtimal narh-i rüzi üzere iştira ve her nev'ı vakt ve zamanıyla
262) almağa takayyüd-i tam ve sa'y-i ihtimam ile vazife-i yevmiyesi sekiz akçe ola
ve yine bir hıfz ve harasete kadir ve istikamet ve ifafı zahir kimesne kilôri
263) olup ba'de-edai'J-hidmet yevmi dört akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine emr-i
kitabette sahib-i basiret ve mesarif ve ihracatı hususunda
264) ehl-i kiyaset ve feraset bir kimesne katib-i kilar olup kema yenbeği eda-i hidmet
ettikten sonra yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine
265) tabh-ı ta'amda üstad, aş-pazlık san'atında kamilü'f-istida'at

bir nefer kimesne

tabbah olup külle yevm sabah ve asr vaktinde şurba
266) ve leyali-i cumada ve ramazan-ı şerifte her gün pilav, zerde tabh ve taslara
kadr-i kifayet tevzi' ve hidmat-i lazimesin ba'de'f-edô, yevmi
94
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267) altı akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir çabuk mecd-i sa'iy kimesne şakir-i
tabbah olup yevmi üç akçeye mutasarrıf ola ve yine sehavet ve
268) tekasülden ari bir kim esne kase-şür olup kase ve kazğan ve kefçeleri pak ü
pakize ede yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir
269) nakkad ve hurtle-bin kimesne pirinç ayrıtlayıcı olup ba'de-edai'l-hidmet yevmi
iki akçe vazifeye mutasarrıfola ve yine bir tevana kimesne kendüm-küb olup
270) hidmet-i mukabelesinde yevmi beş akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir
kardan kimesne nakip-kase ve nan olup ba'de-edai'l-hidmet yevmi üç akçe
271) vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir çabuk ü çalak ve nazif ve pak kimesne
ferraş-ı imaret olup hidmeti mukabelesinde yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf
ola ve yine bir
272) ... vakur redd-i kabulde cesur kimesne bevvab-ı imaret olup fukara ve ğurebaya
rüy-i dil ve her ea aş anca baş ma-sadak olan bi-edebane dür-başçin
273) çebin izhar idüp layıkı üzere der-hanlık hidmeti eda eyleye mukabelesinde
yevmi iki akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine môrru'f-beyan ders-hanede
274) bir fazıl-ı yegane ve alim-i bi-bahane usul ve fürü'da mahir ve her fenden
ifadeye kadir edip ve lebib kimesne heftede dört gün tedris idüp yevm-i sebt
275) ve yevm-i isneyn tefsir-i şerif ve hadis-i şerif, ve erbi' a ve hamis fıkh-ı şerif ve
sair mevaddı takrir ve ta'Iim ve tefhim ve her dersin akabinde vakıf-ı celilü'lkadr'i
95
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276) hayır dua ile yad eyleye, vazife-i yevmiyesi doksan akçe ola. Emma bi-şartı an
ki cebhe-i sabahat iltimas-ı ğubar ve sem'a ve taassubdan muarra ve lehçe-i
fesahat
277) ihtivası ve dahl-i taaruzdan müberra ale'f-husüs

han-gôh-ı

muallalarında

mütemekkin olan erbab-ı sükun tetavül-i dest-i taarruzi reva görmeyip gerek
seccade-nişin-i

278) irşad; gerek dervişan

riyazatı

mu'tad taraflarına sarf-ı endazlıktan kemal-i

mertebe-i ictinab ve ğayet-i ihtizar ile hilafı zuhur ederse ol asrda
279) ... refi'ul-makam

nafizü'l-ahkam

sadrazam

hazretleri,

şeyhu'I-islarn

ve

kazaskerler ma'rifetiyle ol makama layık ve fünün-i şetta'da fayik
280) bir mu'tedil zat-ı mükerreme tevcih buyuralar ve bir hilye-i salah ile mütehalla
kimesne ders-hane-i mezkurda buhüri olup ol meclis-i nefıs-i meymenet-i
enisde ve hengam-ı tedrisde

281) hazır olanların dimağ-I kuva-yi batineleri revayih-i nikat-ı tefasir-i şerife Ve
fevayih-i idrakat-ı ehadis-i münifeden muattar olduğu gibi rneşamm-ı ikad-i
buhur eyleyüp
282) zahirlerin dahi düd-i buhur ile mübahhar eyleye ba'de-edai'l-hidmet

yevmi iki

akçe vazifeye mutasarrıf olup ve canib-i vakfdan kifayet mikdarı
283) buhur alıverile ve dershane-i mezküreya vakıf-ı rnüşarun ileyh hazretleri dahil-i
kütüphane-i

temellükleri olan kütüb-i tefsirden intihab ve ifraz ve her

284) fenn-i mahsusa olanları muayyen ve mümtaz kılıp li-vechi'J-lahi teala vakf u
habs ve ale'f-islami

Hazret-i

Şeyhül-islam

Seyyideyn-i Bedreyn
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285) Bedreyn

hazeratının

<,

,

imzalarıyla

defter

ve dershane-i

mezküreye

vaz'ı

buyurdukları kütüb-i nefise-i mevküfeyi hıfz ve haraset içlin sahib-i
286) kiyaset ve ehl-i basiret her fenne dair olan nüshaya vakıf ve sair-i kütübi arif bir
kimesne hafız-ı kütüb olup ve her hafta pazar günü ve salı günü
287) kütüphane kapusuni feth eyleye ve mütalaaya gelenler murat ettikleri kitapları
derün-i kütüphanede mütala'a edip bir kitap taşraya verilmeyip bu vech
288) üzere hidmet-i Iôzimesini eda eyleye, mukabelesinde yevmi on beş akçe
vazifeye mutasarrıf ola. Emma şart-ı mezkurda musamaha olunup kütüb-i
289) mezküreden bir verak taşraya verildiği mesmu' olursa azl olunup yeri bir
mu'temed aleyh kimesneye tevcih oluna ve dershane hucratında sakin olup
290) derse hazır olan talebe-i ulumun her birine mütevelli-yi vakf yediyle yevmi
beşer akçe vazife verile ve vakıf-ı ali-yi makam -Hafaza'llahü'l-meliki'l291) allam- hazretlerinin şunlt-i ekidelerindendir ki meşihat-ı tekye mahlüle oldukda
ol asrda Şeyh-i meşayihi'I-islôrn Sadreyn hazeratı
292) ma'rifetiyle Tarik-ı Halvetiye'den mücaz ve münib ve etvar-ı seb'a'da kat'ı
meratib ederek tekmil-i tarikat etmiş ulüm-i zahirede kamil ve me'arif
293) cüz'iyye ve külliyyede mahir ve mükemmel her veçhile pişva-yi ehl-i süluk
olmağa şayeste zat-ı mükerremi cümleden intibah idüp seccade-nişin-i irşad
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vazife-i

-

__ ,..,.

tedrisi

\

-

of.•

mahlüle

oldukda

yine kema-kan

şeyhulislam ve kazaskerler huzurlarında Iedel-imtihan istihkakı
295) rıümayan olan feridü'l-asr, vahidü'd-dehr ilm-i tefasir-i şerifede mümtaz ve
takrir-i ehadis-i nebeviyede mücaz fadıl-ı yegane ve amil ve alim-i
296) bi-bahane riya ve sem'adan ari taassup ve taarruzdan beri bir kimesneye tevcih
buyuralar ve dershane-i mezkürede bir kimesne bevvab ve ferraş-ı meydan
297) ve kenif olup hidmet-i Iôzimesini ba'de'l-eda yevmi üç akçe vazifeye
mutasarrıf ola ve vakıf-ı kesirü'l-avatıf hazretleri bundan akdem
298) Tersane-i Amire kurbunda bina buyurdukları cami-i şerifte tilavet olunmak
üzere evkat-ı selasede otuz cüz-i şerif otuz nefer ademe tevcih
299) ve yedlerine berat-ı al-i şan verilip lakin mezburların ekseri İstanbul'da sakin
olmakla külle yevm deryadan güzer emr-i asir ve ol tarafa sakin olanlar dahi
300) gelmemekle şart-ı mezkur mer'i olmayıp tebdil

ü

tağyir-i şürüt dahi vakıf-ı

celilü'l-kadrin yed-i kerimelerinde olmakla mezburlar ref ve ecza-i şerife-i
mezküre
301) anifen zikr-i mürur iden Sırma Keşhane yerinde bina buyurdukları mescid-i
şerife nakl olunup zikrolunan otuz cüz-i şerif mescid-i şerif-i mezkurda
302) ba'de salati'z-zuhr tekye ve ders-hane odalarında sakin on altı nefer dervişan ve
on nefer talebe-i ulum ki mecmü'ı yirmi altı nefer kimesne
303) olup; bunlardan ma-ada tekye ve dershane ve imaret içinde sakin olanlardan bu
hidmeti edaya kadir olan müstahıkkinden dört nefer kimesne dahi intihab
98

Vakıf No: 10-1/35

-304

-$05

-306
•3,07

-308

-~09

-sıe
·3JI
-312
·'c:,;;

<,>.

@>

304) olunup min haysü'l-mecmü'

otuz nefer ehl-i kur'an kimesneler külle yevm

ba'de'z-zuhr birer cüz-i şerif tilavet edip her gün bir mecliste bir hatm-i şerif
ettiklerinden
305) sonra sevabını Sultan-ı Kevneyn Resül-i Sakaleyn Şefi' -ı usat meded-resi dil
hast-gan-ı arasat-ı aliyye ve ala alihi ve sahbihi ekmelü's-salavat hazretlerinin
306) rüh-i mukaddeslerine ve ali ve ashabı vala-cenab -Rıdvanu'l-lahi teala aleyhim
ecme'in- ervah-ı şerifelerine ve Selatin-i maziye-i al-i Osman - Enara'f-Iahü
307) berahinehüm-

ervah-ı şerifelerine ve sahibü'J-hayrat

cenablarının ecdad

Ü

ve vazı'u'l-meberrat

ceddatları ervah-ı şerifelerine ihda ve zat-ı sütüde

308) sıfatları ve ehlaf-ı saadet-i ittisaflarının vücüd-i pür vücutları afat

ü

ekdardan

mahfuz olup ve a'dası makhfır olmak duasını
309) hatime-i piraye meclis tilavet eyleyeler. Her birine yevmi ikişer akçe vazife
verile ve zikrolunan ecza-hanın her biri ihmal ve tekasül etmeyip
310) her gün bir hatm-i şerifi itmama kema yenbeği ihtimam ideler ve yıne
mukaddemen tersanede bina buyurdukları cami' -i şerifte tilaveti şart
311) olunan yedi nefer en' am-han dahi ref ı Sırma Keşhane ' de ihya buyurdukları
mescid-i şerife naklolunup dershane ve tekye hucratında
312) sakin talebe-i ulum ve dervişandan

hamele-i

kur'an Iami'u'f-envar

mücevvid-i furkan sati'u'f-esrar yedi nefer kimesne intihab olunup onlar dahi
99
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313) külle yevm ba'de salati'l-fecr tulü-ı şems vaktinde mescid-i şerif-i mezburda
müctemi'an Süre-i En'am-ı Şerif tilavet eyleyip hala padişahımız
314) Sultan-I Vala-tebar Hazretleri'nin zat-ı ferişte simat-ı hümayunları, cemi'-i
İslam eskamdan masun ve mahfuz ve devlet-i alileri
315) ila ma-şae'f-lah teala hulüd-i devama makrün olmak için dergah-I icabet-penah
kird-gara dest-i pervaşte-i dua olup kezalik
316) sahibü'l-hayrat ve sübülü'l-rneydan cenablarının ve evlad-ı kiram ve ehlaf-ı
zevi'l-ihtiramlarınınbeka-i ömr-i devletleri duasını zamime eyleyip ve her biri
yevmi
317) üçer akçe vazifeye mutasarrıfolalar ve zikrolunan ecza-hanlar ve erı'üm-hanlar
ve bevvablar tekye ve ders-hane ve imaret-i ma'rnüre dairesi içinde
318) sakin

müstehıkkine

meşruta

olup

taşrada

müteehhil

olan

kimesnelere

verilmeyip ve kezalik hucratda sakin olanlardan bir ferd-a-merd olmayıp
cümlesi
319) mültehi ve salih ve müttaki kimesneler ola ve balada tahrir olunan cüz
hanlardan biri ecza-i şerife için hafız-ı ecza olup tefrik ve cem'
320) ve muhafazada ihtimam eyleye. Yevmi iki akçe vazife mutasarrıf ola ve yine
ecza-hanlardan biri noktacı olup yevmi iki akçe vazifeye mutasarrıf
321) ola ve yine vakıf-ı kesirü'l-hayr ve celilü'l-kadr hazretlerinin Medine-i
Üsküdar Mahallatı 'ndan Gülfam Mahallesi'nde ihya ettikleri cami' -i şerifte
müstahsenül-ahlak ve
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322) inşa-i hutbeye bahiru'l-kadr vel-istihkak bir kimesne hatip olup yevmi dört
akçe vazife verile ve yine bir hôş-avaz kimesne sala müezzini
323) olup yevmi iki akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine carni'<i şerif-i mezkurda bir
kimesne devir-han olup yevmi iki akçe vazifeye mutasarrıf
324) ola ve yine hidmetine mukaddem bir kimesne kayyim olup yevmi üç akçe
vazifeye mutasarrıf ola ve yine vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinin Mahmiye-i
Kostantiniyye' de
325) Hobyar Mahallesi'nde izn-i sultani ve emr-i cihan-bani ile salat-ı cum'a ikameti
için müceddeden vaz' buyurdukları mescid-i şerifte ikamet-i cum'a olunmakla
326) bir carni'<i münevver olup anda vech-i sabik üzere bir zahiru'J-behce ve
bedi'u'f-lehçe kimesne hatip olup yevmi altı akçe vazife verile ve yine cami'>i
mezkurda
327) hamele-i Kur'an'dan

iki nefer kimesne devir-han olup vazife-i yevmiyeleri

ikişer akçe ola ve bir sahib-i nefes kimesne müezzin olup yevmi dört akçe
vazifeye mutasarrıf
328) ola ve yine bir meed ü sa'iy kimesne kayyim olup ba'de edai'l-hidmet yevmi
dört akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir kuvvet-i bedeniyye sahibi kimesne
ab-giş olup yevmi dört akçe

101
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329) vazifeye

mutasarrıf

ola

ve

yine

marru'z-zikr

Hobyar

Mahallesi'nde

müceddeden bina buyurdukları kar-gir mektebde ta'Iim-i sıbyana kadir; zabt ve
terbiyede mahir bir salih ve mukaddem ve mütedeyyin
330) kimesne muallim olup yevmi on beş akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir
meed ü sa'iy ve adab-ı ta'Iimi müra'I kimesne halife-i mekteb olup yevmi on
akçe vazifeye mutasarrıf
331) ola ve bir kimesne ferraş-ı mekteb olup ba'de edai'l-hidmet yevmi iki akçe
vazifeye mutasarrıf ola ve yine bir kimesne mektep kapısını açıp, vaktinde
kapayıp bevvab-ı mekteb ola,
332) vazife-i yevmiyesi iki akçe ola yine ab-gjşlik uhdesinden gelen bir kimesne
mekteb-i mezkurda ab-giş olup yevmi dört akçe vazifeye mutasarrıf ola
333) ve yine ol vakıf-ı meali-nisar ve arif-i avatif-i şiar hazretleri nev'ı diğer bir güne
pesendide-i eser ile zikr-i cemile mazhar oldular ki rafi'-ı ilm-i seyyidi'Lenam
334) zanü-zede-i halka-i ashab-i kiram Hazret-i Ebu Eyyub Halidi'l-Ensari - Aleyhi
rahmet-i Rabbihi'f-Bari- meşhed-i enver ve markad-i münevverelerinde her
leyle-i isneyn ba'de salati'f335) aşa cami'<i şerifin üç nefer imamı ve türbe-i şerifenin hademesi müctemi'an
Süre-i Mülk-i Şerife tilavet edip ba'dehü rnu'tad-ı kadim üzere Hazret-i
336) Halid'in menkıbe-i aliyye ve mediha-yi seniyyeleri haviye, kaside-i beliğa ve
ta'rif ile safa-bahş derün-i hüzzaril-müslimln

ve terfik-i kulüb-i ibadi'l-lahi's

salihin olunup
102
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337) devam-I ömr-i devlet padişah-I ma'delet glister Ve beka-i 'ızz

Ü

ikbal Vakıf-I

müni'u'l-eser dualarıyla hatime-i pira-yi meclis olalar ve bu esnada hademe-i
338) türbe-i şerifeden biri hüzzar-ı meclisi gülap ile ta'tir ve üd ile tebhir; ve biri ol
markad-i münevverede vaki' bi'r-i mübarekeden su çekip atşana saka oluna.
339) Bu mukabelede üç imamın her birine yevmi ikişer akçe ve na't-hana yevmi iki
akçe ve muarrif ve buhüriye yevmi iki akçe ve ab-glşe yevmi iki akçe
340) on nefer türbedara birer akçeden yevmi on akçe vazife verile ve senede yüz
dirhem üd ve on iki vakiyye gülap ve on iki vakiyye şem' -ı asel
341) verilip bu meclis-i muhteremin her isneyn gecesi irı'rkadına sa'y-i beliğ ve
kemal-i ikdam ve ihtimam oluna ve yine vakıf-ı müşarun ileyh hazretlerinin
şurüt-ı müekkede-

342) sindendir ki vakf-ı şerifleri mürtezikasının cümlesi hidmetlerinde ihmal ü
tekasül etmeyip her biri bi'z-zat hidmet-i Iazimesirıe müdavemet eyleye bila
özr-i şer'i
343) naib nasb etmeyip hidmetini ahara sipariş eylemeye. Ba'de haza müvekkil-i
kesiru'l-efdül, -La zale rnasünat-ı hıfz-ı Rabbihi'f-müteal- hazretleri levazim-i
cdmi-i mezküre mühimmat-I
344) imaret-i mesfüreyi bu vech üzere şart u ta'yin ve beyan buyurdular ki Tersane-i
Amire civarında bina ve ihya buyurdukları cami-i şerifte ve minare-i
345) pür-envarında mevzu' olan kanadil ikadı için kifayet miktarı roğan-ı zeyt iştira
olunup ve mihrabın iki canibine bir defa iki şem'-ı
103
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346) asel-i kebir vaz'oluna ve mihrabın yemin ü yesarında her gece ikad olunmak
için altmışar dirhem iki şem'-ı asel vaz'olunup kıt'an yağ mumu ikad ve
347) isti'rnal olunmaya ve Mahrniye-i Kostantiniyye'de Sırma Keşhane mevzı'inde
bina ve ihya buyurdukları mescid-i şerifte her gece ve minaresinde leyali-i
mübarekede ikad
348) olunan kanadil için kadr-i kifayet roğan-ı zeyt iştira oluna ve mihrabının iki
canibinde her gece firuzan olmak için kırkar dirhem iki şem' -ı asel
349) vaz'olunup ve leyali-i mübarekede ve şehr-i Ramazan-ı Şerifin her gecesinde
ikad olunmağa kadr-i kifaye iki şem' -I asel-i kebir dahi iştira olunup tarfeyn-i
mihraba
350) vaz'oluna ve imaret-i mezküre rnerernmatı-çün rüz-merre şurbaya bir kil pirinç
mısırı ve bir kil buğday verilip ve balada ta'yin olunduğu üzere Ramazan-I
351) Şerifte her akşam tevzi' olunacak lahrn için on yedi vakiyye lahrn-ı ğanem ve
bir buçuk vakıyye roğan-ı sade ve bir çeki hatab ve iki akçe mi'de-nevaz ve iki
352) vakiyye tuz ve yüz akçe nan sütü verile ve yüz akçelik nanın on beşi tekye
şeyhine, onu ders-hane müderrisine beşi imaret şeyhine ve elli ikisi tekye ve
353) ders-hane hucratında sakin olanlara muayyen olup baki kalan on sekizi dahi
bala-yı vakfiyede mezkur olduğu üzere bakiyye kalan ta'amdan
354) imaret dairesi içinde it'üm olunan fukara-i mesakine sarf oluna ve eğer "el
müse 'ırü hüve 'l-lahü teala" fehvası üzere pirinç ziyade bahaya çıkıp i'tidali
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355) tecavüz ederse her vakitte buğday çorbası pişip ve buğdayın kezalik bahası
ziyade olup pirinç rahis olursa her vakitte pirinç pirinç çorbası tabh
356) ola ve leyali-i cum'a ve şehr-i Ramazan-ı Şerifte pilav için iki buçuk kile
pirinç ve altı vakiyye rôğan-ı sade ve zerde için bir kile pirinç ve on vakiyye
357) asel-i musaffa ve kifayet miktarı za'feran ve iki vakiyye tuz ve bir çeki hatab ve
ancak Ramazan'da kifayet miktarı soğan ve büber ve senede beş
358) kil nohut ve her senede aş-pazlara şüst-i şü-yi kazğan ve kase için aster iştira
oluna ve senede bir def' a aşur için üç kil
359) hınta ve yüz vakiyye asel ve bin akçe mebüre-i lazime iştira oluna ve yine
senevi ücret-i hammal ve baha-yi kalay için üç bin akçe muayyen ola ve yine
imaret
360) içinde ikad olunmak için kadr-i kifaye şem' -ı rôğan ve rôğan-ı zeyt verile
tabbahine

senede

bir

kantar

sabun

verile

ve

marru'l-beyan

Hobyar

Mahallesi' nde
361) vaz'-ı minber ettikleri cami-i şerif içinde ve minare-i pür-envarda ikad olunan
kanadil için senevi otuz vakiyye rôğan-ı zeyt ve on vakiyye şem'-ı asel
362) verile ve yine mahalle-i mezbürede müceddeden bina ve ihya buyurdukları
mekteb-i münifin muallimine ve halifesine ve otuz nefer sıbyan-ı mektebe iyd-i
fıtırda birer kavuk
363) ve tiftik ta'bir olunur birer kuşak ve birer kapama ve birer pabuş ve mest verile
ve yine sıbyan-ı mezkfırenin her birine her ayda beşer para dahi
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364) mütevelli yedinden verilip ve sıbyan-ı mezkure için her sene vakt-i şitada bin
akçelik kömür dahi alı-verile. Mekteb-i mezbürda taallüm eden sıbyan
365) on yaşından ziyade olmaya ve Ayasofya-i Kebir civarında vaki' Üsküplü
Mahallesi'nde Üsküplü İbrahim Çelebi Mescidi dimekle ma'rüf mescidin ikad-ı
366) kanadili için muayyen yağı olmayıp muhtaç olmakla her sene mescid-i
mezbürda dahi yirmi vakiyye rôğan-ı zeyt ve on vakıyye şem'-ı
367) asel verile ve yine Üsküdar'da

Gülfam Mahallesi'nde

müceddeden vaz'-ı

minber buyurdukları cami' -i şerifte ikad-ı kanadil için her sene
368) yirmi beş vakiyye rôğan-ı zeyt ve sekiz vakiyye şem'-ı asel verile ve yine
sahibü'l-bayr mualla-kadr hazretleri bundan esbak tescil ve tebyin-i şerayit-i
369) kuyüdatla tekmil buyurdukları iki kıt'a vakfiyede rakam-zede-i ... bedi'atü'l
bera'u olan şerayit-i muharrere hususunda tebdil ü tağyir yed-i kerimelerinde
370) olmak şartına binaen; el'ün ba'zı şerayiti tebdil ü tağyir buyurup ba'de'l-yevm
bu vakfiye-i seniyyede düstürü'J-arnel olmak üzere karar vermişlerdir
371) ve min-cümle-i ol vakıf-ı vesi'u'f-avatıf hazretleri bundan akdem dahil-i havza
i temellükleri olan emlakirnden olup Mahrüse-i Galata muzafatırıdan
372) Amavutköy'ünde

vaki' bir taraftan Bağdat tercümanı menzili ve bir taraftan

ba'zen vadi, ve ba'zen İskorlat oğlu Dimitri zimmi menzili ve bir taraftan
373) sahil-i bahr ile rnahdüd haricen ve dahilen fevkani ve tahtani büyüt-i adideyi ve
iki halvetli hamamı ve cam-kan ve matbah ve fırın ve mahzen ve selsebilli
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374) ve kubbeli taşlı kebir oda ve divan-hane ve süddeli müretteb şüküfe bahçesi ve
limonluk ve deryaya nazır iki köşk ve şadırvan ve önünde bir kasr
375) ve üç aded su kuyusu ve sağ canibinde kebir havz ve iki su mahzeni ve iki
süddeli bahçe ve kanavat-ı memluke ile muhrez ma-i cari-yi lezizi
376) müştemil yalı ta'bir olunur mecmu' ebniye ve eşcarı mülk menzili bi-cemi'ı't
tevabi'ı ve'I-levahık ve yine hudüd-ı mezküre dahilinde vaki' bir kebir
377) dolap kuyusu ve bir kebir havz ve bağban odalarını müştemil zat-ı eşcar-ı
müsmere kebir bostan ta'bir olunur bahçeyi ve kezalik kanavat-ı
378) rnezküre ile muhrez bostan-ı mezbür için olan ma-i cariyi ve bostan-ı mezkur
mülhakatından üç kıt'a kürüm ve eşcar-ı mülk-i kiramlı
379) bağ dimekle ma'rüf bağları ki mecmü'un senede Sultan Beyazıt Vakfı'na bin
iki yüz akçe mukataası olup üzerinde olan ebniye
380) ve eşcar ber-minha mülk sarfları olmakla vakf ü habs edip tasarrufunu zat-ı
şeriflerinden sonra batnen ba'de batn evlad-ı kiramlanna
381) ve ba'dehüm itkd ve evlad-ı itkd ve ba'de inkırazi'I-küll marru'z-zikr Hobyar
Mahallesi'nde müceddeden bina buyurdukları mektebin vakfına zamm olunmak
üzere
382) şart u tescil buyurup müşteğıl vakfiye tahrir ettirmişler idi. Hala tebdil ü tağyir
yed-i kerimelerinde olmakla rucü' idüp marru'z-zikr yalının
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383) sükna ve tasarrufunu ve zikri sebkat iden bağ ve bahçelerin tasarrufunu tarih-i
vakfiye gününden necd-i necipleri ve veled-i hasib ü nesibleri İbrahim Bey
Hazretlerine şart u tahsis ve zikr
384) olunan yalıda sakin olup ve bahçeler dahi onun tasarrufuna mahsus olsun deyu
tasrih ve tansis buyurup ve muma ileyh İbrahim Bey'den sonra kendi sulb-i
paklanndan
385) mütevellid ol vakitte mevcut bulunan evlad-ı kiramlarının ale'l-umum zükür ve
inas'ı ve İbrahim Bey'in dahi evladının ancak züküru ale's-seviyye mutasarrıf
olup min zeker'in
386) ev ünsa kendi sulblerinden zuhur eden evlad-ı emcadlarından birisi ravza-ı
hayatta mevcut oldukça İbrahim Bey'in evladından inası müdahale eylemeye ve
vakıf-I
387) müşarun ileyh -Esbeğa'Ilahü ni'amehü aleyh- hazretlerinin kendi sulb-i evlatları
bi'l-cümle terk-i alem-i fani edip nevbet-i batn-ı saniye geldikte hazretlerinin ve
eğer
388) müma-ileyh İbrahim Bey'in sulblerinden mütevellid ve mütenasil olan ebna ü
evlad ve evlad-ı ebna'nın züküruna meşruta olup madem ki evlad-ı ebnadan
zükür mevcut ola.
389) Butün-i benattan mütenasil olan evladımın zeker ev ünsa dahi eylemeye - ve
ne'üzü bi'llahi teala- eslab-ı ebnadan gelen evlad-ı zükür münkariz olursa yine
eğer vakıf-I
390) Celilü'I avarif hazretlerinin Makir İbrahim Bey'in evlatlarından eslab-ı ebnadan
mütenasil olan evladın inası ile butünattan müteselsil olan evladın zükür
108
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391) inas'r ale's-seviyye mutasarrıf olalar ve -iyazen bi'l-lahi teala- evladı bi'l
külliye münkariz olursa itka-i atikata ve min zekerin ev ünsa evlad-ı evlad-ı
evlatlarına ale's-seviyye meşruta
392) olup ba'de inkırazi'Lküll
şerifelerine zamm

ü

bala-yı vakfiyede tahrir olunduğu üzere evkaf-ı

ilhak oluna ve zikrolunan yalı fi küll-i zaman eğer mülk

393) ve eğer vakf-ı ahar bina ve müsakkafat ile mübadele olunmayıp faraza
mübadele murat olunan akar-ı rub'u ve bina kıymeti cihetinden bundan evfer ve
ezyed olursa da
394) istibdaline cevaz gösterilmeye ve hazret-i vakıf-ı azizü'l-avatıf cenablarının
re'y-i ba-savablan bu vech üzere müstekardır ki nezaret-i vakf-ı şerifleri devlet
395) aliyyede mesned nişin-i makam-ı fetva olan meşayih-i İslamiyye hazeratına
müfevvez ve mahsus olup her asırda ol mesned-i refı'ada mekin olan
396) şeyhülislam hazretlerinden mütevekkı'dir ki ümür-i hare

ü

sarf vakfa nezaret ve

her hususta muhafaza ve siyanet buyurmakla ihraz-ı ücür-ı mesübat-ı celile
397) eyleyeler ve canib-i vakftan yevmi elli akçe vazifeye mutasarrıf olalar ve
kezalik

sahibü'Lhayrat

hazretleri

tevliyet-i

vakfı

evvela

kendi

nefs-i

nefıselerine
398) ba'dehü evlad-ı emcadlarının ekber ve erşed ve aslahına ve evlad-ı evlatlarının
kezalik ekber ve erşedi ve aslahına ve her asrdaki evlad-ı zükürdan
399) mevcut ola ol vakıfta inasa tefviz olunmaya ve -iyazen bi'l-lahi teala- ba'de'l
inkıraz itka-i atikatın aslah ve erşedine ve ba'dehüm evlad-ı itka-i
109

Vakıf No: 10-1/46

f.~·'".~.,'.~1 ~' _.. :,~,-:"t. _ -t ,_ '~-, _ _ _ :( f _ _ ~ . • t ', - _ ,'-\'_ 'ı,,c.*'"~'",,.l,,"':.,_ ~;._
)~/.!'~,ı,t~!tJ.~1,J,ı,ılıtı,l'.ı ••ı,.;ı:.t.r:•~•..tctX~,·~~.J"'""
,~ı<:·#-,,__·v _; -~, : : ~: _ .,_ 4*_-. __. ·":·. _ . ,~-- __ ,,, . ~
_*"·"'* ~ _-,d :""'--.,A:,,~~_
sss e . ~d
,~1¥'

I

.M'):

•

,~.• ,,_,

t;.lcJ..\l.ı'ı~~.i i.ı:..A4Jı,i,,ı),ı~t,ıJ!Jt A,11.1,ıJN*

. *~wz~,,;,;:•t;;~~,-._ ~ .:;,· - -· .- :-\;_.•- . _ ,~_;.,,· _ -,.,,/, - i ~wl;. ,
.
'İW<rt\4.;w,ı)~ıı.;,...,,,,#~~.;,.ı~,v).ıt,.~JIJ
·.· , · •..·•:f*"'
.•.· . . · ..ij'.:,t· . ~·.·
,• ~:·#••
. ·.·~·. .•··.
·.··.·.··.·.··· ,,'.'',
.<:;-:,,
ı\,· ..•• · f:.. ·· ·.,:.". ··.';''
-,-~, ••.·.·.·
• . ·.· //'. ' .\·.,,Iİ';..·.·.··.,··."1,,,

:"'· ...".t''
. ·..... ,

tjfı~.tt~~

:r.;S~.ı~:~~· .·
000

<'

.,.

V

:~

••••

~ · ~_.,,,,.,

.,._, '"Wt:-!>.,.,t~.-»

·

'-t:

_

.

.;402
,.403

~

~'p~J~,ıiJ!~~'*'ıf

'1,,ı;ı;U};,1,.ı.,w,,..,..;,,~......, •.•• ,,..\ı!ffı),.":....., ,I ••.• ~.
~,;~~ı&r,&;~ı~.;tı.ı~~)~;J)~r~j-¥.tV:,
\!'.~

m"fr'Zt,;,,:ff!},'!i,~tfiy -~~

i:'

--

~--·-····

·:·..

,·

,f:

,ti7J{;':;ı~;!;;,;~;~.;·~·~· ~'iA";~ .f;~~:;;-~~~.,
=-·

.. - ,

-M

_,.;/..,,,

-r

~,

';.•••.• •.·••..
1.. 1J1:··.··.•·,#• '\.#
'·.·.,·t'il!f•Lı,ı,J/':,~,ı
, .ı. •.•· .··, .
~l :««f~ı..tv,,,;;t

»·

'>-'-'

,,;,e.·'-"'>'!t-t-..+""-''ii '""" -' -{ ..••. "..,.,,..~*-*·"'

·. • .. •.'. • '
••.
-~~~,~-~,~,'.~~,~1~-:~:~, ri~--~~k~
.,,;,, ~;,!;f~J.,?t.ı;,ıti),ı J,...ıı)ı ,~fi·tı·~'"''~ ~~4L:,,tt1 fl1"* ••••• ,
~I.J"ıtı.J~ :.;u~~~.ı..Z;ı.ı! J'fs ı.ı,,ı.}.ı>ı;.~(ı,•.~h~£(~'~;J~i,;'.?ı1
0

r, --_\

0

)J

.f.;

-401

J.

..404
-405
-406

,-407
-408
-409

400) atikat ve evlad-ı evlad-ı itka-i atikatın kezalik aslah ve erşedine ve bunlardan
dahi zükurdan erşedi var iken inasa tevliyet verilmeye ve
401) her vakitte vakıf-ı keslrü'f-avarif hazretlerinin gerek evlad-ı emcad ve evlad-ı
evlad-ı evlatlarının ve gerek itka-i atikat ve evlad-ı evlad-ı evlatlarının
402) cümleden ekber ve aslah ve erşedi mütevelli olup sairleri tevliyet-i ümüruna
müdahale eylemeyeler -ve iyazen bi'l-lahi teala- ba'de inkırazil-kül re'y-i
403) hakimil-vakt ve ma'rifet-i nazır ile tevliyet uhdesinden gelmeğe kadir bir
müstekim kimesneye tefviz olunup vazife-i tevliyet olan iki yüz akçeye
404) mutasarrıf ola ve yine zikri sebk iden müsakkafat ve müsteğallat-ı icare ve
rub'undan vezayif ve mesarifterı fazlaya ola bi'z-zat
405) vakıf-ı kesirü'l-hayr ba'dehü evlad-ı emcadları ve evlad-ı evlad-ı evlatları karib
ve ba'id zükür ve inas'ı ale's-seviyye mutasarrıfolup beynlerinde müsavat
406) üzere iktisam edeler ve ba'de inkırôzi'f-evlat -vel-ıyaz bi'l-lahi min zalike
itka-i atikat ve evlad-ı evlad-ı evlatları min zekerin ev ünsa
407) vech-i sabik üzere fazlaya ale's-seviyye mutasarrıf olalar ve ba'dehüm fazla-i
mezküre asl-ı vakfa zamm ü ilhak oluna ve müsakkafat-ı
408) mezkürede iktiza eden meremmet-i imaret cüz'iyyen ve külliyyen fazladan olup
madem ki fazla ola usül-i vakftan bir akçe ve bir habbe meremınete sarf
409) olunmaya ve eğer mürür-i şühür ve eyyam ve kürür-i dühür ve a'vam ile şürüt-ı
muharrere ve tahsil-i mesarif-i mukarrarayı mura'at müteazzire olursa mutlaka
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410) Medine-i Münevvere ala münevveriha

deyu vekil-i nebil müma-ileyh

efzali't-tahiyye fukarasına meşruta ola

-efaza'f-lahü

sübhanehü

nevalehü aleyh- vakfın

usul-i zavabit-i muharreresin
411) ve kuyüd-ı şerayit-i mukarreresini ta'dad ü beyan ma'rezinde nev-urüs-i kelale

i mıntaka-i bend-i itmam ve kabale-i müdde'aya hatime-i pira-yi ihtişam olup
li-ecli't412) tescil mansüb

olan mütevelli-yi müma-ileyh

müvacehesinde

meclis-i şer'ı

enver-i şamih ve nadi-i refi'ı bazihinde müvekkil-i sahibi'l-hayr meali nisab eyyede'l-lahü
413) devletehü

mede'I-ahkab-

mezküreyi bi-remmetiha
müma-ileyh

hazretleri müsebbelat-ı rnezbüre ve müsteğallat-I
havza-i mülkiyetlerinden

ihraç edip mütevelli-yi

cenabına

414) vakfiyyet üzere bi-cümletiha teslim eylediler deyu bi'l-vekaleti'I-mehkeme

ikrar ve i'tiraflarını mütevelli-yi celilü'l-kadr vicahen tasdik ve şifahen tahkik
ettikten
415) sonra vekil-i salifü'l-beyan semt-i ahara sevk-i kelam ve canib-i diğeri atf-ı

zimam edip ala ma-hüve'J-me'mürmin taraf-I hazret-i vakıfı'I416) mezkur ehadis-i şerife-i nebeviyyeden ala kailiha efzali't-teslimat ve't-tahiyye

"Efzali's-sadakat en tesaddaka ve ente sahihün şernihun't'" hadis-i şerifi
417) ile mütemessik olup akdemü'f-müçtehidtni'f-kibar

ve ekmeli'l-eimme-i ehyar

İmam-I A'zam ve Hümam-ı Efham et-Türil-Eşemm-i ve'l-Hayr el-Lihyu'l
hizami'r-rukn er-Rasihu
40

Nesai, Sünen, Zekat, VIII, s. 313
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-418
-419
-42(Y
-421

-424°

-425
-42-9''
418) ilmi'I-bazih Sahib-i Serirü'l-ictihad Hüccetü'l-hakk ala kôffeti'f-ibad Hazret-i
İmam Ebu Hanife Nu'man bin Sabit el-Kufi -cüzi bi'l-hayri ve Kufi419) hazretlerinin kavl-i sedid ve re'y-i kavirn-i reşidi üzere vakf-ı akar lüzumdan ari
olmağla rucü'u sahih olup ve arsa-i mevküfe üzerinde
420) olan mülk-i ebniyenin cihet-i uhraya vakfiyeti hakkında eimme-i müşahidden
adem-i cevazı mervi olduğundan ma-ada menkülat-ı sairenin vakfiyyeti
421) ınde'l-eimme-i kibar "sakıtün ani'f-ağbar" olmakla bi'l-vekale istirdad ve yed-i
mütevellide müstekarr ve mevcut olan akar ve menkul-i nez' u ahz
422) murat edecek vifak-ı mezkur tehasum

şikakı müstetbi'

ü

olup mütevelli

merkum dahi kavl-i karmeyn-i hümameyn ve re'y-i karmeyn-i femekarneyn
İmam Sani Ebu-yusuf
423) ve İmam Salis İmam Muhammed bin Hasan eş-Şeybani -la zale sarihahüma
müskayn-i

bi-hubbi'f-Ğufrani's-Sübhani-

mucibince

sıhhat-i vakf lüzumu

müstelzim ve arsa-yi mevküfe üzerinde
424) olan ebniyenin cihet-i uhraya vakfiyeti

eğerçe muhtelefün-fiha

dimekle

meşayih-i kibar kavilleri üzere ihtilaf-ı cihatı'l-kurbe mukarin hükm-i mucibi
olmayıp asl-ı
425) kurbet-i ciheteyn cami' olmakla cevaza zahib vel-yevm amel ve fetva bu siyak
üzere olduğunu beyan ve merıkülatın vakfiyeti li-haceti'n-nas
426) teamüle mebni ve müfta-bih olmakla redd

ü

teslimden imtina ve mücavebeleri

müeddi-niza olduk da akid-i mahfel-i şer-i şerif ve bala-nişin-i mesned-i din-i
112
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~429

-4:30
-431
-432
-433

-434
-435

...436
427) münifi sadr-ı kitab tevki' müstetablarıyla müveşşah ve dibace-i kabale-i reşahat
kalemleriyle müreşşah olan müteaddi akd ve celle Hakimiş-Şer'i vala mahal
428) hazretleri dahi canibinin ülasırıa im'an-ı nazar ve tarafeynin bahs ve niza'rnda
teemmül-i evfer edip istidame-i menafi' ve tahlid-i sadakat ve ravabi-ı
429) tarfeyni tercih ve ibka buyurup akarat-ı mezkürenirı lüzumuna ve cihet-i uhraya
mevküfe-i ebniye ve sair menkülatın sıhhatine alimen bi'f-hilaf ala
430) kavl-i men-yerahü mine'f-meşayihi'f-islam

hükm-i kaza etmekle akarda lüzum

ve sairinde ancak sıhhat-i suret-nema olduğu siyakta vekil-i vala cenah bir güne
431) cevaba dahi ruhsat-yab olup eğerçe sernt-i akara tetavül-i dest-i taarruz muhal
oldu lakin arsa-i mevküfe üzerinde olan ebniye ve sair
432) menkülat-ı haliyye lüzumdan ari kalmakla istirdad ederim deyu tekrar da'va-yi
rucü'a tasaddi edip mütevelli-yi mumaileyh dahi Hazret-i İmam Ebu
433) Yusuf katında vakıfın mücerret "vakfet" kavliyle ve İmam Muhammed
Hazretleri katında teslim ile'l-mütevelli ve zikr-i te'bidle evkaf-ı mezküre sahih
ve lazım
434) oldu, deyu tekrar terafü' ve fasl ü hasme talibarı olduklarında hakim-i müşarun
ileyh -esbeğal-lahü ni'amehü aleyh- menkülat-ı mdrru'l-evsafın lüzumuna
435) dahi hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i mer'i edip hükm-i sabikı ihkam
etmekle min-ba'd nakzine dest-i ress-i mahal ve esas-ı vakfiyete tatarruk-ı
436) hulel adlmü'l-ihtimdl olmuştur. -sennedel-lahü esase devlete banihi ve sebbete
deaime mebanihi medeş-şühür ve'f-a'vam bi-hürmet-i hatem-i Rıısul-i Kiram
113
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441
-442
443

437) pes-dergah-ı re'fet-penah-ı kibriyadan mütevekki' ve müsted'adır ki ol mukbil-i
sa'Id ve ol sahib-i hürmet-i reşid ki bu vakf-ı şerifin beka ve te'yidine ihkam-ı
438) teşyidine kemer-beste-i

ihtimam ve müsmir-i zeyli'l-ikdam

olan Cerıab-ı

Hazret-i Rabbi'I-Enarrı muradan-ı dareyn fevz ile mukaffiru'f-meram

ve

derecat-ı aliyata vusul
439) ile mualla makam eyleye ve evvelki havali-ger devam tağyir ü tebdili ve
mütearriz tahrib ve tahvili ola iki cihanda nail-i bi-kam olmayıp müstehakk-ı
la'net
440) ve nefrin ola. "Femen beddelehfı ba'de-rna semiahfı fe-innerna isrnühü ale'l
lezine yübeddilüneh, inne'l-lahe serni'un alim"41 ve ecrul-vakıf ale'l-lahi'l
kerim ba'de haza ol
441) vakf-ı ali Hazreti refi'u'J-makam li-ecli't-tescil mansfıb olan mütevelliyi azl ile
kabale-i vakf-ı celile hatime-i pira-yi itmam oldu ve'l-hamdü li'l-lahi
442) sübhanehü evvelen ve ahiran; zahiren ve batmen cera zalike ve hurrire min
yevrni'l-hamis min Zi'l-hicce-i Şerife, ışrin ve mi'etin ve elf.(H.1120/ M.1709)
Şühôdü'l Hal
443) İftihar-ı ümera vel-ekabir Mehmet Efendi Defteri, Umdet-i mevali Zübdet-i
Eali Mukimzade Mehmet Efendi el-Kadı bi-Medine-i Galata, Yenbü'ul-fezail
Metbü'ul-efazıl

Halil Efendi, el-Kadi bi-Asakiri Anadolu, Miftah-ı Fütüh-ı

Mearif Misbah-i Sunüf-i Dakayik ve Avarif Abdülbaki Efendi el-Kadı bi
asakir-i Rum İli Sabikan
41

Kuran-ı Kerim, Bakara; 2/181
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444) Düstür-i Mükerrem Müşir-i Müfehham Hazret-i Kapudan el-Hace İbrahim Paşa
İbn-i Selim el-Vezir, Kıdvet-i Erbab-ı Tahrir ve'l-kalem Süleyman Efendi İbn-i
Abdullah Mektübi, Müfehhir-i Küttabi'f-kiram

Müfti Mustafa Efendi İbn

Bektaş Tezkire-i Sani
445) Umdet-i Erbab-ı tahrir ve'r-rakam Zübdet-i ashabi't-tastir ve'l-kalem İbrahim
Efendi ibn Yusuf Bey tezkire-i ula, Umdetü'l-ekabir

ve'f-eazim el-Hace

Mehmet Ağa İbn Mustafa Serçavuşan-ı Dergah-ı Ali, Zü'f-kadri'f-esaml
Abdülkerim Bey Efendi Reisü'f-küttab
446) Fahru'f-emasil ve'J-akran Hüseyin Ağa ibn Abdullah Kethüda-yı Bevvaban
Hazret-i Sadr-i Ali, Fahru'l-akran Mustafa Ağa ibn Abdullah Ser-ğulam-ı Baki,
Fahru'f-eşbah el-Hace Hüseyin Ağa İbn Ramazan Emin-i Tersane-i Amire,
Fahr-i Erbab-ı't-tastir ve'l-kalem İbrahim Efendi İbn-i Ali Katip Hazret-i Ağa
yı

Dari's-saadet,

Pahru'f-a'yan

Hüseyin

Efendi

İbn

Mahmut

Katib-i

Yeniçeriyan-ı Dergah-ı Ali
447) Fahru'l-müderrisin

Ahmet Efendi ibn Abdullah Katib-i Nakş-i Harameyn-i

Şerifeyn, Fahru'f-müderrislni'l-kiramMustafa Efendi ibn Ali, Fahru'l-küttabi'l
kiram Mustafa Efendi İbn Mehmet Muhasebecisiyye-i

Cezmiyye, Fahru'l

emsal el-Hace Ali Ağa Kethüda-yı Teber-daran-ı Saray-i Atik, Müfehhiru'l
akran Yakup Ağa İbn Abdullah Telhisi,
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448) Fahrul-eşbah Yusuf Efendi İbn Bekir Devat-dar-ı Sadr-i .Ali, Fahru'l-emsal
Bilal Ağa ibn Hüseyin Katib-i Hazine, Fahrul-eşbah Abdülbenna Ağa ibn
Mustafa, Mühürdar-ı Hazret-i Sadr-ı .Ali, Fahru'f-akran Hüseyin Ağa ibn Ali
Mir-ahür Hazret-i Sadr-i .Ali, Umdet-i Erbab-ı't-tastir

Süleyman Efendi ibn

Mehmet Katib-i Kethüda-yi Hazret-i Sadr-ı .Ali
449) Katib-i hazihi'l-vakfiyye-i

seniyye-i şerife es-Seyyid Abdullah ibn es-Seyyid

Hasan, Fahru'l-akran Yusuf Bey İbn Mehmet Kethüda-yi Yarhan-ı .Al-i şan,
Fahru'J-akran Silah-dar Hasan Ağa İbn Yunus.
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1) İş bu vakfiyye-i sıhhat-i irtisam-ı kazaya ve ahkama bais-i istihkam olan imza-yı
hükkam zevi'l-ihtiram

ile suret hitam bulduktan sonra vakıf-ı cezllü'f-avatıf

hazretleri deruni
2) vakfiyye-i ma'mul-bihalarında mestur olduğu üzere Mahmiye-i İstanbul'da Atik
Sırma Keşhane yerinde müceddeden bina

ü

ihya buyurdukları mescid-i şerife

halen vaz-ı minber buyurmalarıyla bir mücevvid
3) ve mürettil ve salah ve takvayı mükemmel kimesne cami-i mezburda hatip ve
sermahfel olup ba'de edai'l-hidmet

yevmi on beş akçe hitabet ve üç akçe

sermahfellik vazifesine mutasarrıf
4) ola ve hafaza-i Kur'an-ı Azimü'ş-Şan'dan

üç nefer hoş elhan kimesneler dahi

devirhan olup onların dahi her birine yevmi üçer akçe vazife verile ve cami-i şerif
5) mezbürun vaz-ı minber olunmazdan mukaddem ancak iki nefer müezzini olmakla
hala hoş-avaz ve fenn-i te'zinde mümtaz iki nefer müezzin dahi zamm

ü

ilhak

olunup
6) hidmetlerin edadan sonra her birine yevmi altışar akçe verile ve yine musiki-dan
ve müessirü'l-elhan bir kimesne dahi na't-han olup kezalik eda-i hidmetten
7) sonra yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve yine melihu'f-eda ve latifü's-seda
bir kimesne dahi muarrif ola ve edeb-i ma'rüf üzere hidmet-i lazimesini edadan
8) sonra ol dahi yevmi üç akçe vazifeye mutasarrıf ola ve fenn-i kıraat-ı Kur'an-ı
Kerim ve ilm-i tecvid-i Furkan-ı Azime tarrımü'l-vuküf ve turuk-ı rivayat-ı
meşayihi itkan ile
9) ma'rüf bir mukri-i kamil dahi şeyhu'l-kurra ta'yin olunup her haftada iki gün
cami-i şerif-i mezburda vücüh-i kıraat-i mu'tebereden talip olan müteallimine ikra
ve ta'Iim eyleyip
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10) ba'de eda-il-hidmet bu mukabelede yevmi yirmi akçe vazifeye mutasarrıf ola ve
yine

vakıf-ı

müşarun-ileyh

-esbeğa'l-lahü

ni'amehü

aleyh-

Emin

Sinan

Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Hamza Paşa Mescidi müezzinine
11) meşruta vakf menzili ve bir taraftan Buğdaycı el-Hace İbrahim menzili ve bir
taraftan Ali Paşa-yı Atik evkafından Han İbrahim veresesi tasarruflarında olan
menzil ve bir taraftan ba'zen
12) derzi el-Hace Ahmet mülkü ve ba'zen tarik-ı hass ile mahdut hariciyede fevkani
bir bab oda ve tahtanı bir kenif ve bi'r-i ma' ve havluyi ve dahiliyede tabaka-i
ulyada iki bab oda
13) ve tahta-püş ve tabaka-i vüstada iki bab oda ve bir sofa ve tabaka-i süflada bir
matbah ve bi'r-i ma' ve bir kenif ve gasilhane ve mahtab ve havluyi müştemil ve
arsasında hazır Kethüda
14) vakfına sekiz akçe mukataalı binası mülk menzili maliki olan es-Seyyid İbrahim
Çelebi ibn el-Hace Ahmet nam kimesneden iştira buyurup hüccet-i şer'ıyye ile
dahil-i havza-i mülk-i
15) sahihleri olduktan sonra süknasırıı cami-i şerif-i mezkürun imamına şart ve ta'yin
buyurmalarıyla zikrolunan cami-i şerifte her kim imam olur ise menzili mezkurda
sakin ola
16) ve yine vakıf-ı meal-i nisab cenahının asar-ı hayriyelerinden Tersane-i Amire'de
vaki' bahiru'f-eşrafın canib-i şarkiyesinde bina buyurdukları çeşmelere şadırvan
17) hamama cari olan sular için bazı mülahazat ile hin-i tahrir-i vakfiyede su yolcu
tayin olunmayıp te'hir olunmuştu. El-Halet-ü hazihi zikrolunan sular için yevmi
on
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18) akçe vazife ile bir nefer üstad kimesne su yolcu ve beş akçe vazife ile bir ehil
kimesne dahi halife-i ati olup hidmet-i lazimelerinde meed ü sa'iy olalar diye
şart ve ta'yin buyurmalarıyla
19) min ba'd; minval-i meşrüh üzere amel olunmak için iş bu vesika-yi enika ala ma
hüve'l-hakika bi't-talep ve'f-ibtiğa iş bu zeyl-i vakfiye-i ma'rnül-aleyhaya ketb ü
imla olundu.
20) Fi'l-yevmi'l-aşiri'l-Muharremi'I-Haram

Ii-sene ihda ve ışrin ve mie ve elf.

(H.1121- M.1710)
Şühôdü'I Hal
21) Zübdet-i Ashabi't-tastir ve'r-rakam Mustafa Efendi Tezkire-i Sani, Umdetü'l
erbabi't-tahrir ve'l-kalem İbrahim Efendi Tezkire-i Üla, Zübdetü'f-emacid ve'l
eali Ali Ağa Ser-müşavir-i Dergah-ı Ali, Zü'l-kadri'r-refi'

ve'I-Izzi'l-menba'

Abdülkerim Bey Efendi Reisü'I Küttab
22) Umdetü'l-emacid vel-ekarim Cami-i'f-mehômid vel-mekarim İzzetlü Abdullah
Ağa Kethüda-yi Hazret-i Vakıf-ı müşarun-ileyh, Zühru'l-eşbah Hazine Katibi
Bilal Ağa, Müfehhiru'l-a'yan
Şeyhu'f-islam,

Zühru'f-emôsil

el-Hace Recep Efendi Kethüda-yi

Hazret-i

ve'l-ekiffa Hazine-dar Hasan Ağa, Fahrul-emasil

ve'l-eşbah Ahmet Ağa Ser-ğulam-ı Baki,
23) Müfehhir-i Erbabı't-tahrtr

ve'l-kalem

Mustafa Efendi Katib-i Yeniçeriyan-ı

Dergah-ı Ali, Müfehhir-i küttab-ı Kiram Süleyman Efendi el-Mektübi, Fahru'l
kudat el-Hace Mehmet Efendi Katib-i Vekayi', Zühru'l-kudat Karabaş Mehmet
Efendi Ser-küttab-i Mahkeme-i Şer'ıyye.
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1) Bais-i tahrir-i nemika-i enika ve badi-yi tastir-i vesika-i reşika budur ki vakıf-ı
keslru'I-avôrif hazretleri iş bu ceride-i se'idenin halasında mestur olan vakfıye-i
ma'mül-bihaları
2) imza-yı hükkam zevi'f-ihtiram ile suret-hitam bulunduktan sonra te'zif-i asar-ı
hayrat ve tevsi' -ı daire-i meberrata

akd-i niyet buyurmalarıyla

Mekke-i

Mükerreme'de Makam-ı Hanefıyye'de
3) her gün duha ve asr vakitlerinde Kur'an-ı Azim ve Furkan-ı Kerirrı'den ala
vechi't-tertil ve't-ta'zim bir hatm-i şerif tekmil ü tetmim olunmak üzere huffaz ve
mücevvidinden on beş nefer
4) ehl-i kıraatin her biri ikişer cüz-i şerif tilavet eyledikten sonra sevabını Hazret-i
Sultan-ı Kevneyn ve Resül-i Sakaleyn Habib-i Hüda Şefi' -i rüz-i ceza -aleyhi
ekmeli' s-salavat
5) ve ezkaha- Hazretlerinin rüh-i akdeslerine ve al-i ashab-ı vala cenablarının ervah
ı mukaddeselerine ve sahibi'l-hayrat vazi'r'l-meberrat

cenablarının dahi ecdad ü

ceddatları
6) ervah-ı şeriflerine ihda ve kendilerinin zat-ı hamidü's-sıfatları ve ahlaf ü a'kab-ı
saadet isti'cabları afüt-ı duahattan daima me'rnün ve iadeyi ve bed-hahları
7) cah-i hevanda ser-nigün olmuş da'vatıyla hatime-i pira-yi meclis-i dua olalar ve
zikrolunan on beş nefer ecza-harı'm her biri yevmi dörder akçe vazifeye
mutasarrıf olalar ve minval-i
8) muharrer üzere her gün bir hatm-i şerif itmamında tekasül olunmamak için
zikrolunan on beş nefer ecza-han'rn üzerilerine sulehadan bir kimesne nazır olup
her gün hidmet-i
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9) Iazirnelerin tekmil ettirmekte takayyüt ve ihtimam eyleyip ona dahi hidmeti
mukabelesinde yevmi altı akçe vazife verile ve bir hidmetinde meed kimesne
dahisandukacıolup
1 O) ecza-i şerife tilaveti akabinde cüzleri ecza-han yedlerinden alız ve icra-i hıfz içtin
muayyen olan sanduka vaz'ı ve makfülen hıfz olunmasına ihtimam
11) eyleyip ona dahi hidmeti mukabelesinde yevmi dört akçe vazife verile ve bir
hidmetinde meed kimesne dahi saka olup her gün iki nöbet ecza-i şerife
12) tilaveti için Makam-ı Hanefiyye'de cem' olan ecza-hanları vesait ol havalide
bulunan atşanı ma-i zemzem ile iska ü irva eyleye ol dahi hidmet-i
13) mukabelesinde yevmi altı akçeye mutasarrıf ola ve zikrolunan on sekiz nefer
mürtezikanın senede müctemi' olan iki yüz yirmi dört ğuruş ve sekiz para
vazifeleri
14) vakıf-ı cezili'f-avatıf hazretlerinin cümle-i evkaf-ı şerifelerinin rub'u nema ve
fazlasından mütevelli-yi vakf ma'rifetiyle her sene saka-başılara teslim olunup
15) onlar dahi mahalline götürüp Mekke-i Mükerreme kadısı ve şeyhu'l-haramı
ma'rifetleriyle neferat-ı mezküreye tevzi u taksim ve teslim olduğunu meş'ar-i
yedlerinden sened alız
16) ile mezkurlardan birisi fevt olup ciheti mahlüle olduk da hidmet-i edaya kadir
müste'ad

ve müstehak hafız-ı kelamüllah

oğlu var ise oğluna Mekke-i

Mükerreme kadısı
17) ve şeyhu'l-haramı arz eyleyeler ve eğer müteveffanın hafız-ı kelamullah oğlu
kalmayıp ve yahut bi-adem-i istihkakını müstelzim bir ayb-ı şer'i ile ma'yüb ise
ahardan
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18) ol hidmeti edaya kadir huffazdan bir salih ve mütedeyyin kimesneye yıne
Mekke-i Mükerreme kadısı ve şeyhu'l-haramı

arz eyleyeler ve yine vakıf-ı

fayizü'l-birr ve'l- hayr hazretleri
19) Harameyn-i Şerifeyn ahalisinden zümre-i muhtacine ifaza-i meberrat ile idrar-ı
asar-ı hasenata

kasd-i

azimet

buyurmalarıyla

yine Mekke-i

Mükerreme

ahalisinden sadatdan
20) vesair muhtacinderı yüz yetmiş iki nefer kimesneye dahi senevi üç yüz yetmiş
beş adet tuğralı altun ve kezalik Medine-i Münevvere ahalisinden dahi sadattan
21) vesair muhtacinden yüz seksen üç nefer kimesneye senevi üç yüz seksen altun
sıra ta'yin buyurup ve zikrolunan sıra ashabı ale'l esami
22) defter ve herkesin sıra-i muayyeneleri isimleri tahtına dere ü tastir olunduktan
sonra Mekke-i Mükerreme ahalisinden olan ashab-ı sıranın tertip olunan muhzır
ve mahrum
23) defteri Mekke-i Mükerreme mahkemesinde ve Medine-i Münevvere ahalisinin
dahi sıraları defteri kezalik Medine-i Münevvere mahkemesinde düstfırü'l-amel
olmak üzere hıfz
24) olunmakla zikrolunan sıralar dahi cümle-i evkaf-ı şerifelerinin ribh u nema ve
fazlasından mütevelli-yi vakf ma'rifetiyle her sene saka-başılar ile mahallelerine
irsal olunup
25) ve Medine-i Münevvere ahalisinin sıra-i muayyeneleri Medine Münevvere kadısı
ve şeyhü'l-haram-ı

nebevi saka-başılar ma'rifetleriyle

Mükerreme ahalisinin dahi
122

ve kezalik Mekke-i
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26) sıra-i muayyeneleri Mekke-i Mükerreme kadısı ve şeyhü'l-haramı

ve saka

başılar ma'rifetleriyle cümle ashab-ı sıra müvacehelerinde herkesin hissesi defter
mucibince ashabına tevzi' u
27) taksım ve minval-i meşrüh üzere teslim olunduğu hüccet-i şer'ıyye olunup ve her
sene bu minval üzere hücceti gelip mütevelli-yi vakf-ı şerife teslim oluna ve zikr
28) olunan sıra ashabından birisi fevt oldukda defter-i Mekke-i Mükerreme'de
olanlardan ise Mekke-i Mükerreme kadısı ve şeyhu'l-haramı ve defter-i Medine-i
Münevvere' de
29) olanlardan

ise

Medine-i

müteveffanın evlad

ü

Münevvere

kadısı

ıyaline arz eyleyip evlad

ile
ü

şeyhü'l-haram-ı

nebevi

iyali var iken bir tarikle

ecnebiye
30) arz olunmaya diye şart u ta'yin buyurmalarıyla min ba'd minval-i meşrüh üzere
amel olunmak için iş bu vesika-i enika ala ma hüve'l-hakika bi't-talep
31) vel-ibtiğa iş bu zeyl-i vakfıye-i rna'mül

aleyhaya ketb

ü

imla olundu. Hurrira

fı'l- yevmi'l-hamis ve'l-ışrin min saferi'l-hayr, sene isneyn ve ışrin ve mie ve
elf. (H.1122- M.1711)
Şühfidü'l Hal
32) Zübdet-i Ashabi't-tastir

ve'r-rakam Mustafa Efendi Tezkire-i Sani, Umdet-i

Erbab-i't-tahrir ve'l-kalem İbrahim Efendi Tezkire-i Evvel, Zübdetü'I-ernacid
vel-eali Ali Ağa Serçavişan-ı Dergah-ı A.Ii, Zü'l-kadri'r-refi' ve'l-Izzi'l-menba'
Abdülkerim Efendi Reisü'l-küttab
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33) Umdetü'f-emacid vel-ekarim Camii'J-mehamid ve'I-mekarim İzzetlü Abdullah
Ağa Kethüda-yı Hazret-i Vakıf-I Müşarün İleyh, Müfahhirü'J-emasil Mühürdar
Abdülbenna Ağa, Zühru'l-eşbah Hazine Katibi Bilal Ağa, Zühru'l-Emasil ve'l
Ekiffa Hazine-dar Hasan Ağa
34) Müfehhiru'f-Emasil

vel-Eşbah Ahmed Ağa Serğulam-ı Baki, Müfahhirü'l

Küttabi'l-Kiram Süleyman Efendi el-Mektübi, Zühru'f-ekiffa Devatdar Yusuf
Efendi.
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Vakfın Sahibi: el-Hace Osman Efendi
Vakfın Konusu: Büyüt-i adideyi müştemil mülk, bahçe, su kuyusu, dolabı, havzı,
merası, kütüb-i mu'teberesi, para.
Vakıf No: 11/1

1) El-hamdü li'Llahi'I-Iezi erşede ibadehü'f-mü'rninine vel-rnü'minati ila-a'rnali's
salihat ve eşara ile'l-müslimine ve'l-müslimat
2) bi-ef'ali'Lhayrati

haysü kale "İnne'l-hasenati

yüzhibnes-seyyiat'Y''

ve's-salatü

ve's -selamü ala-eşrefi'l-mahlükat seyyidina Muhammed şefıı'l3) ma'siyat ve ala-alihi ve ashabihi zevi'n-nüfüsi'z-zakiyat:

emma-ba'd; iş bu kitab-ı

rnüstetab-ı sıhhat-nisabın
4) tahrir ve tastir

ü

imlasına badi oldur ki Kıbrıs Ceziresi'nde Medine-i Lefkoşa

sakinlerinden Karakaş el-Hace Osman Efendi
5) İbn-i Karakaş Mustafa tarafından husus-ı ati'f-beyanda ikrar ve rucü' ve istirdada
vekil olduğu emri'l-yed
6) Molla Salih bin Hüseyin ve... ve Molla Hasan bin Mehmet nam kimesneler
şehadetleriyle sabit ve sübüt-i vekaletine hükm-i
7) şer'i lahik olan Katip el-Hac Mehmet Efendi İbn Feyzullah meclis-i şer'i şerif-i
enverde müvekkil müma-ileyh el Hace Osman
8) Efendi'nin ber-vech-i cabi vakfına li-ecli't-tescil ve li-emri't-tekmil

mütevelli

nasb olunan Sufi el-Hace Halil İbn Ramazan
9) nam kimesne müvacehesinde bi'l-vekale ikrar-ı sahih-i şer'i ve i'tiraf-ı sarih-i
mer'i edip müvekkilim Efendi müma-ileyh
43

Kur'an-ı Kerim, Hud, 11/114.
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10) medine-i mezbürede Ayasofya Mahallesi'nde kain Iede'I-ehali ma'Iümü'Lhudüt
ve'l- etraf ve'Lciran
11) fevkani ve tahtanı büyüt-i adideyi müştemil mülk yerini ve mahalle-i mezkürôde
12) kain kezalik ındel-ehali ma'Iümü'l-hudüt

vel-ciran bir kıt'a mülk-i sipas

bahçesiyle dolabı, kuyusu
13) ve havzı ve merası ve mazbütü'l-esami kütüb-i mu'teberesi ve etyab-i malından
bin ğuruş
14) ikrar edip hasbeten Ii'l-lahi's-Samed ve taleben li-merzati'r-Rabbi'l-Ehad

vakf-ı

sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile
15) vakf ü habs ve şöyle şart eyledim ki medine-i mezbürede vaki' Ayasofya Cami-i
Şerif müezzinleri
16) be her gün mu'taderı ba'de eda-i salati's-subh on salavat-I şerife kıraat ve ecr ü
sevabını Hazret-i Fahr-i Kainat
17) aleyhi efzalü's-salavat ve ekmelü't-tahiyyat efendimizin ruh-i pak-i tayyibesine
ihda edip mukabelesinde
18) menzil-i mezbür icar olunup ba'de't-ta'mir hasıl olan icaresi ale's-seviyye
müezzinan-ı merkümana
19) verile ve Ayasofya-yı Mezküra'da

imam-ı evvel ve irnam-ı sani anam-i

münavebelerinde be-her gece kable
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20) müeyyide bir süre-i mülk tilavet ve ecr-i sevabını müvekkilim vakıf-ı muma
ileyh el-Hace Osman Efendi'nin
21) ba'de'l-vefat rüh-i şerifine ihda idüp mukabelesinde kezalik bahçe ve bostarı-ı
mezküra icar olunup
22) hasıl olan icaresi marrü'z-zikr imamlara ale's-seviyye verile. Kütüb-i mezküre
medine-i
23) mezbürede vaki' Ömeriyye nam cami-i şerif dolabına vaz' olunup hin-i-iktizada
erbab-ı
24) istidad cami-i şerif-i mezküre vamp içinde mütala'a ve istinsah eyleyip cami-i
şerif-i
25) mezküreden hariç ve taşraya çıkartılmaya ve meblağ-i mezbür ala-vechil-helal
istirbah olunup
26) hasıl olan ribh ü ğallesi, zikrolunan Ömeriyye Cami-i
27) Şerifte müderris olup tedrisine devam ile kemô-yenbeği eda-yi hizmet eden
Efendi'ye verile.
28) Müvekkilim muma-ileyh el-Hace Osman Efendi labis-i libas-ı hayat oldukça
tevliyeti vakf-ı
29) mezbür kendine meşruta olup bi-nefsihi kendi hasbi mütevelli ola ve ba'de
vefatihi cami-i şerifin
30) evkafından

zikrolunan

Ayasofya

ve Ömeriyye

mütevellileri Harem-i Mezbüra
127

Cami-i

Şerifleri'nin

hala
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.-31

\:;z
33

31) muhassılı ser-bevvabin-i dergah-ı ali Utüfetlü es-Seyyid el-Hace Mehmet Ağa
kezalik mütevelli ola ba'dehü Harameyn-i
32) Şerifeyn canibinde salifü'I-beyan

cami-i şerifte mütevelli olanlar kezalik

mütevelli ola deyu
33) ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyut her-leh fariğan ani'ş-şevağıl menzil ve bahçe-i
bostan-ı mezküra ve kütüb-i
34) mezküreyi ve meblağ-i mezbüru mütevelli-yi merkum el-Hace Halil'e teslim ol
dahi vakfiyyet üzere alız

ü

35) kabz ve emsali gibi tasarruf eyledi dedik de ğıbbe't-tasdik-i şer'i vekil-i muma
ileyh semt-i
36) vifaktan canib-i şikaka azim olup vakf-ı akar ınde'f-İmam-ı Azam sahih lakin
gayri- lazim
37) ve kütüb-i mezküra menkülattan olup ve menkul kısmın vakfı, İmam Ebu Yusuf
Hazretleri
38) katında gayri sahih olduğundan ma-ada vakf-ı nüküd ve ona müteferri' olan şürüt
ve kuyut eimme-i
39) sülüsi'n-neharlr -Aleyhim rahmetü'l-meliki'l-kadr-

mezheb-i şeriflerinde sahih

ve caiz olmamakla vakf-ı mezburdan
40) rücu' müvekkilim Efendi müma-ileyh için meşru olmakla akarat-ı merküme ve
kütüb-i mezküra ve meblağ-i
41) mezbüru bana redd

ü

teslim mütevelli-yi merküme beyyine olmak bi'f-vekale

matlübumdur, deyu da'va-yı istirdad idecek
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-43,

-44
..45.

-46

-47
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-49
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42) mütevelli-yi reşid-i merkum cevab-ı ba-savaba mütesaddi olup eğerçe lede'l
eimme-i sülüsi'n-neharir
43) vakf-ı derahim

ü

derıanir ber-minval-i meşrüh gayri sahih kılıp İmam Züfer -

Aleyhi rahmetü'l-meliki'l-ekber-'den

İmam-ı Ensari

44) -Aleyhi rahmetü'l-bari- revasil-i vakf-ı nuküd ve zımnında bulunan şurüt ve
kuyutun sahih ve caiz ve kütüb-i
45) mezküre her menkülat kabilinden olup ancak menkul müteariftir ve menkul-i
mütearifin
46) vakfıyyeti İmam Muhammed Hazretleri katında sahih ve'l-yevm amel ve fetva
dahi İmam müşarun-ileyh hazretlerinin kavl-i şerifleri
47) üzeredir, deyu redd

ü

teslimden iba

ü

imtina ile hakim-i mevkı-i sadr-i kitab -La

zale hükmühü
48) cariyen bi'l-hakkı ve's-savab-

hazretleri huzurunda mütearifan ve her biri fasl

ü

hasme
49) taliban olduklarında hakim-i müşarun ileyh ala kavl-i rnen-yera ve sıhhat-i
vakfiyyeti hükm-i şer'I
50) buyurduklarından sonra vekil-i müma-ileyh itmam-ı kelam idüp İmam-ı Azam
51) Hazretleri katında sıhhati müstelzim-i lüzum olmamakla müvekkilim muma
ileyh el-Hace Osman Efendi için bu bahta
52) rücu'u meşrudur deyu tekrar istirdad ettik de mütevelli-yi reşid-i merkum cevab
ı sedide ağaz idüp İmam A'zam
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-56
-57
-58

.59
,?*""'

-60

53) Hazretleri katında vakıfın mücerret "vakfet", dimekle ve İmam Muhammed
Hazretleri ındinde teslim ile'l-mütevelli olmakla vakıf sahih,
54) sıhhat-i vakfın lüzumundan müfarakat etmemekle onların kavl-i şerifleri üzere
hüküm reca iderim dedik de
55) hakim-i müşarun ileyh -Esbeğa'l-Iahü

ni'rrıehü aleyh- hazretleri vakf-ı mezkürurı

lüzumuna dahi hükm-i kaza ve hükm-i
56) tenfız-i imza etmeleriyle vakf-ı mezbür sahih ve lazım ve mütehattim olup fi-ma
ba'd nakz-ı nakizine
57) mecal-i muhal ve imkanı mümteniu'l-ihtimal

oldu. "Fe-men beddelehü ba'de

ma- semiahü fe-innema ismühü ale'I-Iezine
58) yübeddilüneh, inne'I-lôhe semiun alim"44 ve ecru'l-vakıf ale'l-hayyi'Lcevadi'f
kerim hurrire fi'f-yevmi's-sabi'
59) min şehri'l-recebi'l-ferd Ii-sene ihda ve erbe'in ve mieteyni ve elf (H.1241/
M.1826).
Şühudü'I Hal
60) Attar el-Hace İbrahim Efendi bin Halil, Çulha-zade Hacı Hasan Efendi, Pabuçcu
Molla Salih bin Hüseyin, Ordulu Hacı Ethem, Ali bin Ali, Basmacı Uzun el
Hace İbrahim Efendi.
44

Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/181
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Vakfın Sahibi: el-Hace Ahmet Ağa İbn Receb
Vakfın Konusu: Dükkan
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1) El-hamdü li'l-lah, lehü'l-hamd, ve's-salatü ve's- selamü ala Muhammed eşrefi'l
vera ve ala alihi ve ashabihi ecmein; emma ba'd; sebeb-i tahrir-i kitab
2) ve bais-i tasdir-i sıhhat oldur ki Cezire-i Kıbrıs'ta, Medine-i Lefkoşa'da Ömeriyye
Mahallesi sakinlerinden iş bu sahib-i
-3) hayrat el-Hace Ahmet Ağa İbn Recep nam kimesnenin tarafından vakf-ı ati'l
beyanı li-ecli't-tescil ve li-emri'l-itmaın ve't-tekmil
4) vekil olduğu es-Seyyid Hasan Ağa ibn-i Ali ve Hacı Ahmet bin Nasuh nam
kimesneler şehadetleriyle vekalet-i sabite ve sübı1t-ivekaletine
5) hükm-i şer'i lahik olan Hasan Efendi ibn-i Hüseyin nam kimesne meclis-i şer' -i
şerif-i enverde vakf-ı ati'z-zikre mütevelli nasb ve ta'yin
6) eylediği cezire-i mezbı1rede Hirsofı Kazası'na tabi' Malatiya Karyesi İmamı
Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin mahzerinde bi'l-vekale
7) ikrar ve takrir-i kelam edip vakf-ı ati'f-beyanın sudı1runa değin müvekkilim
mezbı1r Hacı Ahmet'in silk-i mülkünde
8) münselik olup medine-i mezburede Un Pazarı'nda vaki' bir tarafı Emine Hatun
dükkanı ve bir tarafı Ahmet mülkü
9) ve bir tarafı

ve tarafı rabi'! tarik-i am ile mahdut bir bah mülk bakkal

dükkanını sundurmasıyla etyab-i
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10) emlakinden ifraz edip hasbeten li'l-lahi Teala vakf-ı sahih ile vakf

. .

ü

habs idüp

şöyle şart eyledi ki dükkan-ı mahdüd
11) ve mezkur be-her sene yed-i mütevelli-yi merkum ile icare-i sahiha ile icar
olunup senevi hasıl olan icaresinden marru'z-zikr
12) Hirsofı Kazası tarikında Sünbüllü Çeşmesi dimekle şehir ta'mir ve tahdiye
eylediğim çeşme suyunun mecraların fenapezir
13) oldukça ta'mir

ü

termimine hare

ü

sarf olunup fazlası vazife-i tevliyet olup

mütevelli-yi merkum mutasarrıf ola
14) ve mütevelli-yi merkum madem ki hayatta oldukça vakf-ı mezküre mütevelli
olup ve ba' de-vefatihi erşed-i evlad-i mütevelli ve evlad-ı
15) evladı ile'l-inkıraz ve ba'dehüm re'yi hakim-i vakt ile bir salih mütedeyyin
kimesne vakfa mütevelli ola deyu dükkan-ı mezkur
16) sundurmasıyla mütevelli-yi merküme teslim edip ol dahi kabz

ü

tesellüm ettim

dedik de ğıbbe't-tasdik-i şer'i vekil-i
17) mezkur kelamını semt-i ahara sarif olup vakf-ı akar İmam-ı A'zam Ebu-hanife
el-Kufi katında sahih olup lazım
18) olmamakla vakf-ı mezbürdan rücu' eyledim, yine bana teslim eylesin, deyu bi'l
vekale istirdad edecek mütevelli-yi mezbür
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19) cevabında eğerçe İrnam-ı Celilü'l-kadr indinde vakf-ı akar ğayr-i örfidir lakin
İmam-ı Sani Ebu Yusuf ve İmarn-ı Salis Muhammed
20) bin Hasan eş-Şeybani katlarında sıhhatine lüzumdur diye reddine imtina idüp
hakim-i mevkı' -i sadr-i kitab tuba leh ve hüsn-i meab hazretleri
21) huzurunda mürafa'a olduklarında onlar dahi ala-kavl-i men-yerahü sıhhat ve
lüzumuna alimen bi'f-hilaf hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i
22) mer'i etmeyin vakf-ı mezbür ala-cemi'rl-mezahib vakıf sahih ve lazım oldu.
Hurrire fi-yevmi'r-rabi' aşera min-Şevvali'l-Mükerrem,

Ii-sene 1286. (H.1286/

M.1870).
Şühôdü'l Hal
23) Serkatip es-Seyyid Hasan Ağa, Kasap Hacı Ali, Koca Çavuş, Çulha Mustafa,
Nalbant Ahmed, Hacı Ahmet Nasuh.
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Vakfın Sahibi: Mehmet bin Mahmut bin Seyyid Ahmet Efendi.
Vakfın Konusu: Çiftlik, ma-i carisi ve tut bahçesi, zeytin ağaçları.
Vakıf No: 13/1

-I
.;.2,

-3,

-4
-5:

-6
-7

-a
.:.9
1) Derviş Mehmet' in vakfiyesidir.

2) iftitah-ı kelam zi-bay-i zi-bal, ibtida-yi mekal-i münasib
3) mukteza-yi hal-i hamd, malik-i küll-i mülk-imal mülk-i zül-celal ve şükr-i vakıfı
4) küll-i hal olan Sultan-ı la-yezaldir ki mevakıf-i ceberutta şimme-i esrarına vakıf
ve rnekaşif-i
5) mülk-i rnelekütunda zerre-i istarını kaşif olmak isteyen fühül-i ecille-i zevi'l
ukül-i mütehayyir
6) ve vakıf ... ve salat-i na-mahdüd ve teslimat-i ğayr-i ma'düd ol dürr-i şehvar-i
sıdk ve cud ve neyyir-i sipehr-i muayene
7) ve şühüd olan Resül-i Rabbi'f-vedüd Hazretine mesrüd olsun ki deayim-i ğarayim
tevfik-ı refiki ile erkan-ı din-i mübini yüzilü'z-zulümat
8) küfr ü dalalı na-pedid eyleyüp kaffe-i anamı dari's-selama da'vet ve minhac-ı
hakk-ı mübine irşad-i hidayet kıldı ve dürüd-i amimü'l-vüri'ıd
9) zümre-i al-i evlad-i kiram ve cümle-i ashab-ı ve ahbab-ı izamları meşahid-i
münevvere ve merakıd-i mütahharalarına olsun ki her biri burc-i din ve kevakib-i
evc-i yakin olmuştur.
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-13
-14

-ıs·
-Hi
t-17

10) -Rıdvanü'f-lahi teala aleyhi ecmein fi-külli vaktin ve hin- ernma ba'd; bu hurüf-i
müşgin-nikab ve sıhhat-nisabın tahrir

ü

inşasına badi ve bu elfaz-ı anberin-i

kabab-ü
11) sedadın imlasına budur ki Cezire-i Kıbrıs'ta Medine-i Lefkoşa Mahallatı'ndan
Nevbethane Mahallesi'nde sakin Duacı Derviş Mehmet bin Mahmut bin Seyyid
Ahmet Efendi meclis-i şer'ı şerif-i
12) Ahmetli ve mahfel-i din-i münif-i Muharnmedi'de vakf-ı ati'z-zikre li-ecli't
tescil mütevelli nasb

ü

ta'yin eylediği Derviş Hızır Efendi mahzerinde ikrar-ı

sahih-i şer'i
13) ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i idüp iş bu sene-i semanin ve selasin ve mietin ve elf
Recebi'l-mürecceb'in
14) silk-i

mülk-i

on beşinci gününde vakf-ı caiyü'z-zikrirı sudüruna değin

sahihinde

münselik

emlakimden

olup

medine-i

mezbüre

nevahisinderı Değirmenlik Nahiyesi'rıe tabi Tarhun nam karyede vaki' Ali
Çelebi Çiftlik'i dimekle
15) rna'rüf çiftlikte vaki' iki bah tahtanı hane ve bir sundurma ve bir miktar havlu ve
fırahtı ta'bir olunur havludan müştemil çiftliğimi ve takriben tahminen üç dönüm
16) miktarı tut bahçesi Tarhun Harkı'ndan her on beş günde yedi saat ma-i carisiyle
ve karye-i mezbürede vaki' lede'l-ehali ma'Iümü'Lhudüt Alagadışi
17) Tarlası dimekle meşhur tarla içinde iki dip zeytun eşcarı yol üzerinde Sıra
Zeytunları dimekle ma'rüf beş dip zeytun ağacını ve çiftlik-i
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-18'

-19
-20
-21
-22
-23

18) mezbfır ile Veli Ağa Semti'nde olan üç dip zeytun ağacını ve bahçe içinde olan
dört dip zeytun ağacını ki min-haysü'l-mecmfı' on dört
19) dip zeytun eşcarlarımı halis-i emvalimden, mahz-ı emlakimden ifraz-ü imtiyaz
eyleyip fi-sebili'l-lahi'l-celil vakf ü habs ve te'bid ü teshil
20) idüp şart eyledim ki vakf-ı merkumdan sal-besal ala-vechi'ş-şer'ryyü'Lhelal
hasıl olan mahsülü'l-mal, cem'-i tahsil olunup medine-i mezbfırede Gime Kapusi
21) dahilinde vaki' umdetü'l-arifin vel-etkıya zübdetü'f-aşikin ve'Levliya Hazreti
Mevlana

-Kaddesa'l-lahü

teala

sırrehü'I-a'Ia-

hazretlerinin

mevlevi-harıe

dahilinde sakin olan
22) fukara-i mevleviyenin ta'am ü Ievazırnına sarf ve mesariflerine harcolunmak
içtin evkafına zamm ü ilhak-ı idrac eyleyüp ahkam-ı vakfı ta'yin ve beyan eyledi.
23) Madem ki nefs-i nefisem kalb-i cesedimle enisim olup kayd-ı hayat ile
mukayyed olan vakf-ı mezbfırun tevliyetinin hall-i akdi yed'imde olup cihet-i
tevliyet
24) yevmi iki akçe ola, ve rnedine-i mezbfıre'de hakim ve hasim olan kudat ve vülat
Efôza'J-lühü teala aleyhim berekatüh her birisi zaman-ı hükümetlerinde vakf-ı
mezbfıra nazır
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25) olup cihet-i nezaret yevmi bir akçe ola ve benden sonra vakf-ı mezbürun her kim
mütevellisi olursa, onun yed'inde olup nezzar-ı müma-ileyhim -En'ame'l-lahü
aleyhim26) ma'rifetleriyle vakfın ıslah ve ikmaline sa'iy olalar deyup ahkam-ı vakfı ihkam
ve emr-i tesbil-i itmam içtin mütevelli nasb eylediğim Hızır Efendi
27) vakf-ı mezbüri cemi'-ı tevabi'ıyle ba'de't-tahliye-i tamın teslim eyledim. Ol dahi
tevliyeti hasebiyle kabz u tesellüm ve zabt u tasarruf eyledim dedik de mütevelliyı
28) müma-ileyh -Ahsena'f-lahü

Teala ileyh- vakıf-ı mezkur -Cealel-lahü teala

sa'yehü'I-meşkür- hazretleri kelam-ı meşrühun vicahen tasdik ve şifahen tahkik
idüp emr-i vakf-ı
29) tamama ihtitam Ve hal-i tesbil-i kemal-i encam bulduktan sonra vakıf-I mezbür Sanehü'l-lahü teala anil-hutür- vakf-ı meşrüh-ı mezkur ve bi-rucü'r semtine
30) salik olup İmam-ı A'zam ve Hümam-ı Efham Siracü'Lümmet ve Kaşifü'I
ğumme Hazret-i Ebü-hanife -Rahmetül-lahi Teala aleyh- katında "lüzumi
mün' adimdir"
31) temessük idüp vakf-ı mezbüru kema-kan yine mülküne idhalini murad eylediği
mütevelli-yi müma-ileyh - Erı'amel-lahü aleyh- rnuhasemeye
32) mütesaddi olup eğerçe İmam A'zam -Rahrnetü'Llahi teala aleyh- indinde lüzumu
mün'adim ise İmameyn-i Bedreyn-i
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33) Münireyn Hazreti İmam Ebu Yusuf-i Sani ve Hazreti İmam Muhammed-i
Şeybani -Rahimehümal-lahü

Teala-

34) kavl-i şerifleri üzere vakf-ı mütekariban-ı zamandır, deyu
35) tevki'i vaki' olan hakim-i müterafi'ul-yed -Esbeğa'l-lahü teala rıi'mehü aleyh
cenabına mürafa'a olup hüküm talep eyledik de
36) hakim-i müşarun ileyh -La-zalel-hakku

cariyen beyne-yedeyh- dahi cenahının

kelamını asfa ve tarafının meramını istiksa idüp
37) Eimme-i Din-i A'Iam

-Rahimehümü'l-lahü

Teala el-Melikü'f-Allam-

ma

beyninde cari olan hilafa alim ve vakıf olanları
38) halet ile canib-i lüzum-i vakfı evla ve ahsen görüp evvelen vakf-ı mezbürun
mea-şerayit-i sıhhatine ve saniyen lüzum-i müstelzimine
39) hükm-i sahih-i şer'i ile hüküm idüp mahkümün-bih olmak üzere mücme' aleyh
olup min-ba'd nakz-i nakzine mecal-i muhal oldu, ve tebdil-i tağyirine imkan
mümteni'u'l-ihtimal
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40) oldu. "Fe-men beddelehü ba'de-ma semi'ahü fe-innema ismühü
yübeddilüneh,

İnne'l-lahe

semi'un alim"45 ve'f-vakıfu

ale'l-lezine

ale'f-hayyi'Lcevadi'f

kerim, inne'l-lahe la-yüdi'u ecra'l-muhsinin ve ala haza
41) vaka'a tahrir fi'l-yevmi'l-hamis

aşera min-şehri'l-Recebi'l-Mürecceb

li-sene

semanin ve selasin ve mietin ve elf.(H.1138/ M.1726)
Şühôdü'l Hal
42) Umdetü'f-ulemai'J-lzôm

es-Seyyid Ömer Efendi el Müfti bi-Cezire-i Kıbrıs,

Fahru'l-huteba es-Seyyid Ca'fer Efendi, el-Hatib li-Cami-i Ayasofya, Fahru's
saadat-ı Kiram es-Seyyid Abdullah Efendi, el-Hatib li-Cami-i İbrahim Paşa,
Fahru'l-eimme Ali Efendi el-İmam li-Cami-i Ayasofya, Fahru'l-eimme İbrahim
Efendi el-İmam li-cami-i İbrahim Paşa, Umdetü'f-mesakin

eş-Şeyh Mehmet

Sadri-zade el-Mevlevi, Kıdvetü'l-arifin Arif Mehmet Efendi el-Mevlevi, Derviş
Musa
43) Serrac Akıl-daş Mustafa Efendi, Serrac el-Hace Mehmet, el-Hace Süleyman
Abdi, Muhzırbaşı Mustafa Çelebi, Mustafa bin Rıdvan, Mustafa Çelebi, Mustafa
bin Osman, Pervaneci Ömer Beşe.

45

Kuran-ıKerim, Bakara; 2/181
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Vakfın Sahibi: Şeraibzade el-Hace Osman Ağa, Bafi el-Hace Hüseyin Efendi, el
Hace Cengizzade el-Hace Osman Efendi, ... İmamı Hacı Mehmet Efendi ibn Nasuh,
Molla Süleyman ibn Debbağ, Hacı Hasan, Mehmet ibn Serrao Ali, el-Hace Halil ibn
Ramazan ve Kolukesik Tüccar el-Hace Mehmet, Muhzırağası Mehmet Ağa, Attar el
Hace İbrahim Efendi, Basmacı Bahçecioğlu Hüseyin, Osman Ağa ibn Mustafa Ağa,
Lefki Tüccar Hacı Salih, Lefki Tüccar el-Hace Emin Ağa, Şalvarlı Debbağ el-Hace
Osman, Debbağ Ğavvas Mustafa, Yenağerili Tüccar el-Hace İbrahim
Vakfın Konusu: Para Vakfı
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1) El-hamdü li'f-Iôhi'f-lezi "iştera mine'l-mü'minine enfüsehüm ve ernvalehüm bi
enne lehümü'l-cennetve ceale sadakati ibadehü beynehüm ve beyrıe'n-nari
2) hicaben ve cünne ve kaddera erzakena ve seccene fi-bütüni ümmehatina ecinne",
ve's-salatü ves-selamü ala-seyyidina ve mevlana Muhammedi'Lmeb'üs
3) ila-kaffeti'n-nasi

ve'l-cinneh ellezi incela bi-zuhuri zatihi'l-ılliyyeti'l-ğayaibi

ve'l- ecinneh ve ala-alihi ve ashabihi'l-Iezine kamu
4) bi'l-kitabi ve's-sünne ve ebrezü ahkameha bi's-süyüfi ve'l-esinne. Emma ba'd:
mukaddemati yakiniyye ve netayic-i sahiha-yi bedihiyyedendir ki
5) bu arüs-i hezar şevher-i ğaddar ve mahbube-i aşık-ferib-İ na-payidar ya'rıi dünya
ta'bir olunan hayal-baz bir de ğaflet-i
6) anen fe-anerı zevale sür'at ve fenaya rıhlet üzere olup ma-i leziz deyu gösterdiği
serap ve şarab-ı safi
7) deyu verdiği zehr-ab olduğu her reşit ve akide zahir ü aşikar ve her şaki ve saide

nümayan ve pedidardır.
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8)

Pes merd-i akıl payan-bin ve şahs-ı kamil-i pür temkin ol' dur ki " kün fi' d
dünya ke- enneke ğaribün ev abinı-sebllin

9)

ve-ud nefseke min-ehli'l-kubfır"46 hadis-i şerif, hikmet-i redif muktezası üzere
bu ğurbet-hanede ümid-i ikamet

1 O) etmeyip zad-rah tahsiline ibtidar ve vahdet-gah-ı kabirde refakat-medar ve
meydan-ı haşirde başı üstünde saye-nisar
11) olur asar tedarikiyle "ellezine yünfiküne emvalehüm bi'l-leyli ve'n-nehar sirran
ve alaniyeterı felehüm ecruhüm ınde-rabbihim
12) ve la-havfün aleyhim ve la-hüm yahzenfın"47 medlülünce

emval ü erzakını

vücüh-i pür sarf ve hıyaz-ı saadetten iki eliyle ğurf13) eyleye binaen aleyh iş bu vakfiyenin tahrir ü inşasına bais ü badi olan Cezire-i
Kıbrıs'ta Mahrüse-i Lefkoşa ahalisinden
14) Şeraibzade el-Hace Osman Ağa ve Bafi el-Hace Hüseyin Efendi ve el-Hace
Cengizzade el-Hace Osman Efendi ve ... İmamı Hacı
15) Mehmet Efendi ibn Nasuh ve Molla Süleyman ibn Debbağ Hacı Hasan ve
Mehmet ibn Serrao Ali ve el-Hace Halil ibn Ramazan ve Kolu16) kesik Tüccar el-Hace Mehmet ve Muhzırağası Mehmet Ağa ve Attar el-Hace
İbrahim Efendi ve Basmacı Bahçecioğlu Hüseyin ve Osman Ağa ibn Mustafa
Ağa
17) ve Lefki Tüccar Hacı Salih ve Lefki Tüccar el-Hace Emin Ağa ve Şalvarlı
Debbağ el-Hace Osman ve Debbağ Ğavvas Mustafa ve
46
47

Muhammet b. İsa et-Tirmizi, es-Sünen, İstanbul, 1991, Zühd, 25, c. IV, s. 567.
Kur'an-ı Kerim, Bakara, 2/ 261
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18) Yenağerili Tüccar el-Hace İbrahim naman kimesneler taraflarından vekil-i
müseccel-i

şer'ileri

el-Hace

Halil

ibn

Ramazan

mahrüse-i

mezbüre

mahkemesinde meclis-i
19) şer'ı enverde li-ecli't-tescil savb-ı şer'-ı enverden mütevelli nasb

ü

ta'yin olunan

mahrüse-i mezbürede Arap Ahmet Paşa
20) Mahallesi sakinlerinden Attar el-Hace İbrahim Efendi ibn Halil nam kimesne
müvacehesinde takrir-i kelam ve ta'bir ani'J-meram
21) ederek müvekkillerim merkümündan Şeraibzade Merkum yüz guruş ve merkum
Bafi el-Hace Hüseyin Efendi elli ğuruş,
22) ve merkum Hacı Osman Efendi elli ğuruş, ve merkum Hacı Mehmet Efendi elli
ğuruş, ve merkum Molla Süleyman elli ğuruş
23) ve merkum Mehmet elli ğuruş, ve mezbür el-Hace Halil elli ğuruş ve mezbür
Kolukesik elli ğuruş
24) ve Hacı İbrahim Efendi mezkur elli ğuruş ve mezkur Basmacı Hacı Hüseyin
yirmi beş ğuruş ve merkum Osman Ağa yüz ğuruş
25) ve merkum Lefki Hacı Emin Ağa elli ğuruş ve merkum Şalvarlı Hacı Osman elli
ğuruş ve mezbür Ğavvas Mustafa elli ğuruş
26) ve Yanağeri mezbür yirmi beş ğuruşun cem'an sekiz yüz yetmiş beş ğuruş ifraz
ve hasbeten li'l-lahi'l-ehad ve taleben li-merzati'r-Rabbi's-Samed
27) vakf-ı sahih-i müebbed ve habs-i sarih-i muhalled ile vakf
eyledi ki mebaliğ-i mezbür rehn-i kavi
142
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28) yahut kefil-i milli ile onu on bir buçuk hesabı üzere istirbah olunup hasıl olan
ğalle ve nemasından mahrüse-i
29) mezbürda kain salifü'z-zikr Arap Ahmet Paşa Camii Şerifi'nde külle yevm
fünün-i mütenevvia tedrisiyle müşteğıl olan Müderris
30) Efendi beher-mevacib yirmi altı buçuk ğuruş verile ve mebaliğ-i merkumun
erbah ve a'maline ve sair-i umura
31) mütevelli olanlara ber-mevacib üç buçuk ğuruş verile ve mütevelli-yi merkum
hiyaneti veya idaresinde aczi zahir olursa
32) mahrüse-i mezbürede postnişin-i şeriat-i ğarra bulunan Efendi Hazretleri hidmet
i tevliyete salih-i afif ve perhiz-kar
33) bir kimesneyi mütevelli nasb

ü

ta'yin eyleye ve müderris bulunan Efendi hayatta

olup tedrisle meşğül oldukça müderris
34) olup ba'de-vefatihi kıbel-i şer'iden yerine ehadis ve tefasirden rnevadda tatbik
ederek ta'Iim

ü

tedrise kadir

35) bir kimesneye meccanen tevcih oluna ve şart-ı ta'yin olunduğu üzere Müderris
Efendi bi-özr-i bahane ile mütarike etmeyüp
36) ve terkine dahi cevaz verilmemek üzere ta'Iim-i uluma müdavemet eyleye ve
mebaliğ-i mezbürun cem ve tahsiline
37) cabi ta'yin olunan kimesneye beher-mevacib doksan para verile deyu ta'yin-i
şürüt ve tahdid-i kuyut ber-leh mebaliğ-i mezbüru
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38) mütevelli-yi merkuma teslim ol dahi tesellüm ve sair evkaf mütevellileri gibi
tasarruf eyleye deyu hatm-i kelam ve itmam-ı meram
39) eyledik de ğıbbe't-tasdik-i şer'i emr-i vakf-ı tam ve hal-i teslim-i encam bulmuş
iken vekil-i merkum semt-i vifaktan
40) canib-i hilafa süluk ile vakf-ı mezburdan rucu' ve mütevelli-yi merkum ile
husumet ve nizaya şüru' idüp
41) vakf-ı nüküd ve ona müteferri' olan şürüt ve kuyut ınde'l-eimme-i

sülüs-i

neharir sahih olmamakla vakf-ı mezburdan
42) rucu' idüp nüküd-ı merkümeyi müvekkillerim merkumun mülklerine istirdad
eyledim dedikde mütevelli-yi merkum cevab-ı
43) ba-savaba ağaz idüp hal, balada beyan olunduğu minval üzerinedir lakin imam
Züfer -aleyhi rahmetü'l-meliki'l-ekber-'den
44) Muhammed bin Abdullah el-Ensari'rıin rivayeti üzerine vakf-ı nuküd ve ona
müteferri' olunan şürüt ve kuyüd sahih olmakla redd ü
45) teslimden imtina ederim' deyu hakim-i mevkı-i sadr-i kitab bi-tevfikı'r-refiı'l
müstetab -tüba leh ve hüsn-i meab sehhele'f-lahü cevabehü
46) ila yevmi'I-hisab-

huzurunda vekil-i merkum ile müterafian ve her biri

mübteğasınca fast ü hasme taliban olduklarında hakim-i müşarun-ileyh
47) -Esbeğa'l-lahü ni'rnehü aleyh- bu bahta teemmül-i layık ve tefekkür-i fayik
ettikde ternhid-i kavaid-i hayr-i ula ve teşyid-i mebani-yi vakf-ı uhra görmekle
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48) tarafeynin kelamına nazar ve mübtıl-i hayr olmaktan hazer edip alimen bi'l-hilaf
beyne'l-eimmeti'l-eslafve müra'tyen bi-cemi'ı ma-la-büdde
49) minhü fi'l-hükmi bil-ittifak ala-re'y-i men-yerahü mine'l-müctehidin

nüküd-i

merkümenin vakfiyetinin sıhhatine ve şürüt-i mezkürenirı
50) cevazına vekil-i merkum huzurunda hüküm edecek vekil-i merkum inan-ı
kelamını sernt-i ahara atf idüp eğerçe hal
51) ber-vech-i maka! hükrn-i hakim ile sıhhat buldu lakin İmam A'zam ve Hümam-ı
Efham Ebu Hanife el-Kufi -Amelehü'l-lahü Teala bi-Iutfihi'f-celi ve'l-hafi52) katında sıhhat-i lüzüm-i müstelzim olmamakla vakf-ı mezbür lazım değildir
deyu fi'l-cümle istirdad edecek mütevelli-yi
53) mezkur cevab-ı ba-savaba mütesaddi olup eğerçe Ebu Hanife Kufi -Aleyhi
Rahmet-i Rabbihi'L-beriyye- hazretlerinin katında
54) hali zikrolunan minval üzeredir, lakin İmam-ı Sani Hazreti Yakup Ebu-yusuf er
Rabbani mezheb-i hatirlerinde
55) vakıfın mücerret "vakfet" kavliyle sahih ve lazım ve sıhhat-i lüzümi müstelzim
olup ve İmam-ı Samedani Muhammed bin Hasan eş-Şeybani
56) Hazretlerinin re'yi münirlerinde teslim ile'l-mütevelli ve zikr-i te'bid ile vakfa
lüzum arız olmakla ala-re, yihime' s-sedid
57) vakf-ı mezbürun lüzumuna dahi hüküm olunmak matlübumdur, dedik de hakim
i müşarun ileyh la-zale müşarun-ileyh İmameyn-i Hümameyn Şemseyn-i
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58) Bedreyn-i Münireyn müma-ileyhima

re'y-i isabet-i rezin-i şerifleri üzere vakf-ı

mezbürun lüzumuna dahi vekil-i
59) merkum mahzerinde hükm-i sahih-i şer'i ve kaza-i sarih-i mer'i itmeğin vakf-ı

mezbür sahih ve lazım ve lazib olup
60) min-ba'd nakz ü tahvili adimü'l-ihtimal

oldu. "Fe-men-beddelehü ba'de-ma

semiahü fe-innema ismühü ale'I-Iezine yübeddilüneh İnne'I-Iahe semiun alim"48•
61) Harrara fi'f-yevmi's-sabi'

min-şehr-i Saferi'I-Hayr Ii-sene ihda ve selasin ve

mieteyni ve elf (H.1231/ M.1816).
Şühôdü'l Hal
62) Bicanzade es-Seyyid Hüseyin Efendi, Piralı Musa Efendi, Tuzlalı Molla
Süleyman, Develi Bakkal Ali, Muhzırbaşı Mehmet Ağa.

48

Kuran-ı Kerim, Bakara; 2/181.
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1) Her matla-i sühan dil-nişin ki neyyir-i a'zam nur-bahşa-yi alemden mükerrem
ism-i rabbi'f-alemln ile münevver
2) olmaya revnak-i itmam ile zib ü fer bulmaz ve her levha-i ferhunde-fer ki nakş-ı
nigar hamd-i
3) sena-yi mu'ti-ı celil ve şükr-i sipas-i mün'ım-i cemil ile ma'rıüt kılınmaya misal
i vakf bi-tescil
4) mükıf-i kabül ve i'tibarda cilve-ger olmaz ve ruhsare-i nev-arüs-i makal-i hatt-ı
hal
5) Salat ü selam seyyidül-enam

ile arayiş ve tezyin olunmaya münesse-yi kabulde

cilve-nüma hicle-gah-ı
6) rağbette cehre-güşa olmaz. Pes-ezhar-i hamd-i rıa-rnahdüd ve şüküfa-yi

şükr-i

sena-yi na-ma'düd
7) ol bani-i mebani-i mevcudat ve müşeyyed-i mealern-i kainat,
"er- Rahman alleme'l-Kur'an"49

49

Kuran-ı Kerim, Rahman, 55/1, 2
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8) vakıf-ı künüz; "haleka'l-insarıe allemehü'Lbeyan'P'';
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mülhim-i varidat-i alem-i

ğayb nükte-perdaz-ı hikmet
9) la raybe zib-i bahşa-yi nev-arüs-i kemal, zinet efza-yi bikr-i fıkr-i maka! alim ve
habir-i bi-zeval
1 O) semi' ve basir-i bi-misal "cellet bedai-u nüamaih ve amme 't zayai 'u alaihi"
hazretlerinin dergah-ı
11) azamet-penah-ı akdesi ve barigah-ı inayet, destgah-ı mukaddesinde pişe-gah-ı
eyvan-I kabül
12) ve irtiza savbına her subh u mesa ithaf ve ihda olunur ki gülşen sera-yi cihanda
ınsanı
13) raiha-yi reyahin-i hayat ile buya; andelib-i can-ı şükr-i ni'met la yühsasıyla
nağme-sera eyledi
14) ve ülüf-i nüküd

midhat ü serıa-yi amimü'l-vürüd

ve sunüf-i uküd-i cevahir, salat

ü selam-ı

15) na-ma'düd ol lü'lü-i yekta-yi bahr-i cud nergis-i bi-hernta-yi bağ-ı şühüt Fatiha
yi nüsha-i
16) pür-nür-i din-i hatime-i silsile-i mürselin, kutb-i felek-i risalet, merkez-i daire-i
asalet serdar-ı

° Kuran-ı Kerim, Rahman,

5

55/ 3,4
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17) kafile-i enbiya, serdar-I " sübhanellezl esra"51, nazır-I gül-zar-I "ma-zağa'f
basarü ve ma tağa"52 tüti
18) dilkeş-nevayi "ve ma yentıku ani'l-heva"53 mu'ciz-nüma-yi "in hüve illa vahyün
yuha"

54

akrab-i mukarrabin-i al-i

19) sultan-ı serir li-mea'I lahi Hazreti Muhammed Resülüllah

(Salavatü'l-Iahi aleyhi

ve selamühü ma dame şer'uhü'ş20) şerif nizamel-alern ve intizam- cenahının rüh-ı mukaddes-i münevver ve ravza-i
muattar
21) ve muamber, ve merkad-i müzehher ve muattarlarına isar u nisar olunur ki nür-ı
münir bais-i icad-ı levh-i
22) kalem ve mücib-i tekvin-i sahayif-i alem olup tafsil-i sıfat-ı kemalının ikmali
muhal
23) ve tavsif-i envar-ı cemalinin icmalinde akl-ı küll lal ve ehl-i kemal bi-mecaldir
ve ğurer-i sena-yi
24) cevahir misal cümle-i al

ü

evlad ve ashab ve zümre-i ahbab-ı izzet nisab ve iffet

25) intisaplarına ref olunur ki her biri tarik-i hakka rehber ve sübül-i hidayete sa'y-i
glister oldular.
51

Kuran-I
Kuran-I
53
Kuran-I
54
Kuran-I
52

Kerim,
Kerim,
Kerim,
Kerim,

İsra, 17/1
Necm, 53/17
Necm, 53/3
Necm, 53/4
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26) Rıdvanu'l-lahi aleyhim ecme'in- Emma ba'd; erbab-ı basair-i selime ve ashab-ı
tebayi-i
27) rnüstekimenin zamirlerinde zahir ve rüşen ve pişkah-ı hatır-i hatirlerinde
müberhen
28) Ve mübeyyendir ki ibda-yı zevat-I hakayıkta sırr-I hikmet ve ihtira-i tebayi-i
halkda asl-ı
29) maslahat-ı ma'rifet ve ibadet-i halıkı'I-ibad ve tefekkür ve tedebbür mebde ü
me'ad olmakla
30) pes-her akıl-i cazime lazım ve her reşid-i kamil lüzumuna cazimdir ki ahval-i
pür ehval-i
31) cihana arif ve meal-i pür melali zeharif-i tesarif-i zamana vakıf olup
32) intihası fırsatı ğanimet ve ruhsat-ı sıhhati devlet bilip tahsil-i rıza-yı rabbi' 1
alemine
33) azimet ve hal-i kuvvet ve kudretinde ibadet-i bedeniyye ve ihraz-ı nisab-ı
istida'at-ı
34) teyessüründe taati maliyye ikametinde mübaderet edip ber-fehva-yi " iza mate
ibnü adem
35) inkata'a amelühü illa an selasin; sadakatin cariyetin, ve ilmin yüntefe'u bih ve
veledin salihin yed'ı1 leh"55 hadis-i
55

Sofuoğlu, Mehmet, Sahih-i Müslim ve Tercemesi, İstanbul, 1969, C. V, s. 182-183.
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36) şerif-i pür-takdis-i nebevi muktezasınca safahat-I alemde zuhur bulan asar-I
hayr-ı halef
37) mesabesinde fi'l-etraf ve'l-ak:tar sebeb-i zikr-i müstetab ve bais-i dua-i hayr-i
müstecab
38) olacak semt-i inana azimet-i masruf, zimama himmeti ma'tüf kılıp tahsil-i sıfat-ı
39) safiyye-i kudsiyye ve tekrnil-i simat-i semtiyye-i seniyyede sarf-ı kudret ve
tertib-i müberrat
40) tesbil-i hayrat ve hasenata müsaraat eyleye. Bu mukaddernat-ı vacibe-i kabulden
mevcibe-i
41) külliye intacına muvaffak ve ihtiyaz-ı saadet-i uhra ile ma-sadak müdde'a-yi ma
sebak olan
42) halen devlet-i aliyye-I ebedi'Listimrarda revnak efza-yi sadaret-i uzrna ve zinet
43) bahşa-yi vekalet-i kübra vezir-i Erestü tedbir-i ma'delet-ferma, müşir-i müşteri
nazir-i şecaat
44) pir-i enver-bahş kar-gah-ı devlet nizam, ür-i mecmüa-yi memleket bala-nişin-i
halka-i vizaret
45) cevher-i giran-rnaye-i bazü-yi sadaret müessis-i mebani-i nisfet ve mükrimet ve
müşeyyid-i erkan-I
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46) re'fet ve merhamet mefhum-i ibaret
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nüsha-i celalet ma'ni-yi

rengin-i

manzüme-i celadet
47) emir-i tekin ba temkin devlet-i mekin-i übürhet karin mesned-i inayet vasıta-i
intizam-i ümür-i
48) cihan kami-ı kürüh-i bağy

tuğyan naşirü'f-adl vel-ihsan basitü'J-emn ve'l

ü

idare
49) asaf-i bi nazir-i cud asa vezir-i ibnü'l-vezir

hatem-eda devletlü inayetlü

simahatlü

50) utüfetlü es-Seyyid Abdullah Paşa ibnü'l-merhum

el-mebrur ed-dercü ila

medaric-i Rahmet-i Rabbihi'l51) Gafur Hasan Paşa -La zalet evraktı hasenatihi- merküme mede'l-ezmarı ve'd
dühür
52) ve ma berihat

ravhat-ü

hayratihi

müsmire

ila-ahiri'Leyyam

ve'ş-şühür

hazretlerinin seray-i
53) süreyya seray-i asifanelerinde akd olunan meclis-i şer'i şerif rasihu'L-evtad
54) ve mahfel-i münif şamihu'f-ımadda bi'z-zat hazır ve kıyam ve evkaf-ı atıye-i
evsafları
55) teslim ve tescil-i mütevelli nasb

ü

ta'yin buyurdukları hala kethüdalıkları

hizmet-i celilesiyle
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56) şeref-yab olan umdetü'f-emacid

vel-ekarim camiul-mehamid

ve'f-mekarim

zü'f- kadri'r-refi'ı

57) ve'f-cahi'f-müni'I saadetlü Yusuf Ağa ibn-i merhum Habib Efendi mahzerinde
takdir-i
58) kelam huceste nizam ve ta'bir ani'f-rneram ferhunde encam buyurup bi-inayeti'l
lahi'l59) meliki'l-vehhab bu def'a bina ü ihyasına muvaffak ve rehyab olduğum Dar-I
Saltanat-I
60) Aliyye-i Korıstantiniyye-i

Mahmiyye'de

Tavşantaşı

kurbunda

Suğan Ağa

Mahallesi'nde
61) vaki' mekteb-i şerif ve mahmiyye-i mezbürde Oruçgazi Mahallesi'nde mebni
Çeşme-sar-I
62) latif ile Cezire-i Kıbrıs'ta Mağusa Kalası derununda kezalik müceddeden
63) bina ü ihya eylediğim mekteb-i şerif ve nefs-i Kıbrıs'ta ta'mir ve icra eylediğim
çeşme-i
64) dil-güşanın cihat-I ma'Iüme Ve masarif-i Iazimesini tertib Ve tanzim-i Iôzime-i
halden
65) olduğundan ma-ada kal'a-yi

mezbüre derununda vaki'

dimekle
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66) şehir carni'i şerif mürı1r-i ezrnan ve kürı1r-i avan ile minel-bdb-i ilel-mihrab
müşrif-i
67) harab olmakla müceddeden bina

ü

i'rnarı müyesser olup hidmet-i kadimesinirı

eda-i
68) hidmette sa'y

ü

ikdamlarına vesile-i şevk-i cedid olur. Emniye-i müstahsenesi

69) Iayih-i zamir ilham-pezirem olmakla hala taraf-I hümayun şehri-yarı ve canib-i
70) şevket-rneab-i tacdariderı temlik-i sahih ile temlik ve ihsan ve mahalli tevki' -i
71) kalmayla tashih olunup hatt-ı hümayun mevhibet makrı1n ile masnı1n mülk
72) name-i hümayun mucibince malik-i rikab temliki ve sahib-i nisab tasarrufu
olduğum
73) Cezire-i Kıbrıs'a tabi' Karye-i Karpaz anhası Liva-yı Mağusa mukataası dimekle
74) ma'rüf arazi ve merati' ve mezari' ve bi'l-cümle tevabi' ve levahıkı ve menafi'
müştemil
75) mukataa ile ahles-i mal ve ahsen-i menalimden yirmi beş bin ğuruş ifraz
76) ve kemal-i imtiyaz ile mümtaz idüp hasbeten li'l-lahi teala ve haseneten li-rı1h-i
resı1lihi'177) mücteba vakf-ı sahih-i müebbet ve habs-i sarih-i muhallet ile vakf habs idüp
ü
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78) şöyle şart eyledim ki mukataa-i mezbürederı hasıla ğallat ile meblağ-i mezbür
79) yirmi beş bin ğuruş ile dahi münasip olan mahallerde akar iştira
80) ve icare-i mu'tade ile icar ve hasıl olan ribh

ü

nemasından marrü'z-zikr

81) Suğan Ağa Mahallesi'nde vaki' mekteb-i mezburda huffazdan ehl-i kur'an
82) bir kimesne muallim-i sıbyan olup yevmi otuz akçe vazife verile ve bir müttaki
83) ve salih kimesne dahi halife-i mekteb olup yevmi on akçe vazife verile.
84) ve ilm-i hatt'a mahir bir kimesne muallim-i hatt olup yevmi on akçe vazife
verile.
85) ve derün-i mekteb-i mezburda teallüm-i Kur'an-ı Azimü'ş-Şan idüp kırk nefer
sıbyarıdan
86) her birine yevmi birer akçe verile ve eyyam-i sayfta bir defa teferrüc-gaha
azimet
87) ve seyr-i safalarına ruhsat ve yevm-i mezburda sıbyarı-ı mezkürayı it'üm
88) için be-her sene üç bin akçe verile ve eyyam-i şitada def -ı bürüdet-i heva
89) için kömür bahasına da iki bin akçe verile ve mekteb-i mezbüra ferş için
90) hasır ve Ievazım-ı saire için beher sene bin akçe sarf oluna ve mekteb-i
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91) merkumda teallüm için mülazemet idüp mevcut olan kırk nefer sıbyandan
92) her birine birer kıyame ve birer çantayan ve birer mest ve pabuş ve birer kuşak
ve birer
93) kellepuş ki cümlesi altışar yüz akçeye olmak üzere iştira olunup
94) be-her sene Ramazan-ı Şerif evasıtırıda ilbas oluna ve muallim-i mektebe
95) kisve-baha olmak üzere bin sekiz yüz akçe verile. Kezalik halife-i mektebe
kisve-baha
96) olmak üzere bin iki yüz akçe verile ve muallim-i hatt'a kezalik kisve-baha bin
iki yüz
97) akçe verile ve mekteb-i mezburda teallüm-i Kur'an iden sıbyan hadd-i bülüğa
reşide oldukta
98) ihraç olunup yerine ahardan sıbyan vaz'oluna ve mekteb-i mezbürun muallimi
huffazdan
99) ola ve mezbür Oruçgazi Mahallesi'nde vaki' valid'irn merhum ve mağfur Hasan
Paşa
100) bina ve benim müceddeden ihya ve icra eylediğim çeşmenin ale'd-devam icra~ı
hizmetine
101) kıyam itmek üzere bir kimesne abrahi olup yevmi iki akçe verile ve Cezire-i
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102) Kıbrıs'ta Mağusa Kal'ası derununda bina eylediğim mekteb-i mezburda bir
salih
103) müttaki kimesne muallim olup yevmi otuz akçe verile ve bir kimesne mekteb-i
mezburda
104) halife olup yevmi on akçe verile ve her Ramazan-ı Şerifte her takımı altışar
yüz
105) akçe olmak üzere mekteb-i mezburda mevcut kırk sıbyana birer kıyame ve
birer çanta
106) ve birer mest ve pabuş ve birer kuşak ve birer kelle-puş iştira olunup ilbas
oluna
107) ve muallim-i mektebe kisve-baha bin 800 akçe verile. Kezalik halife-i mektebe
kisve-baha
108) bin 200 akçe verile ve na'lçe, şeker-baha olmak üzere kırk nefer sıbyandan
109) her birine birer ğuruş verile ve mekteb-i mezbürun hasır ve levazım-ı sairesi
1 1 O) mütevelli tarafından görülmek üzere be-her sene bin sekiz yüz akçe sarf oluna
111) ve mekteb-i mezbürda icra eylediğim ma-i lezizin yollarına civarında vaki'
Çeşme-i
112) Kebire hizmet iden, ab-rahi hizmet edip, yevmi iki akçe ücret verile.
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113) ve Cezire-i Mezbüra'da i'rnar ve icra eylediğim çeşmeye hidmet etmek üzere
114) bir kimse ab-rahi olup yevmi beş akçe verile ve mezbür Kal'a-yi Mağusa
115) derununda abad ve inşasına zafer-yab olduğum Ayasofya-i Sağir Cami-i
Şerifleri
116) hademesinden imam olana yevmi beş akçe verile ve İmam-ı Sani'ye kezalik
117) yevmi beş akçe verile ve imaman-i mezküran

ba'de-eda-i's-salat

kıraat-ı

mu'tad
118) olan süre-i kerimeden sonra müstekıllen mihrabda üç ihlas ve bir Fatiha-i
119) Şerife kıraat eyleyip sevabını vakıfa ve ebeveyrı-i vakıfın ruhlarına ihda eyleye
120) ve beş adet müezzinden her birine yevmi ikişer akçe verile ve müezzin-i evvel
olan
121) kimse kable ikarneti's-salat mahfilde üç ihlas ve bir fatiha-i şerife kıraat
122) eyleyip sevabını vakıfa ve ebeveyni vakıfın ruhlarına ihda eyleye ve cami'i
mezburda
123) na't han olan kimseye yevmi iki akçe verile ve muarrif olan kimseye dahi
124) yevmi iki akçe verile ve iki aded siraciden her birine yevmi ikişer akçe
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125) verile ve üç adet devir-han leyali-i Ramazan'da salat-ı terviha beyinlerinde
126) aşir-han olup yevmi her birine üçer akçe verile ve cami-i mezbürun kadimden
127) vaizi olmayıp bir vaizden la-büdd olmakla bir alim amil ve müfessir ve
muhaddis
128) kamil kimesne kürsi-nişin-i va'z ü nasihat olup her hafta ba'de-eda-i salati'l129) cum'a huzzar-i müslimine nush ü pend idüp hitamında ervah-ı cemi-ı enbiya ve
mürselin
130) Salavatu'l-lahi ve selamühü ala-nebiyyina ve aleyhim ecme'in ve evliya ve
etkıya ve salibin131) ve ale'f-husüs

Sultan-ı Serir-aray-i risalet-i neyyir-i

rahşende-i

esrnan-ı

nübüvvet
132) Muhammed Mustafa -Salla'f-Iahü

aleyhi ve sellem- Hazretlerinin rüh-ı pür

fütuhlarına ve eızze-i
133) al ü ashab-ı sütüde hısal ve ecille-i erbab-ı siyadat ve iclal-i ervah-ı
134) tayyibelerine ve vakıf ve ebeveynine da'vat-ı halisa ile dua ve hatime-i Fatiha
135) ve ihlas ile itmamırıda ihtimam eyleyip yevmi on akçeye mutasarrıf ola ve vaiz
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136) merkum her hafta isneyn ve hamis günlerinde tullabe-i ulüm-i naftadan tedris
idüp
137) hıtam-ı derste kezalik vakıf ve ebeveynini dua-yi hayr ile tezkir ve yad eyleyip
138) yevmi on akçe vazifeye mutasarrıf ola ve Mahmiye-i İstanbul'da Yeniodalar
kurbunda
139) Sofiler Mahallesi'nde validim merhum müşarun-ileyhin tecdid ve ihya eylediği
Şeyh
140) Alaaddin Zaviyesi'ne ta'ômiye olmak üzere zaviye-i mezküra şeyhine yevmi
kırk akçe
141) verile ve zaviye-i

mezküra

imam ve müezzin

ve kayyimine

vazife-i

kadimlerinden ma-ada yevmi
142) ikişer akçe verile ve Mekke-i Mükerreme şerrefeha'l-lahü Teala ila-yevmi'l
ahirada hidmetkar-ı harem-i şerif
143) olan eğvat-ı erbe'inin otuz dokuz neferine ikişer ve diğerlerine beş'er ki cem'an
144) kırk nefer

ağaya

seksen

üç adet mısır

zincirlisi

altun ve Medine-i

Münevvere' de
145) hadim-i Ravza-i Mütahhara olan eğvat-ı erbe'inin kezalik otuz dokuz neferine
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146) ikişer ve diğerlerine beşer ki cem'an kırk nefer ağaya seksen üç adet mısır
zincirlisi
147) altun ki min-haysü'l mecmu' yüz altmış altı altun be her sene surre-i şerife ile
irsal
148) ve isal olunup isticlab-ı hayr-ı dua oluna. Fenn-i erkam-ı hesapta mahir
149) ümür-i kitabeti ru'yete kadir bir kimesne evkaf-ı mezbürama katip olup yevmi
150) on akçe vazife verile ve Umurunda mukaddem ve saiy ... istikamette canib-i
151) salahı mürai bir kimse cabi olup yevmi on akçe verile ve evkaf-ı mezküra
152) dar-ı saadet-i şerife.. ,

. ..

bahş...

. . . ve nazır-ı evkaf-ı harameyn-i

muhteremeyn olan zevat-ı
153) sütüde simat hazeratı nezaret buyurup yevmi on beş akçe taraf-ı bahiri'ş
şereflerine
154) irsal ve isal olan ve cihet-i tevliyet yevmi yirmi akçe ola ve tevliyet-i mezbüra
ile her
155) evkaf-ı mezküramın bi'l-cümle fazlasına ma-dem ki ben labis-i libas-ı hayat
oldukça bi'z- zat
156) kendim zabt ve tasarruf idüp benden sonra tevliyet-i mezküra sulbümden gelen
evlad-ı
161
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157) zükılrumun ekber ve erşedine meşruta ola be'dehıl evladımın ve evladı
evladımın ve evlad-ı
158) evlad-ı evladımın batnen ba'de-batn ve karnen ba'de-karn ekber ve erşedi
mütevelli olup
159) evlad-ı zükılrum bulunmadığı halde evlad-ı inasımın ekber ve erşedi ve ba'deha
evlad-ı
160) evladımın ve evlad-ı evlad-ı evladımın batnen ba'de-batn, karnen ba'de-karn
ekber ve erşedi
161) mütevelli ola. Ba'de inkırazr'l-evlôd,

ıtkamırı ekber ve erşedi ba'dehüm

evlatları
162) ve evlad-ı evlatları ve evlad-ı evlad-ı evlatlarının batnen ba' de-batn, karnen
ba'de-karn
163) ekber ve erşedi mütevelli olalar. Ba'de inkırôzi'I-küll re'y-i nazir-i müşôrun
ileyh hazretleri
164) bir din-dar sadakat-kar kimesneye tevcihe oluna ve benden sonra bi'l-cümle
evkafım fazlasından
165) nısfı, mütevelli-yi vakfa ait ve meşrılt olup, nısfı dahi mevcut bulunan
166) evladım beyninde ale's-seviyye taksim oluna ba'dehüm evlatları ve evlad-ı
evlatları
162
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167) ve evlad-ı evlad-ı evlatları beyninde ale's-seviyye taksim oluna ba'dehüm itka
yi atikatım
168) ba' dehüm evlatları ve evlad-ı evlatları ve evlad-ı evlad-ı evlatları beyninde
kezalik
169) ale's-seviyye taksim oluna. Ba'de inkırazil-kül fazla-yi mezküra vakıfta hıfz
olunup
170) münasip olan vücüh-i hayra sarf oluna ve bi'l-cümle şerayit-i mezküraya riayet
171) müteazzire olur ise ğallat-ı vakf mutlaka harameyn-i şerifeyn fukarasına
meşruta
172) ola ve vakf-ı mezbürun ve zımnında evlad-ı şürüt-ı maharraranın tebdil ü tağyir
ve tahvil ü
173) teksiri merraten ba'de-uhra yed-i iradatımda ola deyu ta'yin-i şürüt ve tebyin-i
kuyut
174) buyurup fariğan ani'ş-şevağil akar-ı rnezküra ile nüküd-i merkümeyi mütevelli
yi müma-ileyhe
175) teslim ol dahi vakfiyet üzere bi't-tevliye kabz u tesellüm eyledi, dedikte
mütevelli-yi müma-ileyh
176) dahi vakıf-ı müşarün

ileyh -Esbeğa'l-lahü

cümle kelimat-ı meşrfı.halarında
163

ni'rnehü

aleyh- hazretlerini bi'l
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177) tasdik ve tahkik eyledikten sonra vakıf-ı müşarun-ileyh vala cenah -La-zale
ni'me hayratihi
178) ila yevmi'Lhisab- hazretleri hurrem-gah-ı çemenistan-ı vifaktan rü-gerdan ve
mehme-işehba-yi
179) şikaka şitaban olup, vakf-ı akar cümle eimme-i kibar hazeratı katlarında sahih
180) lakin muhtar-ı eimme-i ahyar İmam-ı A'zam Hümam-ı Akdem Ebu Hanife el
Kufi cüzi bi envai'f181) hayr ve Kufi hazretlerinin mezheb-i şeriflerinde sıhhat-i lüzumu müstelzim
olmayıp ve İmam-ı
182) Samedani Hazreti İmam Muhammet bin Hasan eş-Şeybani re'y-i münirlerinde
vakıf, menfaat-i vakf-ı
183) nefsine şart eylese sıhhatten atıl ve vakf-ı nüküd ve ona müteferri' olan şürüt ve
kuyut
184) eimme-i selase-i neharir -Aleyhim rahmetü'l-lahi'l-meliki'l-kadir-

mezheb-i

şeriflerinde batıl
185) olmağın vakfiye-i merküminden benim içlin bab-ı rücu meftüh olmakla akar ve

nuküd-ı
186) mezkürayı ke'l-evvel mülküme istirdad ederim, dedik de mütevelli-yi reşid
cevab-ı sedide
164
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187) tasaddi edip eğerçe hal-i bast olunan minval üzeredir, lakin İmam-ı A'lem-i
Efdal
188) Hazret-i Ebü-yusuf

ü

Ekmel indinde vakıf, menafi-i vakf-ı nefsine şart

ü

tansis

189) dahi ederse mücerret "vakfet" kavliyle vakf-ı müebbet ve habs-i muhallet olup
ve vakfiyet-i nüküdun
190) cevazı dahi Hazret-i İmam Züfer -Aleyhi rahmetü'l-meliki'l-ekber-'den İmam
Muhammed bin Abdullah
191) el-Ensari rivayeti üzere ila-yevmina haza mütearifve cari ve ale'l-ıtlak sıhhat-i
192) lüzumdan müfarık olmadığına İmameyn-i Hümameyrı'in ittifaklarını tahkik ve
tasrih eylemişlerdir,
193) deyu takrir-i rivayat-ı sahiha ederek redd

ü

teslimden imtina' her leh tenazu' ve

tehasume ikdam
194) ve her biri mesalik-i meşrühaları üzere fasl-ü hasme ibram eylediklerinde
hakim-i mevki'i
195) sadr-i kitap -Veffeka'l-lahü

ale's-sıdki ve's-savab- hazretleri dahi mesail-i

evkafta olan
196) hilafiyata vukuf-i tamm beyne'l-eimme vaki' olan ihtilafata şuur-ima-la-kelam
olduğu
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197) halde tarafeynin kelamına nazar ve mübtıl-i hayr olmaktan hazer idüp canib-i
vakf-ı
198) savab ve müstevcib-i ecr-i savab görmekle evkaf-ı mezbüranın evvelen;
sıhhatine hükm-i
199) sahih-i şer'i ve saniyen; lüzumuna kaza-i sarih-i mer'i eylediği icilden min-ba' d
hükm-i mersüm
200) ile evkaf-ı mezbüranın sıhhat-i lüzumu mütehakkik ve mütebbeyyin ve amme
yi kudat-i kiram
201) üzerlerine kabul ve irtizası vacip ve müteayyen olup nakz-i nakizine mecal-i
202) emr muhal oldu. "Fe-men-beddelehü

ba'de-ma-semiahü

fe-innema isrnühü

ale'l- lezine yübeddilüneh. İnne'l-lahe
203) semiun alim"56. Ve ecru'J-vakıf ale'f-hayyi'f-cevadi'Lkertm. Cera zalik ve
hurrire
204) fı-gurre-i Şa'bani'I-muazzam. Li-sene ihda ve sittine ve mie ve elf min hicret
men lehü'l-izz ve'ş şeref.(H.l 161/ M.1748)

56

Kuran-ı Kerim, Bakara, 2/181
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Şühôdü'I-Hal
205) Umdetü'l-erbabi'f-cah

ve'J-celal

Amirü'l-hazain

ve'I-Bühıs-ül-hal

halen

Defterdar-I şıkk:-ı evvel ol Saadetlü Behçet Mehmet Efendi bin; Merci'u'l
ekarim ve'f-eali Menbeıl-mekarim ve'f-meali Saadetlü Reisü'f-küttab naili
Abdullah Efendi ibn; Kıdvet-i ashabi'I-mecd ve'l-ikbal Ser-çavuşan-ı Divan-ı
A.Ii Saadetlü Mustafa Ağa ibn
206) Umdetü'Lemacid

vel-ekarim Tezkire-i Evvel, Saadetlü Abdi Efendi ibn,

Umdet-i erbabi'l-kalem

Zübdet-i ashabi'r-rakam

Saadetlü Tezkire-i Sani

Nu'man Efendi ibn, Nuhbet-i erbabi't-tahrir ve't-takrir Mektübi Sadr-i A.Ii
Hamza Efendi bin
207) Fahr-i erbab-i'f-ızz ve'f-rnearif Ser-halife Mektübi Sadr-ı A.Ii Necabetlü Avni
es-Seyyid Mehmet Efendi ibn; Fahrul-a'yan Necabetlü Ömer Ağa ibn Hasan
Ağa; Fahru'f-emasil ve'l-akran Kapıcılar Kethüdası İzzetlü Mustafa Ağa ibn.
208) Fahru'f-akran ve'l-emsal Selam Ağası İzzetlü İsmail Ağa ibn, Makbülü's-sudür
ve'l- erkan Telhısi İzzetlü Ahmet Ağa ibn Ali Ağa, Fahru'l-akran Kapıcılar
Bölükbaşısı İzzetlü el-Hace Hüseyin Ağa ibn Ömer
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Silah-dar İzzetlü Mehmet Ağa ibn Abdullah, Fahru'l-a'yan

Mühür-dar İzzetlü Bektaş Ağa İbn Abdülkadir, Fahr-i erbabil-mearif

Hazine

Katibi İzzetlü Efendi ibn Abdullah
210) Fahru'l-a'yan Miftah Ağası İzzetlü Süleyman Ağa ibn Abdullah, Fahru'f-akran
Vekil-i Harç İzzetlü Mustafa Ağa ibn Abdullah, Ahkar-i ibadi'Ilah Mehmet
Şakir el-İstanbuli Mübeyyiz-i vakfiyye-i ibn Ali.
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cealel-eflake devvara, ve enzele mines-semai midrara

ve's-salatü
2) ve's-selamü ala-nebiyyihi Muhammed ve alih! ve ashabihi'I-lezlne kanü ehyaran
salaten daimeten
3) ve selarnen aşiyyeten ve ibkara. Emma ba'd; iş bu vakfiye-i ma'mül-

biha ve

mekül-ü
4) aleyhanın hilal-i sütür pür nür-i ism-i sami ve nam-i kiramileriyle müveşşah
5) ve müzeyyen olan vakıf-ı vala-cenab; hayr-ı iktisab vezir-i bi-nazir-i ma'delet
nisab
6) la-zalet evrak-i hasenatihi

merküme

ila-yevmil-hisab

hazretlerinin

derün-i

vakfiye-i
7) mezkürede akara tebdilini şart ve ta'yin buyurdukları yirmi beş bin ğuruş
8) nüküd-i

mevküfeyle

iştira

olunan

emlaktan

Medine-i

Üsküdar'da

Reis

Mahallesi' nde
9) vaki' bir taraftan Deli Hasan mülkü ve bir taraftan Yeni çeri Mehmet Paşa mülkü
ve bir taraftan Osman
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1 O) Beşe mülkü bir taraftan tarik-i anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi' ı
üç yüz
11) kırk zira' arsa üzerinde mebni fevkani üç bab oda ve bir sofa ve bir bab tahtanı
12) oda ve ahür ve bi'r-i ma' ve yine bir müşterek bi'r-i ma' ve kenif ve eşcar-ı
müsmere ve ğayr-i müsmereyi
13) havi bahçeyi müştemil bir bab menzili ve yine medine-i mezbüre'de Aşçıbaşı
14) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Rahime Hatun mülkü, bir taraftan Hamide
Hatun mülkü
15) ve bir taraftan İbrahim Beşe mülkü ve bir taraftan tarik-i anım ile mahdut iki bab
fevkani
16) ve iki bab tahtanı oda ve bir matbah ve bi'r-i ma' ve kenif ve bir miktar bahçeyi
müştemil menzili
17) ve yine medine-i merkürnede Pazarbaşı Mahallesi'nde

vaki'

bir taraftan

Aleksandır-ı Zimmi mülkü
18) ve bir taraftan tarik-i hass ve bir taraftan tarik-i anım ile Karapet-i Zimmi mülkü
ile mahdut tülen
19) ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı dört yüz elli beş zira' arsa üzerinde mebni iki bab
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20) fevkani oda ve bir sofa ve bir matbah ve bir bi'r-i ma' ve bir miktar bahçeyi
müştemil bir bab menzili
21) ve yine medine-i mezkürede Kefere Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Dimitraki
ve bir taraftan Dimu
22) nam zimmiler mülkleriyle iki taraftan tarik-i anım ile mahdut tülen ve arzen bi
hisab-ı
23) terbi'ı yüz altmış zira' arsa üzerinde mebni fevkani bir bab oda ve bir sofa
24) ve dehliz ve kenif ve bir miktar havliyi müştemil bir bab menzili ve yıne
medine-yi
25) mezbı'.'ırede Kefere Mahallesi'nde vaki' etraf-ı erbeası Baklacı Agop ve Sakka
zevcesi
26) İva ve Kalpakçı Yorgi veresesi mülkleri ve tarik-ı anım ile mahdut tülen ve
arzan
27) bi-hisab-ı terbi'ı iki yüz kırk iki zira' arsa üzerinde mebni üç bab fevkani
28) oda ve matbah ve sofa ve iki bab tahtani oda ve kenif ve müşterek bi'r-i ma ve
bir miktar
29) bahçeyi müştemil menzili ve yine medine-i merkümede Reis Mahallesi'nde
vaki'
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30) bir taraftan İmam Mehmet Efendi menzili ve bir taraftan Molla İsmail mülkü
ve bir taraftan
31) Rukiye Hatun mülkü ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülerı ve arzan bi
hisab-ı
32) terbi'ı iki yüz otuz zira' arsa üzerinde mebni iki bab oda fevkani
33) ve bir sofa ve tahtında bir matbah ve kenif ve eşcar-ı müsmere ve ğayr-i
müsmereyi havi bahçeyi
34) müştemil menzili ve yine medine-i mezkürede Reis Mahallesi'nde vaki' bir
taraftan
35) Pirinçcibaşı mülkü ve bir taraftan Hocazade el-Hace İbrahim mülkü ve bir
taraftan
36) Üveys Beşe mülkü ve bir taraftan tarik-i anım ile mahdut tülerı ve arzan
37) bi-hisab-ı terbi'ı iki yüz yetmiş beş zira' arsa üzerinde mebni fevkani
38) bir bab oda ve bir sofa ve tahtanı bir bab oda ve kenif ve bir miktar havliyi
39) müştemil menzili ve yine medine-i mezbürede Pazarbaşı Mahallesi'nde
40) vaki' bir taraftan Mığırdiç zimmi mülkü ve bir taraftan Pedrus Zimmi mülkü ve
bir taraftan
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41) Çihardor Zimmi mülkü ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi
hisab-ı
42) terbi'ı üç yüz elli iki zira' arsa üzerinde mebni bir bah fevkani oda
43) ve tahtında matbah ve kenif ve bi'r-i ma ve bir miktar bahçeyi müştemil menzili
ve yıne
44) medine-i mezkürede Reis Mahallesi'nde vaki' bir taraftan İmam Mehmet Efendi
mülkü
45) ve bir taraftan Ali Efendi mülkü ve bir taraftan Arabacı Hocaoğlu mülkü ve bir
taraftan
46) tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı üç yüz zira' arsa
47) üzerinde mebni üç bah fevkani oda ve iki sofa ve bir bah tahtani oda
48) ve kiler ve matbah ve bi'r-i ma ve mağsel ve kenif ve matbah ve bir miktar
bahçeyi
49) müştemil menzili ve yine medine-i merkümede Kefere Mahallesi'nde vaki' bir
taraftan
50) Anderya Zimmi mülkü ve bir taraftan zikr-i ati bağ ve bir taraftan ba'zen
Lundari ve ba' zen
51) Mihail mülkleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülerı ve arzan bi-hisab-ı
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52) terbi'ı sekiz yüz zira' arsa üzerinde mebni ulyada dört bab oda ve sofa
53) ve dehliz ve kenif ve tahtani üç bab oda ve kenif ve yine üç bab oda fevkani
54) ve iki bab oda tahtani ve iki bi'r-i ma ve bir miktar bahçeyi müştemil menzili ve
ittisalinde
55) vaki' etraf-ı erbeası zikr olunan menzil, Makasçıoğlu Karapet mülkleri ve
Anderya
56) zimmi tarlası ve Kurtoğlu veresesi bağları ve tarik-ı anım ile mahdut olup, arsası
57) senevi yüz seksen akçe mukaatalı vakıf ve kürürni mülk on beş dönüm miktarı
58) bağı ve yine medine-i mezbfırede Kefere Mahallesi'nde vaki' etraf-ı erbeadan
Nekfosi
59) ve Pedrus ve Serkis nam zimmiler mülkleri ve kenise cidarı ve tarik-ı anım ile
mahdut
60) tülerı ve arzan bi hisab-ı terbi'ı beş yüz zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i
ulyasında
61) bir sofa ve vüstasında bir bab oda ve bir sofa ve süflasında bir oda ve mahzen ve
kenif
62) ve müşterek bi'r-i ma ve bir miktar bahçeyi müştemil menzili ve yine medine-i
mezkfırede
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63) Pazarbaşı Mahallesi'nde

~~~~.re··-~·~:..,.:;.. ..tir~~·
. - ~_;. ,.:73;
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vaki' bir taraftan Seraydar Serkis ve bir taraftan

Suprondici
64) Abraham ve bir taraftan Ebe Saltana Nasraniye mülkleri ve bir taraftan tarik-ı
anım ile
65) mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı iki yüz altmış sekiz zira' arsa üzerinde
66) mebni bir bab tahtani oda ve bi'r-i ma ve kenif ve eşcar-ı müsmere ve ğayr-i
müsmereyi havi
67) bahçeyi müştemil menzili ve Mahrüse-i Galata dahilinde Bereketzade
68) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan ba'zen Kasta Zimmi mahzeni ba'zen Kürekçi
Yorgi menzili
69) ve bir taraftan ba'zen Değirmenci Manul ve ba'zen Yorgi Bedela menzilleri ve
bir taraftan
70) Adem zevcesi ve İleyda menzili ve tarik-ı anım ile mahdut fevkani iki bab oda
71) ve bir matbah ve bir cihannüma ve tahtanı bir bab oda ve bir mahzen ve bi'r-i
ma ve havli ve ittisalinde
72) bir bab şerbethaneyi müştemil menzili ve yine mahrüse-i mezbüre muzafatından
73) Kasaba-i Tophane'de Hoca Ali Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Ümmü Külsüm
Hatun
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74) tasarrufunda olan vakıf menzil ve bir taraftan es-Seyyid el-Hace Hasan Kapudan
menzili
75) ve tarafını tarik-ı bass ve tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'r
76) beş yüz yirmi zira' arsa üzerinde mebni dahiliyesinde ulyada bir bab oda ve iki
77) sofa ve vüstada iki bab oda ve bir sofa ve dehliz ve bir matbah ve abdesthane
78) ve mağsel ve kerıif ve süflada bir matbah ve bir kiler ve iki bi'r-i ma ve kenif ve
bir miktar
79) havli ve hariciyesinde fevkani bir bab oda ve dehliz ve tahtında bir bab oda
80) ve kenif ve bir miktar havli ve zokak kapusini müştemil menzili ve yine
mahrı1se-yi
81) mezbı1re muzafatından Kasaba-i Tophane'de Cihangir Mahallesi'nde vaki' bir
taraftan
82) Havva Hatun menzili ve bir taraftan Kürekçi Mehmet Çelebi bahçesini ve bir
taraftan Salih
83) Çelebi menzili ve tarafı rabi'r tarik-ı hass ile mahdut tı1lenve arzan bi-hisab-ı
84) terbl'ı iki yüz otuz zira' arsa üzerinde mebni fevkani bir bab oda ve sofa
85) ve tahtani bir kebir oda ve bir matbah ve müşterek bi'r-i ma ve kenif ve bir
miktar havli ve zokak
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86) kapusini müştemil menzili ve yine mahrüse-i mezküre dahilinde Sultan Bayezit
87) Mahallesi'nde vaki' iki taraftan Rukiyye Hanım mülki ve tarafeyni tarik-ı anım
ile mahdut
88) tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı doksan zira' arsa üzerinde mebni ulyada
89) iki bab oda ve tahta-püş ve dehliz ve kenif ve vüstada iki bab oda
90) ve bir matbah ve kenif ve süflada bir ocak ve bi'r-i ma ve bir miktar havli ve
zokak kapusini
91) müştemil menzili ve yine rnahrüse-i merküme muzafatından Kasaba-i
92) Tophane'de Cihangir Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Hüseyin Kapudan menzili
ve bir taraftan
93) Mustafa Odabaşı menzili ve bir taraftan Pirinçekici Ayşe Hatun menzili ve
taraf-ı
94) rabi'r tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı dört yüz seksen
95) zira' arsa üzerinde fevkani iki bab oda ve bir sofa ve tahtani iki
96) bab oda ve bir sofa ve bi'r-i ma ve kenif ve cenineyi ve zokak kapusini
müştemil menzili
97) ve yine mahrüse-i mezbüre muzafatından
Mahallesi'nde vaki'
177

Kasaba-i Tophane'de

Cihangir
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98) bir taraftan es-Seyyid el-Hace İbrahim mülkü ve bir taraftan Gülbahar veresesi
mülkü ve bir taraftan
99) ba'zen Meryem Hatun ve ba'zen Ümmü Külsüm Hatun mülkleri ve bir taraftan
tarik-i anım ile
100) mahdut tı11en ve arzan bi-hisab-i terbi' ı yedi yüz seksen zira' arsa üzerinde
1 O 1) mebni fevkani iki bab oda ve bir sofa ve dehliz ve tahtında bir matbah ve
mağsel ve bi'r-i
102) ma' ve kenif ve bir miktar bahçe ve zokak kapusini müştemil menzili ve
mahrüse-i
103) merkümede el-Hace Memi Mahallesi'nde vaki' iki taraftan müteveffa İbrahim
Çelebi veresesi
104) mülkleri ve bir taraftan Gümrük Katibi Ahmet Efendi mülkü ve bir taraftan
tarik-ı anım ile
105) mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı üç yüz otuz zira' arsa üzerinde
106) mebni dahili yes inde fevkani iki bab oda ve bir sofa ve dehliz ve tahtında
107) bir camlı kasr ve bir matbah ve kiler ve kenif ve bir miktar bahçe ve müşterek
bi'r-i ma' ve hariciyesinde
108) tarik-ı anım tarafında vaki' selamlık odası ve bir sağır sofa ve abdesthane ve
kenif
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109) ve bir miktar havliyi ve zokak kapusini müştemil menzili ve Mahmiye-yi
İstanbul' da
110) İbrahimpaşa Mahallesi'nde vaki' bir taraftan el-Hace Mehmet ve bir taraftan
Pekmezci Hüseyin
111) ve bir taraftan Usta İbrahim menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut
tülerı
112) ve arzan bi-hisab-i terbi'ı altı yüz zira' arsa üzerinde mebni fevkani ve tahtani
dört
113) bah oda ve iki sofa ve kenif ve bi'r-i ma ve sair müştemilat-ı ma'lı1me ve
eşcarlı
114) bahçe ve etraf-ı erbeası taş duvarı müştemil menzili ve yine mahmiye-i
mezbı1rede
115) Yedi Kale dahilinde el-Hace İlyas Mahallesi'nde

vaki' bir taraftan Rukiye

Hatun ve bir taraftan
116) Yusuf Ağa menzilleri ve iki taraftan tarik-ı anım ile mahdut ma'lı1mü'l
müştemilat
117) menzili ve yine mahmiye-i mezkı1rede Mustafa Paşa-yı Atik Mahallesi'nde
vaki' etraf- ı
118) erbeası Baba Danyal menzili ve Bayram Bostanı ve bahçeyi zimmi menzili ve
Gözlükçü Artur
179
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119) menzili ve Büzmeci Avanos menzili ve tarik-ı amm ile mahdut tülen ve arzan
bi-hisab-ı
120) terbi'ı üç yüz yirmi zira' arsa üzerinde mebni fevkani on bir oda ve dehliz
121) ve tahta-püş ve matbah ve tahtanı matbah ve Avanos Zimmi ile müşterek bi'r-i
ma ve ahar bi'r-i ma
122) ve bodrum ve zokak kapusini müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezkürede
Hızır Çavuş
123) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Kömürcü es-Seyyit Mustafa tasarrufunda olan
vakıf
124) menzil ve bir taraftan Tahta-minare imamına mukataalı el-Hace Mehmet nam
kimesne tasarrufunda olan
125) vakıf menzil ve iki taraftan tarik-ı amm ile mahdut bi-hisab-ı terbi'ı yüz
yırmışer
126) zira' arsa üzerine mebni fevkani birer bah oda ve birer sofa ve tahtani birer bah
oda
127) ve birer sofa ve kerıif ve birer miktar havliyi müştemil birbirine muttasıl iki bah
menzili
128) ve

yine

mahmiye-i

merkümede

Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
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129) Rukiye Hatun ve bir taraftan Yusuf Ağa menzilleri ve iki taraftan tarik-ı anım
ile
130) mahdut dahiliyede fevkani beş bah oda ve iki sofa ve bi'r-i ma ve matbah ve
kenif
131) ve hariciyede fevkani ve tahtani iki bah oda ve ahur ve havli ve etraf-ı erbeası
132) taş duvarı müştemil

menzili

ve yine mahmiye-i

mezbürede

Çakırağa

Mahallesi' nde
133) vaki' bir taraftan Yörüğani el-Hace Süleyman ve bir taraftan ba'zen Ali Yazıcı
ve ba'zen
134) İmam Ahmet Efendi menzilleri ve bir taraftan tarik-ı hass ve bir taraftan tarik-ı
anım ile
135) mahdut bi-hisab-ı terbi'ı yedi yüz zira' arsa üzerinde mebni hariciyede fevkani
136) bir bah oda ve bir sofa ve tahtarıi iki bah oda ve kenif ve dahiliyede fevkani
137) iki bah oda ve bir sofa ve dehliz ve abdesthane ve kenif ve tahtani matbah ve
kiler
138) ve mağsel ve sofa ve mahzen ve bi'r-i ma' ve bahçeyi müştemil menzili ve
yine mahmiye-i mezbürede
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139) Sultan Bayezit-i Cedit Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Etyemez Vakfı'ndan
bahçe ve bir taraftan
140) nisab-ı Süleyman Ağa bahçesi ve bir taraftan Molla Yakup menzili ve bir
taraftan tarik- ı
141) anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı yüz altmış altı zira' arsa
142) üzerinde mebni fevkani üç bah oda ve bir sofa ve tahtani bir oda ve bir sofa
143) ve kenif ve bi'r-i ma ve bahçe ve üç taraftan müstekıllen mezbür Molla Ya'kup
menzili tarafından
144) müşterek taş duvarı müştemil menzili ve yine mahrniye-i merkfımede Fener
Kapusi,
145) Abdisubaşı Mahallesi'nde vaki' bir taraftan cidar-ı hass ve bir taraftan Yanyi
nam rahip
146) menzili ve bir taraftan Serrao Yenaki menzili ve bir taraftan tarik-ı anım ile
tülerı ve arzan
147) bi-hisab-i terbi'i yüz yirmi zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada iki bah
148) oda ve bir sofa ve vüstada bir bah oda ve bir sofa ve süflada bir bah oda ve
kenif
149) ve bi'r-i ma' ve bir miktar havli ve müşternilat-ı saire-i ma'lfımeyi havi menzili
ve yine mahrniye-i
182
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150) merkümede Ali Paşa-yi Atik Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Enesi-zade
Osman Efendi
151) menzili ve bir taraftan es-Seyyid Ali Ağa menzili ve iki taraftan tarik-ı anım ile
mahdut tülen
152) ve arzan bi-hisab-i terbi'ı tahminen yedi yüz yirmi zira' arsa üzerinde mebni
dahiliyede
153) fevkani iki bah oda ve bir sağır oda ve sofa ve dehliz ve kenif've abdesthane ve
tahtanı
154) matbah ve kiler ve mağsel ve bir miktar bahçe ve bi'r-i ma ve hariciyede
fevkani iki oda
155) ve bir sofa ve dehliz ve kenif ve abdesthane ve ahür ve samanhaneyi ve etrafı
erbeadan
156) taş duvarı müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezbürede Samatiye dahilinde
157) el-Hace Hüseyin Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Hamza Çelebi mülkü ve bir
taraftan es-Seyyid Halil
158) ve Ahmet Paşa menzilleri ve bir taraftan mahalle-i mezbüre imamına meşruta
vakıf menzil
159) ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut fevkani üç bah oda ve bir sofa ve dehliz
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160) ve tahtani iki bah oda ve kenif ve bi'r-i ma ve bir miktar bahçeyi müştemil
menzili
161) ve yine mahmiye-i merkümede Mimar Sinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
Sertarikzade
162) Tekyesi ve bir taraftan Muhzır Mahmut Ağa menzili ve bir taraftan Saliha bint
i Ömer Efendi
163) menzili ve müşterek duvar ve bir taraftan tarik-ı amrrı ile mahdut fevkani iki
bah oda
164) tahtani bir bah oda ve bi'r-i ma ve kenif ve bir miktar havliyi müştemil menzili
165) ve yine

mahmiye-i

merkümede

Fener

Kapusi

dahilinde

Tahtaminare

Mahallesi' nde vaki' iki taraftan
166) el-Hace Musa Efendi tasarrufunda olan vakıf menzili ve arsa ve bir taraftan
Ahmet ve Abdullah
167) nam kimesnelerin meşrfıtaları olan arsa ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut
168) bi-hisab-ı terbi'ı yüz yirmi altı zira arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada iki bah
169) oda ve bir sofa ve bir matbah ve vüstada iki bah oda ve ve bir sofa ve süflada
170) bir matbah ve kenif ve bir miktar bahçeyi müştemil menzili ve mahmiye-i
mezbürede
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171) Kumkapı kurbunda Nişancı Paşa-yi Atik Mahallesi'nde vaki' bir taraftan es
Seyyid İbrahim
172) Efendi'nin vakıf menzili ve bir taraftan Ömer Bey menzili ve bir taraftan es
Seyyid Ahmet menzili
173) ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi': yüz yirmi
174) beş zira' arsa üzerinde mebni dahiliyede fevkani üç bab oda ve tahtani iki
175) oda ve matbah ve kenif ve bi'r-i ma ve hariciyede tahtarıi bir oda ve havli ve üç
taraftan
176) taş

duvarı

muhtevi

menzili

ve

mahmiye-i

mezkürede

Kasap

Avaz

Mahallesi' nde
177) vaki' iki taraftan tarik-ı bass ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı üç yüz
1 78) zira arsa üzerinde mebni dahiliyesinde fevkani iki bab oda ve bir kiler ve kenif
179) ve tahtani matbah ve kenif ve bi'r-i ma ve kar-gir su mahzeni ve havli ve
hariciyesinde fevkani
180) iki bab oda ve dehliz ve kenif ve tahtında ahür ve havliyi müştemil menzili
181) ve yine mahmiye-i mezbürede Şeyh Ferhat Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
Tanburcuoğlu
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182) Abraham ve bir taraftan Agop ve bir taraftan Sahpuş menzilleri ve bir taraftan
tarik-ı
183) anım ile mahdut fevkani ve tahtarıi iki oda ve kiler ve matbah ve bi'r-i ma ve
kenif
184) ve havliyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i merkümede Arabacı Bayezit
Mahallesi' nde
185) vaki' bir taraftan Ayşe Hatun tasarrufunda olan vakıf menzil ve bir taraftan
ba'zen
186) el-Hace Mustafa mülkü ve ba'zen Ahmet Paşa tasarrufunda olan vakıf menzil
ve iki taraftan
187) tarik-ı anım ile mahdut fevkani üç bab oda ve sofa ve dehliz ve tahtani bir oda
188) ve matbah ve bi'r-i ma' ve kenif ve kömürlük ve havli ve bir miktar eşcar-ı
müsmere ve ğayr-i müsmereli
189) bahçeyi müştemil menzili ve yine mahrniye-i mezkürede Edime Kapusi
dahilinde
190) Ali Paşa-yı Atik Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Kürekçi Dimu ve bir taraftan
Bakkal
191) Yenabut ve bir taraftan Kürekçi Pataki menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile
mahdut
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192) tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı yüz seksen zira' arsa üzerinde mebni fevkani
193) iki bah oda ve bir sofa ve tahtani bir oda ve matbah ve kenif ve havliyi
müştemil menzili
194) ve yine mahmiye-i

mezbüreda

Kocamustafapaşa

kurbunda

Haticehaturı

Mahallesi'nde
195) vaki' bir taraftan Erziya ve Serkis menzilleri ve bir taraftan Yosef menzili ve
bir taraftan
196) Haffaf Ahmet menzili ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi
hisab-i
197) terbi' ı dört yüz dört zira arsa üzerinde mebni ulyada iki bab oda ve iki sofa
198) ve vüstada dört oda ve iki sofa ve süflada bir matbah ve bodrum ve kenif ve iki
199) bi'r-i ma ve bahçe ve havliyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezkürede
Hamal Muhyiddin
200) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan el-Hace Ali veresesi mülkü ve bir taraftan Ali
Ağa tasarrufunda
201) olan vakıf menzil ve bir taraftan Süleyman Efendi mülkü ve bir taraftan tarik-ı
anım ile
202) mahdut fevkani iki bah oda ve dehliz ve tahte's-sema ve matbah ve tahtında bir
mağsel
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203) ve kenif ve bi'r-i ma ve havli ve zokak kapusini müştemil menzili ve yine
mahmiye-i mezbürede
204) Kocamustafapaşa

kurbunda

Sancaktar Hayrettin Mahallesi'nde vaki' bir

taraftan
205) Kazzaz Ariton ve bir taraftan Kazzaz Azvador mülkleri ve Tabib İstefan mülki
ve iki
206) taraftan tarik-ı anım ile mahdut tabaka-i ulyada iki bah oda ve bir sofa ve
matbah
207) ve tabaka-i vüstada iki bah ve bir sofa ve süflada bir oda ve müşterek bi'r-i ma
ve havliyi
208) müştemil menzili ve yine mahmiye-i merkümede Sultan Bayezit-i Cedit
Mahallesi'nde vaki'
209) bir taraftan ba'zen el-Hace İbrahim Ağa ve ba'zen el-Hace Mehmet veresesi
mülkleri ve bir taraftan
210) Suyolcu kızları Emine ve Ayşe nam hatunlara meşruta vakıf menzil ve bir
taraftan
211) Hatice ve Rukiye nam hatunlar menzilleri ve bir taraftan tarik-ı hassla tabaka-i
ulyada
212) iki bah oda ve iki sofa ve vüstada iki bah oda ve bir sofa ve kenif

188

Vakıf No: 15-2/21
~,.;,..::...~~·

;;,.t.,;

. .

- -

~·

• e,:,,

·.· •
•... ""

:,.z;" .. · " '

'"""J (• . . t.•. ,.,_
~~-~,';-~-~~....---~
..

.--

•.

;,,., '

.,

--

~"ı!".e!
· .•.

. .,..~,,..,-~

;l

.··

i

•••~~.,,

·@",·

·· ..

~ ••••

. .... •

~-

<:),:..:....
· ..

"''$-·
. . ..,..,,.,
~-~-,~-:-~~~,-~

~4

~,~y

-

·~

·.

,i·

:

•• ;.; C:•.JF\#~

·,

>~~

~u~~

~--······"".

-

. .. ' ·- ~··
,.,,.ı, J•· . . . ·. ~>~~-...;ı;....-

.~·~.ı,~,

.;c ,,,,...· ....

~· . •

J, ••~~'41

"'"

·..

"'.)'t''fi
-_...,
.•

"""-:--:·~·:·"':''>1•·.-,ı
·.

•·

4

r"•,

-.218,

••• ~~le;,

~

')·1··4·,
·:""<•···
o:.:

-z.rs

\.:.t-t:-..;;.>~..;•• ~~~

'.

~·

~,:ı,·C

·;t,!Y·

' ··~
,-G,

"-';'."!,- ~·

'

. ""-<'.ıi>
"'·..

'l':1,~;;.v;.....~.....,.:-·

,--- ..

,.

,_.,.

.

* .,<ii,
~~~

• ~

:,J;'

. ~,_'.~ -~~~,~~: i.ı'

~~t'""'°"'~~)&ıofJ<•~ı;#~·~,;.;"',
.. ·
,.••..,

. .

1-...-:,: ~.·~ --··''"*..;;,:
.. ·'*::,;• ~---.
.. _., ·-·. ~ ·.·J_,,oı;~,>·-:..,;
.· . · .·• .... '>.J.C>..·
.. ;,;;_;'

" ~~~
e~-J;,w-,
...., .•. ....:-,.,~~~\.Z,,.~
.••••.~. ,..~.,;~~,
•.2;19
~Aı..· · ·
A,,... .
• ·, t. ·~ ·. ..ı, +_. ,· ,
'
·
•·
.
·,
.<'"·
·
•·
~,,,-~ ....•~~~,.-~<.p-"""'' ~~~ ·~~-~...,t.e,'Z.,,
"•220·
vie

;·· ·.'

~ ·

,

,..-<,'._.:,:-,,.:,;i,r ...
-~- ' .. .
: .. ' .·
. ' .-... .
·:.,.., _-.
.. .
·._;
< . ·. -::
~~4!,.e~~
•.. . ."""~
"1!Jt""'~~~ -....P~<"' ~e~a.u.,,, ..2:::u,
./f_: .•

~""":·,~ .,,., ~--

~~~.,..tt~.,ı:*., ·

.-~'t·-,

-_

-i,

-

•~A

?.. ~·-~~,-..,\.:.-

· ..;,,;

·!#_

·""---

~.ııı--

_

..

-*'--~-

-~,.;;-.- __ :

-_.

·

••.••• ,..,,.,.~~·~·-:-"'*. -Z~2
--

213) ve süflada bir oda ve matbah ve iki bi'r-i ma' ve kenif ve bahçeyi müştemil
menzili
214) ve yine mahmiye-i mezkı1rede Katip Muslihiddin Mahallesi'nde

vaki' bir

taraftan canbaz el-Hace
215) Hasan menzili ve bir taraftan ba'zen İdris Efendi mülki ve ba'zen tarik-ı anım
ve iki
216) taraftan tarik ile mahdut fevkani iki bab oda ve bir sofa ve kenif ve tahtani
217) iki bab oda ve mağsel ve kiler ve matbah ve kenif ve bir miktar havli ve bi'r-i
ma
218) eşcar-ı müsmere ve ğayr-i müsmereli bahçeyi müştemil menzili ve yıne
mahmiye-i mezbürede
219) Aksaray kurbunda Murat Paşa-yı Atik Mahallesi'nde Ebe Hatun Cami-i Şerifi
civarında
220) vaki' bir taraftan sabikan İstanbul Ağası menzili ve bir taraftan bostan ve bir
taraftan
221) el-Hace Salih menzili ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut eşcar-ı müsmereli
bostanımı
222) ve yine mahmiye-i mezbürede

Suhte Sinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan

Hanife Hatun
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223) ve iki taraftan Bahriye Hatun menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut
tülerı
224) ve arzan bi-hisab-i terbi'ı iki yüz elli zira' arsa üzerinde mebni dahiliyede
225) fevkani iki oda ve bir sofa ve dehliz ve kenif ve tahtani bir matbah hariciyede
226) fevkani bir oda ve ahur ve kenif ve iki taraftan taş duvarı müştemil menzili
227) ve yine mahmiye-i merkümede Serraç İshak Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
Hammami Abdurrahman
228) ve bir taraftan berber Hasan ve bir taraftan Yemişçi Hasan Paşa Vakfı ve bir
taraftan tarik- ı
229) anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı iki yüz zira' arsa üzerinde
230) mebni hariciyede fevkani bir oda ve tahtında bir ahur ve kenif ve havli ve
dahiliyede
231) fevkani iki oda ve iki sofa ve bir kiler ve matbah ve bi 'r-i ma ve mahzen ve
havli ve kenifi
232) müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezkürede Elvanzade Mahallesi'nde
vaki' bir taraftan
233) el-Hace Mustafa menzili ve bir taraftan Müezzin Hüseyin Efendi menzili ve bir
taraftan
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234) tarik-ı bass ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut fevkani bir oda ve bir sofa
235) ve tahte-pi'ış ve dehliz ve tahtani bir oda ve kenif ve bi'r-i ma ve havliyi
müştemil
236) menzili Mahri'ıse-i Galata'da Sultan Bayezit Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
237) Balıkçı Toma Zimmi menzili ve bir taraftan Bakkal Yani veresesi menzilleri ve
bir taraftan
238) tarik-ı bass ve taraf-ı rabi'ı tarik-ı a.mm ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i
terbi'ı
239) yüz doksan beş zira' arsa üzerinde mebni fevkani dört bah oda ve bir
240) matbah ve iki kenif ve tahtani bir kar-gir matbah ocağı ve bir sağir kiler ve
mahtab
241) ve bi'r-i ma ve havli ve iki zokak kapusini müştemil menzili ve havvas-ı refı'a
rnuzafatından
242) Kasaba-i Hasköy'de Abdüsselam Mahallesi'nde vaki' bir taraftan es-Seyyid
Ahmet menzili
243) ve bir taraftan Benefşe Nasraniye menzili ve bir taraftan İmam Mustafa Efendi
menzili
244) ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı dört yüz
on
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245) zira' arsa üzerinde mebni fevkani üç bab oda ve bir sofa ve bir matbah ve kiler
246) ve tahtani sağir ve kebir iki bab oda ve bi'r-i ma ve ahur ve zat-ı eşcar-ı
müsmere
247) ve ğayri müsmereli bahçeyi müştemil menzili Mahmiye-i İstanbul'da Suğan
Ağa
248) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Kasım Ağa menzili ve bir taraftan Hatım
Hatun'un tasarrufunda
249) olan ahar menzil ve bir taraftan tarik-ı hass ve bir taraftan tarik-ı anım ile
mahdut tülerı
250) ve arzan bi-hisab-i terbi'ı yüz altmış iki zira' arsa üzerinde mebni ulyada
251) iki bab oda ve bir dehliz ve bir kenif ve vüstada iki oda ve bir hamam ve bir
252) kenif ve tahtında bir matbah ve bir miktar havliyi müştemil menzili ve yine
mahalle-i mezbürede
253) vaki' bir taraftan mezküre Hatım Hatun menzili ve bir taraftan ba'zen Merkum
Kasım Ağa menzili ve ba'zen Kara Halil Efendizade
254) rneşrütası olan menzil ve bir taraftan tabib Mehmet Efendi'nin meşruta menzili
ve birtaraftan
255) ba'zen mekteb-i şerif bahçesi ve ba'zen tarik-ı hass ile mahdut tülen ve arzan
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256) bi-hisab-i terbi'ı yüz otuz altı zira' arsa üzerinde mebni ulyada iki
257) oda ve bir sofa ve vüstada iki oda ve bir sofa ve kenif ve tahtında bir matbah ve
bir
258) mağsel ve bir miktar havliyi müştemil mekteb-i mezbür hocasına tahsis olunan
259) menzili bi-cümleti't tevabi' ve'I-Jevôhık vakf ü haps edip evkaf-ı sabikıma
260) ba'de'z-zamm ü ilhak şöyle şart eyledim ki marru'z-zikr mektebe muttasıl olup
hocaya
261) tahsis olunan menzilin süknası mekteb-i mezbür hocalarına meşrut olup
262) her kim hoca olursa menzil-i mezburda sakin ola ve mekteb-i mezbür
263) civarında vaki' bu def'a ta'mir ve ihya eylediğim Kepenkçi İshak Mescid-i
Şerifı'nde ulemadan
264) bir kimesne haftada iki gün tullabe-i ulüm-i naftadan tedris edip
265) mukabelesinde yevmi kırk akçe vazifeye mutasarrıf ola ve müderris-i muma
ileyhin
266) muidine yevmi beş akçe verile ve mescid-i mezbür imamına yevmi dokuz akçe
ve müezzinine
267) yevmi altı akçe ve kayyimine yevmi iki akçe verilip kayyim-i mezbür
Ramazan-ı Şerif'te
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268) minare kanadilini ikad için yevmi iki akçe ve müderris-i mezbüre

yevm-ı

tedriste
269) mescid-i mezbüru açıp ve kapayıp minderini hıfz için yevmi üç akçe ki
270) cem'an kayyim-i rnezbüreme yevmi yedi akçe verile ve mescid-i mezkurda
ikad-ı kanadı! ve şem'ı271) rüğan için yevmi on akçe ve leyali-i mübareke ve ramazan-ı şerifte tarafeyn-i
mihrabda
272) üçer vakiyye şem'ı asel ve minare kandili için rôğan-ı zeyt-beha yevmi dört
273) akçe verile ve derün-i vakfiyyede zikr-i mürur eden Alaattin Zaviyesi'nde
274) tarik-i süfiyyeden müttaki ve dindar ve sahib-i evrad

ü

ezkar yedi nefer ehl-i

275) tevhid ve ashab-ı tecrit her isneyn ve cum'a gecelerinde yetmişer bin kelime-i
tevhide
276) mübaderet ve hıtamında devam-ı devlet-i şehr-i yar ve kıyam-ı fer-i şevket
cihandan
277) ıçın duaya muvazebet ve bu emr-i hatirin ale'd-devarn

icrasına zaviye-i

mezbüre

278) şeyhi nezaret eyleyip zikrolunan yedi neferden her birine yevmi beşer akçe
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279) verile ve vakfıye-i sabikırnda tafsil olunan şürüta kema kan müraat oluna
280) diye ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyut buyurup akaratı mezbürenın mecmü'unu
281) mütevelli-yi merküme teslim; ol dahi kabz ve sair evkaf mütevellileri gibi
tasarruf
282) eyledi deyu hatm-i kelam buyurduklarında ğıbbe't-tasdik-i şer'i ve eseri'r-rücü
283) vel-istirdad ve't-terafü' ve't-tehasumü'f-ma'hüde fı-tescili'l-evkaf
284) hakim-i mevkı' -i sadr-i kitab -tüba leh ve hüsn-i meab- riayeten Ii-canibi' 1evkaf alimen bi'l-hılaf vakf-ı
285) mezbürun sıhhat ve lüzumuna hükm-i berleh ma vaka'a bi't-talep ketb olundu,
tahriran fi ğurre-yi
286) Muharremi'l-haram Ii-sene isneteyn ve sittine ve mietin ve elf mine'l-hicret,
men lehü'l-ızzü ve'ş-şeref. (H.1162- M. 1749)
Şühôdü'I Hal;
287) eş-Şahidün es-sabikürı
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1)

El-hamdü

li'l-lahi Rabbi'l-alemin ve's-Salatü

ves-Selamü

ala seyyidina

Muhammed ve alihi ve sahbihi
2)

ecme'in. Emma ba'd; iş bu kitab-ı müşgin nikabın tastir ü tahririne badi oldur ki;

3)

halen sa'd-i ekber sipehr-i vizaret zinet feza-yi mesned-i sadaret ta-bende-i ufuk
i ma'delet

4) vezir-i a'zam, rnenbeı'l-cenab, müşir-i ekrem-i me'ali-nisab, tılsım-i kencine-i
emn ü ernan
· 5) bais-i asayiş-i iskan-ı cihan vezir-i ibnü'l-vezir Erestu tedbir-i devletlü inayetlü
6) merhametlü utüfetlü es-Seyyid Abdullah Paşa ibnü'l-merhüm el-mebrür Hasan
Paşa -Yessere' l-Iahü
7) bi'l-hayr ma yüridü ve ma yeşa- hazretleri meclis-i şer'ı hatir-i lazırn-i tevkirde
vakf-ı
8) ati'l-beyan li-ecli't-tescil mütevelli nasb ve ta'yin buyurdukları Fahru'f-a'yan
Abdullah
9) Ağa mahzerinde ikrar-ı sahih-i şer'i ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i buyurup silk-i
mülküm de
10) münselik olup Vilayet-i Anadolu'da, Aydın Sancağında Nazırlı Kasabası'nda
11) Pazaryeri nam mevzide vaki' bir taraftan çarşı ve üç taraftan tarik -ı anım ile
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12) mahdut fevkani otuz dokuz bah oda ve tahtani otuz beş bah odaları ve bir kebir
13) ahuri ve haricinde bir bah berber dükkanını ve müştemilat-ı saire-i mevcüdeyi
14) havi kar-gir han ile vakf-ı ol ma'mül-bihalannda akara tebdilini şart ve ta'yin
15) buyurdukları

nuküd-ı

mevküfe

ile iştira olunan

Mahmiye-i

İstanbul'da

Kalenderhane
16) Mahallesi'nde

vaki' bir taraftan Çavuşzade Mehmet Efendi menzili ve üç

taraftan
17) tarik-ı anım ile mahdut beş bin yüz otuz zira'arsa üzerinde mebni
18) dahili yes inin ulyasında bir bah taş oda ve hamam ve sağir ve kebir beş bah
19) oda ve divan-hane ve çinili iki bah oda ve vüstada üç bah oda ve sofa
20) ve divan-hane ve tahtanisinde kar-gir matbah ve bi'r-i ma ve havli ve bahçe ve
camlı köşk
21) ve camlı bir bah oda ve fıskiye üzerinde bir bah sağir oda ve hariciyesinin
22) ulyasında bir kiler ve sağir ve kebir on iki bab oda ve divan-hane ve bahçe
23) ve vüstasında üç bah sağir ve iki bah koğuş ta'bir olunur oda
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24) ve divan-hane ve tahtanisinde dört bab oda ve matbah ve çeşme-i ab ve bahçe
25) derununda köşk ve bi'r-i ma ve iki kat su hazinesi ve ahur ve havli ve kanavat-ı
26) ve müsennat ile muhrez iki buçuk masura rna-i Ieziz-i cariyi müştemil menzili
27) ve yine mahmiye-i mezbürede Suhta Sinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
ba'zen Molla
28) Mustafa ve ba'zen Duhani Süleyman ve bir taraftan Ayşe Hanım ve bir taraftan
ba'zen
29) tarik-ı hass ve ba'zen Sarıkız kurbunda Çıkrıkçı Kemal Mescid-i Şerifı'ne va'z
olunan
30) minber-i şerif vakfı ve bir taraftan tarik-ı am ile mahdut tulen ve arzan bi-hisab-ı
31) terbi'ı mecmü'r bin yüz yetmiş zira' arsalı birbirine muttasıl herbiri müştemilat-ı
32) ma'lümeyi havi beş bab mülk menzil ile kezalik ittisalinde vaki' terbi'an
33) iki yüz altmış zira' arsa-yı haliyeyi ve yine mahmiye-i rnezbürede At Meydanı
34) kurbunda Suhta Sinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan ba'zen Rabia Hanım,
ba'zen
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35) Cündi Mehmet Ağa menzilleri ve bir taraftan yine merkum Cündi Mehmet Ağa
menzili ve bir taraftan
36) Merhum Sinan Çavuş vakfından olan vakıf menzili ve bir taraftan tarik-ı anım
ile
37) mahdut tülen ve arzan bi-hisab-ı terbi'ı beş yüz doksan dört zira' arsa üzerinde
38) mebni hariciyesinin tabaka-i ulyasında iki bab oda ve bir sofa ve vüstasında
39) bir oda ve bir kenif ve süflasında ahur ve dahiliyes inin tabaka-i ulyasında iki
40) bab oda ve bir sofa ve dehliz ve kenif ve vüstasında iki bah oda ve kiler
41) ve kenif ve süflasında bir matbah ve mahtab ve taş musluk ve bi'r-i ma ve
cenineyi müştemil
42) menzili ve yine mahmiye-i mezbürede Hoca Hayrettin Mahallesi'nde vaki' bir
taraftan
43) Sinan Viran Vakfı'ndan menzil ve bir taraftan Arabacı Bayezit İmamı'na
meşruta menzil
44) ve bir taraftan İsmail menzili ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tfılen ve
arzan bi-hisab-i
45) terbi'ı yüz seksen zira' arsa üzerinde mebni fevkani üç oda ve matbah ve sağir
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46) oda ve bi'r-i ma ve kenif ve havliyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i
merkum ede
47) Cerrah Paşa kurbunda Körükçübaşı Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Serraç el
Hace Mehmet ve bir taraftan
48) İbrahim ve bir taraftan el-Hace Mustafa menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile
mahdut
49) tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı yüz on zira' arsa üzerinde mebni fevkani bir oda
50) ve sofa ve tahtani bir oda ve kenif ve havliyi müştemil menzili ve Mahrüse-i
51) Galata muzafatından Kasaba-i Tophane'de el-Hace Memi Mahallesi'nde vaki'
bir taraftan Seyyid
52) Mustafa Kapudan menzili ve bir taraftan Çubukçu Seyyid Mehmet Ağa mülkü
ve bir taraftan Halil ve Ahmet
53) ve Fatma nam kimesnelerin ale'l-iştirak müfrez mülkleri ve taraf-ı rabi'den
tarik-ı hass
54) ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı yüz elli zira' arsa üzerinde mebni
fevkani
55) üç bah oda ve bir kenif ve tahtani bir bah oda ve mahtab ve müşterek bi'r-i ma
ve müşterek
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56) zokak kapusini müştemil menzili ve yine Mahmiye-i İstanbul'da Zeytun
Mahallesi'nde
,. 57) vaki' bir taraftan Safiye Sultan Vakfı'ndan Salındı Derzi Zimmi ve bir taraftan
58) Nazır veresesi menzilleri ve iki taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi
hisab-i

59) terbi'ı iki yüz kırk zira' arsa her-cihannümadafevkani iki oda ve matbah ve sofa
60) ve dehliz ve tahtani iki oda ve mahzen ve bahçe ve bi'r-i ma ve kenifi müştemil
menzili
61) ve yine mahmiye-i merkümedeMirahür Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Dervehi
Nasraniye
62) ve bir taraftan Mihail ve bir taraftan Haçadur menzilleri ve bir taraftan tarik-ı
anım ile mahdut
63) bi-hisab-iterbi'ı iki yüz elli zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada iki bah
64) oda ve dehliz ve tabaka-i vüstada bir oda ve süflada bir oda ve matbah ve
kömürlük
65)ve bodrum ve bi'r-i ma ve bahçeyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i
· mezbürede
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66) Zeytun Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Bakkal Yani ve bir taraftan Çizmeci
Simson
67) ve bir taraftan baltacı odaları ve bir taraftan tarik-ı fünın ile mahdut mien ve
arzan
68) bi-hisab-iterbi'r iki yüz kırk zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada iki
69) oda ve tahte-püş ve vüstada bir oda ve dehliz ve süfladabir oda ve kenif
70) ve bi'r-i ma ve bahçeyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezkürede
Sancaktar
71) Hayrettin Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Halil Efendi ve evladı mülkleri ve bir
taraftan
72) ba'zen Seyfi Çelebi ve ba'zen Kuşakçı Ali ve zevcesi mülkleri ve bir taraftan
Mustafa
73) mülkü ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut hariciyede fevkani iki oda ve bir
sofa
74) ve dehliz ve tahtanı iki oda ve dehliz ve kenif ve bi'r-i ma ve ahur ve havli ve
dahiliyedefevkani iki ve tahtani
75) üç oda ve bir matbah ve sofa ve hamam ve came-kan ve kenif ve bi'r-i ma ve
bahçeyi
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76) müştemil

menzili
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ve yine mahmiye-i
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merkfunede

"1..4'• .·.;;g5

-.~><

..

Koca

,'

•· •..

Mustafa

Paşa

Mahallesi'nde
77) V,aki' bir taraftan el-Hace Mehmet ve bir taraftan Derzi İstefan ve bir taraftan
Derzi
78) Avanes menzilleri ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut fevkani iki oda
79) ve bir dehliz ve tahtani bir oda ve matbah ve sarnic ve bi'r-i ma ve kenif ve
havliyi
80) müştemil menzili ve Mahrüse-i Galata muzafatından Kasaba-i Tophane'de
81) Müeyyidzade Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Boğusçu el-Hace İbrahim menzili
ve bir taraftan
82) el-Hace Ahmet menzili ve bir taraftan Kayıkçı Hüseyin Paşa menzili ve taraf-ı
rabi't tarik-ı
83) bass ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'r bin zira' arsa üzerinde mebni
84) dahiliyede fevkani iki bah oda ve iki sofa ve dehliz ve kenif ve tahtani iki bah
85) oda ve kar-gır mahzen ve bi'r-i ma' ve iki kenif ve hariciyede fevkani bir bah
oda ve bir

~'
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86) sofa ve dehliz ve tahtında bir kenif ve bir miktar havli ve zokak kapusini
müştemil menzili
87) ve yine mahmiye-i mezkürede Muhsine Hatun Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
Derzi
88) Çahador ve bir taraftan Kerestecioğlu Çahador ve bir taraftan Kuyumcu Kargur
menzilleri
89) ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbl'ı iki yüz
seksen iki
90) zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada iki oda ve bir camlı oda ve dehliz
91) ve matbah ve kenif ve vüstada bir bah oda ve bir sofa ve süflada bir bi'r-i ma ve
kenif
92) ve zir-i zemin mahzen ve havliyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i
mezkürede
93) Katip Sinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Çoban Çavuş Medresesi ve bir
taraftan
94) Kadızade Mehmet Çelebi mülkü ve bir taraftan fevkani Osman Ağa mülkü ve
bir taraftan ba'zen
95) Siyavuş Bey ve ba'zen tarik-ı hass ile mahdut tı1lenve arzan bi-hisab-i terbi'ı
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96)

iki yüz yetmiş beş zira' arsayı ve yine mahmiye-i.merkümede Tülbentçi

97) Hüsamettin Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Ebubekir Efendi mülkü ve bir
taraftan el-Hace
98)

Ömer bahçesi ve bir taraftan ba'zen el-Hace Abdi ve ba'zen tarik-ı hass ve bir
taraftan tarik-ı

99) anım ile mahdut terbi'an beş yüz zira' arsa üzerinde mebni dahiliyede fevkani

üç
100) bab oda ve bir sofa ve matbah ve hariciyede bir oda ve bir ahur ve bahçe ve
kenif

101) ve bi'r-i ma ve havliyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezbürede Cerrah
ishak
102) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Ayşe Hatun ve bir taraftan Rabia Hatun
menzilleri
103) ve iki taraftan tarik-ı hass ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı iki yüz
104) zira' arsa üzerinde mebni fevkani iki oda ve bir matbah ve dehliz ve bir tahte
piiş
105) ve tahtani bir oda ve bir kenifve havliyi müştemil menzili ve yinemahmiye-i
106) mezkürede bir tarafta Mir-ahür Mahallesi'nde vaki' ve bir taraftan ba'zen el
Hace Ahmet ve ba'zen Nevres
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107) ve bir taraftan Piruzde Nasraniye ve bir taraftan Piyo Zimmi menzilleri ve bir
taraftan tarik-ı
108) anım ile mahdut bi•.hisab-i terbi't iki yüz yetmiş zira' arsa üzerinde mebni
109) fevkani bir oda ve sofa ve tahte-püş ve matbah ve tahtında bir oda ve kenif
110) bi'r-i ma ve ahi'ır ve bahçeyi müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezbürede

J 11) Müfti Sali Çelebi Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Mehmet Ağa ve bir taraftan
Hanım ve bir taraftan
112) İsmail menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut bi-hisab-i terbi'r üç yüz
113) zira' arsa üzerinde mebni fevkani iki bah oda ve bir sofa ve matbah
114) vekenifve havli ve bi'r-i ma' ve tahtında bir Koçi ahürini müştemil menzili
115) ve

Havas-ı

Aleyh

rmızafatından

Kasaba-i

Hasköy'de

Abdüsselam

Mahallesi'nde
116) vaki' bir taraftan ba'zen Rumanoğlu İsvador menzili ve ba'zen el-Hace
Abdullah
117) menzili ve bir taraftan ba'zen Bostanı Ahmet menzili ve ba'zen İmam menzili
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118) ve bir taraftan Kömürcü Ahmet menzili ve ba'zen Ohanis tasarrufunda müfrez-i
vakf
119) menzili ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'r
120) bin üç yüz elli zira' arsa üzerinde mebni fevkani iki bah oda
121) ve bir köşk ve bir matbah ve divan-hane ve tahtani iki bah oda ve bir matbah
122) ve bi'r-i ma ve üç mahzen ve bir matbah ve bir köşk ve kenif ve ma-i cari ve

-zat-ı
123) eşcarı müsmere ve ğayr-i müsmereli bahçeyi müştemil menzili ve yine
124) mahmiye-i mezkürede Sulu Manastır kurbunda Hacı Hatun Mahallesi'nde
125) vaki' bir taraftan ba'zen Derviş ba'zen Papa Törsisi ve ba'zen Haçuk
126) ve ba'zen Abraham menzilleri ve bir taraftan ba'zen Agop ve ba'zen Hüdaverdi
127) ve ba'zen diğer Agop menzilleri ve bir taraftan ba'zen Mıgırdiç ve ba'zen
Ariton
128) menzilleri ve bir taraftan tarik-ı amın ile mahdut tülen ve arzan bi-hisab-i terbi'ı
129) beş yüz zira' arsa üzerinde mebni tabaka-i ulyada üç oda ve matbah ve sofa
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130) ve vüstada üç oda ve matbah ve süflada bir oda ve kenif ve mahzen ve mahtab
131) ve iki bi'r-i ma ve bahçe ve mesfürün Madros ve Norsis ve Haçok ve Abraham
132) taraflarından müstekıllen ve mesfilrıln

Agop ve Hudaverdi ve diğer Agop

caniplerinden
133) ancak merkum Hudaverdi menziline varınca ve merküman Mığırdiç ve Ariton
menzillerine
134) varınca taş duvarı müştemil menzili ve yine mahmiye-i mezbüredaMir-ahür
135) Mahallesi'nde vaki' bir taraftan ba'zen Anistasi Zimmi ve ba'zen Domne
Nasrani ye
136) mülkü ve bir taraftan mescid-i şerif cidarı tarafında Merhume Bülbül Hatun
vakfından
13 7) bi-hisab-i terbi' ı doksan bir zira' olan arsa-i haliye ve bir taraftan Yovan
138) Zimmi menzili ve bir taraftan tarik-ı a.mm ile mahdut tabaka-i ulyada bir bah
oda
139) ve tahte-püş ve vüstada iki oda ve bir matbah ve sofa ve kenifve süflada
140) iki oda ve bir matbah ve bi'r-i ma' ve bahçeyi havi menzili ve yine mahmiye-i
'141) merkümede

Kalenderhane

Mahallesi'nde

Şerifeyn Vakfı 'ndan
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142) Ahmet Ağa tasarrufunda olan bahçe ve bir taraftan Feyzullah Efendi ve bir
taraftan
143) Camcı Mehmet Çelebi menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım He mahdut bi
hisab-i terbi'r
144) yedi yüz on altı zira' arsa üzerinde mebni hariciyede ulyada iki oda
145) ve bir mabeyn odası ve bir sofa ve divan-hane ve kenif ve vüstada üç oda
146) ve bir sofa ve dehliz ve kenif ve tahtında ahur ve bir miktar havli ve dahiliyede
147) ulyada üç oda ve bir sofa ve divan-hane ve dehliz ve kenif ve vüstada
148) iki oda ve bir kiler ve matbah ve hamam ve came-kan ve dehliz ve tahtında kar
gir
149) mahzen ve mahtab ve kömürlük ve havliyi müştemil menzili ve yine
150) mahmiye-i

mezküreda

Katip

Sinan

Mahallesi'nde

vaki'

bir

taraftan

Çobançavuş
151) Medresesi ve bir taraftan Kadızade Mehmet Çelebi ve bir taraftan Tokatlı
Osman
'

152) Ağa mülkü ve bir taraftan ba'zen Siyavuş Bey'in mülkü ve ba'zen tarik-ı hassla
153) mahdut mien ve arzan bi-hisab-i terbi'ı iki yüz yetmiş beş ziranın beş buçuk
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154) zira'ı tarik için ifraz olunan yüz altmış dokuz buçuk zira' arsayı
155) hasbeten Ii'J-lahi Teala vakf-ı sahih ile vakf ü habs edip evkaf-ı sabikıma
156) ba'de'z-zamm

emlôk-ı mezküreyi fariğan ani'ş-şevağil mütevelli-yi muma

ileyhe teslim ol dahi
157) tesellüm ve emsal-i mütevelliler gibi tasarruf eyledi deyu buyurduklarında
ğıbbe't-tasdik-i
158) şer'i ve eseri'r-rücü' ve'I-istirdüd ve't-terafü' ve't-tehasumü'f-me'hüde

fi't

tescil
159) ve'f-evkaf hôkim-i mevkı'-i sadr-i kitab tuba leh ve hüsn-i meab hazretleri
riayeten
160) Ii-cünibi'f-evkôf alimen bi'I-hılôf beyne eimmeti'l-eşrôf

vakf-ı mezbürun

sıhhat-i
161) lüzumuna hükm-i kaza etmeğin ma-vaka'a

bi't-talep

ketbolundu.

Fi'l-

yevmi't- tasi'
162) ve'I-ışrin min-şehr-i Zi'lka'de i şerife, Ii-sene isneteyn ve sittin ve mie ve elf
~63) min hicretin men lehü'l-ızz ve'ş-şeref (H.l 162-M.1749)

Şühôdü'I Hal
164) eş-Şôhidün es-Sabikün
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1)

iş bu vakfiye-i ma'mül-bihanın hilal-i sııtür-i ism-i sami ve nam-i kiramileriyle

2)

olan vakıf-ı va.la-cenah müşanın-ileyh -Esbeğiı'llahü ni'rnehü aleyh- es-Seyyid
Abdullah

3) Paşa ibnü'l-merhüm es-Seyyid Hasan Paşa Hazretleri'nin zikr-i ati vakıflarının
4)

... mütevellisi ve taraf-ı devletlerinden zikr-i ati hususi ikrara vekil-i müsbit-i

5)

şer'ileri el-Hace Abdullah Ağa meclis-i şer'ı şerıf-i Ahmetli ve mahfel-i münif-i
Muhammedi' de

6)

vakf-ı mezküri li-ecli't-tescil ve'Litmam emri't-tekmil ve mütevelli nasb ü ta'yin
olunan

7)

Mehmet Çelebi nam kimesne mahzerinde bi'f-vekale ikrar-ı sahih-i şer'I ve
i'tiraf-i sarih-i mer'i

8)

idüp akdi ati sudüruna değin müvekkilim vakıf-I .müşarun ileyh hazretlerinin
silk-i

9)

mülk-i alilerinde münselik olup Mahmiye-i İstanbul'da Timurkapu kurbunda

10) DayeHatun Mahallesi'nde vaki' bir taraftan vôkıf-ı müşôrun-ileyh hazretlerinin
kerime-i mükerreme-i
1 1) muhtereme I eri Zübeyde Hanım menzili ve bir taraftan Hatice Hatun menzili ve
bir taraftan
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12) ba'zen Yağlıkçı Mehmet ve ba'zen Havva Hatun veresesi menzilleri ve bir
taraftan tarik-ı a.mm
13) ile mahdut dahiliyede fevkani nim sofalı ve ocaklı bir kebir oda ve birbirine
14) muttasıl ocaksız iki sağır oda ve mabeyn odası ve sofa ve kenif ve tahtani
15) bir mahzen ve matbah ve mağsel ve tahte-püş ve dehliz ve kiler ve sofa ve bi'r-i
ma
16) ve kenif ve havli ve hariciyede bir bah fevkani oda ve kahve odası ve sofa
17) ve maslak ve ahür ve kenifi müştemil bir bah mülk menzili ve yine
18) mahmiye-i rrıezbürede Suhtasinan Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Atike Hanım
19) menzili ve bir taraftan Hanife Hatun menzili ve bir taraftan Bahriye Hatun
menzili
20) ve bir taraftan yine vakıf-ı müşarün ileyh hazretleri vakfından Hasan Ağa
menzili ve tarik-ı a.mm
21) ile mahdut bi-hisab-i terbi'r altmış iki zira' muhterik menzil arsasını
22) ve yine mahmiye-i rnezbürede Serraçishak Mahallesi'nde
Rukiyye
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23) Hatun menzili ve bir taraftan Mehmet Emin Ağa Vakfı'ndan Şerife Hatice Hatun
24) menzili ve bir taraftan yine mezbüre Şerife Hatice Hatun menzili ve tarafeyn-i
tarik-ı
25) amm ile mahdut bi-hisab-i terbi'r üç yüz elli zira' arsa üzerinde mebni
26) hariciyede fevkani iki bah oda ve bir sofa ve bir kenif ve havli ve dahiliyede
27) fevkani iki oda ve üç sofa ve dehliz ve tahte-püş ve tahtani iki bah oda
28) ve sofa ve mahzen ve kenif ve bi'r-i ma ve eşcar-ı müsmere ve ğayri müsmereli
bahçe ve havliyi
29) müştemil menzili ve yine mahıniye-i mezbürede Çadırcı Ahmet Mahallesi'nde
30) vaki' bir taraftan Eci Ağya nam zimmi menzili ve bir taraftan mesfürun bahçesi
31) ve bir taraftan Nasu menzili ve bir taraftan tarik-ı amm ile mahdut terbian yüz
32) zira' arsa üzerinde mebni fevkani iki oda ve sofa ve kenif ve tahtanı bir
33) oda ve matbah ve kar-gir mahzen ve bi'r-i ma ve havliyi müştemil bir bah mülk
menzili
34) ve yine mahmiye-i mezbürede Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
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şeriflerinden

Fersayi

Zimmi

tasarrufunda olan
36) menzili ve bir taraftan Hatice Hatun menzili ve bir taraftan Papa Yenabut
menzili
37) ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdüttahtani dört bah oda ve dehliz ve mahzen
38) ve kenifi müştemil bi-hisab-i terbi'r beş yüz kırk iki buçuk zira' arsayı muhtevi
39) bir bah menzili ve yine mahıniye-i mezbürede salifü'I-beyan
40) Serraç İshak Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Tireci mülkü ve bir taraftan el
Hace
41) Hamza vakfından Alacacı Mustafa menzili ve bir taraftan yine vakıf-ı müşarün
42) ileyhhazretlerirıin vakf-ı şeriflerinden menzil ve bir taraftan tarik-ı anım ile
43) mahdut terbi'ı yüz doksan beş zira' arsa üzerinde mebni fevkani bir
44) oda ve bir sofa ve kenif've kiler ve tahtanı bir oda ve bir kenif've bir kar-gir
45) mahzen ve üzerinde bir matbah ve bi'r-i ma ve bahçe ve havliyi müştemil
menzili
46) ve yine mahıniye-i mezbürede Seydibey Mahallesi'nde vaki' etraf-ı
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47) erbeadan Salih Çavuş ve Hasan Çavuş ve Mehmet Sadık menzilleri ve tarik-ı
48) anım ile mahdut terbi'an iki bin elli zira' eşcarlı.arsa-i memlükelerini
49) ve yine mahmiye-i mezbürede Hüseyinağa Mahallesi'nde vaki' bir taraftan
50) Ebubekir Paşa bostanı ve bir taraftan köprü ve iki taraftan tarik-ı hass ile
51) mahdut bi-hisab-i terbi'ı beş yüz yetmiş zira' arsa üzerinde mebni dahiliyede
52) fevkani dört oda ve dehliz ve kenif ve matbah ve kiler ve bahçe ve hariciyede
53) fevkani iki oda ve bir sofa ve kenifve tahtani iki oda ve bir sofa ve kenifve ahür
ve bi'r-i ma ve havliyi müştemil bir bab
54) mülk menzillerini ve yine zikrolunan Serraç İshak Mahalllesi'nde vaki'
55) bir taraftan İmam Efendi menzili ve bir taraftan Ali Ağa ve bir taraftan Sahhaf
Mehmet
56) Efendi menzilleri ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut dahiliyede tabaka-i
ulyada
57) iki oda ve dehliz ve tabaka-i vüstada üç oda ve tahte-püş ve dehliz
58) ve tahtani üç oda ve kenif ve hammaın ve matbah ve bi'r-i ma ve zir-i zemin-i
taş mahzen
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59) ve bahçe ve hariciyede ulyada bir oda ve dehlizve vüstada dört
60) oda ve dehliz ve kenif ve süflada ahur ve ambarve kenif ve havliyi müştemil
61) terbi'ı altı yüz zira' arsa üzerinde mebni bir babmülk menzilini
1

62) ve yine mahmiye-i mezbürede Acemioğlanı Meydanı kurbunda Balaban Ağa
Mahallesi'nde
63) vaki' bir taraftan Serbevvabin Hazreti Şehr-i Yari Mehmet Ağa menzili ve bir
taraftan
64) Kerestecizade el-Hace. Ahmet menzili ve bir taraftan Kurabiyeciler Sokağı
65) ve bir taraftan tarik-ı ammile mahdut bi-hisab-i terbi'ı bin zira' arsa
66) üzerinde mebni dahiliyede fevkani üç oda ve kiler ve sofa ve jahte's-sema
67) ve tahtani bir kar-gir oda ve hamam ve came-kan ve • matbah ve eşcar-ı
müsmereli
68) bahçe ve kenifve bi'r-i ma ve havli ve hariciyede tahtani iki oda
69) ve ahur ve kenif ve havli ve etrafı taş duvarı müştemil bir bab mülk
70) menzili ve yine mahmiye-i mezbürede Molla Ali Fenari Mahallesi'nde
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71) vaki' bir taraftan Zaim Osman Efendi menzili ve bir taraftan İsmail
72) Çelebi menzili ve bir taraftan sabik Yeniçeri Ağası menzili ve bir taraftan
73) tarlk-ı anım ile mahdut fevkani iki oda ve bir sofa ve tahtani bir oda
74) ve bir matbah ve bi'r-i ma ve kenif ve havliyi müştemil bi-hisab-i terbi'ı zira'
75) arsayı muhtevi bir bab mülk menzilini ve yine
76) Mahrüse-i Galata'da Bereketzade Mahallesi'nde vaki' bir taraftan Fatıma
77) Hatun menzili ve iki taraftan mahzen ve bir taraftan ba'zen Rukiyye Hatun
78) ve ba'zen tasarrufunda olan vakıf menzilleri ba'zen tarik-ı hass ile
79) mahdut bir bi'r-i ma'yı müştemil yüz elli zira' arsayı muhtevi mülk
80) menzilini ve yine Kasaba-i Hasköy'de Turşucu Mahallesi'nde vaki'
81) bir taraftan Kalaycı ve bir taraftan Babadağlı veresesi menzilleri
82) ve bir taraftan sabikan Sadr-ı Rum İli olan Devletlü, İnayetlü Damatzade
83) Efendi bahçesi ve bir taraftan tarik-ı anım ile mahdut fevkani
84) ikişer oda ve birer sofa ve tahtani bir matbah ve kenifve kiler ve havli
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85) ve bahçe ve bi'r-i ma'yi müştemil olup cem'an terbi'an altı yüz otuz iki zira'
86) arsalı birbirine muttasıl iki bah menzillerini ve yine
87) Medine-i Üsküdar'da Rum Mehmetpaşa Mahalesi'nde vaki' bir taraftan
88) Salih Ağa menzili ve bir taraftan İbrahim Ağa menzili ve iki taraftan
89) tarik-ı a.mm ile mahdut fevkani üç oda ve bir sofa ve dehliz
90) ve tahtani bir oda ve kiler ve matbah ve kenifve bi'r-i ma ve eşcar-ı müsmereli
91) bahçeyi havi ve yedi yüz elli zira' arsayı muhtevi mülk

92) menzili vakf-ı sahih-i şer'I ve habs-i sarih-i mer'i edip şöyle
93) şart ve ta'yin eylediler ki balada muharrer ve mestur olan şürüt
94) ve kuyut bu vakıftan dahi cari ola deyu ta'yin-i şürüt ve tebyin-i
95) kuyut edip menôzil-i mezküre arsaları mütevelli-yi mezbüra teslim
96) ol dahi vakfıyyet üzere kalız ü tesellüm ve sair mütevelliler gibi tasarruf
97) etti dedik de ğıbbe't-tasdik-i şer'I muma-ileyh Abdullah Ağa vekil-i
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98)

mezbür ile vakfın sıhhat ve lüzumu hususunda Eimme-i Müctehidin beyninde

99)

olan ihtilafa binaen hakim-i mevkı'-i sadr-i kitab huzurunda istirdad

100) ve imtina davasıyla ba'de'f-mürafa'a hakim-i müma-ileyh vakf-ı mezbürun
101) ala-kavl-i men-yerahü sıhhat ve lüzumuna hüküm etmeğin fi-ma-ba'd vakf-ı
mezbür
102) sahih ve lazım olup nakz-ı nakizi muhal
103) olmuştur.( H.l 169- M. 1756)
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Vakfın Sahibi: Osman Ağa ibn el-Hace Ömer Ağa ibn-i Abdülmennan
Vakfın Konusu: Binalar, çiftlik, çiftlik eşyaları, arsa, eşcar-ı müsmere ve ğayr-i
müsmereli bir miktar bahçe
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1) El-hamdü li'f-lahi'f-lezi
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leyse li-zatihi şebihün ve misal ve la fi-saltanatihi

tağyirün ve zeval ve's-salatü
2) ve's-selamü ala seyyidina Muhammedin'Il-mevsüf

limü'd-dereceti ve uluvv'il

hısal ve ala alihi ve ashabihi'l-men'üt
3) bi-mı'üti'l-kemal;
mahallinde ketb

emme'l-ba'd;
ü

husüs-i meymenet-i

mahsüs-i

ati'l-beyanın

tahrir-çün

4) bil-iltimas kıbel-i şeriat-ı ğarradan irsal olunan Mevlana es-Seyyid Mehmet
Halim Rafik ibn-i es-Seyyid
5) Mustafa Efendi Mahmiye-i İstanbul'da Bahçekapısı haricinde vaki' Gümrük-i
Kebire' de Gümrük Emini olan
6) ağalara mahsus odaya vamp zeyl-i kitapta mektübü'l-esami

Emir-i müslimin

huzurlarında akd-i meclis-i
7) şer'i nebevi ettikte halen Gümrük-ü Kebir Emini olup iş bu balada mesrur suret-i
vakfiyede
8) ismi mezkur olan ashab-r hayrattan sabıkan Kıbrıs Muhassılı Ser-bevvabin-i
dergôh-ı ali Umdetü'l9) emacid ve'l-eali cami'u'Lmehômid ve'I-meali Saadetlü Osman Ağa Hazretleri
İbnü'l-Hacc
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10) Ömer Ağa ibn-i Abdülmennan meclis-i ma'küd-i rnezkürda vakf-ı ati'l-beyana
Ii-ecli't-tescil mütevelli
11) nasb ve ta'yin olunan Ahmet Efendi İbn-i Mehmet mahzerinde ikrar-ı sahih-i
şer'i ve i'tiraf-ı sarih-i mer'i
12) edip ba-hücec-i şer'! şirden yed'imde emlakim olup mahıniye-i mezkürede
Hobyar Mahallesi'nde vaki'
13) arsası İbrahim Paşa Vakfı'na senevi mukataa-yı kadime-yi ma'Iümelü üzerinde
kain
14) bi'l-cümle ebniyesi müstakıllen yedimde mülküm· olup bir taraftan Anadolu
, v

Kisedarı Mehmet Emin
15) Efendi menzili ve bir taraftan es-Seyyid Ahmet Ağa menzili ve iki taraftan.tarik
ı anım ile mahdut
16) hariciyede fevkani iki bab oda ve bir sofa ve abdesthane vebir kenif ve bi'ri ma
ve eşcar-ı
17) müsmere ve. ğayr-i müsmereli bir miktar bahçe ve dahilde ulyada iki bah oda ve
bir sofa
18) ve bir tahte-püş ve bir abdest-hane ve bir kenif've vüstada iki bah oda bir sofa ve
bir
19) abdest-hane ve bir kenif ve süflada bir matbah ve bi'r-i ma' ve bir su hazinesi ve
kenifi müştemil
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20) bir bah mülk menzilimin ebniye-i memlükesi ile yine Medine-i Üsküdar'a tabi
Gazi Karyesi'nde
21) vaki' bir tarafından Derviş Efendi bağı ve bir tarafından Beylik Bağı ve bir
tarafındanmekabir-i
22) müslimin ve bir taraftan tarik-ı fun ile mahdut etrafı taş duvar .ile muhat
tahminen
23) altı dönüm miktarı bir kıt'a Mülk-i Cabir ve yine Cezire-i Kıbrıs'ta Medine-i

Lefkoşa
24) muzafatından Omorfo Nahiyesi'ne tabi' Pidre nam karyede vaki' kendüye
'v

intima ile
25) tahdit ve tavsiften müstağni çiftlik ta'bir olunur tahtani iki bah oda mea
sundurması
26) iki bah matbah ve bir kiler ve bir bah şair ve hınta mahzeni ve bir bah pembe
mahzeni ve bir bah
27) öküz ahırı, ve bir bah samanlıktamı ve nefs-i Pindaye'de kain iki bah hane yeri
28) ve nefs-i Pidre'de bah zeytin değirmeni ve bir adet kebir küp ve on iki aded
sağir küp ve iki

29) aded alefter ve iki adet hamur teknesi ve iki adet ekmek tahtası ve bir nerduban
ve yedi adet
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30) taban ve dört direk ve dört kapı ve dört öküz ve beş mertek ve üç köhne pencere
ve yetmiş
31) dip zeytin eşcarı ile on dip turunç ve iki dip tatlı limon ve üç dip hurma
32) ve üç dip kırmızı gül ve on dört dip kavak ve bir dip hamiz eşcarı, ve deruni
33) çiftlikte mevcut yirmi kil' hınta ve yirmi kil.' şe'ir ve on kil burçak ve timurbaş
34) ta'bir olunur sekiz re's öküz ve üç yüz re's ğanem ve iki yüz re's keçi ve üç re's
35) hımar ve iki kebir kaz-ğan ve dört saban mea-demir ve dört boyunduruk ve dört
döğen ve def'a
36) yüz elli zeytin eşcôrının mecmü'Iarıyla Boldibo Karyesi'ne tabi Vasilici nam
mezra'da
. 37) kain ma'Iümü'l-adet fındık eşcannda olan hisse-i ma'Iümemi ve kanavatına
tebe' ıyyetle mülk
38) olup Galata Deresi'nden cereyan iden ma'Iümü'l-miktür ma-i leziz ve yine
zikrolunan
39) Omorfo Nahiyesi'ne tabi' Pidre nam karyede kain nefsi deruni çiftlikte vaki'
Karkut
40) Deresi'nden cereyan iden ma-i cariderı eyyam-ı şifada rüz-i şeb ve eyyam-i
sayfda
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41) be-her haftada altı şeb' devran iden bir bab mülk-i asyab-ı dakik ve yine
salifü'z42) zikr Lefkoşa Muzafatı'ndan Lefke Kazası'na tabi Ayayorgi Karyesi'nde vaki'
olup
43) Sulu Deresi'nden cereyan iden ma-i leziz-i cari ile eyyam-ı sayfta leylen
44) ve eyyam-i şita'da leyi ü nehar deveran iden Dibni Değirmeni dimekle arif ve
tahdit ve tavsiften
45) müstağni bir bab mülk-i asyab-ı dakik ve yine marru'z-zikr Ayayorgi Karyesi
sınırı
46) hududunda vaki' Lokada tarlasında bir dip Valliyo-Hori'de sekiz dip Lokada
\

47) altında bir dip ve Lora'da iki dip ve Kanlı Dere'de bir dip ve Baraşuka
Tarlası 'nda
48) beş dip, Lubiru'da bir dip ve Dikko'da bir dip ve derede bir dip ve Mandira
49) Tarlası'nda, iki dip ve Limada tarlasında dört dip ve Üsteruncelu'da yedi dip,
50) Kalmu başında bir dip ve Lori Tarlası'nda beş dip ve yine.İskele'de yedi dip ve
Ayazma
51) Tarlası'nda iki dip ve Pidre-Ranya Tarla'da bir dip ve Harmeni'de bir dip ve
bahçe kenarında
52) dört dip ve havluda dört dip ve Mazeri'de bir dip ki min-lıaysü'l-mecmü' yetmiş
dip
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53) mülk zeytin eşcan ve Medine-i Arapkir'de üç arka mahallesinde vaki' Çeli'de
Süfla
54) Değirmeni dimekle meşhur bir kıt'a asyabda seksen sehm i'tibariyla mülküm
olan beş sehm şayi'
55) iş bu tarihten bir buçuk ay mukaddem vakf-ı sahih-i şer'ı ve habs-i sarih-i mer'i
ile vakf habs
ü

-, 56) idüp ve bin · iki yüz yedi senesi Şevval-i Mükerreme'nin yirıni altıncı gün
tarihiylemüverraha
i,
;;,

57) ve ol tarihte mahmiye-i mezbürede Mahmut Paşa Mahkemesinaibi olan Hamidi

el-HaceMustafa Efendi'nin
58) imzasıyla mümzat ve hatmiyle mahtüme iş bu balada mestur suret-i vakfiye-i
mezküre mantükunca

59) olan Medine-i Arapkir'de vaki' menzil-i ebniye-i memlükesi ve üzerinde
mağrüsive dut
60) ve elma ve eşcar-ı müsmere ve kürümi vakfıma zamm-ü ilhak idüp ve
zikrolunanebniye ve eşcar
61) ve kürümdan icare-i hasıla-i bakiyesindenmarru'z-zikr Arapkir'de müceddeden
bina eylediğim cami'i
62) şerife imam ve hatib ve mektebe hoca ta'yin eylediğim Ca'fer Efendi hayatta
oldukçamutasarrıf
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63) olup yevmi on akçe vazife-i imamet ve yevmi on akçe vazife-i hitabet ve yevmi

64) yedi akçe vazife. muallim-i sibyana verile. Vakıf-ı merkılme karındaşım Abbas
Ağa hayatta
65) oldukça kendi ve ba'de'I-vefüt evladı, evlad-ı evladı batnen ba'de-batn
zükılrunun
66) ekber ve erşedi mütevelli ola ve ba'de'l-inkıraz akrabamızın evlôd-ı evladının
67) ekber ve erşedi mütevelli ola deyu şart ve ta'yin etmiştim. Lakin şurılt-ı
l
\

mezkılremde tebdil
68) ve tağyir ve taklil ve teksirini ber-mücib-i vakfiye-i mezkılra ma'mıll-biha hiyn-i
tescilde ıneclis-i vahidde
69) yedimde koymakla binaen aleyh şurüt-ı mezküramın cümlesinden rucü' idüp
müceddeden bu veçhiyle
70) şart eyledim ki iş bu vakfiyemde mestur emlakimden mecmü-i icare-i muaccele
ve rnüeccele-i misilleriyle
71) her biri ba-marifet-i mütevelli ahara icar olunup hasıl olan icaratından mahalle
yi mezbürede
72) vaki' arsa-i merkümenin .mukataa-i mezküresi taraf-I vakıfa ba'de'I-eda baki
kalan ğalleden
73) mekteb-i mezkürde muallim-i sıbyan olanlara be-her sene yüz yirmi ğuruş verile
ve cami-i mezküre
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74) imam ve hatib ta'yin olanlara be her sene yüz ğuruş verile ve müezzin ve
bevvab ve ferraş
75) ta'yin olanlara senevi altmış ğuruş verile, ve cami-i mezküre vaiz ta'yin
olanlara
76) senevi otuz altı ğuruş verile ve vakf-ı mezküreme ca'bi tayin olanlara senevi
dokuz
77) ğuruş verile ve be-her sene altı ğuruşunu şem' -ı rôğan iştira olunup cami-i
mezkürde ikad
78) oluna ve ğalle-i mezküreden her ne fazla kalırsa cami-i mezkur ve mekteb-i
merkumun ve medine-i
79) mezküre'de

cami-i şerif-i mezkürun karşısında olan çeşmenin iktiza eden

ta'mir ve termimine
80) sarf olunduktan sonra her ne fazla kalur ise mütevelli bulunanlar kendi nefsi

içün alız ü kabz
81) ile vecihat-ı mezküre mahlüle olup yahut şer'an ber-vech-i ref ve ahara tevcihi
82) iktiza ettikte yalnız hakim-i şer'ı i'Iamıyla tevcih olunmayıp mütevelli arzı dahi
83) ola. Vakıf-ı mezküre hayatta oldukça kendim mütevelli olup ba'dehü evladı,
evlad-ı
84) evladımın zükür ve inas'mdan ekber ve erşedi batnen ba'de-batn mütevelli ola
-neüzü bi'l-lah
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85) min-kahri'f-feyyaz- ba'del-inkıraz akrabamınevladı ve evlad-ı evladının kezalik
86) zükür ve inôs'mırı ekber ve erşedi mütevelli ola ve ba'del-inkıraz

itkamın

evladı, evlad-ı
87) evladının zükür ve inasının ekber ve erşedi mütevelli ola ve ba'de'f-inkırôzr'I
kül
88) re'y-i hôkim-i şer'ı ile tevliyet-i mezküre mütedeyyin ve müstekim ve muktedir
bir kimesneye tevcih oluna ve yine
89) şürüt-ı mezküremin tebdil

ü

tağyiri; ve taklil

ü

teksiri merraten ba'de-uhra

yedimde ola ve mürür-ı
90) eyyam ile şürüt-ı mezkureme riayet müteazzir olur ise vakf-ı mezkürum mutlaka
91) fukara-yi müslimine tasadduk ola ve vakf-ı mezküruma devletlü Sadrazam
Efendimiz Hazretleri
92) nezaret-i alilerinde asude ola deyu ta'yin-i şürüt ve tebyin-i kuyut berleh ernlak-i
muharrare-i
93) mezkürayı mütevelli-yi merkuma mahallerinde teslim olduğu tesellüm ve emsali
gibi bi't-tevliye tasarruf
94) eyledi, dedikde ğıbbe't-tasdik-i şer'! vôkıf-ı müma-ileyh, vakf-ı mezbürundan
mütevelli-yi mezbür ile
95) mevlana-yi mezbür huzurunda alô-müsarrihi'l-kütüb-i
ve'l- mürafa'a
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96) Mevlana-yi Merkum dahi allmen bi'l-hılôfl'I-carl beyne'l-eimmeti'l-eslaf

vakf-ı

mezbürun
97) sıhhat ve lüzumuna ala-kavli men-yerahü mine'l-eimmeti'f-müctehidin

hükm-i

sahih-i şer'I ve kaza-i sarih-i
98) mer'i eylediğini mahallinde ketb ü tahrir ve mea-mürsel-i ümena-i şer'i'Ie
meclis-i şer'a gelip
99) ala-vuku' inha ve takrir etmeğin ba'de't-tenfizi'ş-şer'I

ma-vaka'a bi't-talep ketb

olundu.
100) Cera zalik ve harrara fi-ğurre-i Cemaziye'I-ahir Ii-sene hamsin ve ışrin ve
mieteyn ve elf min-hicret
101) menIehü'f-ızzü ve'ş-şeref. (H.1225/ M.1810)
İş bu suret kaydına mutabık olup Kıbrıs Evkaf Muhasebeciliğinin
Cemôziye'f-evveli'nin

ğurre-i

1212 tarihli inhası ve ol bahta Hariciye Nezaret-i Celilesinin

21 Şaban 1212 tarihi ve 22 numaralı iş'arı üzerine ihraç kılınmıştır.
20 Temmuz 1213
Nezaret-i Evkaf-ı Hümayun İdaresi
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3. ÜÇÜNCÜ

BÖLÜM

SONUÇ VE DEGERLENDİRME
Su kuyuları, okullar, camiler diğer vakıf eserlerinin tümü mazimizin· değerli
miraslarıdır. Ancak vakıf eserlerinin birçoğu bilinmemekte ve bilinçsiz ellerde
kaybolup gitmektedir. Bu eserleri tespit etmek, onları korumak ve daha iyi
konumlara gelmelerini sağlamak hepimizin görevidir. Vakıf kurumu gibi bir
müessesenin var olması, gelişimi ve etkinliği tamamen insan unsuruna bağlı olduğu
için insan olarak her birimizin üzerine büyük görevler düşmektedir. Yüzyıllarca
sürebilecek böyle bir etkinlikte yer alabilmek, vermenin güzelliğine varabilmek için
her şeyden önce bu düşünce ve bilinci bizlere kazandıracak duygu ve düşünce
sistemini tanımak gerekiyor.
Vakfiyeler toplumsal hayatın çeşitliliği hakkında bizleri aydınlatmaktadır.
Farklı milletlerden, dinlerden insanların Kıbrıs topraklarında vakıf düşüncesinin
onlara kazandırdığı sevgi, hoşgörü, dayanışma, beraberlik duygularıyla nasıl bir
arada yaşama ayrıcalığı kazandırdığının

örnekleriyle doludur. Farklı dinlerden

insanlar bazen vakıf sahibi oldular, bazen vakıf mallarından istifade eden insanlar
oldular ama hep bir arada ve mutlu yaşadılar.
Geçmişte dünyada ve ülkemizde faaliyet gösteren vakıflar, bulundukları
ülkelerin eğitimine, kültürüne, ekonomisine, sosyal ve siyasal hayatlarına büyük
katkı sağlamaktayken; günümüzde durum olumsuz yönde değişmeye başlamış var
oluş amaçlarından uzaklaşmışlardır. Geçmişte toplum hayatını kurarak geleceğinde
önemli görevler yerine getiren bu kurumların bu gün içinde bulundukları üzüntü
veren durum toplumu oluşturan tüm bireyleri olumsuz etkilemektedir. Şayet Vakıf
Medeniyeti düşüncesi eskiden olduğu gibi bugün de varlığını sürdürebilseydi
ülkemizde aç ve mağdur insan ve hatta hayvan bile kalmayacaktı. Maalesef
günümüzde yaşadığımız pek çok olumsuzlukların kökeninde insanlarımızın vakıf
sevgisi ve duygusundan uzak kalmaları olduğunu söyleyebiliriz.
Belgeler genel olarak incelendiğinde paralar, su kuyuları, su kanalları, meyve
ağaçları, tarlalar, değirmen, mekteb, kitaplar, iş yerleri, cami ve müştemilatı,
şadırvan, çeşme, hamam, dükkan, çiftlik, çiftlik eşyaları, arazi, merati' ve mezari',
eşcôr-ı müsmire ve gayr-i müsmire,.. gibi insanların beslenmesinden eğitimine;
ibadethanelerinden

işyerlerine; ekin ekilecek tarlalardan hayvanların otlaklarına

varıncaya kadar vakıfların hayatın her anını kuşattığını görmekteyiz.
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Para vakıfları incelediğim belgeler içerisinde önemli bir yer tutmaktadır.
Vakıf paralarının

işletilmesinde

uygulanan

mu'amele-i

şer'iye usulünün

faiz

uygulamasına benzerliğinden "paraların vakfı konusu" İslamın temel kaynakları
açısından meşru olup olmaması tartışılmıştır. Ancak dönemin ekonomik koşullarında
doğabilecek daha büyük ve kontrolsüz faiz yöntemlerini insanların bir kazanç yolu
olarak kullanmalarını engellerken insanların ödedikleri fazla paraları hayır yönlerine
çevirme fırsatı sunmuştur. Ayrıca iş · gücü istihdamı ve ortaya çıkarılan ürünlerle
ekonomiye katkı sağlamıştır.
Yarı kurak iklim kuşağında yer alan Kıbrıs Adası'nda ve yerel su kaynakları
da kısıtlı bulunduğundan adada kurulan vakıfların önemli bir kısmı da su kuyusu,
çeşmeler, suyollarının vakfı şeklinde olmuştur.
Kurucular açısından incelediğimizde vakıfların devlet ileri gelenleri ve
komutanları başta olmak üzere halkın da zenginlikleri ölçüsünde vakıf kurumunun
gelişip genişlemesine katkıda bulundukları görülmektedir.
İncelediğim birçok vakfın sahibinin kadınlar olması; toplumsal faaliyetlere
katılımda kadınların etkinliğini açıkça göstermektedir. Kadınlar tarafından vakıflar
kurulmuş, bazı vakıflarda kadın yöneticiler görev yapmış, bazı vakıflar tarafından
kadınlara borç para verilmiş böylece kadınların toplumsal ve iktisadi hayatta rol
almasına katkı sağlanmıştır.
Bizler geçmişte kurulan ve yaşatılan vakıf örnekleriyle tanışmalı onların
toplum hayatında gerçekleştirdiği güzelliklerden ilham alarak günümüzde kurulan
vakıflara rehberlik etmeliyiz. Vakıfları ve işlevlerini sadece geçmişte olabilecek
kurumlar olarak görerek onları geçmişe hapsetmemeliyiz. Hiç şüphemiz olmasın ki
vakıf medeniyetimizi aslına uygun bir şekilde yeniden ihya edip yaşatırsak pek çok
meselemiz

kendiliğinden

çözüme

kavuşacaktır.

İşte

o zaman

devlet-millet

kaynaşması meydana gelecek, muasır devletler arasındaki saygın yerimize yeniden
kavuşabileceğiz.
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Örnek;

4. DÖRDÜNCÜ

BÖLÜM

4.1. SÖZLÜK

A
A'da (adüvv'ün ç.): düşmanlar, yağılar.
A'kab (akib'in ç.): oğullar, torunlar.
A'la: daha yüksek; en yüksek.
A'mal (aınel'Inç.): işler
A'mal-i salihat: yararlı, güzel işler; ibadetler.
A'şar (öşr'ün ç.): ürünlerden alınan onda bir vergiler.
A'yan-ı devlet: devlet ileri gelenleri.
Ah: su.
Abad: ma'mür, şen, bayındır.
Ab-giş: su çeken, su getiren.
Ab-rahi: su kanallarının bakımıyla ilgilenen.
: Acz: beceriksizlik, zayıflık.
;iA.dab (edeb'in ç.): usul, yöntem, kural.
..\dem-i cevaz: caiz olmama, yasak olma.
Adem-i istihkak: hak sahibi olmamak.

•\'

/

.Adem-.i lüzum: gerekli olmamak, gereksizlik.
Adimü'l-ihtimal: imkansız, olamaz.
· Afat (afet'in ç.): belalar, musibetler .
.t'\.fif: iffetli, temiz.
Afruhte-i şem'ı mfhrüb: mihrabın mumunu yakan; mum veya kandil fitili yakan.
Aftab: güneş, güneşin ışığı, güzel, güzel yüz {mah-cemal).
i\.gah: bilgili, haberli, uyanık, kalbi uyanık olmak.
Ağa-yı dürl's-saaden sarayın harem dairesinde harem ağası.
Ağaz idmek: başlamak.
Ahali (ehl'in ç.): halk.
Ahar: diğer, başka.
Ahbab (habib'in ç.): sevgili; dost; bildik; tanıdık.
Ahir: son, sonrası.
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Ahir-i-emr: işin sonu.
Ahkam (hükın'ün ç.): hükümler, emirler; hukuk.
Ahkam-ıvakf: vakfın hükümleri.
Ahkar-i ibadi'l-lah: Allah'ın kullarının en değersizi; mütevazisi.
Ahkem-i nisak: en sağlam bir şekilde.
Ahlaf (halef ç.): birinin yerine geçenler, sonra gelenler.
Ahles-i mal: malın en halis ve temizi.
Ahsena'l-lahü

ileyh: Allah ona iyilik, nimetler versin.

Ahsen-I menal: sahip olunanların en güzeli, değerlisi.
Ahsen-i suver: en güzel bir şekilde.
Ahsen-i takvim: yaratılışın en güzeli.
Ahur: ahır, hayvan barınağı.
Ahval-i pür ehvdl: çok acınacak durumlar, haller
4:Jıyar (hayyir'in ç); iyilik sahibleri ve faziletli olanlar.
İhz ü kabz: alma, kabul etme.

'".'
f:

:4\.hz: almak.
4\karat (akar'ın ç); gelir sağlayan mallar, binalar.
Akçe: Osmanlı Padişahları'ndan Sultan Orhan Gazi zamanında basılan ilk Osmanlı

)\ .gümüş parasıdır.
~kdem-i müctehidin-i kibar: büyük müçtehitlerin önde geleni.
A,kd-i ati'z-zikr: aşağıda sözü geçen, zikredilen sözleşme.
Akıbet-bin: işlerin sonunu önceden gören, tedbirli.
· · Akıl: akıllı kimse.
Akıl-ı reşid: akıllı ve doğru yolda olan.
Akide: iman, dini inanış.
Akl-ı derrak: çabuk anlayan, anlayışlı akıl.
Akl-ı killi: tabiatta görülen umumi ahenk.
Akrab-i akraba: vakıfta, kan bağı, soy cihetinden vakıfa en yakın olan kimsedir.
Ala küillha: sözü söyleyene göre.
Ala kavl-i men yerühü mine'f-eimmeti'f-eslaf;

önceki imamlardan bu görüşte

olanların sözü üzere.
Ala re'y-i men yerahü: fetva verenlerin görüşüne göre.
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Ala vechl'f-mu'tüd: alışıla gelen, eskiden beri devam eden şekil üzere.

Ala vuku': gerçekleştiği üzere
Ala-müsarrih~i kütüb-i fıkhiyye: fıkıh kitaplarının açıklamalarına göre.
Alat-ı haraset: ziraat aletleri
Ala-vechi'l-helal: helal olarak, helal şekilde.
Ale'l-esami: adlara göre.
Ale'l-ıtlak: mutlak olarak, genel anlamda.
Ale'l-iştirak: müştereken, ortaklaşa.
Ale's-seviyye: eşit bir şekilde.
Ale't-tafsil: ayrıntılı şekilde, inceden inceye
Alefter: hayvan yemi ot, saman, yulaf.
Alem-i ğayb: gizli olan, gözle görülmeyen alem.
Alemiyan (aleml'nin ç.): aleme mensup olanlar; insanlar.
Aleyhi ve ala-alibi ve sahbihi efzali't-tehaya:

ona, ailesine ve ashabına selamların

en güzeli olsun.

Ali: yüce, ulu; kıymetli, takdir edilen; saygın.
Alim-i.bi-bahane: kusursuz; noksansız, garazsız bir alim.
Aliyye: yüce, yüksek.
,Amelehü'l-lahü'ş~şekur bi-lütfihi'l-mevfur:

Allah şükreden kullarına

nimetlerini lütfetsin.

Amim: genel, yaygın.
· Amin-han: aminciler, amin diyenler.
Anım: genel, herkese ait.

Amme't-zayai'u nu'amaihiı nimetlerinin ışığı her şeyi kuşattı.
Amme't-zayai-u alaihi: nimetlerin ışığı kapladı.
Amme-i enam: halkın tamamı.
Amme-i mesalihı yarar, fayda sağlayan işlerin tümü.
Amme-i tasarufat: beyi', icar, ikrar, hibe gibi tasarrufların tümü.
Amme-i umür-i evkaf: vakıflarla ilgili işlerin tümü.
Amme-yi kudat: kadıların tümü.
Andelib-i can: can kuşu.
A.nen fe-ünen: sürekli.
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sonsuz

Anifen: az önce.
Araste: bezenmiş, süslü.
Arayiş:

süs, zinet, süsleme, süsleyiş.

Arazi-yi .memlükeı

mülk toprakları.

Arız olmak: sonradan ortaya çıkan; gelip geçici olan.
Ari: saf, katışıksız.
Arif:. bilen, irfan sahibi.
Arsa-yı memlüke-i

haliye: şahıs mülkünde olan boş arsa.

Arôs-i hezar: güzel gelin.
Arzan: genişliğine.
Asam (ism'in ç.): suçlar, günahlar.
Asar (eser'in ç.): eserler, alametler, izler.
Asar-I hayrat: hayır eserleri, binaları.
Asir-ı hayriye: hayır eserleri.
Asar-i ekarim: değerli sözlerin eserlerin.

Asel-I musaffa: süzme bal.
Ashab (sahib'in ç.): sahipler, malikler; peygamberimizi görmek ve sohbetine ermek
şerefini kazanmış kimseler.
Ashfib-ı hayrat: hayır sahipleri.
Ashab-ı tecrit: dünyasından geçmiş olan (dervişler).
1

Asif: para He tutulan işçi.
Asiyab: su değirmeni.
Aşikin: aşık'ın ç; birine ya da bir şeye aşırı tutkun olan.
Aşiyye: günün batması, akşam.
Atıfet: karşılık beklemeden gösterilen sevgi.
Atıl: boş, faydasız.
Atiyye-i uzma: büyük lütuf, ihsan.
Atşan: susuz.
Avam(amm'ın ç.): halk.
Avan-ı hilafet: halifeliği dönemi, zamanı.
Avatıf (atıfet'in ç.): karşılık beklemedengösterilen sevgiler, iyilikseverlikler.
Avatif-şiar: karşılık beklemeden iyilikler yapan.
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Avn-ı ilahi: Allah yardımı.
Ayat-ı Kur'aniyye: Kuran ayetleri.
Ayb-ı şer'i: hukuken geçerli olan özür.
Ayn-ı inayet-i na-mütenahi: sınırsız, ilahi yardımın bizzat kendisi.
Azamet-penühe büyüklüğün, yüceliğin sığınağı, koruyucusu.
Azdü'd-devlet: devletin yardımcısı, koruyucusu.
Azimet: kararda kat'ilik, sebat; büyük, ulu.
Azl ü nasb: görevden alma ve göreve tayin etme.
B
Ba'de inkırüz-ı evlüd: çocukların ölümünden sonra.
Ba'de'f-iera: yapıldıktan sonra.
Ba'de'f-iııkırüz: bittikten sonra, tükendikten sonra.
Ba'de'I-mürdfa'aı mahkemeden sonra.
Ba'de't-tahliye-i tam: tamamen boşaltıldıktan sonra.
Ba'de-vefatiha: ölümünden sonra.
Ba'zen: ara sıra, birkaç bölümde.
· Bab-ı rucu' meftüh olmak: vazgeçme, cayma hakkı var olmak.
Ba-cebr. zorla, baskıyla.
-Bağbün: bahçıvan.
Bağ-ı şühôd: gezinti, seyir bahçesi; dünya.
ı

Baha-yı kalay: kapların kalaylatma parası.
Bahir: açık, apaçık ortada olan; ışıklı, parlak; güzel.
Bahlr-i efdal: üstünlüğü apaçık ortada olan.
Bühir-i inkıta': apaçık'bir kesinti, ara.
Bahlr-i şeref: şerefi açıkça ortada olan.
Bühiru'b-burhanı delilin açıkça ortaya koyduğu.
Bahiru'l-i'tila: şerefi açık olan.
Bahr: deniz, büyük göl veya nehir.
Bahs-i niza': tartışma konusu.
Ba-hür: çok sıcak; ziyade sıcak.
Ba-husus: özellikle.
Ba-hüeec-l şer'i: şer'i delillerle.
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Bais-i asayiş: rahat, huzur güven ortaya koyan.

Bais-i badi: neden sebep.
Bais-i dua-i hayr: hayır dua eden, gönderen.
Bais-i istihkam: sağlamlık ve kuvvet veren.
Bala: üstünde, önünde.
Bala-nişin: üstte, yukarıda oturan.
Bala-yı vakfiye: vakfiyenin girişinde.
Ba-marifet-i mütevelli: mütevellinin çalışmasıyla, çaba ve gayretiyle.
Ba-nlyet-t safiye: temiz niyetle.
Bôni-yt mebdni-yi mevcüdat: varlıklar alemini var eden.

Barigah-ı inayet: yardım kapısı.
Basair (basiret'iır ç.) : ibretli görünüşler; deliller; ibretler.

Basiret: olayları önceden görme, sezme.
Büsttü'l-emnı güven veren; yayan.

J.3ast: yayma, açma.

,,;-;,

·:Batıl: hükümsüz, hukukta hüküm ifade etmeyen.
Batnen ba'de batn: neslden nesile.
Bazih: yüksek, yüce.
:Oe.~ai'u nüema: nimetlerin eşsizliği.
Bed-hüh: her işin fenalığını isteyen.

J)edi'a: takdir edilen, beğenilen.
Bedihiyye: akla kendiliğinden gelen; delile ihtiyacı olmadan açıkça ortada olan.
Bedlu'f-ünvün: örneği, benzeri olmayan isim, şan.
Beher-mevacib: her maaş.

Behre-mend: hisseli, pay sahibi.
Beka: hali üzere sonsuza kadar devam etmek .
.Beka-i ömr-i devlet: devletin ömrünün devamlı olması.
Beliğ: anlaşılır ve düzgün söz söyleyen kimse ya da eser.
Bend: kul; köle; bağlı.
Bende-i memlôk: sahipli köle.
Beni-nev'i: insan oğlu, adem nesli.
Benôn: oğullar.
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Ber leh: beraber, aynı zamanda.
Berat-I al-i şan: suçsuzluk, masumiyet hakkında padişah fermanı.
Berüy: için, -den dolayı.
Beraya (beriyye'nin ç.): halk, insanlar; mahlukat, yaratılanlar.

Ber-fehva: sözü ya da anlamı gereğince.
Beriyye: yaratılanlar.
Ber-leh: buna göre.
Ber-mlnvül-i mezkur: anlatıldığı şekil üzere.
Ber-minvül-i muharrer: yazıldığı şekil üzere.
Ber-mücib: gereği üzere, uyarınca.
Berr: toprak, kara.
Ber-taraf-i saz-i ğubür-i ğumümı gamları ortadan kaldıran.
Ber-vech: olduğu gibi, olarak.
Ber-veeh-i makalı söylenen söze göre.
,lİer;.vech-i maktu': vergilendirildiği üzere.
··~

Ber-vech-i muharrer: yazıldığı veçhile.
Besalet: kahramanlık, yiğitlik, cesurluk.
Beş sehm şayi': beş pay ortaklı.

Bevar» yok olma, mahvolma.
Bevvabbk: kapıcılık.
Beyan: anlatma, açıklama,açıkça söyleme; Arap Dili'nde belagat ilminin bir bölümü.
Beyn: ara, araya, arasında, aralık.
Beyne'f-eimmetill-eslaf

geçmiş imamlar arasında.

Bezl-i cehd ü takat: elinden geldiği kadar çalışma, gayret etme.
Bezl-i emval: malları harcamak.
Bezmi-güm: gam.meclisi.
Bi'l-ittifak: ittifakla.
Bi'J-müşüfeheı konuşarak.
Bi'J-müvdcehe: yüzyüze.
Bi'r-i ma: su kuyusu.
Bi-edeb-aneı nazik olmayan, terbiyesiz bir şekilde.
Bi-hadd ü hisab: sınırsız ve sayısız.
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Bi-hemta: benzer, denk, eşit.
Bi-hisüb-ı

terbı~ı: dörtte bir hesabıyla.

Bihter: daha, en, pek iyi.
Bikü': buk'a'nın.ç.;

yerler, topraklar, ülkeler.

Bi-karar: kararsız; sebatsız; bir halde durmayan.
Bi ..ma-hüve
Bi-misal:

nehcü's-sübô.t:

varolan yol, metod üzerinde.

örneksiz.

Binaen-aleyh: bunun üzerine.
Binô-yl amayir-i mesücit: mescitlerin yapım ve onarım işleri.
Bi-nazır: örneksiz, benzersiz.
Bi-ôzr-t bahane: mazeret olmadan.
Birr u ihsan: iyilik, güzellik; hayır; bağışta bulunma; ana-babaya
Bister-i istirahat: yatak, döşek.
BJ..tescil; kayıtlı olmayan.
ijı-zeval:

sonsuz.

Buhur: tütsü, güzel koku.
Butlan: hükümsüz olmak.
Butün-i

benüt: kızların çocukları.

Bô.ya:,güzel kokulu.
Bürô.r-i cenah: değerli iyilikler.

c
Cabı: vakıf gelirlerini toplayan.
Cah: itibar, makam, mevki.
Cah-ı hevan: aşağılık, alçaklık, horluk.
Cüme-i hayat: hayat elbisesi, ömür.
Came-kan: camlık, elbise soyunulacak yer.
Cami-i hayat: hayatın bütün özelliklerini toplayan.
Can-baz: hayvan alışverişiyle meşgul olan kimse.
Canib: taraf, yön, cihet.
Canib-i hilaf: anlaşmazlık tarafı, yönü.
Canib-i kılılı: kıble tarafı.
Canib-i vakf: vakıf yapılan yere ait.
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itaat.

Cari: akan, geçen, gerçekleşen, olmaya devam eden, yürürlükte, geçerli olan.
Cay-i işkal: zorluk, meşakkat yeri.
Cazim: kesin olarak, kesin karar veren.
Ceberut: aşırı büyüklük, pek ziyade kibir.
Cebhe: alın, yüz.
Cebin: korkak.
Cehre,;.güşa: açığa çıkaran, görünür kılan.
Celalet; büyüklük, ululuk.
Celilı: büyük ve ulu, üstün, yüce.
Celilü'l-hayr: hayrı yüce, çok olan.
Cclllü'ş-şün: şanı yüce olan.
Cemilü'l-eser:

güzel eser.

Cenah: şeref, onur, büyüklük terimi olarak kullanılır.
Cera zalik: bu şekilde geçti.
Cevüb-ı ba-savab: doğruluk üzere cevap vermek.
Cevab-ı sedirle: doğru, gerçek cevap.
Cevahir: mücevherler, elmaslar; kıymetli taşlar; özler, mayalar.
Cevaza zahib: caizliğe, geçerli olmaya ulaştıran.
Cevher: maya, öz, değerli taş.
Cevr: haksızlık, eza, cefa, zulüm.
Ceyb-i mesakin-i bass: ziyadesiyle fakir olanların kesesi.
Cezayir-i bahr-i sefid: Akdeniz Adaları.
Cezil-i hayrat: hayırları çok olan.
Cidar: duvar.
Cihandürı dünyaya hükmeden hükümdar, padişah.
Cihan-ı ğaddür: merhametsiz, zulmeden dünya.
Cihan-nüma:

çatıda her yanı gören yüksek taraça.

Cihan-tab: dünyaya ışık ve sıcaklık veren.
Cihat (cihet'in ç.): yönler.
Cihat-ı kurb: yakınlık yönleri.
Cihdt-ı ma'lôme: bilinen yönler.
Cihet: yön, taraf.
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Cilve-ger: çok cilveli olan.
Cılve-nümü: cilve gösteren, cilve yapan.

Cinan (cennet'in ç): bahçeler; cennetler.
Clran: carr'm ç; komşular, civar yerler.
Cism-i nezir: zayıf vücut.
i

Côd ü sehi: cömertlik, eli açıklık.
Côd: cömertlik.
Côy-bar: dere, ırmak, ırmak kenarı.
Côzi bi-envüi'f-hayr; türlü hayırlarla mükafatlanmak.
Cüneyn: küçük bahçe, bahçecik.

ç
Çabuk

Ü çalak:

bir işi hızlı bir şekilde yapmak.

Çabük-süvar: ata iyi binen.
Çeki: osmanlı döneminde kullanılan ağırlık birimi.
Çemenzar-I semahat: cömertliği çok olan.
D
Da'vat-ı halisa: samimi dualar.
Da'va-yı rucô': cayma, sözünden dönme da'vası.

Da'va-yi istirdfid;

geri alma ve verilmiş

veya gönderilmiş

bir şeyin geri

gönderilmesini isteme da'vası.
I

Daime: devamlı olan.
Daire: Osmanlı Devleti döneminde Şehremaneti'nin belediye şubeleri.
Dalre-l sadaret: vekillerin ve bakanların yeraldığı sadaret dairesi.

Dar-I fena: yokluk yurdu, dünya.
Dflr-ı ne'im: nimetler yurdu, cennet.
Dar-ı selam: esenlik yurdu, cennet.

Dar-I ukba: sonsuzluk yurdu, cennet.
Dür-I hilafet-i aliyye: yüce halifelik makamının merkezi.

Darü'l-bevar: cehennem.
Düşte-i dua-i bi-riya: riyasız duaya sahip olmak.

Deayim: destekler.
Def'-i bürôdet-i hava: havanın soğukluğunu gidermek.
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Defterhane-l sultani: devletin mal, mülk ve arazi işleriyle uğraşan dairesi.
Dekayik-i te'zin: ezan okumanın incelikleri.
Dem be-dem: günden güne.
Der-ban: kapıcı, kapıya bakan.
Dere ü tastir: bir araya getirme ve yazma.
Dere: toplama, biriktirme.
Derece: basamak; rütbe; miktar.
Dergüh-ı icabet-penah: kabul edilme sığınma dergahı, yeri.
Dershane; ders okunan yer.
Derün-i vakfıyye: vakfın içerisi.
Deryadan gözer: geçimlerini denizden elde edenler.
Derya-yı bi-payan: uçsuz bucaksız sonsuz deniz.
Dest: el.
Destgah: tezgah, dokuma atölyesi, zenginlik.

< Dest-i

res: kuvvet, zenginlik.

· Dest-kerem-I peyvest: keremli, cömert el.
Devam-ı devlet-i şehr-i yarı: saltanatı devamlı olan padişah.
Devran: zaman, dünya; kader; talih.
Dibace: başlangıç, önsöz.
Dil-haste-günı gönlü hasta, yaralı.
Dil-keş neva: gönül alıcı.
Dil-nişin: yüreğe oturan, etki eden.
Dil-pesend: gönle hoş gelen, gönlün beğendiği.
Dôd-ibuhur: buhur dumanı, güzel kokulu duman.
Dünya-yı na-payidar:

ilelebet sonsuz olmayan dünya.

Dürr-i şehvür: padişahlara layık inci.
Dürüd-i amimü'l-vürôd: herkesi içine alan dua, selam.
Düstôrü'l-amel:

gereği uygulanacak olan kanun, kural.

Düstôrü'l-mübecceli'l-mükerrem:

yüce ve saygı-değer kanun, kural.

E
Eali (ali'nin ç.): pek yüksek olanlar; şeref sahibi olan büyük kimseler.
Ebedi'f-istimrdr: sonsuza kadar devam eden.
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Ebnü-! evlad-ı evlad-ı ebna. oğulların çocuklarının çocuklarının oğulları.

Ebniye (bina'nın ç): evler, yapılar,
Ebrar (beririn ç): iyilik sahipleri.
Ecdad ü ceddan atalar, dedeler.

Ecille-i erbab-ı si)'.adat: bilgi, fazilet ve rütbe olarak büyük olanlar.
Ecr-i cezil: bol ecir, karşılık.
Ecr-i misil: bir malın kullanmasından doğan . menfaatin; kulandan mala benzer
özellikte başka bir malın değeri üzerinden takdiri.

Ecr-i vakıf: vakıf sahibinin ahiretteki mükafatı.
Ecza.;han: Kur'an cüzlerini okuyan.
Ecza-i şerife tilaveti akabinde: Kuran'ın okunmasının ardından.
Edeb-i ma'rô.f: herkesçe beğenilen, tanınan, şeriatçe, kanunca yapılması istenen
edep, terbiye.

Edna: daha; eri alçak.
Ef'ali'l~hayrat ve'f-hasenat: sevap kazanmak için yapılan işler, hayırlar, iyilikler.
Efazıl (efdal'in ç.); çok bilgililer, çok seçkin olanlar.
Efrad (ferd'in ç.): kişiler.
Eğvat (ağa'rıınç.): ağalar.
Ehüdis-! nebeviye: Hz Peygamber'in (sav) sözleri.
Ehali: ehl'inç; bir yere yerleşip orada oturanlar, halk, umum.
Ehdli-i diyar: memleket halkı.
· Ehasin-i amal: iyilikler.
Ehemm ü elzem: daha mühim; çok önemli; çok lüzumlu olan.
Ehl-i iman: iman edenler; inananlar.
Ehl-i salah ü reşadeiyilik ve doğruluk yolunda yürüyen.
Ehl-i sedüd: doğrular.

Ehl-i sülôk: bir mezhebe veya bir tarikata bağlı olan.
Eimme-i kibar: büyük imamlar.
Eimme-i selise: Hanefi mezhebinde üç imam: İmam-ı Azam, İmam Ebu Yusuf ve
İmam-ı Muhammed.

Ekdür (keder'in ç.): tasa, üzüntü.
Ekdar ü hümôm: kederler, tasalar, kaygılar, gamlar.
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Ekfa' (küfv'ün ç.): eşler, benzerler, denkler, müsaviler; uygun, muadil.
Ekvül-! zaife (kavl'in ç.): iddiasız; delilsiz sözler.
El-cdh-i reiı' -i nami: büyük şan sahibi.
El-etrafve'l aktar: yanlar ve yönler; uçlar ve kıyılar.
El-haletü hazihi; bu halde, bu durumda.
Elhan (lahn'ın ç.): nağme, ezgi.
El-measirl'f-mütehallls

(me'sere'nin ç.) güzel eserler, nişanlar, izler.

El-müse'ır hüve'l-lahü: piyasanın fiyatını gerçekte allah koyma hakkına sahiptir.
Eltaf: en latif, eri güzel.
Emacid (emced'in ç): en çok haysiyet ve onur sahibi kimseler.
Eman: eminlik, korkusuzluk; yardım isteme.
Emôsll; emse I' in ç; en çok benzeyenler; akranlar; eşler; itibarlı kimselerin.
Emin: emniyet sahibi, kendisine güvenilen.
Emlak: mülk'ün ç; ev, dükkan, arazi gibi taşınmaz olan ve gelir getiren mal.
Emma-ha'd: bundan sonra.
Emr: iş buyurma; buyruk (yazı ile veya ağızdan); iş, şey, husus, olay.
Emr-i akdem: öncelikli olan iş.
Emr-i al-i şan: şanı, şerefi yüksek emir.
Emr-i kitabet: yazı işi.
Emr-i ta'mir ü termim: bakım ve onarım işi.
. Emr-i vakf: vakıf işi.
Emsal (misl'in ç.): benzerleri.
Emval ü erzak: mallar ve rızıklar.
En'am-han: En'am Suresi'ni okuyan.
Enam (na'm'ın ç.): yaratılmış olan canlılar; halk, insanlar.
Enbiya (nebi'nin ç.): peygamberlerin en üstünü.
Endad (nidd'in ç.): eş, ortaklar.
Enis: dost, arkadaş, yar.
Enver: daha nurlu; pek ve çok parlak; çok güzel.
Enver-bahş: en çok nur veren; ışık veren; güzellik veren.
Erbab-ı büb-ı nihan-ı hafiyy: gizli işler yapmada becerikli.
Erbüb-ı hasenat: iyilik sahipleri.
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Erbab-ı istihkak: hak sahipleri.
Erbab-ı tahrir: yazıcılar.
Erbah (ribh'in ç.): kazançlar.
Erike-i nübüvvet: peygamberlik makamı.
Erkan (rükn'ün ç.): direkler, esaslar; ileri gelenler.
Erkan-I devlet-i ebed: ebed devletinin ileri gelenleri.
Erkün-ıdln-i mübin: islam dininin esasları.
Erşed: doğru yola daha yakın olan; yaşça ergin, büyük olan.
Ervah-I şerife: mübarek yüce, değerli ruhlar.
Esami (ism'in ç): isimler, adlar.
Esas: asıl; temel; doğruluk, gerçek.
Esbak: daha önce geçen.
Esbeğa'l-lahü

.ni'mehfi

aleyh: Allah Teala onu nimetlere boyasın "Allah onu

nimetlerineulaştırsın." anlamındadua. .
;;Esbet: en sağlam.
Eskam: (sakam ç.); dertler, hastalıklar.
Eslab (sulb'ün ç.): oğulların nesli.
Esnaf-I beraya: halk sınıfları.
.Eşbah (şebeh'in ç): benzerler.
Eşbah şibh ve şebih'in ç: nazirler, misiller;benzeyenler;eşler.
Eşbah-I tahire-i ezvae; tertemiz eşlerin benzerleri.
Eşcar-ı kürüm: üzüm ağaçları:
Eşcar-ı müsmere: meyveli ağaçlar.
Eşemm: kokusu en güzel olan.
Etha': tabi' olanlar.
Etkiya: muttaki'nin ç; Allah korkusuylagünah işlemektençekinenler.
Etraf-I erbea: dört tarafı.
Etvür-ı seb'a {tavr'ın ç.): haller, yedi tarz.
Etyab-i emval: hoşa giden, en güzel mallar.
Evail (evvel'in ç.): başlangıçzamanları, ilk zamanlar.
Evamir"':iaUyye( emr'in ç.): yüce emirler, buyruklar.
Evasit (vasat'ın ç.): ortalar, orta günler, orta zamanlar, ortada bulunanlar.
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Eve: yüce, yüksek; bir şeyin en yüksek noktası, doruk noktası.
Evc-i saltanat: yüce saltanat.
Evfer: daha bol.
Evkaf (vakfın ç): cami, medrese, imaret vb hayratın idaresine ayrılan araziler,
binalar.
Evkaf-ı ati: gelen vakıflar.
Evkaf-ı sabik: daha önce geçen vakıflar.
Evkat-ı salatı arif: namazın vakitlerinin zamanını bilen.
Evlad ü ıyal: çoluk çocuk.
Evldd-ı itka: azat edilmişlerin çocukları.
Evlad-ı mütevelli: mütevellinin çocukları.
Evlüd-ı zükôr: erkek çocuklar.
Evrdd (vird'in ç.): okunması adet olunan dini dualar.
Evrak (varak'ın ç.): yapraklar, kağıtlar, arşivler.
7Evtad (veted'in ç): ağaç veya demir kazıklar; direkler.
· Eyvfin-ı kabuk büyük sofa, divanhane, karşılama salonu.
Eyyam (yevm'in ç): gün.
Eyyam (yevm'in ç.): günler .
. Eyyam-i sayf ve şita: yaz ve kış günleri.
Eyyede: korusun, sürdürsün, kuvvetlendirsin.
Eyyede'l-lahü

devletehô

mede'f-ahkab:

Allah onun güç ve zenginliğini uzun

zamanlar boyunca korusun.
Ezdil-i can: içten gelen, can ve gönülden.
Ezyed: daha ya da en fazla.

F
Faiz-i birr u hayr: iyiliği ve hayrı taşkın, çok bol olan.
Fariğan

ani'ş-şevağıl:

bir mülkün sahip olma, tasarruf veya kullanma hakkını

başkasına devreden.
Fasl u hasın: ayrılık, anlaşmazlık.
Fazıl-ı yegane: fazilette tek olan.
Fazla-i mahsülat-ı muayyene: ürünlerin belirlenen fazlalığı.
Fehavi: fehva'nın ç; manalar, anlamlar; mefhumlar, kavramlar.
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Fehvd-y] hikmet: hikmetli anlam, söz.

Fena-pezir: yokluğu kabul eden, yok olucu.
Fenn-i erkanı ve hesap: sayılar ve hesap ilmi, matematik.
Fenn-i kıraat-ı kur'an-ı kerim: Kur'an okuma ilmi.
Fenn-I kitabette mütemerrin:, yazı sanatını öğrenmek için alıştırma, egsersiz
yapanyazı sanatında becerikli.
Fenn-i mahsusaı özel ilimler veya sanat.

Fer: parlaklık, aydınlık; süs, zinet; kuvvet, nüfuz, iktidar.
Fer'an ba'de-asl: babadan sonra oğullar.
Fer'an: ikinci dereceden olarak, ikincil.
Ferağ-I bal: o anki durumdan vazgeçmek.
Feraşet: süpürgecilik, temizlikçilik.
Ferd-a-merdı

mertlikte tek olan.

Ferhunde encam: mutluluğun sona ermesi.
/Ferhunde: kutlu, mübarek, uğurlu.
· Ferhunde: kutlu; mutlu; uğurlu; meymenetli .
. · Fer-I şevket cihandarn büyüklük sahibi cihan padişahının güç ve kudreti; iktidarı.
Fer: parlaklık, aydınlık, süs, kuvvet, iktidar, nüfuz .
. Feridü'l-asr: zamanının teki, biriciği.
Ferraş-ı imaret: hayırevi, aşevindeki temizlik görevlisi, hizmetçi.
Ferraş.:::ı meydan: meydanları süpürmekle görevli olan.
Ferş: döşeme, yayma; yayılan şey, halı, seccade, hasır, şilte; yeryüzü.
Fethah: mananın açık olması, açma, açılma.
Fevflih-i idrakat-ı ehôdls: hadislerin manalarından yayılan güzel kokular.
Fevka'f-ğayeı en yüce gaye.

Fevkani: üstünde.
Fevt: yok olmak.
Fevz: başarı.
Feyz: suyun taşıp akması; bolluk, çokluk, bereket, verimlilik, çoğalma; ilim irfan.
Feyz-dür: feyzli, feyz sahibi.

Fi'l-hakika: gerçekte.
Fi'l-vaki': gerçekleşen olay.
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Fihris-i ceride-i kudret-i sübhün: Allah'ın gücünü gösterenbilgilerin özeti.

Fikr-i sedid: doğru görüş.
Fi-külli vaktin ve hin: her zaman ve her an.
Fi-md-ba'd: bundan sonra.
Flruzan: yanmak.
Fiten (fitne'nin ç): bozgunculukyapanlar; ara bozmalar,belalar, azdırmalar.
Fukara-i mevleviye: Mevlevi dervişleri,fakirleri.
Fukara-i mütasavvifin: tasavvuf ehlinin fakirleri.
Fühftl-i ecille-i zü'l-ukôl: akıllı ve zeki; şerefli ve faziletli.
Fünôn (fenn'in ç.): nev'i, çeşit, sınıf; hüner, sanat, ilim.
Fünôn-i mütenevvia: çeşitli ilim dalları;
Fürô' (fer'In ç): ikinci derece olanlar.
Fütuh: zafer, galibiyet;üstünlük; açma, açılma; gönül ferahlığı, zenginliği.
G
Gallat (galle'nin ç.): zahireler,mahsuller; ev kirası gelirleri.
Garra: ak, parlak; güzel; gösterişli;nümayişti, şatafatlı.
Gars ü terviye: ağaç dikme ve sulama.
Gayet-i ihtizdr: en üst derecede sakınıp, korunarak;çekinerek.
Gayr-i hassa: özel olmayan.
Gayr-i ma'dôd: sayılamayan.
I

Gayr-i mahdôd: sınırlanamayan.
Gayr-i müfarik: ayrılmayan.
Gayr-i müstelzim: bağlayıcı olmayan.
Gayr-i mütecaviz: sınırı aşmayan.
Gayri örfi: örfündışında.
Gevher: öz, maya.
Gıbbe't-tasdik-i şer'i: şer'i onaydan sonra.
Giran-maye: sermayesiçok olan zengin; hünerli.
Guduvv ü asal: sabah ve akşam.
Gône: tür, gidiş, tarz.
Gurer-i sena-yi cevahir: rağbet edilen cevherlerinparlaklığı.
Gurf-eylemek: avuçlamak.
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Gurre-yi muharremi'l-haram:

Muharrem Ayı'nın ilk günleri.

Güher-i sütôde: övülmüşlerin özü.
Gül-ah: gül suyu.
Gülşen sarüy-ı cihan: gülistan.
Gülzar: gül bahçesi, gül tarlası; gülşen.
Gilster: -yayan, -dağıtan.
Ğumme (gamm'ın ç.): kederler, üzüntüler.
H

Hahheci: zahireci, hububat satan.
Hahs: alıkoyma, bir yere kapatma; dışarı çıkarmama, tutma.
Habs-i muhallet: ebedi olarak vakfetmek.
Habs-i sarih-l mer'i: sarih ve geçerli bir şekilde vakfetmek.
Habs-i sarih-i muhalled: açıkbir şekilde sonsuz olarak vakfetmek.
Hacegan-ıdivan-ı hümayun: Osmanlı devlet ricaline verilen ad.
Haceti'n-nas: insanların ihtiyaçları.
Hadd-i hülôğ: büluğ çağı.
Hadi-i din-i mühin: İslam Dini'ne hidayet eden.
Hadis-i şerif.,.i sahihü'b-isnadı sahih bir ravi zinciri olan hadis-i şerif.
Haiz-i me'fili-yi ruteh: rütbelerin en yükseğine sahip olan.
Haiz-i megüdir-i seniyye: övülmüş derecelere sahip olan.
Hakayık-ı ehkar: daha önce söylenmemiş gerçekler, gerçeklikler.
Hakikat: bir şeyin ash, esası, mahiyeti; gerçek ve doğrusu; esas.
Hakiki: sahici, doğru, gerçek, gerçekten.
Hakim: davaları karara bağlama işine memur, yargıç.
Hakim-i ha.sim: davayı derhal hükme bağlayan; kesip atan hakim.
Hakim-işer': bir yerin kadısı, şeriat hakimi.
Hakk-ı şürh: tarla, bağ, bahçe veya hayvan sulamak için belli bir sudan, nehirden
yararlanma nöbeti.

Hal-i hamd: hamd hali; şükran-ı nimette bulunma durumu.
Hal-i teshil: vakfedildiği durum, zaman.
Halife-i mekteh: devlet dairelerinde, okullarda resmi yazı işlerinde çalışanlar.
Hall-I akd: akdin çözülmesi, akdin sona ermesi.
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Halvet-saray: hükümdarın özel dairesi.
Hamd-i na,..mahdôd: sonsuz minnet, şükran.
Hami'l-bilad:

şehirlerin koruyucusu.

Hamiz eşcürı: hurma ağaçları.
Hane: beyt, dar, mesken.
Han-gah-I mualla: ulu, yüce dergah.
Han-I elvan-ı ni'am-i. bi-payan: sonsuz ve türlü nimetlerle donatılmış sofra.
Han-I imaret; hayır evi, sofrası.
Harfiret-itevhid-i şerif: .tevhid-i şerif okumanın manevi yoğunluğu.
Haraset: ekip dikmek; çiftçilik.
Hare ü sarf: bir iş için gerekli olanı maldan çıkarmak ve harcamak.
Haremeyn-iŞerifeyn:

Mekke'de Ka'be ile Medine'de.olan Mescid-i Nebevi.

Hariciye nezareti: dış işlerinden sorumlu bakanlık.
Harrara: yazdı.
Hash: -e göre, nazaran; binaen; cihetiyle; gereğince.
Hasbe'f-ade: sıradan bir şekilde, ale'İ-ade.
Hasbetenlill-Iahi'f-azhnı

Yüce Allah'ın rızasınıisteyerek.

Hasenat: iyilik; iyi iş; hayırlı iş.
Hasenat-I meberrüı: yol, çeşme gibi hayrat ve hasenat nev'inden olan işler.
Hasib ü nesih: nesebi, soyu değerli, itibarlı, soyu temiz, muhterem, saygın.
Haslet-i mekürim: övülen, değerli özellikler.
Hassa: devletin ileri gelenlerine ait arazi.
Hatab: odun, bir tür yakacak.
Hatem: Araplar'ın atalarından cömertliğiyle tanınan birinin lakabı.
Hatem-eda: Hatem'e yakışacak şekilde cömert olan kimse.
Hatir-nigar:. hatırda resmolunmuş gibi yerleşen.
Hatlme-i piraye: donatıcı, süsleyici, düzenleyici.
Hatir: şan ve şeref sahibi kimse; yüce, ulu; tehlikeli.
Hatt-I hümayun: padişahların herhangi bir iş için bizzat yazdıkları yazılar.
Havakin-i mııalla şan: şanı yüce olan hükümdarlar.
Havale-gah: sıkıntı ve darlık anında başvurulan yer; eğlenti ve gezinti yeri.
Havas ve avam: bir yerin ileri gelenleri ve diğer halkı.
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Havas: ileri gelenler, saygın olanlar.

Havass-ı hümayun: sarayın ileri gelenleri.
Havayic-i imaret: hayırevi, aşevinin ihtiyaçları.
Havza-i mülkiyet: bir ülkenin idaresi altında bulunan ülkelerin mülk sahipliği.
Hayal-baz: çok hayal kuran.
Hayrat-I bakiye:
Hayrat-ı müsmire: semereli; meyve veren; sonuç veren; faydalı, verimli hayırlı
işler, iyilikler.

Hayrat-nümaı.hayırlar gösteren.
Hayr-ı iktisab: iyi, faydalı, hayırlı işler yapmak.
Hazene-i sermediyye:. daimi, sürekli olan; bitip tükenmeyen hazineler.
Hazer: sakınmak.
Hazine-dar-ı sadr-ı ali: hazinenin idare ve muhafazasına me'mür edilen kimse;
padişah saraylarında harem kısmının tertip ve tanzimine bakan.

Hazine-darlık: hazinelerin korunduğu yer.
Heft: farsça' da "yedi" sayısı.
Hengam-ı tedris: ders verme, okutma zamanı, sırası, vakti.
Her veçhile: her şekilde, durumda.
Heves-kar: hevesli, istekli olan.
Hey'et: şekil, suret; görünüş; hal, durum; kurul.
Hıfz u siyanet: saklayıp korumak.
Hılaf: karşıt, zıt; yalan.
Hıls-i ibid: kulların samimiyeti.
Hınta: buğday.
Hıred-mend: akılı, anlayışlı kişi.
Hısal; (haslet'in

ç );

özellikler.

Hibe-i sahiha-i şer'i: hukuken geçerli olan hibe.
Hicle-gôh-ı rağbet: gerdek odası.
Hidmet-i cibüyet: vakfın idare işlerine bakan yönetici.

Hidmet-i kadime: eskiden beri, öteden beri varolan; devam eden görev.
Hidmet-i lazime: gerekli olan iş, hizmet.
Hidmeti mukabele: yapılan iş, görev karşılığı.
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Hidmetinde meed sahibi: işinde, görevinde başarılı.
Hikmet: hakimlik; sebep.
Hikmet-i redif: ardındaki hikmet; arkasından gelen.
Hilaf: karşıt, zıt, yalan.
Hilafet: birinin yerini tutma; halifelik.
Hilüf-i cari: devam eden ayrılık, karşıtlık.
Hilal-i sutôr: satırların arası.
Hilye: süs, zinet; güzel yüz; güzel sıfatlar; Hz Muhammed'In üstün özelliklerini ve
güzelliklerini anlatan manzum veya mensur yazı.
Himmet: irade, gayret, çalışma, emek.
Hin-i tahrir-i vakfiye: vakfın yazılma zamanı.
Hin-i tesclhkayıtaltına alma zamanı.
Hin-i-iktizde ihtiyaç zamanı.
Hisse-i ma'lôme: bilinen.hisse,
Hiyazet: bir araya toplama, kendine mal etme.
Hubôr: sevinç; alimler, bilginler, israiloğulları din bilginleri.
Huceste: uğurlu, hayırlı, kutlu.
Huld: sonsuzluk.

Hulüs-i taviyyet: halis olan, saf niyet, gönül temizliği.
Hurde-bin: ince, ufak şeyleri gören.
Husüs-ı ati'l-beyan: açıklaması gelen durum.
Huteb-i.beliğaı sade ve anlaşılır hutbeler.
Huzzar-f müslimin: gözönünde, hazırda bulunan Müslümanlar.

Hüceet-i şer'ıyye: şer'I, hukuki delil.
Hükkam: hakim'in ç; hakimler.
Hükm-i mersôm: bahsi geçen hüküm, yazılıp, çizilen.
Hükm-i rücu': geri dönme hükmü.
Hükın-i sabik: geçen, önceki hüküm.
Hükm-i sahih •.i şer'i: hukuken geçerli olan şer'I hüküm.
Hükm-i tenfiz-i imza: verilen hükmü infaz ve icra etme.
Hürmet: saygı; haramlık.
Hüsn-i meübe.güzel dönüş yeri, sığınılacak güzel yer.
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Hüzzar-ı meclis: mecliste hazır olanlar.
Islah: iyi hale koyma; iyileştirme; düzeltme.
ltka-yi atikat: hürriyetini kazanan kölelerin çocukları.
Izz-i menba': şeref ve üstünlük kaynağı.
İ'dad-ı atüd: gerekli olan hazırlıkları yapmak.
İ'la-yı kitab-ı tevki'-irefi': şanı yüce olankitabı yaymak.
İ'tibar: saygı gösterme, i 'tibar etme; şeref; haysiyet.
İ'tidali tecavüz etmek: olağan olanın dışına taşmak, haksızlık etmek.
İ'tiraf-ı sarih-i mer'i: açık, anlaşılır şekilde kusurunu söylemesi.
İade-i kelam: sözü geri çevirmek.

iba:

çekinme, razı olmama.

İbad: abd'in ç; kullar.
İbare: bir metinden alınan birkaç satır.
İbda: yoktan ortaya koyan.
İbram: cansıkacak derecede ısrar etme, zorlama.
İhtida: başlamak.
İbtidür: bir işe süratle, çabuklukla başlamak.
İbtiğüen li-merzfltihi'f-amlm:

insanların sevgisini, rızasını isteyerek.

İcad ü ihtira': benzeri görülmemiş bir şey icat etme, vücuda getirme.
İcare-i basıla-i bakiyesi: hasıl olan kiranın, gelirin kalanı.
İcare-i mu 'tade: uygulanagelen kira.
İcare-l muaccele: peşin kiralama.
İeüre-i sahiha: aslen ve vasfen meşru; in'ıkad ve sıhhat şartları yerine getirilerek
yapılan kiralama.
İclal-i ervah-ı tayyibe: temiz ruhlara saygı gösterme ve ikram.
İcra: gerçekleştirmek.
İcra-i hıfz: koruma.
İcrü-i sadaka-i düime-I ğayr-i munkatı'a: kesilmeden kıyamete kadar devam eden
sadaka vermek; vakfetmek.
İetinab: sakınma, çekinme, uzaklaşma.
İdrac: bir araya toplama, bir araya getirmek..
İdrarat ( derr'in ç.): tahsisat, gelirler.
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İfaza-i meberrüt: hayırları bereketlendirmek, hayırların taşıp yayılması.
İffet-i diyanet: din duygusunun kazandırdığı temizlik, namus.
İftitah-ı kelam: sözün başlangıcı.
İhdas etmek: ortaya koymak.
İhkam etmek: sağlamlaştırmak.
İhkam; sağlamlaştırmak.
İhrdc ü ifraz: bütünden bir parçayı çıkarıp ayırmak.
İhraz: elde etme, ulaşma, kazanma.
İhsan: iyilik.etme; bağış, bağışlama; verilen, bağışlanan şey.
İhtilafat (ihtilaf'uı ç): farklılıklar, aykırılıklar.
İhtimam: dikkatle, özenle çalışma.
İhtişam: olağan üstü güzellik, debdebe.
İhtiyari: iradi, isteğe bağlı.
İhya: diriltme, canlandırma.
ikad-ı kanadil: kandillerin yakılması.
İkdam: ilerleme, gayretle ve sebatla çalışma.
İkrar: dil ile söyleme, bildirme; kabul, tasdik.

İkrar-ı sahih-I şer'i: hukuken geçerli olan ikrar.
İktisab-ı sevfib: Allah tarafından mükafatlandırılan işler, hayırlar yapmak.
İktiza eden: gerekli olan.
İlahi: Allah katından gelen; O'na ait olan.
İla-yevmina haza: bugüne kadar.
İlhak: katma, katılma; karışma, karıştırılma; kelimenin sonuna bir harf veya bir edat
ekleme.
İlham-pezir: kalbine ilham alan, Allah katından bilgiye mazhar olan.
İlm-i hatt: Arapça'da güzel yazı sanatı.
İlm-iyakin: doğruluğundan şüphe edilmeyen ilim.
İltimas: kayırma, arka çıkma, yapılmasını isteme.
İltizam: kendi için lüzumlu sayma, gerekli görme.

İm'an-ı nazar: inceden inceye araştırma, çok dikkatli olma.
İmüret-i bi-adil: eşi, benzeri olmayan aşevi, hayırevi.
İmfiret-i nezahet-araye:·temiz,

pak ve düzenli hayırevi.

I
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İmla: bir dilin kelimelerini cümlelerini doğru yazma bilgisi.
İmtiddd-ı zaman: uzun zaman;

İmtihan: deneme, sınav.
İmtina: çekinme, geri durma, imkansızlık, olamayış.
İmtisal: gerekeni yapmak, bir örneğe göre hareket etmek; emre boyun eğme.
İmtiyaz: başkalarından ayrılma, farklı olma;ayrıcalık.
İmza: bir kimsenin resmi kağıtları doğrulamak için altına kendi adını her zaman aynı
biçimde yazması.

İmza-ikaza: verilen hükmü infaz ve icra etme yetkisi.
İn 'am: ni'met vermek, iyilik etmek.
İn'ıkad: akdolunma, kurulma.
İnün-ı kelam: sözün yönü, sözün dizgini, sözü yürütme.
İnds: ünsa'nın ç; kadınlar.
İnhitat: düşme, aşağı inme.yaşlılığa yüz tutma;
İnkırazi'l-küll: bir topluluktan tek birey kalmayıncaya kadar yok olma.
İnsanü'l-ayn: insanın bizzat kendisi.
İnşa: yapma; vücuda, meydana getirme.
İnşad: kaleme alma, nesir yazı.
İntihab: seçme, seçilme, seçim.
İntihdc-ı meslek-i kudemü•.i rasih: derin alimlerin metotlarını kullanmak.
İntimü: artma, çoğalma.

İntizam: düzgün olmak, düzgünlük, tertipli olma.
İradat: irade'nin ç; dileme; isteme; meram etme; emir, ferman, buyruklar.
İrade-i rucô': dönme, vazgeçme iradesi.

İrsal: gönderme, gönderilme.
İrtisam: resmolma, geo. * izdüşüm.
İrtiza: beğenme, razıolma, uygun bulma.
İrva: suya.kandırma,
İsal: vasıl olma, varma, vardırılma, ulaşma, ulaştırılma.
İsar u nisar: cömetlikle verme, bol bol ikram, bahşiş verme, serpme, saçıcı olma.
İsti'cab: hayrette kalına, şaşırma.
İsti'düt; bir şeyin kabulüne, kazanılmas~na yardımcıoları doğal yetenek, kabiliyet.
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İsti'mal; kullanma, kullanış.
İstibdal; değiştirme, değiştirilme; bir şey verip yerine başka bir şey alma.
İstielab-ı hayr: çekmek, çekilmek, celbetmek.
İstid'a: yalvararak istemek, dilekçe.
İstidame-i menafi': menfaatlerin devamını, sürüp gitmesini istemek.
İstiğlal: ev, dükkan, tarla vb. Gayri menkullerin gelirleri gösterilerek rehine koyma.
İstihkak: hakkı olma, hak kazanma; hak kazanılan şey.
İstikamet: doğruluk, doğru hareket; bir şeyin bir tarafa doğru doğrulması.
İstiksüı bir şeyin künhüne varmaya çalışma.
İstiksd: bir şeyin sırrına varma; inceden inceye araştırma.

İstinüdı dayanma, güvenme, senet, delil, hüccet.
İstinsah: nüshasını çıkarma, bir suretini kopya etme; nasihat isteme, öğüt alma.
İstirbah: faize yatırma; faizle para alma-verme.
İstirdad etmek: geri alma- verme; verilen bir şeyin geri gönderilmesini isteme;
döndürmek.
İstita'at: güç yetme; kudret; yeterlik.
iş'al-i kanadilı kandillerin yakılması.
İş'ar: yazı ile bildirme; haber verme.
İşkil: şüphe, güçlük, zorluk.

İşrakin; 12.yy'da Şehabettin Sühreverditarafından başlatılan tasavvuf felsefesi.
İştimülı kaplama, kapsama, içine alma, kuşatma.
İştira tarikı: satın alma; alınma yolu; yöntemi.
İtkün: muhkem, sağlam yapma; inanma; emin olma.
İtmam: tamamlama, bitirme, tamam etme.
İttihaz: edinme, edinilme; kabul etme; tasarlama; kullanma, i'tibar etme, saymak.
İttila': öğrenme, bilgi sahibi olma, haberli olma.
ittisal: bitişme, kavuşma, ulaşma.
İyd-i fıtır: Ramazan Bayramı.
İzale: giderme, yok etme.
İzzet: değer, kıymet yücelik, ululuk; kuvvet, kudret; hürmet, saygı; ikram, i'zôz.
Kabale: kadı'nın delili; kadı'nın verdiği hüccet, verdiği hüküm.
Kable'l-ğuriib:

bir gök cisminin batıda kaybolmasından önce.
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Kabz: el ile tutma, avuca alma, kavrama.

Kadim: eski; öncesi bilinmeyen; başlangıcı olmayan.
Kadr-i kifayet: yeterince; yeteri ölçü, miktarda.
Kaffe-i külliyyat: eserlerinin tamamı.
Kaffe-yi beraya: halkın hepsi.
Kaffe-yi enam: bütün yaratılmış canlılar; halk, insanlar.
Kah-hidayet: hidayet yolu, doğru yol.
Kaide-i ma'hôde: ahdolunan, bilinen, sözleşilen usul.
Kalil: az.
Kami'-ı deayim-i'l-mübtedi'in: bid'atçilerin ortaya attıklarını kaldıran, yok eden.
Kami'ı kürüh-i bağy ü tuğyan: azgınların, taşkınlık yapanların Allah'ın emirlerine
aykırı davrananların kötülüklerini ortadan kaldıran.

Kamil: bütün, tam; noksansız,; kemale ermiş, görgülü; alim, geniş bilgili.
Kamil-i nazarat: tam, noksansız, olgun bakış.
Kanavat-ı müsennüt: su bentlerinin, açılan su kanallarının kenarları, su kanalları.

Kantar: ağırlık ölçen bir alet; ölçü birimi.
Kar-gir: iş yapan, işleyen; etkili.
Kar-hane: iş yeri, ticarethane.
Karin: yakın; bir şeye sahip olan, bir şeye nail olan.
Karmeyn-i hümameyn: değerli, yüce, önemli iki insan.
Karnen ba'de karn: nesilden nesile.
Kasd; niyetle, bilerek bir işi yapma.
Kase: madenden veya topraktan yapılan çanak.
Kasib: kazanmak için çalışan, kazanan.
Kaside: devlet büyüklerini ve halkın ileri gelenlerini övmek için yazılan nazım.
Kasr: köşk, saray; kısaltma.
··. Kaşif-i rumôz: manası gizli olan sözleri, sırları açıklayan; meydana çıkaran.
· Kaşifü'l-ğumme:; kederler, dertler, tasaları gideren.
Kat'-ı meratib: rütbelerde yükselmek.
Kavü'Id: kaide'nin ç;temeller, usuller; direkler,
Kavi: kuvvetli, güçlü; sağlam, güvenilir.
Kavim: doğru, doğru yol; ayakta, dik.

/.
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Kavi: söz, görüş.

Kavl-i münif: · değerli, büyük söz.
Kavl-i müsaddak: tasdik olmuş, gerçekliği ve geçerliliği yazı ile bildirilmiş söz.

Kayd-ı hayat: dirilik, canlılık ve hayat sahibi olmaya bağlı olmak.
Kaza: davaları karara bağlama işi; hüküm verme.
Kazğan: kazan.
Kefil: bir kimseninin bir işi yapması gerekirken yapmadığı takdirde o işi yapmayı
üstlenen kişi.
Kelam-ıasfa: en temiz, yüce söz; Kur'an.

Kelam-ıkadlnu ezeli söz; Kur'an.
Kelam-ı meşrôh: açıklanan söz.

Kelle-pôş: bir çeşit başörtüsü.
Kemd hüve'l-layık: yakışık aldığı yaraşır bir şekilde.
Kema yenbeği: gerektiği şekilde.
Kemü-kan; olduğu gibi.
Kemal-i ihtimam: son derece dikkat etme.
Kemal-i ikdam: tam bir gayretle çalışma; sürekli çalışma.
Kemfil-i rağbet: istekliliğin son derecesi.

Kemer-beste: hizmete beli bağlı, kendini adamış kimse, hizmet-kar.
Kenise cidarı: kilise duvarı.
Kerem: cömertlik, el açıklığı, lütuf, bahşiş; asalet, soyluluk.
Kerimü'ş-şünı şanı yüce olan.
Kerri'd-dühôr ve'f-eyyüm: zamanın ve günlerin geçmesi.
Kesir: çok.
Keşide-i silk-i tahrir: yazıya geçirilmiş.

Kethüda: kahya.
· ·. Kevaklb (kevkebin ç.): yıldızlar.

Keyfe ma-yeşa: nasıl isterse, istediği gibi.
Kıbel-i şer'i: hukuki yön.
Kıbrıs Evkaf Muhasibeciliği: Kıbrı~ Vakıflar Genel Müdürlüğü.
) Kıdve-i müstahdimin: hizmetkarların önderi, örneği.

Kıraat-ı seb'a ve aşere: Kur'ün-ı Kerim'in yedi ve on okuma tarzı, biçimi.
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Kıyam: ayağa kalkmak, ayakta durmak, bir işe başlamak.
Kibriya: büyüklük, ululuk.
Kil ü kal: dedikodu.
Kird-gür: Allah.
Kisve-baha: elbise, kıyafet ücreti.
Kişver: iklim, memleket, ülke.
Kudüt (kadı'nın ç): delilleri inceleyerek davaları karara bağlayan.
Kudret: güç yetirmek.
Kura (karye'nin ç.): köyler, kasabalar.
Korb: yakın olma, yakın bulunma, yakınlık.
Kurbet-i ciheteyn: iki yönden yakınlık.
Kurşun puşideli: kurşun örtülü, kurşunla kaplı.
Kuva-yi batine: kuvvet'in ç; zihnin beş kuvveti, melekesi.
Kuvvet-i beden: bedenen kuvvetli, sağlıklı olmak.
Kuvve-yi cismaniye: beden gücü.
Kuyut: kayd'ınç; şart koşulan bağlar, ön koşullar.
Küfr ü dalalı Allah'a ve dinin esaslarına inanmama, dinsizlik ve doğru yoldan
çıkmış olma hali.
Küll-i hal: her durum ve halde.
Külliyyen: büsbütün olarak, tamamıyla.

Künüz (kenz'in ç.): hazineler .
. Kürsi-nişin: kürside oturan.
Kürüm (kerm'in ç.): üzüm bağları.
Kürüm-I mülk: içinde üzüm ağaçları olan bahçe.
Kütüb-i mevküfe: vakfedilen kitaplar.
Kütüb-i mu'tebere: kabul görmüş kitaplar.
La-cerame: elbette, kesinlikle.
Lü-raybe: şüphesiz, kuşkusuz.
La'n-i nifrim.korkulan, ürkülen; nef6t gösterilen beddua.
Labis-i libas-ı hayat: hayat elbisesini giyen, yaşayan.
La-büdde minh: lazım, gerekli, zaruti; ayrılık yok.
Lahik: yetişen, eklenen; sonradan gelen.
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Lahm-i ğanem: koyun eti.
Lal: dilsiz, konuşamayan.
Lami-ı envar: nurlar, ışıklar saçarak parlayan.
Lü-mııad: sayısız, sayılamayan.
La-siyyema: özellikle.
Latif: hoş güzel.

Latlfü's-sadü; yumuşak, hoş, güzel ses.
La-yezal: zevalsiz, kendine yokluk erişmeyen.
Layık u seza: yakışan, yaraşır, münasip, uygun.
Layih.: parlak, parlayan, aşikar, meydanda.
La-yühsa: sayılamaz.
La-zale hükmühü cariyen: hükmünün geçeliliği devam etsin, yok olmasın.
Lazım-'i tevkir: saygı gerekli olan,
Lazime-i zimmet: zimmeti gerekli kılan şey.
Leb-i derya: deniz kenarı.
Lebib kimesne: akıllı, zeki olan.
Lede'l-iktiza:

gerektiği zaman.

Lehçe; bir dilin bölgesel farklılıkları.
Lehçe-i fesahat: sade ve anlaşılır konuşma dili.
Levahık (lahika'nın ç): ekler, eklenen şeyler.
Levazım (lazime'nin ç): bir iş için gerekli olan şeyler, durumlar; işler.
Levha: bir yere asılmak üzere. yazılan yazı.veya yapılan resim.
Levn: renk, boya, sıfat, çeşit.
Leyali (leyl'in ç): geceler.
Leyali-l isneyn: pazartesi geceleri.
Leyali.,i mübareke: mübarek geceler.
Libas-I hayat-I insan: insan hayatı, ömrü.
Li-eel: -den dolayı, için, maksadıyla.
Lü'lü-i yekta: eşi benzeri olmayan inci.
Lüzum: lazım olma, gereklilik, bağlayıcılık.
Lüzum-i müstelzim: bağlayıcılığı olan, gerektiren.
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Lüzum-i vakf: vakıftan vazgeçmenin, dönmenin mümkün olmayacak şekilde kat'ı
bir hale gelmesi.
Ma la kelam: söz götürmez; diyecek, söylenecek söz yok.
Ma vaka'a: gerçekleşen, vuku' bulan.
Ma'bed: ibadet edilen yer.
Ma'delet-fermfe

adalet veren; adaleti gerçekleştiren.

Ma'delet-güster:

adaletli, insaflı, doğru.

Ma'delet-nişôn.

adaletli, doğru, insaflı.

Ma'-i cari: akan su.
Ma'lômetü'l-hudfid: sınırları belli olan.
Ma'müre: onarılmış, bakımlı.
Ma'ua-yı rengin: güzel, latif, hoş; süslü manası olan.
Ma'rez: bir şeyin göründüğü, ortaya çıktığı yer; bildirildiği yer, sergi.
Ma'rifet: herkesin yapamadığı beceri; herkeste görülmeyen hususiyet.
Ma'rfif: herkesçe tanınan, bilinen; belli.
Ma'siyat: ma'siyet'in ç; asilik, itaatsizlik, günah.
Ma'tfif: bir tarafa doğru çevrilmiş, birine isnat olunmuş, yöneltilmiş.
Ma'yfib: eksiği kusuru olan; ayıplanmış, ayıplanan.
Ma-ada: -den başka, dışında.
Meali: yüksek; yüce; ulu.
Meali-nisar: yükseklik, yücelik veren.
Maasi: asilikler, isyanlar, itaatsizlikler; günahlar.
Mabeyn: iki şeyin arası; arada olan; haremle selamlık arasındaki oda.
Ma-dame: devam ettiği sürece.
Mağrfis: toprağa dikilmiş olan.
Mağsel: gasil-hane, ölü yıkanan yer.
Mahallütı

mahalle'nin

ç; mahalleler;

bir şehir v~ya kasabanın

bölümlerinden biri.
Mahfi: gizli, saklı.
I

Mahfil: oturulacak, görüşülecek yer, toplantı yeri.
Mahfll-i istirahat: dinlenme, rahatlama yeri.
Mahfil-i maali; toplanılan yüce yer.
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bölündüğü

Mahfil-i şer'i: hukuk meclisi.

Mahfôz: korunan, saklanan, gözetilen.
Mahir: elinden iş gelen, becerikli, hünerli.
Mahkômün-bih: hakkında hüküm verilmiş.
Mahlôlat: mirasçısı olmayan bir ölünün evkafa veya miriye kalan mirası.
Mahlôle: çözülmüş, dağılmış; sahipsiz maaş veya memurluk.
Mahmiyye: himaye edilen, muhafazalı büyük şehir.
Mahrôse: gözetilen, korunan büyük şehir.
Mahşôr: toplanmış.
Mahtsb: dolunayıay ışığı.

Mahtôm: mühürlenmiş, kilitlenmiş, bağlanmış.
Mahza:.ancak, yalnız, tek, sade, ; halis, katıksız, sadece.
Mahzar: huzur yeri; büyük bir kimsenin önü; görünüş, hazır olunan yer.
Mahzen: içinde eşya saklanılan yer, yeraltı, bodrum; havasız ve karanlık yer.
Ma-i ayn: su kaynağı, pınar.
Ma-i cari: akarsu.
Makam-ı ali: yüce makam. ( bakanlıklar hakkında kullanılır)
Makarr: karar kılınan, durulan yer; karargah.
Makbere: kabir yeri.
Makbôl: kabul olunan, beğenilen, hoş harşılanan.
Makfôl: kilitli, kilitlenmiş olan.
Makhôr: Allah'ın gazabına uğratılmış; mağlup edilmiş, yenilmiş.
Makir: hileci, hilekar..
Makrôn: bitişik, yakın.
Maktô': kat'olunmuş, kesilmiş; değeri, pahası biçilmiş.
Mal-i miri: hükümete ait olan mal.
Man'ôt: övgülü, medihli anlatımlar.
Manend: benzer, eş.
Mani': geri bırakan, engelleyen, alıkoyan; engel, özür.
Mantık: lüzum ve maksat; hüküm ve iş; vasıta ve delil arasındaki tutarlılık.
Mantôk: söylenen, denilen; söz, kelam, mana, mefhüm,
Manzôme-iceladet: kahramanlık şiiri.
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Marru'l-evsaf:

sıfatları geçen; özellikleri anlatılan.

Marru'z-zikr: sözü yukarıda geçmiş olan.
Ma-sadak: tasdik eden husus, doğrulayan.
Masarif-i lazime: gerekli harcamalar, giderler.
Ma-sebak: sebkat eden, geçen.
Masruf: sarfolunan; harcanan.
Masunat (masun'un ç.): saklanmış; siyanet olunmuş, korunmuş; korunan; sağlam.
Lazıb: gerekli.
Masunat: masün'un ç; korunmuşlar, korunanlar, saklananlar.
Matbu': tab'olunmuş, basılmış; hoş, latif, makbul, güzel.
Matla': kaside veya gazelin kafiyeli olan ilk beyti.
Matlô.b: talep edilen, istenen, aranılan şey.
Mazbutü'l-esami: yazılmış, kaydedilmiş isimler; derli toplu; hatırda tutulmuş;
korunmuş; sağlam.

Mazmun: ödenmesi lazım gelen; mana, kavram; nükteli, sanatlı ince söz.
\

Mazmün-ı münif: yüksek mana.

Me'münı emin bulunan, korkusuz.
Me'zun bi'l-ifta: fetva vermeye izinli, müftü.
Mea: ile, beraber.
Medb: sığınılacak yer; dönülecek yer.
Mebani: binalar, yapılar.'
Mebde ü me'ad: başlangıç ve son.
Meberrat (meberre'nin ç.): hayır için, sevap kazanmak için yapılan işler.

Meblağ: para, akçe.
Mebna-y] hayrat: hayırlar için olan bina, yapı.

Mebni: bir şeye dayanan, -den dolayı.
Mecal: güç, kuvvet, takat; fırsat, imkan.
Mecbük yaratılmış olan, yaratılışında bir hal ve sıfat bulunan.
Meccanen: karşılıksız, ücretsiz.
Meed: büyüklük, ululukşan-şeref,
Meclis-i ma'küd-i mezkur: adı geçen akdin gerçekleştiği yer.
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Meclis-i şer'ı: şeyhülislam ya da kadıların yanında bir konuda kanunun hükmü
alınmak üzere yapılan toplantı.
Meclis-i vahid: bir meclis, aynı meclis.
Mecmu': cem'olunmuş, toplanmış, biraraya getirilmiş şey.
Meemüt-ı mevcudat: varlıklar aleminin tümü.
Medar: bir şeyin döneceği yer.
Medar-ı fena: yokluk yurdu,. dünya.
Medüric-i ruteb-i aliyye: yüksek rütbeli dereceler.
Medüyih-i vafiyat: övgülerin en güzeli, geniş olanı.
Medeni't-tab'ı: yaratılış.
Mediha-yi seniyye: yüksek, yüce övgü.
Medlul: delalet, işaret ettiği anlam.
Mefahir: mefhar'ın ç, övünülecek, iftihar edilecek özellikler.
Mefasid: mefsedet'in ç; bozukluklar.
Mefbum: sözden anlaşılan.
Mefhüm-i münif: yüce mana.

Meftür. yaratılan.
Mehaki: diye anlatılmıştır, hikaye edilmiştir.
Mehfimid: övülmeye değer özellikler.
Mehfisin-i ahlak: ahlaki güzellikler.
Mehflsin-i efal: güzel bulunan davranışlar.
Mehme-yi.şehbaı kır, beyaz.
Makül-imünüsib:

uygun, yerinde bir söz, yakışan bir söz.

Mekarlm-l ahlak: yüce ahlak.
Mekin: oturan, yerleşen.
Mekremet: kerem, izzet, şeref, onur; cömertlik, saygı, ağırlama.
Mekrühüt; mekrüh'un ç; yapılması dince hoşa gitmeyen şeyler.
Meks: öşür, baç, vergi; durma, bekleme.
Mekteb: okul.
Mektübü 'I-esami: isimleri yazılı olan.
Melaik-t sipüh: melekler ordusu.
Melal: usanç, bıkma; sıkılma, sıkıntı; üzüntü.
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Melazzen

li'l-kayasira:

Kayserlerin

sığınağı.

Melüzzen

li'l-melhôiın:

kederlilerinsığınağı.

Melceen Ii'f-ekasira: Kisraların sığınağı.
Melce ... i anam: .yaratılmışlann
Melce-i selatini'l-alem:
Melekat-ı kudsiyye:
Melihu'f-edü:
Memdüh:

sığınağı; insanların sığınağı.

dünya sultanlarının. sığınağı.

yüce melekler.

konuşması hoş, tatlı sözlü.

övülmüş.

Memleket:

ülke, devlet toprağı; şehir, kasaba; bir kimsenin doğup büyüdüğü yer.

Memlôke:

mülk edinilmiş, sahipli.

Men'ôt

bi-nu'fltitl-kemal; kemal ve olgunluk sıfatlarına sahip olan.

Mendbir-t islam:• İslamın minberleri, islamın anlatıldığı yerler.
Menafi (menfaat'in ç.): yararlar, faydalar.
Menazll: menzil'in ç; evler.
Menazil-i mezkôre: açıklanan yerler.
Menba': kaynak.
Menbe-ı feyz: feyz, nur kaynağı.
Menfaat-I vakf: vakfın yararı.
Meni': erişilmez, sarp, zabtı zor yer.
Menkôl: nakledilen, bir yerden bir yere taşınan.
Menkôlat-ı saire: diğer menkuller, diğer taşınan mallar.
Menzile-i ariyet: emanet, ödünç durumu.
Mer'a: çayırlık, otlak.
Mer'i: geçerli olan, yürürlükte olan.
Merahlm (merhamet'in ç):; merhametler, acımalar.
Merakıd (merkad'ın ç) .: mezarlar, kabirler.
Merüm-ı istiksa: maksadını, niyetini anlamaya çalışma.
Merasim: resmi törenler.
Merati' (merta' ın ç): otlaklar, çayırlar.
Meratib(mertebe'nin ç.): dereceler, rütbeler.
Merci': dönülen yer; danışılan kimse.
Merd-I akıl: yiğit ve akıllı.
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Merdô.d: reddolunmuş, kovulmuş; geri çevrilmiş.
Meremmat (meremmet'in ç): tamirler, onarımlar.
Meremmet-i imaret: hayırevinin onarımı.
Merkad-i müzehher: çiçeklerle donatılmış kabir.
Merkez: bir şeyin en işlek yeri; orta yeri; bir kurum veya kuruluşun genel idare yeri.

Merküman-ı huffüz: adı geçen iki hafız.
Merraten ba'de-uhraı birkaç kez.
Merri'ş-şühô.r ve'f-a'vüm: ayların ve yılların ardından, sonunda.
Mersô.me: yazıya geçirilen; adı geçen; merküme manasında.
Mervi: rivayet olunan.
Mes'ô.d: saadetli; bahtlı; bahtiyar; kutlu.
Mesabeten li'l-mekrô.bin: üzüntülülerin sığınağı.
Mesabih-l hüda: hidayet ışıkları.
Mesdib (mus'ab'ın ç): zor işler; musibet'in ç; felaketler,
Mesail-i evkaf: vakıf meseleleri, vakfın sorunları.
Mesalih (maslahat'mç): faydalar, yerinde olan işler.
Mesalih-t müslimin (maslahat'ın ç.): müslümanlara fayda veren işler.
Mesfllik-i meşrüha: açıklanan yollar.
Mesflrif) masrafın ç; harcamalar.
Mesfô.r: yazılmış, adı geçmiş.
Mesfô.re: yazılmış; adı geçmiş.
Mesmu': işitilmiş, duyulmuş, haber alınmış.
Mesned nişin-i makam-ı fetva: fetva makamında bulunan kimse.
Mesned-i din-i münif: yüce dinin dayanağı.
Mesned-i inayet: iyilik, ihsan, lütuf makamı.
Mesned-i reiı'a: yüce makam.
Mesned-i sadaret: sadrazamlık makamı.
Mesrôr: sevinçli, meramına ermiş.
Mestôr: yazılmış, çizilmiş.
Mesübüt; rnesübe'rıin ç, yapılan iyiliklere, ibadetlere Allah Teala tarafından verilen
mükafaatlar.
Meşümm: burun, koku alacak yer.
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Meşayih(şeyh'in
Meşğale:

ç.): şeyhler.

iş, iş-güç; uğraşılan iş.

Meşğüf: aklı başında olmayan; divane; tutkun.
Meşhün: dolu.
Meşihatı şeyhlik, şeyhülislamlık

makamı, payesi.

Meşrut: şart koşulmuş, şarta bağlı olan.
Meşrutiyet: meşru olma, kanuna uygun olma.
Metbu': kendisine tabi olunan, uyulan.
Mevdcib (mevcib'in

ç.): maaşlar, aylıklar.

Mevddd (madde'nin

ç): maddeler, varlıklar, cisimler, kanunlar, hususlar.

Mevayid

ç): sofralar.

(maide'nin

Mevazl (mevzi'in

ç.): yerler.

Mevcudat (mevcüd'un

ç): varolan şeyler; yaratılanlar.

Mevhibe-i

kübra: büyük, değerli bağış, ihsan, bahşiş.

Mevhibe-i

makrün: yakınlaştıran,

Mevhlbet-nümün:

ulaştıran bağış ihsan, atiyye.

bağış ihsanda bulunan.

Mevkı'-i efzal: en üstün, değerli yer, makam.
Mevkr'f-sadr-ikitdb:

kitabın ya dayazının başlangıcı.

Mevkı=i kabul: razı olma, alma durum, konumu; bir şeye sahip olmak için söylenen
son söz; Icab'rn karşılığı.
Mevsuf: bir sıfatla nitelenen.
Meyamin

(meymenet'in)

Meydan-I

haşir: . kıyamet günü toplanma yeri.

Meymenet:

ç: uğurlular, kutlular, bereketliler.

bereket, saadet, mutluluk.

Mezari' (mezra'ın

ç.): ekilen yerler.

Mezbür: adı geçen, yukarıda söylenen.
Mezheb-i

hatir: değerli, şerefli görüş.

Mi'ad-I mead: ahiret.
Ml'de-nevaz:

mide dinlendiren,

rahatlatan; hoşa giden.

Midhat ü sena: methetme, övme.

Midrar: çok yağmur yağdıran.
Miftah-I fütüh-ı maarif: bilimlerle, bilgi ve kültürle ilgili buluşların, fetihlerin yolu.
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Miftah-ı gencine: hazinelerin anahtarı, yolu.

Miknet: kuvvet, kudret, güç, zor.
Minen-i cezile (minnet'in ç): bol minnetler, iyilikler.
Minhfie-ı hakk: Hakk'a ulaştıran yol.
Min-hays-ü mecmu': hepsi, toplam olarak.
Minvdl-i meşrüh: açıklanan şekil.

Mir-ah ur: ahır sorumlusu.
Mir-i kalafatçılar odası: devletin gemi ziftleyenler odası.
Miri: devlete ait.
Mir-side: efendilerin başı.
Misdak: bir şeyin doğru olduğunu ispat eden, ölçüt.
Misi: benzer, denk olan.
Miyah-ı lezize: tatlı su.
Mu'ciz-nüma: mu'cize gösteren, mu'cize derecesinde bir iş ortaya koyan.
Mu'tad-ıkadim: eskiden beri alışılagelen, devam eden.
Mu'tad-ı selef: öncekilerin davrandıkları şekil üzere.
Mu'tebere: itibarlı, hatırı sayılır, saygın; değerli, kabul görmüş; inanılır, güvenilir.
Mu'tedil: ne az ne çok, orta halde bulunan; sert olmayan; uygun.
Mu'temed aleyh: kendisine güvenilen.
Mu'ti: veren; i'ta eden.
Mualla: yüce, yüksek; makamı, rutbesi yüce, yüksek.
Muamber: amber kokulu.
Muanven: Unvanlı; tuğralı.
Muüraza; birbirine karşı gelme; kavga, çekişme.

Muarra: uzak, arınmış, müberra.
Muarrif: cami ve tekkelerde hayır sahiplerinin adlarını sayan ve dua eden.
Muayyene: ta'yin edilen, belli; belirli; kararlaştırılan.
Müceb: icabetmiş, lazım gelmiş, bir söz veya emrin gerektirdiği iş, şey; büyük bir
me'murun kendine sunulan evrakı tasdik için ettiği işaret, paraf.
Müceb-i akd: akit sebebiyle gerekli olan sonuç. (Bir aşçı isti'car olunduğunda o
aşçının yemek pişirmesi icar akdinin mücebidir; müceb-i cinayet; cinayetin hükmü
üzerine terettüp eden kısas, diyet, hükümet-i adl'den biridir.)
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Mucib: icabeden, lazım gelen, gereken, gerektiren; sebep, gerekçe.
Müeib-i ta'lik-i hital» sözün bir şarta bağlı olmasının sebebi.
Mufahhir-i mevcudat: varlıkların övünç kaynağı.
Muhadderatı iffetli, namuslu kadınlar.
Muhaddis: hadis ilmiyle meşgul olan, Hz Muhammed'in sözlerini bildirmiş olan.
Muhal: mümkün olmayan, olmayacak, olamaz.
Muhallae süslenmiş, donatılmış.
Muhüsameı düşmanlık, kavga, çekişme.
Muhat: etrafı çevrili, kuşatılan, kavranılan.
Muhavvata: etrafı perde, duvar gibi şeylerle çevrili olan.
Muhlisin: Allah'a kulluğu gönülden, içten olanlar.
Muhrez: herkesçe faydanılması caiz olan malların elde edilmesi; mülk edinilmesi.
Muhtass: bir kimseye veya bir şeye özel olan.
Muhtelefün-iıh:

üzerinde alimlerin ihtilaf ettiği mesele.

Muhzır: eskiden mahkemelerde mübaşir hizmetini gören kimse.
Muidd: hazırlayan.
Mukabil: bir şeyin karşısında bulunan; bir şeye karşı, bir şeye karşılık gelen.
Mukaddem: takdim edilen, sunulan; önde olan, önden giden; önce gelen.
Mukaddemat-i yakiniyye: kat'ı olarak bilinen; şüphe edilmeyen öncüller; bilgiler.
Mukahhal: sürme çekilmiş göz.
Mukürin: bitişik, bir yere yaklaşmış, ulaşmış olan.
Mukarreb: yakınlaştırılmış, yakın.
Mukarrer: kararlaştırılmış; anlatılmış; bildirilmiş; şüphesiz, sağlam.
Mukarrib: yaklaştıran, yakınlaştıran.
Mukassim-i erzak-ı ehali: halka rızıkları; yiyecek ve içecekleri dağıtan; paylaştıran.
Mukata'a-yi kadime: eski vergi.
Mukata'a: arazinin muayyen bir kira karşılığında birine bırakılması; bağ, bahçe,
arsa haline getirilen ekim toprağı için verilen vergi.
Mukayyed: şarta bağlı; kaydolunmuş, deftere geçmiş olan.
Mukbil-i sa'id: geleceği parlak; mutlu, kutlu.
Mukim-i dar-ı naim: nimetler yurdunda yaşayan, ikamet eden.
Mukri-i kamil: Kur'an'i tam, noksansız okuyan; Kur'an'ı öğreten ve ezberleten.
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Mukteza: lazım·gelen, gerekli, gereği olan.
Muma ileyh:·ima edilen.adı geçen; yukarıda anılan.
Murüdan-ı dareyn: iki yurdun arzu, istek, dileği.
Murafaa: duruşma, iki tarafın hakimin önünde yüzleşerek mahkeme olunması.
Murtaza: beğenilmiş, seçilmiş.
Musaffa: arındırılmış; temizlenmiş; yabancı maddelerden ayrılmış.
Musarrah: açıklanmış, açık olarak söylenmiş.
Môsıki-dan: musikiden anlayan; musiki bilgisi olan.
Mutabık: uygun.
Mutkm-ı sanayi.': sağlam şekilde yapan.
Muttali'u ef'ul; davranışların özünü, sırlarını bilen; haberli, bilgili.
Muvaffak: Allah'ın yardımına ulaşan, işinde başarılı olan.
Muvafık: uygun, yerinde, münasip.
Muvazebet: durmadan dinlemeden bir işe çalışma; bir işle sürekli meşgul olma.
Muzafat: bir şeyin ilaveleri, ekleri; bir merkezin şubeleri, kolları.
Mübadele: değiş-tokuş, bir şeyin başka bir şeyle değiştirilmesi.
Mübaderet: bir iş yapmaya girişme, teşebbüs.
Mübaşeret: direkt, dolaysızuygulama,
Mübdeat: sonradan ortaya çıkan işler, icatlar, buluşlar.
Mübdi •.ı bedayi': benzeri olmayan güzellikleri ortaya koyan.
Müberhen: delil ile isbat edilmiş, aşikar, belli.
Müberra: beri kılınmış, aklanmış, temize çıkmış.
Müberrat; yol, çeşme gibi hayrat ve hasenat nev'inden olan şeyler.
Mübeyyen: meydana çıkarılmış, açıkça söylenmiş, açıklanmış.
Mübeyyiz-i vakfiyye: vakfiye belgesinin müsveddesini temiz kağıda yazan.
Mübteğa: arzu edilen; istenen.
Mübtıl-i hayr: hayrı engelleyen, ortadan.kaldıran.
Mücüvebe: cevaplaşma, birbirine cevap verme; mektuplaşma.
Mücaz: caiz, uygun görülmüş, icazet almış, izin verilmiş.
Mücedded: yeni olarak.
Mücella: parlatılmış, parlak.
Mücerret: tek, yalnız; karışık veya katışık olmayan; tecrid edilmiş, soyutlanmış.
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Mücevvid-i kur'an: Kur'an'r tecvid usullerine göre okuyan.
Mücme' -aleyh: imamların üzerinde fikir birliğine varılan görüş, hüküm.
Mücrim: suç işlemiş, sanık.
Müctemi': toplanan, toplanmış, toplu.
Müdüvemetı süreklilik, bir işi veya hareketi aralıksız yapmak.
Müddea: iddia olunan şey; dava olunan şey; asılsız iddia edilen şey.
Müddet-i yesir: kısa bir zaman.
Müeccel: Heri bir tarihe ertelenen; peşin olmayan.
Müeddi: eda eden, sebep olan, doğuran, meydana getiren.
Müekked: te'kid edilmiş, sağlamlaştırılmış; tekrar edilmiş, bir daha haber verilmiş.
Müekkid:te'kid eden, sağlamlaştıran; tekrar eden, bir daha haber veren.
Müesses: kurulmuş, kurulu.
Müessir: te' sir yapan, iz bırakan, içe işleyen; hükmünü yürüten; çok hissedilen.
Müessis-i bünyôn-ı vakf: vakıf binası kuran.
Müeyyid: kuvvetlendiren, doğrulayan, yardım eden.
Müezzin: ezan okuyan.
Müfarakat: bir yerden ayrılmak, uzaklaşmak.
Müfarık: bağımsız, ayrı.
Müfeccer: tan yeri ağarma; yerden su kaynayıp akma; yarılma, çatlama.
Müfehham: saygı, büyüklük, ululuk kazanmış, itibarlı.
Müfevvez: ihale olunmuş, sipariş olunmuş.
Müfevviz-i hayr: kendisiyle ilgili bir konuda hayır yapmak üzere birine yetki görev
veren,
Müfrez: ayrılmış, paylaşılmış.
Müfta-bih: kabul görmüş, fetva verilmiş.
Mühimmat: ihtiyaç duyulan, önemli şeyler.
Mühmel: ihmal edilmiş, bakılmamış, boşlanmış; manasız, boş cümle.
Mühürdar: bir daire veya nezaretin resmi mührünü kullanmakla görevli olan kimse;
özel kalem müdürü.
Mükerrem: muhterem, aziz, sagı-değer, saygın; hürmet ve ta'zime erişen.
Mülahaza: iyice bakma, dikkatli düşünme; düşünce.
Mülasık: yanyana bulunan, bitişik.
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Mülazemet: bir yere veya kimseye sımsıkı bağlanma; bir işle devamlı meşgul olma.
Mülhakat (mülhak'ın ç): bir yere veya bir şeye sonradan katılmış olanlar; katmalar,
ekler; bir merkeze bağlı olan yerler.
Mülhim: içine doğduran, ilham eden.
Mülk-iasyab-ı dakik: un değirmeni mülkü.
Mülk-i kiram: değerli mülk.
Mülk-i mevhiibe: karşılıksız bağışlanmış mülk.
Mülk-i miri: devlete ait olan yerler.
Mülk-i müştera: satın alınanmülk,
Mülkname-I hümayun: padişahın temlik belgesi.
Mültehi: sakalı çıkmış genç,
Mülük-i afak: ufukların hükümranlığı.
Mümehhid: yayan, döşeyen, düzenleyen, hazırlayan.
Mümtaz: üstün tutulmuş, ayrı tutulmuş, seçkin.
Mümteni'u'f-fhtimül;
Mün'adim:

ihtimal dahilinde olmayan, olması mümkün olmayan.

yok olan.

Mün'ım: nimet veren.
Münadi: çağıran, nida eden; müezzin.
Münavebe: nöbetleşe işgörme, nöbetleşme.
Münciye: kurtarıcı.
Münekkis: yerle bir eden, baş eğdiren.
Münevver: nurlandırilmış, parlatılmış; aydınlatılmış, nurlu.
Münezzeh: tenzih edilmiş, temiz, arı, uzak.
Münhasır: sınırlanmış, yalnız bir şahsa veya bir yere ait olan; her yanı çevrili.
Münib: asiliği ve azgınlığı bırakarak Allah'ayönelen.
Münife: yüksek, yüce, ulu.büyük,
Münir: aydınlatan, ışık veren.
Münkariz: inkıraz bulan; biten; arkası gelmeyen; sönen; zürriyeti kesilmiş olan.
Münselik: bir yola giren; tarikata giren; bir meslek tutan.
Münteha: bir şeyin varabildiği en uzak yer, son derece, son nokta.
Müntehi: sona eren; biten; son bulan; bir şeyi tamamlayan.
Müra'at: saygı gösteren, ifade eden tutum ve davranışlar.
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Müra'ıyen bi-cemf'-ı ma-Ia-büdde minhü fi'l-hükın: vakıflarla ilgili olan gerekli
ahkamı koruyarak.
Müra'iyen:koruyan,

gözeten; saygı gösteren.

Mürai: ikiyüzlü; riyakar.
Müreşşah: damla damla süzdürülmüş.
Müretteb: tertip olunmuş; dizilmiş; yerli yerine konulmuş; ta'yin edilmiş; bir yer ya
da bir şey için ayrılmış; danışıklı; uydurma, yalandan tertip olunmuş.
Mürettil-i Furkan: Kur'an'r yavaş yavaş, tecvid kurallarına göre okumak.
Mürsel: gönderilen; elçi; peygamber.
Mürşid: İrşad eden, doğru yolu gösteren; kılavuz; tarikat şeyhi.
Mürtefi': yükselelen; yüksek olan; yüce.
Mürtezika: rızıklanan, azıklanan; ulufe, maaş sahipleri.
Mürur iden: anması; anılması daha önce geçen.
Mürür-i ezman: zamanların geçmesi.
Mürür-i şühôr ve eyyam: ayların ve günlerin geçmesi.
Müsaberet: devamlı, sürekli olarak birşeyle uğraşma.
Müsakkafat:

üzeri dam ile örtülü yerler; ev, han, dükkan.

Müsanna': sanat eseri olarak meydana getirilmiş; çok süslü, uydurulmuş.
Müsaraat: acele etme; bir işe acele ile girişme; teşebbüs etme.
Müsavat: eşitlik; aynı halde ve derecede olma.
Müsbit: ortaya koyan; ispat eden belge ve kağıt.
Müsebbelat:

Allah

yoluna

bağlanılanlar;

Allah

yolunda

mübah

kılınanlar;

vakfedilenler.
Müsebbelüt-ı mestura: yazıya geçirilmiş vakıflar.
Müsebbelat-ı salifü'l-beyan:

açıklaması geçmiş olan vakıflar.

Müsebbilü'f-hayrüt; Allah için hayır eserleri vakfeden, mübah kılan.
Müseccel-I şer'i: hukuk açısından tescil edilmiş; sicile işlenmiş; kaydı yapılmış;
mahkeme tarafından deftere geçirilmiş.
Müsellem: teslim edilmiş, verilmiş; gerçekliği herkesçe kabul edilen.
Müsennat: su bentlerinin arklarının kenarları.
Müsmir-i zeyl-i · ikdam: gayret ve sabırla çalışmanın sonucunda ulaşılan güzellik,
fayda.
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Müstağni: gönlü tok olan; lüzumlu, gerekli bulmayan.

Müstahdem: hizmette bulunan işçi, kullanılan eşya; ücretle çalışan işçi.
Müstahıkkin (müsahıkk'in ç.): hak etmiş, hak kazanmış olanlar; layık olanlar.
Müstahkem: istihkam edilmiş; sağlamlaştırılmış, sağlam.
Müstahsenü'l-ahlalc güzel sayılan, beğenilen.

Müstakil: bağımsız, kendi kendine; başlı başına.
Müste'ar: eğreti, geçici olarak alınmış; verilmiş; ödünç.
Müste'cir: kiraile tutan; kiracı.
Müste'ir: ödünç alan.
Müsted'a aleyh: kendisinden dava ve şikayet olunan.
Müsted'ü: istenen, dilenen; (istid'a) dilekçe ile istenen şey.
Müsteğallat (müstağall'in ç): müsakkafat, üstü kapalı olup gelir getiren vakıf malı.
Müstehabbat: sevilen, beğenilen işler; sevap kazanmak için yapılan farz ve vacibin
dışındaki işler.

Müstehakk: müstahikk; hak kazanmış, layık.
Müstekarr: istikrar bulunan, durulan, yerleşilen yer; karargah.
Müstekim: doğru, düz, dik.
Müstelzim: istilzam eden; gereken, gerektiren.
Müstemirre: sürekli olan, bir düzeye devam eden.
Müstetab: istitabe edilen; hoş, güzel bulunan.
Müstevcib-i ecr-i cezil: büyük mükafata layık olan; büyük mükafatı hak eden.
Müş'ır: haber veren, bildiren.
Müşahed: görülen; bakılan.
Müşahid: müşahede eden, gören, bakan.
Müşürun ileyh: işaret edilen.

Müşeyyed: yüksek, sağlam, muhkem yapılmış.
Müşeyyed-i erkan-ı re'fet: şefkat ve acıma duyguları güçlü olan.
Müşeyyid: yüksek ve sağlam yapan.
Müşg-bar: misk yağdıran.
Müşgin: mis kokulu; kapkara olan renk.
Müşgin-hitab: güzel konuşma.
Müşir-i ekrem-i me'ali-yi nlsab: işaret ve emir veren; yüksek rütbesi olan; mareşal.
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Müşrif-i harab: yıkılmaya yüz tutmuş.

Müştemelat (müştemel'in ç): eklentiler; bir şeyin içinde bulunan ve ona bağlı şeyler.
Mütahhara: temiz, temizlenmiş.
Mütalaa: okuma; inceleme; düşünce.
Mütarik: karşılıklı terkeden; bırakan.
Müteallimin: ilim, bilgi edinen, öğrenenler; öğrenciler.
Mütearif: birbirinitanıyan; tanışan, bilinen.
Müteayyen: belli ve meydanda olan; karar verilmiş.
Müteazzir: özürlü, özrü bulunan; mümkün olmayan.
Mütebayine: zıt, birbirine uymayan, uyuşmaz.
Mütebbeyyen: tebeyyün eden, meydana çıkan, anlaşılan.
Mütebeyyin: tebeyyün eden, meydana çıkan; anlaşılan.
Mütedeyyin: dine bağlı, dindar; bir dini kabul etmiş; borçlanılan kimse.
Müteehhil: evlenmiş, evli.
Müteessir: teessüre kapılan; hüzünlü, kederli; başkasının acısıyla acılanan.

Mütefavite: birbirinden farklı, çeşitliolarıaralarmda fark olan.
Müteferri': birçok kısımlara ayrılmış, ayrıntılı.
Mütehakkık: tahakkuk eden, doğruluğu meydana çıkan,
Mütehalli: tahalli etmiş, süslenmiş, donanmış.
Mütehaşi: saygı ile eğilen; sakınan, çekingen.
Mütehattim: mühürlenen, biten; lüzumlu, gerekli.
Mütehayyir: hayrette kalan; şaşırmış.
Mütelazfm: birbirine bağlı olan; ayrı olamayan.

Mütemekkin: temekkün eden; bir yere yerleşen; bir yerde oturan.
Mütemessik; bir şeyi sımsıkı tutan; bir şeyi delil veya şahit gösteren.
Mütemmim: itmam eden, tamamlayan, bitiren.
Mütenasil: nesil olan; doğup büyüyen.
Müterafi': duruşma için mahkemede hakim önüne çıkan.
Müterafian: duruşma esnasında iki tarafın yüzleşmesi.
Mütesaddi: bir işe başlayan, girişen.
Mütesellim: tesellüm eden, teslim edileni alan; vergi tahsildarı; kaymakam.
Müteselsil: teselsül eden; zincir şeklinde birbirine bağlı olan; zincirleme giden.
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Müteveffa: vefat etmiş olan, ölü.

Mütevekkı': tevakku' eden; medet eyleyen, bekleyen, uman.
Mütevelli: . birinin yerine geçen; vakıf idaresi kendine verilen kimse, vakıftan
sorumlu olan kimse.

Mütevellid: tevellüd eden, doğan, dünyaya gelen; meydana gelmiş; ileri gelen.
Müttaki: sakınan, çekinen; Allah'tan korkan.
Müvacehe: yüz yüze gelme.
Müverraha: tarihli.
Müveşşah: süslü.
Müyesser: kolay bulunup yapılan, kolay olan.
Müzehher: çiçekli, çiçeklenmiş, çiçek açmış.
Müzekkü: tezkiye edilmiş, Allah' ın adı anılarak kesilmiş hayvan; zekat verilmiş.

Müzeyyen: zinetlendirilmiş, süslenmiş, süslü.
N

Na'im: bollukta yaşayış; cennetin bir kısmının adı.
Na't-hdn: na't, kaside okuyan; cuma günlerinde bazı selatin camileri ve tekkelerde
güzel sesiyle na't-ı şerif okuyan.

Na't-ı şerif: bir şeyi methederek anlatma; vasıflandırma; Hz Muhammed'i sav
övmek üzere yazılan şiirler.

Nadi: nida eden, haykıran; çağıran; davetçi.
Nadi-i reft'-ı bazih: yüce, değerli davetçi.
Nadi-yi refi'ı rnünif: kıymeti yüksek davetçi.
Nafızü'l-ahkarn: tesir yapan hüküm, hükümlerinin geçerliliği olan.
Nağme-sera: güzel sesle şarkı söyleyen.
Naib: vekil, birinin yerine geçen; kadı, din hukukuna göre hüküm veren ya da onun
vekili.
Naim-i rna'rez: bol nimetlerin bulunduğu yer; cennet.
Naim-i rnüntezır-i zeval: yok olacağı bilinen, kaybolması umulan, beklenilen bol
nimetler.

Nakd: akçe; madeni para; peşin para.
Nakib: bir toplumun veya kurumun başkanı veya vekili; bir tekkede şeyhin
yardımcısı veya vekili.
277

Nakız: zıt, karşıt; zıtlık, karşıtlık; -in tersine, aksine.

Naki: bir şeyi başka bir yere götürme, taşıma, aktarma.
Naks: noksan, eksiklik; azalma; eksilme.
Nakş: resim, duvarlara, tavanlara yapılan yağlıboya veya suluboya resim; süsleme
sanatı.

Nakş-ı kitüb: yazıyı bir yere nakşetmek, yazmak.
Nakş-ü nigar: resim ve süsleme sanatı.
Nakz: bozma; çözme; bir anlaşmayı yok sayma.
Na: -sız, -siz, değil anlamında olumsuz ek.
Nam: isim.
Na-ma'dôd: sayısız; çok.
Na-mahal: uygun olmayan, yersiz.
Na-mahdôd: hudutsuz, sınırsız.
Naman: isimler.
Name-i hümayun: padişah fermanı, buyruğu yazılı kağıt,
Nam-i kiram: üstün şan, şöhret, şeref.
Namiye: artan, çoğalan.
Namiyye-i berekan bereketlendiren.
Nan: ekmek.
Na-pedid: görünür olmayan, açık olmayan, belli olmayan, ayan olmayan.
Narh: çarşı, pazarda satılan ürünler için resmi makamlarca belirlenen fiyat.
Nash eylemek: bir yere dikmek; atamak, ta'yin etmek.
Naşi: neş'et eden, edici, ileri gelen; ötürü, -den dolayı, sebebiyle.
Naşi: sebep, ortaya çıkaran, meydana getiren.
Naşir: dağıtan, saçan.yayan, açan; bir kitap yayınlayan.
Naşir-i adl.ve'I-ihsün: adalet ve ihsan dağıtan.
Naşir-i elviyet-i birr u ihsan: iyilik ve ihsan sancaklarını yayan.
Na-tüvan: zayıf, kuvvetsiz.
Na-üstüvar: sağlam olmayan, dayanıksız; münasebetsiz.
Nazar: bakma, gözatma; düşünme, mülahaza; göz değme, iltifat.
Nazım: düzenleyen.
Nazır: bakan; gözeten; vekil.bakan.
278

Nazır-ı vakf: vakfa ait işlerde mütevelliye nezaret etmek, işlerde rey bakımından
mütevelliye merci' olmak üzere nasb.olunan,
Nazif: temiz, pak, tahir.
Nazir: benzer, eş, denk, şebih; manend, mesil,
Nebevi: peygamberle ilgili, ona ait.
Nebil, nebile: yüksek meziyet ve onur sahibi; akıllı, anlayışlı; bilgili ve faziletli
kimse.
Need: yüksek yer, yiğitlik hali.
Necip: soyu temiz, nesli pak.
Nefer: .rütbesi olmayan asker, tek kişi.
Nefes: soluk alacak kadar geçen zaman, an; okuyup üfleme; Bektaşi Tekkeleri'nde
okunan manzum eser.
Nefise: pek hoş, çok güzel, beğenilen.
Nefrin: lanet okuma, sövüp sayma.
Nefs: ruh, can, hayat; yeme, içme gibi insanın biyolojik ihtiyaçları; insanın kendi
şahsı.
Nehar:· gündüz.
Nehartr: nihrir'in ç; bilgili, tecrübeli, alim, fazıl.
Nehüvetı kolay anlayış; ileri görüş.
Nema: artma, çoğalma; büyüme; faiz.
Nerduban: merdiven.
Nergis: nergisgillerden çiçekleri ayrı veya bir kök sap üzerinde şemsiye vaziyetinde
bulunan ve beyaz, sarı türleri olan bir süs çiçeği.
Neslen ba'de-nesl: babadan oğula; nesilden nesile.
Neşr-i atiyyat: ilahi lütufları yaymak.
Neşr-i meali ve mekarhne yücelikleri ve değerli olan şeyleri yaymak.
Netayic: netice'nin ç; sonuçlar, neticeler.
Nev' -i beşer: insan soyu; insanlar.
Nevahi: nahiye'nin ç; yan taraf, kenar, yan, yön; civar, çevre; küçük bölge.
Nev-arfis: yenigelin,
Nevbet-i batn-ı sani: ikinci.nesil evlatlar hayatta olduğunda.
Nev-res: yeni yetişen; yeni büyümeye başlayan.
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Neyyir-i a'zam: büyük ışık.

Neyyir-i rahşende: parıldayan ışık.
Nez' u alız: bir şeyi yerinden koparma; söküp alma; kaldırma; yok etme.
Nezahet: temizlik, paklık; incelik.
Nezaret: bakma, etrafı görme; gözetme; kontrol, denetim; idare, reislik; bakanlık,
vekillik.

Nezaret-i evkaf-ı hümayun idaresi: padişah ve ailesinin vakıflarından sorumlu
yönetim.

Nısf: yarım.
Nt'am-l.hayrüt: hayırlı nimetler; iyilik, lütuf, ihsan, bahşiş, mutluluk.
Ni'met: iyilik, lütuf, ihsan, bağış; azık, yiyecek- içecek; saadet, mutluluk.
Niam (nimet'in ç): nimetler.
Nigar: resim, resmedilmiş, resmi yapılmış; resim gibi güzel sevgili.
Nihayet: son; uç; son derece.
Nikah: yüz örtüsü, peçe.
Nika:t (nükte'nin ç): yazıda, sözde, resimde, harekette herkesin anlayamadığı ince
manalar.

Nim: yarı; yarım; buçuk.
Nisab: asıl, esas; bir malın zekatını gerekli kılan miktar; sermaye, mal; derece.
Nisab-ı istita'at; rüşd çağı.
Nisa:r: saçma, serpme.
Nişan: nişan, iz, belirti; amaç, hedef, varılmak istenen nokta, başarı; hatıra için
dikilen taş.

Niyet: meram kurma; bir işe başlarken kalpte bulunan düşünce; namazdan, oruçtan
önce başlama duasını okuma.

Niza:: çekişme, kavga.
Nuhbe: her şeyin iyisi, seçilmiş.
Nukô.d: nakd'in ç; paralar, nakitler.
Nur-bahş: nur veren, etrafı aydınlatan.
Nur-bahşa-yi alem: aleme ışık veren.
Nür-i bahirt'z-zuhür: apaçık bir şekilde ortada olan nur.

Nô.r-idide-i Resô.lüllah: Resulullahın göznuru.
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Nush ü pend: nasihat verme, öğüt.

Nübü'ü feveran: birden ortaya çıkan; doğan.
Nübüvvet: peygamberlik, Tanrı haberciliği, risalet,
Nüfus-i zakiyat: arınmış ruhlar.

Nükte-perdaz-ı.hikmetı hikmet dolu nükteli söz söyleyen.
Nüküd-l.merküme: adıgeçen, yazılan paralar.

Nükfid-i mevkfife: vakfedilen.paralar.
Nükul: vazgeçme, geri dönme, cayma.
Nümayan: görünen,.meydanda, zahir, aşkar.
Nümfin: gösteren manasıyla kelimelere katılır.
Nüsha: yazılı şey; yazılı şeyden çıkartılan suret.
Nüsha-icami'a-yı Insane.tüm insanların aslı.
Ôğreng-i risalet: taht, kralların üzerinde oturduğu yer.
Onu on bir buçuk hesabı: yüzde on beş hesabı.
Ömr: yaşama, yaşayış, hayat.
Özr: bir suçun veya kusurun hoş görülmesini gerektiren sebep; suçun bağışlanmesı;
engel; kusur, eksiklik.

Pak ü tabir: temiz.
Pakize: temiz, lekesiz; halis, saf.
Pa-puş: ayak örten, pabuç, ayakkabı.
Payan-bin: ileriyi gören.
Payidar: sonsuz, sonu olmayan; ölümsüz.
Peder: . baba.
Pedidar: görünür, açıkça meydanda, meşhur.
Pehna-ver-lsathı geniş, enli, yaygın alan.

Peksimet: ekmek, pasta.
Pelas: eski kilim, keçe; aba, çul.

Pelas-pare: eski-püskü; yırtık-pırtık.
Penah: sığınma; sığınacak yer; -penah: bir şeyin sığınağı, koruyucusu, dayanağı.

Penbe: pamuk.
Perhiz-kar: haramlardan kaçınan.
Pes: ard, arka, geri; öyleyse, sonuç olarak.
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Pesend:

beğenen, beğenmiş manalarıyla

birleşik kelimeler yapar; beğenmek,

seçmek.

Pesendide-i eser: beğenilmiş, seçilmiş eser.
Peyvend: varma, ulaşma; bağ, ilgi.
Pir·u bernü: yaşlı ve genç.
Piraste: tertiplenmiş, düzenlenmiş; donatılmış.
Pira-yi meclis: bir yeri güzelleştiren.
Piş-gab: önünde, huzurunda.
Pişva: pişvayan, reis, başkan.
Post-nişin-i şerfat.. i ğarrü: şeyhülislamlık makamında oturan; tekke şeyhi.
Pür: dolu; çok fazla; sahip, malik.
Pür-fütuh: zaferlerle, fetihlerle dolu.
Pür-nur: çok nurlu, nur içinde; aydınlık.
Pür-temkinı çok tedbirli, çok dikkatli.
Rafi' -ı ilm: ilmi yükselten; yücelten; ilerleten.
Rağbet: istek, arzu, istekle karşılama, beğenme.
Rahat: üzüntüsüz, tasasız, kedersiz bir halde bulunma; gönlü rahat.
Rahat-resan: üzüntüsüz, rahat bir hayata kavuşma.
Rüh-ı tevvab: çok tevbe edenlerin yolu.

Rahis: ucuz, yumuşak elbise, ansızın ölüm.
Rah-nümaı yol gösteren, kılavuz.
Rai'l-ıbad: kulları görüp gözeten.
Raki: yükselen.
Ran: -süren, -hükmeden manalarıyla birleşik kelime yapar.
Rasih: sağlam, temeli kuvvetli; bilgisi (din bilgisi) çok geniş olan.
Rôslh-t ilm-i bazih: yüce, yüksek ilimde derinlik, uzmanlık sahibi kimse.

Rasihu'l-beyan: açıklamanın en ilerisi.
Ravza-i muattar: güzel kokulu bahçe.
Ravza-ipük: temiz bahçe; Hz Peygamber'in sav kabrinin bulunduğu yer.
Rayiha-yi reyahin-i hayat: hayat çiçeklerinin kokusu.
Raziku' l-infis: insanları rızıklandıran.
Re'fet: merhamet etmek, acımak, esirgemek.
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Re's: baş, hayvanların sayılarını söylerken kullanılan bir ifade.
Re'y-i bü-savabı doğru görüş; doğru düşünce.
Re'y-i hakimi'I-vakt:

zamanın, bir dönemin hakiminin görüşü.

Re'y-i isabet-i rezin: isabetli ve sağlam görüş.
Re'y-i ittifak: fikir birliği edilen görüş.
Re'y-i rezin: temkinli, ağırbaşlı görüş.
Re'y-i sakıb: parlak görüş.
Redd ü teslim: teslim etmek.
Redd:

geri döndürme,

döndürülme;

geri çevirme,

çevrilme; kabul etmeme,

edilmeme; tanımama, inkar etme.

Refl-l ecza-I şerife: Kur'an cüzlerini ecza-hanlardan almak.
Refakat: arkadaşlık.
Refi': yüksek, yüce.
Refi'atü'b-bereküt:

bereketi pek çok olan.

Refi' -ı kadr: şanı, şerefi yüksek; şanı yüce olan; derecesi yüksek, değerli.

Refl'u'f-kubüb: kubbeleri yüksek.
Refi'u'f-makamr yüksek makam; mevki; konum.
Refi-ı müstetabı hoşluğu ve güzelliği yüksek olan; çok beğenilen.
Refik: arkadaş, yoldaş.
Refik-i a'la: Cenab-I Hak.
Rehin: bir şeye garanti olarak verilen; olsun diye elde tutulan.
Rehn: ödünç alınan para ya da eşya karşısında gösterilen ipotek.
Rehyüb: yolunu bulabilen; yoluna girebilen.
Resan: "erişenler, ulaşanlar, yetişenler" manalarıyla birleşik kelime yapar.
Reside: yetişmiş, erişmiş; olgunlaşmış.
Resül-i sakaleyn: ins ve cin peygamberi; Hz Muhammed.
Reşad ü sedadı manevi doğru yolu bulup ona girme; hak yolunda yürüme.
Reşahat (reşha'nın ç): damlalar, sızıntılar.
Reşid: doğruluk yolunda; hak yolunda yürüyen.
Reva: yakışır, uygun, yerinde.
Revayih (rayiha'nın ç): kokular.
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Revayih-i niküt-ı tefasir:

Kur'an'ın açıklamalarındaki herkesin anlayamadığı ince

manaların hoş, güzel kokuları.

Revnak-ı efza: bir şeyin güzelliğini, zenginliğini artıran.
Revnak-i itmam: parlak, güzel, süslü bitiş.
Rıhlet: yolculuk.

Riayet: gözetme; sayına, saygı gösterme.
Ribb ü ğalle: kar, kazanç, faiz.
Ribb ü nema: artına, çoğalma; büyüme; faiz.
Rical-l esüfll ve eali: halkın aşağı tabakasındaki insanlar ve eşrafı; ileri gelenleri.
Rikban (rakabe'nin ç): kul, köle, cariye.

Risalet: peygamberlik.
Rivayet-i sedide: doğru bir şekilde anlatmak.
Riya: gösteriş.
Riyazat (riyazet'in ç): dünya lezzetlerinden sakınarak, kanaatle yaşama, nefsi terbiye
etme.
Roğan-ı sade: saf yağ.

Roğan-ı zeyt: zeytinyağı.
Ru'yet: görme.
Rub' -ı idrarat: gelirlerin dörtte biri.
Rucü' ü istirddd: verilmiş bir şeyin geri gönderilmesini isteme.
Rucu': geri alma, verme; geri dönme.
Ru-gerdan: yüz çeviren, döndüren.
Rüh-i pür-fütub: açma, açılma; gönül ferahlığı, zenginliğine sahip ruh.
Ruhsüre-i nev-arüs: yanak, yüz, çehre, taze gelinin güzel yüzü.
Ruhsat-yalı: izin alan.
Rusul-i rab-nüma-yi rab-revan: yol arayanlara rehber olan elçiler.
Ruşen: aydın parlak; açıkça ortada olan.
Rüşend-yi tevfik: apaçık bir yardım; meydanda olan bir yardım.
Ruveydü: hoş, ince.
Ruy-i dil: kalbin üstü.
Rüy-i zemin: yeryüzü.

Ruzgar: zaman, devir; dünya.
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Ruz ü şeb: gündüz-gece.
Rüz-efzün: uzun ömürlü olsun.
Rüz-i mahşer: haşir, toplanma günü.
Ruzi: güne ait olan.

Rüz-merre: her gün, günlük.
Rüz-nameı yevmiye defteri.
Rüchün: üstünlük; üstün olmak.
Rükn-i saltanat-I refi'a: yüksek saltanat makamının en sağlam tarafı, temeli, temel
direği.
Rüsum (resm'in ç.): vergiler, gümrük vergileri; usul, merasim.
Rütbe-i kurb: yakınlık derecesi.
Sa'd-i ekber: mutluluğu büyük olan yer.
Sa'iy: çalışan, gayret eden.
Sa 'y ü gayret: çalışıp çabalama.
Sa'y ü ihtimam: dikkatle, gayretle çalışma; özenle iş görme.
Sa'y ü ikdam: ilerleme yönünüde sabır ve gayretle çalışma.
Sa'y-i mevfôr: çok çalışma.
Saadet: mutluluk.
Saadet-karin:

mutlu olan.

Sabik: geçen, önceki.
Sadakat: dostluk, vefalılık; içten bağlılık; doğruluk, yürek doğruluğu.
Sadükat-kür: çok sadakatli, doğru olan.
, Sadaka-yi

cariye: sahibine kıyamet gününe kadar sevabın yazılmasını sağlayan

bağış.
Sadaret: başta bulunma; öne geçme; sadrazamlık görevi veya makamı.

Sadaret-uzmü: sadrazam.
Sadat (seyyid'in ç.): ileri gelenler; Hz Hüseyin tarafından Hz Muhammed'in soyuna
bağlı olanlar .
. Saddi's-sudür: göğüslerin örttüğü, gizlediği sırlar; kalplerin niyeti.
Sadr-ı ali: sadrazam.
Safa-bahş: saflık; berraklık kazandıran; gönül şenliği; kedersizlik; neşe veren.
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Safahat (Safha'rıın ç.): bir cismin düz yüzü; görünen tarafları; yazılmış veya
yazılabilir sahife; bir olayda birbiri ardınca görülen hallerin herbiri.
Safiye:· temiz, pak, arı, saf olan.
Sağir: küçük.
Sahat-i derun: iç avlu, meydan.
Sahavet: cömertlik, el açıklığı.
Sahb-i pür vakar: vakarlı bir arkadaş.
Sahib: bir vasfı taşıyan; koruyan; bir iş yapmış olan.
Sahib-i kiyaset: uyanık; anlayışlı; zeki.
Sahib-ire'y-i sedid: doğru görüş sahibi.
Sahib-i serirü'l-ictihad: ictihad makamının sahibi.
Sahih: hukuken geçerli olan.
Sahil-I bahr: · deniz kenarı.
Sahric: sarnıç.
Said: mutlu.
Muhtacin (muhtaç'ın ç.): ihtiyaç sahibi kimseler.
Saiy: çalışan, gayret gösteren.
Sakıb: bir taraftan öbür tarafa delip geçen; parlak ışıklı.
Sakıt: düşen; düşücü; hüküm ve i 'ti bardan düşme.
Sakin: ikamet eden.
Saky: sulama; su içirme; iska; irva.
Salah: düzelme, iyileşme, iyilik; rahatlık; barış.
Salat-ı fecr: sabah namazı.
Salat-ı terviha: teravih namazı.
Sal-be-sal: yıldan yıla.
Salhane: selh-hane; mezbahane.
Salifü'l,.,beyan: açıklaması geçen.
Salih.-i afif: dinin emrettiği şeylere uygun hareket eden iffetli ve temiz.
Salik: bir yola.giren, bir yolda yürüyen.
Saltanat: sultanlık, padişahlık.
,.

Sami: yüksek, yüce; meşhur.
Sami'in: işitenler, dinleyenler.
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Sanayi': (sınaat'in ç): sanatlar, zanaatler.
Sanehü'l-lahü

Teala ani'I-hutür; Allah Teala onu tehlikelerden korusun.

Sani: ikinci.
Sani'-• hakim: hikmet sahibi yaratan; Allah.
Sarfly-l ali: yüce saray.
Sarf: harcama; gider.
Sarf-ı endazlık: harcayan.
Sarf-ı hazam-i bi-haddı sınırsız bir şekilde hazineleri harcamak.
Sarih: açıkça meydanda, belli olan.
Sarih-i mer'i: yürülükte olan.
Sarim: keskin, kesici.
Sati'u'l-esrar: sırları, gizlilikleri ortaya çıkaran.
Savôb: doğru.
Savab-ı nisflb: doğru ölçü.
Savb: taraf, yön, cihet.
Saye: gölge; koruma, sahip çıkma; yardım.
Saye-güster: gölge eden; koruyan.
Sebeb-l hilkatr yaratılış sebebi.
Sebeb-i husul: ortaya çıkış sebebi.
Sebeb-i tahrir-l kitab; kitabın yazılış sebebi.
Sebil: su dağıtılan yer veya tüm insanların yararlanması için yapılan hayır.
Sebk: daha önce geçmek.
, Seccade nişin-i meşihat: meşihat makamında oturan.
Seciyyet-i sencideı yerinde, ölçülü güzel söz.
Seciyyet-i seniyye: övülmüş söz.
Sedad: doğruluk, hatasızlık; doğru ve haklı olan.
Sedid: doğru, hak olan.
Sefahat: zevk ve eğlenceye düşkünlük; akılsızlık; har vurup harman savurmak.
Seha ü cud: cömertlik, el açıklığı.
Sehab-ı midrôr: bol yağmur indiren bulut.
Sehm: pay; hisse.
Selatin-iali osmanı Osmanlı Sultanları.
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doğru, sağlam, sağduyulu anlayış, kavrayış.

Selsebil: tatlı ve hafif su; suyunun aktığı yer kademeli olan bir çeşit çeşme.
Sem'an: işiterek, dinleyerek.
Sema

.ü

devr: Mevlevi Ayinleri'nde tarikat mensuplarının cezbe haliyle ayakta

dönmesi, zikretmesi.

Semahat: cömertlik, el· açıklığı, iyilikseverlik.
Semahat-nümün. cömertlik.gösteren, el açıklığı gösteren, iyiliksever.
Semere-i şecere-i mevcudat: varlık ağacının meyvesi.
Semi': işiten.
Semt: yön, taraf; cihet.
Semt-i ahar: başka taraf, yön, cihet.

Sena: övme; övgü; medih.
Sened: dayanılacak belge; tapu; kuvvetli delil olabilecek söz.
Senevi: yıllık olarak.
Serap: gerçekte olmayan, hayal.
Seray-dar: saraylarda ve büyük konaklarda yemek işlerine bakan kimse.
Seray...i beka: ebediyet, sonsuzluk yurdu.
Ser-germ: coşmak.
Ser-ğulam-ı baki: ebediyet yurdunun hizmetçilerinin başı.
Ser-hayl: kervan ve kafile başı; baş; başkan.
Ser-hayl-i rusule-i enbiya: nebilerin ve peygamberlerin başı.
Serir: taht; yatacak yer.
-8erir-ara: tahtı süsleyen; padişah.
Serfu'I-idrdk: çabuk anlayan.
Ser-mahfil: ana meclis; oturum salonu.
Ser-nigôn: ters dönmüş; talihsiz, bahtsız.
Ser-piş-nihad: ana temel; usul, kanun
Ser-şüheda: şehitlerin başı.
Setir: örtülmüş, kapalı.
Sevk-i}{elam: söz söylemek.
Sıbyan (sabi'nin ç): çocuklar.
Sıdk: doğruluk, gerçeklik; temizlik.
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Sıdk-u niyet: temiz niyet.
Sığar ü kibar: küçük- büyük.
Sıhhat: doğruluk, gerçeklik.sağlamlık, sağlık; sözün yanlış veya eksik olmayışı.
Sıhhat-i sukm: hastalıktan iyileşme.
Sıhhat-i vakf: sıhhat şartları yerine getirilmiş hukuken geçerli olan vakf.
Sıhhatten atıl: sahih olmayan; geçerli olmayan; çalışmayan.
Sırr-ı hikmet: hikmetin gizlediği.
Sıyanet: koruma; korunma; hıfzı.himaye, muhafaza.
Silk: sıra; dizi; yol; meslek tutulan yol.
Simit: alamet, iz, işaret; alametleri faziletten ibaret olan.
Simat-ı ataya: lütfedilmiş sofra.
Simat-ı en'am-ı anım: tüm canlılara veya tüm insanlara verilmiş olan nimet.
Slmfit-ı hümayun: padişahlık mührü; nişanı, işareti, izi.
Sima-yi Sabahat: yüz, çehre güzelliği; letafet.
Sime-i seniyye: övülen işaret, iz.
Sipas: şükretme, dua etme.
Sipehr: talih; gökyüzü.
Sir-ab-saz-ı di'I-reşnegfln-ı arz-ı kıyamet: kıyamet gününde gönlü susamışları suya
kandıran.
Slrüc-! ümmet: ümmetin yolunu aydınlatan ışık, kandil.
Sirayet: geçme; bulaşma; yayılma; dağılma.
Siyak: sözün gelişi, öncesi.
Sofa: evlerin girişinde bulunan geniş alan; avlu; bahçe.
Su mahzeni: su deposu.
Subh u mesa: sabah akşam
Sudürı meydana çıkma; başlamak, doğmak.
Sufi: tasavvuf ehli, sofu.
Suhan: kavl, kelam, söz.
Suhte: softa, medrese talebesi; yanmış, tutuşmuş, yanık.
Suk upazar ümüru: çarşı pazar işleri.
Sulb-i pak: temiz zürriyet, soyu asil evlatlar.
Suleha (salih'in ç): salih, iyi; yararlı işler yapanlar, günah işlemeyen kimseler.
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Sultan-I a'zam: en yüce hükümdar
Sultan-I bahr ü berr: denizlerde ve karada hakim olan sultan.
Sultan-I enbiya: peygamberlerin en üstünü; başı.
Sultan-I kevneyn: iki cihanın, dünya ahiret sultanı.
Sunüf (sınıfın ç): sınıflar.

Sunüf-l beraya: insan.toplulukları.
Dakayik (dakik'ın ç.): ince ve anlaşılması güç, dikkate muhtaç şeyler. Avarif
(arife'nin ç.): armağanlar, iyilikler.
Suret hitam: son, nihayet; bitme, tükenme; mührün basıldığı kağıt.
Suret: nüsha, belge; belgenin kopyası.
Sübhan-ı savômi': Allah'a ibadet edilen yerler.
Sübut: sabit olma, gerçekleşme, meydana çıkma.
Sübül-i hidayet: hidayet yolları; Hakk'a ve doğruya ulaştıran yollar.
Sübül: (sebll'in ç): yollar, caddeler; iyilik, hayır yolları.
Südde-i seniyye: övülmüş, yüce kapı, eşik.
Süfla: daha alçak; en aşağıda olan.
Sühan: söz; lakırdı; kelam; lafz.
Sükenfi (sakinin ç): oturanlar, ikamet edenler.
Sülale-i tahire: Hz Muhammed'in temiz ailesi.
Süleha-i salikin: bir yola bağlanmış, bir tarikate girmiş salih kimseler.
Sülôk-i riyazet: dünya lezzetlerinden ve rahatlarından sakınarak nefis terbiyesi
yoluna girme.
Sülük-i salik: bir yola bağlanan, bir tarikate giren kimse.
Sülüs-i ahir: son üçte bir olan.
Süreyya: Kuzey Yarımküreden görülen parlak bir yıldız kümesi.
Sürre-i şerife:

Hac zamanlarında

padişah tarafından

gönderilen para vesaire.
Sürur: sevinç, neşe.
Sütüd-i hısül: övülmüş, övülmeye değer özellikler.
Şadırvan-ı nebil: gösterişli şadırvan.
Şahidun: şôhid'in ç; şahitler, tanıklar.
Şahs-ı ahar: başka, diğer bir şahıs.
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Şahs-ı kamil: kemale ermiş, olgun kişi.
Şair: arpa.
Şaki: günah sahibi.
Şamihu'l.,.erkan: yüksek, yüce esaslar.
Şamihu'l-ımad:

yüksek, direk, sütunlar.

Şamil: kapsayan, içeren.
Şarfib-ı safi: dinen içilmesine izin verilen içecek.
Şart-ı mezkur: söylenilen, zikredilen şart.
Şart-ı ta'yin: şart belirlemek, şart ortaya koymak.
Şayesteıyaraşır, yakışır, uygun; layık; müstahak, seza.
Şebib: benzer;
Şebnem-I katre-i ab-ı hayat: ab-ı hayat damlalarının çisentisi, çiyi.
Şecaat: yiğitlik, cesurluk, kahramanlık.
Şefi'-ı rüz-i ceza: kıyamet gününde; hesap ve ceza gününde şefaatçi olan.
Şefi' -ı usat: isyankarlara; günahkarlara şefaat eden.
Şefi-i zümre-i insan: insan topluluklarının günahlarının bağışlatıcısı.olan.
Şehadet: şahitlik, tanıklık .etme; doğruluğuna inanma; .alamet, işaret; gözle görülen
şeyler, varlıklar.
Şehen-şah; ulu padişah; en büyük padişah, padişahlar padişahı.
Şehinşah-ı hilafet-penahi:

hilafetin koruyucusu ve sığınağı olan padişahlar padişahı.

Şehir: tanınan, meşhur.
Şehr-i ramazan: Ramazan Ayı
Şehr-yar-ı ma'delet penflhi: adaletin koruyucusu olan padişah.

Şem'-hane: mum odası.
Şem'-ı asel: bal mumu.
Şem'.,.ı rôğan: mum yağı.
Şen'-l enver: nurlu şeriat, İslam dini.
Şer'-ı nasih: öncekilerin izlerini ortadan kaldıran şeriat.
Şerafet: şerefli olma.
Şerayit-i ezan: ezan okumanın kuralları.
Şerayit-i mezküra: söylenen, açıklanan şartlar.
Şerayit4 muharrereı yazılmış, kayıt altına alınan şartlar.
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Şerayit-i mukarrere: açıklanan, kararlaştırılan kurallar.
Şerayit-i sıhhat: bir akdin sahih olma şartları.
Şerbet-hane: (Osmanlılar Devrinde) meyhane.
Şeref-i irtihal: şerefle göçen; ölen.
Şeref-yüb: şeref bulan, şeref kazanan.
Şeriat-ı ğarra: İslam Hukuku.
Şerif: şerefli, mübarek, kutsal, soylu ve temiz olan.
Şetta (şetit'in ç.) :oğulu, değişik, farklı, çeşitli
Şevhere koca, zevc.
Şevket: büyüklük, heybet.
Şevketlü: azamet ve heybet sahibi. ( padişahlar için kullanılır)
Şevket-meabı şevket vasfının barındığı yer, heybetli, büyüklük sahibi, padişah.
Şeyh: tekke hocası.
Şeyh-i meşayih: şeyhlerin şeyhi.
Şi'ar: alamet, işaret, iz; ayırıcı işaret; ayırt edici adet; hacı olmak için mekke'de
yapılan törenler; eklendiği kelimelere iyi, üstünlük veren işaret, adet anlamları katar.
Şifahen: ağızdan, sözlü anlatım.
Şikak: anlaşmazlık, uyuşmazlık, bozuşma.
Şime: huy, tabiat; karakter.
Şime-i esrar: gizli; bilinmeyen; aklın anlamayacağı özellikler; karakter.
Şime-i zekiyye: temiz huylu.
Şira-işer'i: dinen muteber, geçerli satış.
Şitaban: acele eden, çabuk olan.
Şöhret-şiar: şöhret veren; kazandıran.
Şuru': başlama, mübaşeret.
Şurôt (şart'ın ç.): şartlar, koşullar.
Şurüt-i ekideı kuvvetli, sarih, kat'i ve sağlam şartlar.
Şuur: anlayış, idrak, farkında olmak.
Şühôr (şehr'in ç.): aylar.
Şükrü sena-yi na-ma'dôd: sayılamayan, sonsuz şükran ve övgüler.
Şükr-i sipas: sonsuz şükür.
Şükôfe: çiçek; süslemede çiçek motiflerine dayanan tarz.
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Ta'am: yemek, aş.
Ta'am-ı levazım: yemek için gerekli olan şeyler.
Ta'bir: ifade, anlatma; bir manası olan söz; deyim; terim.
Ta'bir-i ani'f-meram: isteğini, maksatını ya da niyetini ifade etmek.
Ta'düd: birer birer söyleme; sayıp dökme.
Ta'likat (ta'lika'nın ç.): bir kitabın açıklaması olarak kenarına veya ayrı eser olarak
yazılan düşünceler, notlar.
Ta'lim: öğretmek, öğretim.
Ta'lim-i kur'an: kur'an öğretimi
Ta'mir ü termim: bakım ve onarım.
Ta'mir: onarım.
Ta'rif:

etraflıca anlatma, anlatılma; etrafıyla bildirme, bildirilme; bir konuyu

lüzumlu noktalarını içine alacak şekilde anlatma.
Ta'til: çalışmaya ara verme, çalışmayı durdurma.
Ta'tir-i ôd: ud ağacının kokusuyla kokulandırma.
Taallüm: öğrenim.
Taallüm-i Kur'an: Kur'an öğrenimi.
Taarruz: sataşma, takılma; düşmana saldırma.
Taassup: birine taraftarlık etme; kendi dinini üstün tutarak başka dinden olanlara
düşmanlık etmek.
Tfiat-i maliyye: Allah'ın emrettiği mali ibadetler; sorumluluklar.

.

.

Tab'-ıçalak: çabuk yaratılışlı olan; tez canlı olan; adam öldüren, hırsız, yolkesen.
Tabaka-i süfla: alt kat, aşağı tabaka.
Tabaka-i ulya: üst kat, üst tabaka.
Tabaka-i vüstü: orta kat.
Tabbah: aşçı, aşpaz.
Ta-bende: parlayan, ışık veren.
Tabh-ı ta'am: yemeği pişirmek.
Tabi' : bağlı.
'

Tac: hükümdarların başlarına giydikleri değerli taşlarla süslü başlık.
Tacdar: taç giyen, tac sahibi; padişahlar için kullanılır.
Tağyir: değiştirme; başkalaştırma; bozma.
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Tahakkuk: hakikat olarak ortaya çıkma, gerçekliği anlaşılma.
Taharet: temizlik, temizlenme.
Tahayyur: hayran olma; hayrete düşme; şaşırma.
Tahdid-i kuyôt: ön koşulların sınırlarının çizilmesi, belirlenmesi.
Tahiyyat.üahiyye'nin

ç.): selam.

Tahiyyüt-ı bi-payan: sonsuz, nihayetsiz selamlamalar.
Tahkik: doğruluğunu araştırma, ortaya çıkarma; doğru, gerçek.
Tahlid-i asar: ölümsüz eserler.
Tahlid-i sadakat: sürekli olan sadakat.
Tahrir ü inşa: yazma, kaleme alma; meydana getirme, yapmak.

Tahrir-i lahik: ek olarak yazmak.
Tahrir-i nemika-i enika: güzel sayfalarayazmak.
Tahrir-i rıkk-i menşur: yayılmış ince deriye yazmak.
Tahsil: kazanmak.
Tahsil-i mesarlf-i mukarrara: kararlaştırılan, belirlenen masrafları hasıl etme, ele
geçirme,vergi veya irat toplama.
Tahsil-I rıza-yı Rabbl'Ifllemim Allah'ınrızasınaulaşma.
Tahsil-i sıfat-ı safiyye-i kudsiyye: pak ve yüce sıfatlara sahip olmak.
Tahsil-i ücür-i meşkôre: şükre teşekküre değer, makbul, beğenilmiş, övülmüş
ecirlere, sevaplara,karşılıklaraulaşmak.
Tahsis: bir şeyi bir şeye ya da kişiye ait kılma, has yapma.
Tahtanl: altta.
Tahte's-semüı gökyüzününaltı.
Tahte's-seraı yerin altı.
Tahte-pôş: taraça.
Tabun: asyab; su değirmeni.
Tahvil: değiştirme,değiştirilme;çevirme.
Takayyüdıbağlı olma; bağlanma; çalışma, çabalama; uğraşma;dikkatli davranma.
Takdir: beğenme, değer biçme; değer verme; önemini ve lüzumunu anlama;
Allah'ın ezelde olmasını istediği şeyler; kader.
Takdis: kutsallaştırma;kutsal tutma; kutsal bilme; büyük saygı gösterme; yüceltme.
Takdis-i nebevi: peygamberliğintaşıdığı kutsallık.
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Taklil: azaltma; azaltılma; indirme.

Takriben: aşağı yukarı; tahminen,
Takrir: yerleştirme, yerleştirilme; sağlamlaştırın.a; sağlamlaştırılma; sözlü anlatım.
Takrir-i kelam: sözlü anlatım.

Takrir-i rivayat-I sahiha: sahih rivayetlerin desteklediği, sağlamlaştırdığı.
Takrir-i sabik: önceki açıklama.
Taksim: bölme, parçalara ayırma; paylaştırmak.
Takva: Allah Teala korkusuyla dinin yasaklarından kaçınma; dine olan bağlılık.
Takviye-i şeri'at-i seyyidü'l-mürselin: peygamberlerin efendisinin getirdiği dinin
desteklediği.

Talakat lisanı·zahir: dil açıklığı, düzgün sözlülüğü; güleryüzlülüğü açıkça ortada
olan, güleryüzlü ve anlaşılır konuşan.

Taleben Ii-merzatt'rrabbitr-rahlmı Rahim olanRabbin hoşnutluğunu isteyerek.
Taliban (talib'in ç.): öğrenciler, isteyenler.
Talib-i istirşdd: doğru yolu, hidayet yolunu arayan.
Talibin: öğrenciler, isteyenler.
Tammü'l-vukfif: bir şeyi tam olarak anlama, bilme; bir şey hakkında bilgili olma.
Tansis: Kur'an veya Hadis'ten şahit gösterek bir davayı savunmak; bir şeyi inceden
inceyearaştırmak.

Taraf: yan, yön; bölge, yer, memleket; taraftarlık, sahip çıkma, koruma.
Tarafeyn: iki taraf.
Taraf-I bahr: deniz tarafı.
Taraf-I ğarbi: batı taraf.
Taraf-I şikak: anlaşmazlık yönü.
Tarik-I halvetiye: Halvetiye Tarikatı yolu.
Tarik-I bass: özel yol.
Tarik-i amm: genel yol; herkese açık yol.

Tarik-i sfifıyye: tasavvuf yolu.
Tasaddk ~ir işe başlamak; girişmek; teşebbüs.
Tasarruf: sahip olma; idareli kullanma; tutumluluk.
Tasarrufat-ı şeri: satış, hibe, vekalet, kefalet, havale, vakıf gibi hukuki sonuçları
olan işlemler.
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Tasarruf-ı müllak: bir mülkte yalnız mal sahibinin yapmasının caiz ve sahih olduğu
tasarruf. ·
Tasarruf-ı tanım: bir şeyde tanı bir tasarrufa sahip olmak; faydalanma, satma,
değiştirme.
Tasdik: doğrulama; gerçek olduğunu söyleme; onaylamak.
Tasdir-imüdde'a:. başa koyma; kitabın başına önsöz yazma, satır dizme.
Tasdir-l sıhhat: yazının doğruluğu.
Tasrif-l defain-i bi-add: hazineleri, zenginlikleri saymadan; sınırsızca sarfetmek.
Tasrih: açıklama, açık söyleme; açıkça bildirme; belirtme.
Tastir ü imla: yazmak.
Tastir ü tahrir: yazmak.
Taşra: merkezin dışında kalan.
Tatarruk-ı halel: iki şey arasında boşluk, eksiklik, yol bulup gitme, yol edinme.
Tav'ı's-saff:

temiz niyet, düşünce.

Taviyyet-i halis: kalpte gizli olan düşüncenin, niyetin samimi olması.
Taviyyet-i vafiye: yeterli, tam bir niyet.
Tavsif: nitelendirme, vasıflandırma; ilim.bilgi.
Tavsif-i envar-ı cemak.yüz güzelliğini anlatmak.
Tayyibe: temiz.
Te'bid: . ebedileştirme, sonsuzlaştırma; sonsuzlaştırılma.
Te'sis: esas koyma; temel atma; kurma; kuruluş; kurum.
Te'sis-icevanıi': cami ve ibadet yerleri yapmak.
Te'sls-i mebüni-i hayr: hayır binaları yapmak.
Te'yid: kuvvetlendirme, kuvvetlendirilme; sağlamlaştırma; doğrulama, destekleme.
Te'yid-i zikr: sözü destekleme, kuvvetlendirme.
Teamüle mebni: geçmişten beri yapılagelen, yerleşmiş olan işlere; örf-adete bağlı
olarak.
Teberruat{teberru'nun

ç): bağışlar, bağışlamalar.

Teberruat-ı mer'ıyye: vakfın yapıldığı zamanda cari olan, geçerli olan bağışlar.
Tebhir: buhur kokusuyla kokulandırma, güzel kokularla tütsüleme.
Tebyin: açıklama; belli etme, açıkça anlatma.
Tebyin-l kuyut: ön koşulları açıklama.
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Tecdid: yenileme; yenilenme, tazeleme.
Tedarik: hazırlamak; araştırıp bulmak; edinmek; ele geçirmek.
Tedbir: bir şeyi elde edecek veya önleyecek yol veya çare.
Tedebbür: hakikati düşünme; arkasını dönme.
Tedris: ders verme; verilme; okutma; öğretim.
Teemmül-i evfer: iyice, etraflıca düşünmek.
Teemmül-i layık: layık olduğunca, münasip, uygun şekilde düşünmek.
Teffisir ( tefsir'in ç.): Kur'an'ı açıklayan kitaplar, Kur'an'ın açıklamaları.
Tefasir; Kur'ôn'ı izah eden kitaplar.
Tefekkür: düşünme; düşünülme, zihin yorma.
Tefekkür-i fayik: üstün, mükemmel, seçkin bir düşünüş.
Teferrüc-gah:

açılma, ferahlama, gezinti, gezintiye çıkıp gam dağıtma.

Teflıim: anlatma; anlatılma; bildirme; bildirilme.
Tefrik u cem': ayırma, seçme, ayırdetme ve toplama, biraraya getirme.
Tefviz: sipariş etme; edilme; dağıtım; bir gayrimenkulü bilinen bedeli karşılığında
bir kimsenin üstünde bırakma.
Teğayyurüt-ı evza' ü ahval: haller, vaziyetler, tavırlar, duruşlardaki değişiklikler.
Tehfisum: husumette ve düşmanlıkta bulunma.
Tehüsum-l ma'hôde: bilinen, sözü geçen düşmanlık.
Tehaya (tahiyye'nin ç.): selamlar; hayır dualar.
Teheccüd: geceleyin kılınan nafile bir namaz.
Tehiyye ü i'dad: hazırlamalar; hazırlanmalar.
Tekasül: üşenme, tembellik, ilgisizlik.
Tekmil ü tetmim: kemale erdirme; bitirme, bitirilme; tamamlama; tamamlanma.
Tekrar: bir şeyi iki veya daha çok yapmak; yine, bir daha, yeniden.
Teksir: çoğaltma; çoğaltılma.
Teksir-i menafi': yararların, faydaların çoğaltılması.
Tekvin: yaratma, yaratılma.
Tekye hucran: tekke odaları.
Tekye-gah: dayanılacak yer; mesned.
Tekye-i mualla: ulu, yüce tekke.
Telazüm müddei: birbirine bağlı olmak; ayrı olmamak.
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Telhisi: babıali'derı padişaha yazılan yazıların özetini çıkaran memur; unvan.
Temellük: mülk edinme, kendine. mal etme; sahip olma.
Temessük: tutunma; sarılma; borç senedi.
Temhid: yayma; döşeme; düzeltme; düzenleme.
Temlik: mülk olarak verme.
Temlik-i sahih-i şer'i: bir malı · hukuken geçerli olacak şekilde başkasına mülk
olarak vermek.
Tenüvül: alıp yeme; alınıp yenilmek.
Tenazu": çekişme, uğraşma, tartışma.
Tenrız: nafiz, geçerli kılma; hükmünü yürütme.
Tenmik: güzel yazı ile yazma; yazma; yazılma.
Tenvir: aydınlatmak.
Terafu': mahkemede duruşmaya girmek.
Terbi': dörtleme; dörde çıkarma; dörde bölme; dört köşelendirme.
Terbiye: besleyip büyütme; beslenip büyütülme; eğitim; görgü; alıştırma.

Terfik-i kuh1b: kalpleri birleştirmek; yumuşatmak.
Terk-i.alem-i fani: geçici dünyadan ayrılmak; ölüm.
Termim: ta'mir etme; onarma.
Tersane gözeleri: tersanenin odaları, bölümleri.
Tersane-i amire: devlete aittersdne.
Tertib: dizme, sıralama; hazırlama; düzene koyma.

Tesartf' (tasrifin ç): Allah'ın istediği gibi hüküm ve idaresi.
Tesdrif-i zamanıdünyanın türlü halleri.
Teshil: bir şeyden yararlanmayı tüm insanlara Allah rızası için mübah kılma,
vakfetme.
Tescil: sicile geçirme; kayıt altına alma, kütüğe geçirme.
.Tescil-i evkaf: vakıfların kaydedilmesi.
Tescil-i şer'i: resmi kayıt.
Teseffül: sefilleşme; bayağılaşma; aşağılık olma.
Tesellüm: teslim edilen bir şeyi teslim alma, kabul etme.
Teslim lle'f-mürevelli:

emaneti yerine verme, bir şeyi yeni sahibine verme;

vakfedilen malın mütevellinin sorumluluğuna bırakılması.
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Teslim: bir emaneti yerine verme, sahibine verme.
Teslimat: Allah'ın kaderine boyun eğmeler.
Tesviye: beraber etme; aynı seviyede yapma.
Teşmir-i said-i himmet: yardım için kolları sıvamak, adam akıllı, dört elle yardıma
koşmak.
Teşnegün (teşne'nin ç.): susamışlar, istekliler.
Teşyid: sağlamlaştırma; sağlamlaştırılma; yükseltme; yükseltilme.
Teşyid-i deôyim: desteklerin, dayanakların sağlamlaştırılması.
Tetavül: uzanma, uzama, uzun olma.
Tetmim: bitirme.bitirilme; tamamlama; tamamlanma.
Tevabi' (tabi'in ç.): bir kimsenin hizmetinde bulunanlar; fikir bakımından birine
bağlı olanlar, bir merkeze bağlı olan yerler.
Tevana: güçlü, kuvvetli.
Tevcih: çevirme; yöneltme; döndürme; bakma; söz atma; mana verme, yorum
yapma; rütbe, mevki verme.
Teveccüh: çevrilme, yönelme; doğrulma; bir yere doğru hareket etme; güleryüz
gösterme; yakınlık, sevgi; nasip müyesser olma.
Tevfik: uygun hale getirme; anlaşmaya varma; Allah'ın bahşettiği başarı.
Tevfir-l ata: çoğaltma; artırma; bol bol verilen nimetler; bağışlama; ihsan; iyilik.
Tevki': yerine getirme, uygulama; bir işe girişmek, başlamak; düşürmek; nişan;
imza; kaydetme.
Tevki'-i müstetab: bir işi hoşa gidecek şekilde yerine getirmek.
Tevki'-i reiı': yücelik nişanı bulunan.
Tevkii'-i divün-ı hümayun: divan-ı hümayun'un nişan memuru; fermanlara nişan
işaretini koyan; tuğra-keş.
Tevkir: ululama, yüceltme, güzel karşılama.
Tevliyet ümüru: mütevelliye ait işler.
Tevliyet: vakfın işlerine bakma vazifesi, mütevellilik; yüz çevirme, yüz döndürme.
Tevliyet-i meşruta: mütevelliyi ilgilendiren şartlar.
Tevliyet-i vakf: vakıf mütevelliliği,
Tevsi': genişletme, büyütme; artırma.
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Tevşih:

süsleme; süslendirme,

süslendirilme;

süslü elbise giydirme; Kur'an'ı

usulüyle okuma; mevlid bahirleri arasında kaside okuma.
Tevvübı çok tevbe eden; kulların tevbesini çok kabul eden.
Tevvübi'f-cahlme günahkarların tevbesini kabul eden, Allah.
Tevzi': dağıtma; dağıtılma; herkese hakkını paylaştırma.
Teyakkuz: uyanık olma hali, gaflette olmama.
Teyessür: kolay olma; kolaylaşma; başarı ile bitme.
Tezkere: tezkire; pusula; hükümetten alınan izin kağıdı; bazı meslek sahipleri için
yazılan biyografi.
Tezkir: hatırlatma; hatırlatılma; vaaz ve nasihat etme.
Tezyin~ zinetlendirme, süsleme; süslenme.
Tılsım-i gencine-i emn ü emin: korkusuzluk, güven hazinesinin büyüsü.
Tilavet: Kur'fuı'ı güzel sesle ve usulüne göre okuma.
Tôba leh: müjdeler olsun, ... ne mutlu.
Tuğrü-yı garra-yı sultani: güzel, gösterişli, parlak padişahlık mührü.
Tuhm-i hayrat: hayırlar bitiren, ortaya çıkaran tohum.
Tôlen: uzunluk olarak.
Tulô'-ı şems: güneşin doğuşu.
Turre: kumaşın etrafına çekilen kılaptandan süs.
Turuk-ı hayrat: hayırlara götüren yollar.
Turuk-ı rivaydt: rivayet yolları.
Tôti: papağan.
Türbedar: türbeyi bekleyen ve ona hizmet eden.
Ôd: ağaç, odun; ödağacı.
Ufk-i ma'delet: adaletin, adaletli olmanın en uç noktası, zirvesi.
Uhde: söz verme, bir işi üzerine alma; vazife, birinin üzerinde bulunan iş; taahhüt;
tekeffül; va'd.
Uhra: diğer.
Uhrevi: ahirete·ait, ahiretle ilgili.
Ukbü: sonsuzluk.
Ukôd: (akd'in ç): akitler, yapılması taraflarca kabul edilen, kararlaştırılmış şartlar.
Uküd-i meclis-i şer'ı şerif: yüksek, şerefli bir yerde yapılan akitler.
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Ula ve uhrü:

daha önce ve daha sonra.

Ulum (ilm'in ç.): ilimler; bilgiler,
Ulüm-i nafıa: faydalı ilimler.
Ulüm-i zahire: dini ilimler dışında kalan ilimler.
Uluvv-i hısak yüce, üstün hasletler; özellikler.
Ulü'l-elbah: akıl sahipleri.
Ulya: üst taraf.
Umde: dayanılacak, güvenilecek yer, kimse, şey; dayanak, destek; ilke, prensip;
herkesin güvendiği kimse.

Ur:

silahsız, mühimmatsız kimseler.

Usul (asl'ın ç.): asıllar, kökler; bir ilmin veya tekniğin ana konularından önce
öğrenilmesi gereken başlangıç bilgileri; yol, yöntem, metod, kaide, düzen; anne veya
baba tarafından.atalar.
Usül-i Halvetiye: Halvetiye Tarikatı'nm. temel prensipleri.
Usül-i vakf: vakıf konusuyla ilgili temel bilgiler.
Uyun (ayn'ın ç.}: gözler, gözeler, pınarlar; kaynaklar.
Ücret-i tevliyet: rnütevellilere verilecek ücret;
Ücurat (ücret'in ç): ücretler.
Üç re's hımür: üç tane eşek.
Üç yüz re's-i ğanem: üç yüz baş koyun.
Ülfif-i nüküd: nakit, peşin olarak ödenen maaşlar, ücretler.
Ümena (emin'in ç.); güvenilir kimseler, eminler;
Ümid ü reca: uman, ümitli.
Ümid-i ikamet: yerleşme umudu.
· Ümô.r (emr'in ç.): işler.
Ümür-icihünı

dünya işleri.

Ümür-] kitabet: yazı işleri.

Ümur-i mebrüre: hayırlı işler.
Ünsiyyen.alışkanlık; ahbaplık, arkadaşlık.
Üslub-i bedi': edebi sanatlı ifade tarzı.
Üsrüb ile ınüsakkafı kurşun örtülü.
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Vacib: terki caiz olmayan, yapılması gerekli; yapılması şer'an lüzumlu olan ve farz
derecesine yakın olan emir.
Vacibat (vacibe'rıin ç.): yapılması gerekli olan görevler; ödevler.
Vacibü'l-vücud:

varlığı zorunlu olan; yokluğu düşünülemeyen; Cenab-ı Allah.

Vafir: çok bol.
Vahdet-gab: yalnızlık yurdu.
Vahidü'd-dehr: zamanının tek insanı; zirve insanı.
Vakfaletl-ammeı

kaınu yararına yapılan vakıf.

Vakf: bir mah veya mülkü satılmamak kaydıyla bir hayır işine bağışlaına; bağlaına.
Vakf-ıati'l-beyin: açıklaması gelecek olan vakıf.
Vakf-ı ati'z-zikr: adı.gelecek olan vakıf.
Vakf-ı caiyü 'z-zikr: adı gelecek olan vakıf.
Vakf-ı derühim ü denflnir: gümüş ve altın paraların vakfı.
Vakf-ı lazım: feshi mümkün olmayan; bağlayıcı olan vakıf.
Vakf-ı müebbet: zamanla sınırlı olmayan vakıf.
Vakf-ı müteküribünı

birbirine yakın olan iki vakıf.

Vakf-ı nüküd: nakit paraların vakfı.
Vakf-ı sahih: asıl ve vasıf şartları tam olan vakıf; kuruluş ve geçerlilik şartlarını
taşıyan vakıf.
Vakfiye-i ma'mül-bihü: yürürlükte olan vakıf.
Vakıf: vakıf sahibi.
Vakıf-ı mekaşif-i mülk-i meleküt: manevi alemlerin gizliliklerini bilen; anlayan.
Vakıf-I serüir-i amme-i mevcudat: bütün varlıklar alemindeki gizlilikleri bilen.
Vakıf-ı vücüh-ikıraat-i furkan-ı kerim: Yüce Kur'ün'ın kıraat vecihlerini bilen.
Vaki': meydana gelen, gerçekleşen; düşen; gerçekleri gösteren delil.
Vakiyye: Osmanlı Dönemi'nde kullanılan bir ağırlık ölçüsü birimi.
Vakt-iiftar: oruç açma; Raınazan akşamlarında verilen verilen ziyafet.
Vakt-i işrük: (güneş) doğma; doğarak etrafı ışıtma, aydınlatma zamanı.
Vakt-i şita: kış mevsimi.
Vakt-i zuhr: öğle vakti.
Vila: yüce, yüksek; ali; bala; bülend.
Vala-cenah: şeref, onur, büyüklük sahibi.
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Vala-tebar: asil, soyu yüksek.
Valid: baba.
Varak: kağıt veya kitap yaprağı; yazılmış kağıt; altın, gümüş vesait madenlerden
dövülerek yapılan ince yaprak.
Varidat (varide'nin ç.): gelirler; hatıra gelen, içe doğan düşünceler.
Vasıl: ulaşan, erişen, kavuşan.
Vaz': koyma, konulma.
Vazife: ödev; görev; bir kimsenin yapmak zorunda. olduğu iş; birine her gün
(yevmiye olarak) veya belirlenen günlerde verilmesi kararlaştırılan iş ücreti.
Vazife-i cibüyet: vergilerin ve başkaca devlet gelirlerinin tahsili; cabilik,
Vazife-i kadim: eski görev.
Vecd: kendinden geçecek şekilde dalgın.
Vech: yüz, surat, çehre; üst satıh.
Vech-i meşrôh: açıklandığı şekilde.
Vech-i sabik: geçen veçhile.
Vehhab-ı bi-ıvaz: karşılıksız ihsan eden, veren.
Vehn-i arız: gevşeklik, kuvvetsizlik gelen; tesadüf eden.
Vekalet: vekillik; başkasının işini görmeye me'mür olma; bir başkasını kendi yerine
geçirme.
Vekdlet-l kübrü: vekalet-i uzma; baş vekalet, sadrazamlık.
Vekil: birinin işini görmesi için yerine bıraktığı veya yetki verdiği kimse.
Vekil-i harç: masraf görmekle vazifeli me'mür, kahya.
Vekil ..i mümü-ileyh: kendisine işaret edilen vekil.
Veled: çocuk; erkek evlat; oğul.
Vera: arka, geri, öte.
Vesaire: ve başkaları; bunun gibiler; ve benzerleri.
Vesi'u'l-avatıf:

sevgisi ve iyilikleri geniş olan; her şeyi kuşatan.

Vesika-yi enika: inanılacak sağlam delil; belge; hükümetçe verilen izin kağıdı.
Enika: güzel, sevimli, şirin şey.
Vezayif (vazife'nin ç.): görevler, ödevler.
Vezir: valilik, vekillik gibi yüksek rütbelerde bulunan "paşa" ünvanını taşıyan
kimse.
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Vezir-i eflıam: daha çok şeref sahibi, en ulu vezir.

Vezir-i ma'fili; yüce vezir.
Vicahen: yüz yüze gelerek; yüzüne karşı.
Vifak: uygunluk; aynı düşüncede olma; barış.
Vird: belli zamanlarda okunması adet olunan Kur'an'm bölümleri, dualar.
Vuküf-ı tamın: en iyi, mükemmel şekilde anlama; bilme; öğrenme; haberli olma.

Vusul: ulaşma; gelme; varma; erişme; yetişme.
Vücôd: bulunma; varolma; varlık; insan veya diğer canlıların bedeni.
Vücôh (vech'in ç.): çehreler, yüzler; veçheler, şekiller; bir yerin ileri gelenleri.
Vücüh-i hayr: hayır yönleri; bir amaca yönelik olarak hayra verilen yön.
Vücüh-i kıraat-i mu'tebere: .Hz Peygamber'den günümüze sahih bir şekilde ulaşan
Kur'an-ı Kerim'i doğru okuma şekilleri.

Vücôh-i mesarif: harcamaların; giderlerin yönleri, yerleri.
Vülat (vali'nin ç): valiler.
Vüsta orta; iki şeyin arası; ikisinin ortası olan şey.
Vüzera (vezir'in ç): vezirler.
Yakin: sağlam bilgi, bir şeyi kesin ve kat'ı olarak bilme.
Yed: el, kuvvet, kudret, güç, yardım, mülk.
Yed-i kerime: kerem sahibi, cömert; eli açık; ulu, büyük sahibi el.
Yemin: sağ; sağ taraf; sağ el;
Yenbü'ul-fezüik faziletlerin; erdemlerin kaynağı.

Yesar: sol; sol taraf; sol el; varlık, zenginlik.
Yevm-i ba's ve din: herkesin diriltileceği ve yaptıklarının karşılığım göreceği gün.
Yevm-i ehad: pazar günü.
Yevm-i erbi'a: çarşamba günü.

Yevm-i isneyn: pazartesi.
Yevm-i sebt: cumartesi günü.
Yevmi: günlük; gündelik; her gün.
Yevmi'l-ba's: dirilme günü.
Yevmiye: bir günlük iş için verilen ücret; olayları günlük olarak kaydetmeye yarayan
defter.

Za'feran: safran.
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Zabt: sıkı tutma, idaresi altına alma, kendine mal etme; anlama, kavrama; kaydetme.
Zad: azık, yiyecek.
Zad-ı yevm-i mead: Allah'a dönüş günü; ahiret için hazırlanan azık.
Zad-rah: yolculuk azığı.
Zafer-yab: başarı gösteren, zafer bulan, üstün gelen.
Zahid-i takrin: zahitliğe yakın; kendisinde zahitlik bulunan.
Zahir ü aşikar: apaçık ortada olan.
Zahir-i revşen-i bahlr-l mübeyyen: parlaklığı apaçık ortada olan yol, usul, gidiş,
yürüyüş.
Zahiru'l-behce:

neşesi, güleryüzlülüğü açıkça ortada olan.

Zakiyat:.temizleyen, arındıran, tezkiye eden.
Zamayir: zamir'in ç; iç yüz, kalp, vicdanda gizli olan sırlar.
Zamime: ek, artırma, ilave, ekleme, katma.
Zamm: katma, ekleme.
Zanu-zede: diz çöken.
Zarif: zerafetli, güzel, şık, ince, nazik, yakışıklı; beğenilen tavır ve edaları olan.
Zat-I sütüde: övülmüş kişi.
Zavabit: zabıta'rıın ç; kurallar, kaideler, usuller.
Zavabit-i vezayif: vakıfla ilgili görevler için kaideler, usuller, kurallar; ödevler.
Zaviye: küçük tekke.
Zayf-irahil: göçüp giden misafir.
Zebh: boğazlama, kesme, kurban kesme.
Zeharlf (zuhruf'un ç.): sahte zinetler, yalancı süsler.
Zehr-ah: zehirli su.
Zeka': saflık, duruluk, hal düzgünlüğü.
Zerde: safran, pirinç ve şekerle yapılan bir tür tatlı.
Zeval: son bulına, yerinden ayrılıp gitme, güneşin en tepe noktada bulunması.
Zevat (zat'ın ç): kişiler
Zevc: koca.
Zevce: karı.
Zevl'f-fhtlrüm:

saygı değer kişiler, saygı sahibi.

Zevi'l-kadri's-sami:

yüksek şeref sahibi,
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Zeyl-i kitap: kitaba ek olarak, kitabın altında.
Zeyl-ivakfiye:

vakfiyeye ek olarak, vakfiyenin altında.

Zıll-i zalil: koyu gölge.
Zi'l-avatıf: şefkatli; cömert ve iyiliksever.
Zi'l-hicce: Arabi ayların onikincisi.
Zi'l ..ka'de: Arabi ayların onbirincisi.
Zi'l ..mehüsin: güzellikler sahibi.
Zib: süs.
Ziba: süslü, güzel, yakışıklı.
Zibayi: süslülük, güzellik; yakışıklılık.
Zib-bahşa: zinet veren, güzellik veren.
Zida: pas açıcı; cilalayıcı; temizleyip parlatıcı.
Zikr-i ati: ismi.gelen,
Zikr-i cemil: güzelliğini, iyiliğini anma; mekteplerde talebeye verilen mükafat;
Allah' ın adlarını anarak dua etmek.
Zikr-i te'bid: sonsuz olarak anma, ifade etme.
Zimfim: yular: bir işi elinde tutan; yöneten; idare eden; kendi tarafını tutma; koruma.
Zimmet: sahip çıkma; koruma zorunda kalma; üst; üstte olan şey.
Zinet bahşa: süs; güzellik veren.
Zinet efza: bir şeyin güzelliğini artıran; ona süs veren.
Zinet efza-yi bikr-i fıkr: Bk akla gelen parlak düşünce.
Zinet-i akl-ı rasih: derin, üstün akıl sahibinin süsü; güzel düşüncesi.
Zira': dirsekten orta parmak ucuna kadar olan uzunluk ölçüsü; 75- 90 cm arasıdır.
Ziraat ü harôset: ekip dikme; çiftçilik.
Ziraat-i bezr-i hasenat: iyilik tohumları ekmek.
Zir-i zemin: yerin altı.
Ziyade-baha: fiyatı çok fazla olmak.
Ziyad-ı vezayif: görevlerin, vazifelerin artması, çoğalması.
Ziyafet: misafir kabul etmek, misafire yedirip içirmek, şölen evi.
Zuhr: öğle vakti.
Zuhur: görünme; meydana çıkma; türeme.
Zulmet-feza: karanlığı artıran.

306

Zulmet-zidü: karanlığı kaldıran; aydınlatan.
Zuyuf (zayf'ın ç): misafirler.
Zü'l-kadri'r-refi': yüksek, yüce şan, şeref sahibi.
Zü'l-kadri'ş-şamih: yüksek; azametli.
Zübde: bir şeyin en seçkin parçası; öz; özet, sonuç.
Zübde-i ashabi'r-rakamı sayı ve hesap ilminde başarılı; ileri olan.
Zübde-i ashabl't-tastir ve'l-kalem:

vakıf katiplerinin; yazıcıların seçkini; önde

olanı.
Zühr: parlaklık; parıldama.
Zührü'I-kudat (kadı'nın ç): kadı'ların en meşhuru.

Zükür (zeker'in ç.): erkekler.
Zümre: bölük, takım, cemaat; topluluk; sınıf; cins; grup
Zümre-i fukara: fakir insanlar topluluğu.
Zümre-i kurra: Kur'ün'ı yedi kıraat ve on rivayet vecihleriyle okuyabilen insanlar
topluluğu.
Zümre-i muhtaclnı ihtiyaç sahibi insanlar topluluğu.
Zümre-i refi'u'l-kadr: şanı yüce; derecesi yüksek insanlar insanlar topluluğu.
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4.2.1. ŞAHIS İSİMLERİ İNDEKSİ

A
Abbas Ağa; 214
Abdi Çelebi; 64
Abdi Efendi ibn.Tezkire-i Evvel; 155
Abdi, el-Hace; 193
Abdullah Ağa, es-Seyyid, el-Hace; 194, 199,206
Abdullah Ağa, Kethüda; 112, 11.7, 184
Abdullah Efendi ibn, Reis-i Küttab Naili; 155
Abdullah Efendi, es-Seyyid, el-Hatib li-Cami-i İbrahim Paşa; 127
Abdullah Efendi, es-Seyyid; 3, 7, 172
Abdullah el-Ensari, İmam-ı Salis; 46
Abdullah ibn es-Seyyid Hasan, Katib-i vakfiyye; 104
Abdullah Necip Efendi, es-Seyyid, el-Hace; 52
Abdullah Paşa ibn Hasan Paşa, es-Seyyid; 184
Abdullah, es-Seyyid, Naibü'I-eşrôf bi-Cezire-i Kıbrıs; 28
Abdurrahman Ağa ibn Mehmet, El-Hace; 73
Abdurrahman Efendi, es-Seyyid, el-Me'zünü bi'l-ifta bi-Cezire-i Kıbrıs; 28
Abdurrahman, Hammami; 178
Abdülbaki Efendi el-Kadi bi-Asakir-i Rum İli; 102
Abdülbenna Ağa ibn Mustafa, Mühürdar-ı Sadr-ı A.Ii; 72, 104, 112
Abdülhadi Efendi, es-Seyyid, el-Kurra bi-Cami-i Ömeriyye; 29
Abdülkerim Bey Efendi, Reisü'J-Küttüb; 69, 103, 107, 111
Abraham Suprondici, Zimmi; 163, 174, 195, 196
Agop, Baklacı, Zimmi; 159, 174, 195, 196
Ahmed Ağa, Serğulam-ı Baki; 107, 112
Ahmed ibnNasuh, Hacı; 119, 121
Ahmed, Nalbant; 121
Ahmet Ağa.ibn Ali Ağa, Telhısi; 15 5
Ahmet Ağa ibn Mehmet; 72, 73
Ahmet Ağa ibn Receb, el-Hace; 119
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Ahmet Ağa, Çolak; 19
Ahmet Ağa, es-Seyyid; 173, 179, 194, 197,209
Ahmet Ağa, Pehlivan; 29
Ahmet Efendi İbn Abdullah, Katib-i Nakş-ı Harameyn-i Şerifeyn; 103
Ahmet Efendi ibn-i Mehmet; 209
Ahmet Efendi, Gümrük Katibi; 166
Ahmet Efendi, Hatip; 44, 45
Ahmet Efendi, İmam; 169
Ahmet Han bin Sultan Mehmet Han bin Sultan ibn-i İbrahim Han, Sultan; 57
Ahmet Paşa; 171, 172, 188
Ahmet Raşit Efendi; 8, 44
Ahmet, el-Hace, Derzi; 106, 191, 193
Ahmet, Haffaf; 175
Ahmet, Kerestecizade, el-Hace; 201,204
Ahmet, Kömürcü; 195
Ahmet, Muharrir-i hurüf bi-Kaza-yi Lefkoşa; 42
Aişe Molla bint-i Hatun; 30
A.işe-i Sıddika; 21, 49
Aleksandır-ı Zimmi; 158
Ali Ağa Baş-çavuş; 29
Ali Ağa Serçavişan-ı Dergah-I A.Ii; 111
Ali Ağa, es-Seyyid; 171, 175,203
Ali Ağa, Ser-müşavir-i Dergah-I A.Ii; 107
Ali Ağa; Kethüda-yı Teberdaran-ı Saray-i Atik; 103
Ali bin Ali; 117
Ali Çavuş; 7
Ali Çelebi el- Hatip bi-Cami-i Mağusa; 41, 42
Ali Develi, Bakkal; 134
Ali Efendi el-İmam li-cami-i Ayasofya; 127
Ali Efendi, eş-Şeyh; 28
Ali Efendi; 161
Ali Halife;.69
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Ali Paşa-yı Atik; 105
Ali, el-Hace, Yazıcı; 169, 175
Ali, Hacı, Kasap; 121
Ali, Kuşakçı; 190
Aliyyü'I-mürtazô; 23
Anderya Zimmi; 161
Anistasi Zimmi; 196
Arabacı Bayezit İmamı; 187
Ariton, Kazzaz; 176, 195, 196
Atike Hanım; 200
Avanes, Terzi; 191
Avanos ZimmiBüzmeci; 168
Ayşe bint-i Mustafa; 2
Ayşe Hatun, Suyolcu kızları; 165, 174, 176, 186,193
Azvador, Kazzaz; 176
B
Baba Danyal; 168
Bahriye Hatun; 178, 200
Bakkal Yenabut; 174
BaklacıAgop, Zimmi; 159,174
Behçet Mehmet Efendi bin, Defterdar-ı Şıkk-ı Evvel; 155
Bektaş Ağa ibn Abdülkadir, Mühürdar; 156
Belkıs Hatun; 19, 20
Benefşe Nasraniye; 179
Bilal Ağa İbn Hüseyin, Katib-i Hazine; 104, 107, 112
Bilal Habeş'.i;24
Bülbül Hatun; 196
C
Ca'fer Efendi, es-Seyyid, el-Hatib Ii-cami-i Ayasofya; 127, 213
Ca'fer Paşa, Kıbrıs Beylerbeyi; 36
Cabit;·210
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ç
Çahador Zimmi, Kerestecioğlu, Terzi; 161, 192
Çizmeci Simson; 190
D
Damatzade Efendi, Sadr-ı Rumeli; 205
Davut, Hasan Paşa oğlu; 18
Dervehi Nasraniye; 189
DimitrakiZimmi; 159
Dimitri, İskorlat oğlu; 94
Dimu.Zimmi, Kürekçi; 159, 174
Domne Nasraniye; 196

E
Ebu Hanife el-Kufi, İmam-ı A'zam; 4, 26, 33, 40, 46, 99, 100, 116, 120, 125, 133,
152
Ebu Yusuf, İmam-ı Sani; 4, 10, 27, 34, 40, 46, 51, 100, 101, 116, 121, 126, 153
Ebubekir Efendi; 193
Ebubekir Paşa; 203
Ebü-bekr es-Sıddık; 23
Eci Ağya Zimmi; 201
Efendi ibn Abdullah, Hazine Katibi; 156
Emetüllah Hatun, el-Hace, Yusuf Zevcesi; 69
Emin Ağa, Hacı, Lefki Tüccar;
Emine bint-i Hacı Hüseyin bin Ahmet: 48, 49
Emine Hatun, Suyolcu kızı; 119, 176
Emir Molla, Hoca; 42
Ethem; Hacı, Ordulu; 118
F
Fatıma Hatun; 188,205
Fatımatü' z-zehra; 23
Fersayi Zimmi; 202
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Feyzullah Efendi, Hacı; 49198
G
Gözlükçü Artur; 167
Gülbahar Hatun; 166 ·
H
Haçadur Zimmi; 189
Haçok; 195, 196
Hafız Efendi bin Hüseyin, es-Seyyid; 48
Halid-i-Ensarı, Ebu Eyyub; 90
Halil Ağa; 19
Halil Efendi el-Kadı bi-Asakiri Anadolu; 102
Halil Efendi; 188, 190
Halil ibn Ramazan el-Hace Sufi; 113, 129, 130
Halil, es-Seyyid; 171
Halil, Kara, Efendizade; 180
Halit Efendi, Defterdar; 41
Hamide Hatun; 61, 178
Hamza Bey; 38

.-

Hamza Çelebi; 171
Hamza Efendi ibn, Mektübi, Sadr-i Ali;155
Hamza el-Hace; 202
Hanife Hatun; 177,200
Hasan Ağa ibn Ali, es-Seyyid; 119
Hasan Ağa ibn Yunus; Silah-dar;
Hasan Ağa, el-Hace; 19, 195
Hasan Ağa, es-Seyyid, Çeribaşı; 29
Hasan Ağa, es-Seyyid, Serkatip; 121
Hasan Ağa, Hacı, Menteşezade; 15, 19, 20, 25, 29
Hasan Ağa, Hazine-dar; 107, 112
Hasan Ağa, Miralay-I Lefkoşa; 29
Hasan Ağa, Yörük, Hacı; 19
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Hasan bin Abdullah; 7
Hasan bin Ali; 7
Hasan bin Mehmet, Molla; 113
Hasan bin Musa, Molla, Debbağ; 52
Hasan Çavuş; 203
Hasan Çelebi; 41
Hasan Efendi, Hacı, Çulhazade; 118
Hasan Efendi ibn Hüseyin; 119
Hasan Efendi, Muhzırzade; 50
Hasan Kapudan, es-Seyyid, el-Hace; 164
Hasan Paşa, es-Seyyid; 140, 144, 184, 199
Hasan Paşa, Yemişçi; 1 78
Hasan, Berber; 178
Hasan, Deli; 157
Hasan, el-Hace, Canbaz; 177
Hasan, Kasap; 1
Hatice Hatun; 176, 199, 201, 202
Hatice Molla Kadın; 15.
Haticetü'TKübra, Ümmü'l-mü'minin;

23

Hatım Hatun; 180
Havva Hatun; 174,200
Herem Ağa ibn-i Abdülmennan; 36
Hızır Efendi, Derviş; 123, 125
Hocaoğlu, Arabacı; 161
Hüdaverdi; 195, 196
Hüseyin Ağa ibn Abdullah, Kethüda-yı Bevvaban; 103
Hüseyin Ağa ibn Ali, Mirahür-i Sadr-i A.Ii; 104
Hüseyin Ağa ibn Ömer, el- Hace, Kapıcılar bölükbaşısı; 155
Hüseyin Ağa ibn Ramazan, el-Hace, Emin-i Tersane-i Amire; 103
Hüseyin Ağa, es-Seyyid, Menteşe-zade Alaybeyi; 32
Hüseyin Ağa; 25
Hüseyin Efendi bin Hacı Hasan, es-Seyyid, el-Hace; 48, 49
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Hüseyin Efendi İbn Mahmut, Katib-i Yeniçeriyan-ı Dergah-I Ali; 103
Hüseyin Efendi, Bafi, el-Hace; 129, 130
Hüseyin Efendi, es-Seyyid, Bicanzade; 134
Hüseyin Efendi, es-Seyyid, el-Hace, Kazzaz; 52
Hüseyin Efendi, es-Seyyid, Mukayyit; 5
Hüseyin Efendi, Müezzin; 1 78
Hüseyin Kapudan; 165
Hüseyin Paşa, Kayıkçı; 191
Hüseyin, Baba, Hattat; 1
Hüseyin, Bahçecioğlu, Basmacı; 129, 130
Hüseyin, es-Seyyid, el-Hace, Fellah; 17, 29

Hüseyirıel-Hôcc, Na'lband; 69
Hüseyin, Muhzır-i Kassam; 5
Hüseyin, Pekmezci; 167
Hüseyin, Vaiz; 1
Hüsrev Bey, Mir-liva-yı Gime; 41

i
İbrahim Ağa, el-Hace; 29, 176,206
İbrahim Beşe; 167
İbrahim Bey; 39, 96
İbrahim Boğusçu el-Hace; 191
İbrahim Çelebi ibn el-Hace Ahmet, Seyyid; 106
İbrahim Çelebi; 166
İbrahim Efendi bin Halil, el-Hace, Attar; 118, 129, 130
İbrahim Efendi bin Hasan Efendi, es-Seyyid, Hafız; 2, 3, 24
İbrahim Efendi es-Seyyid; Fahru-l-küttab; 17, 29
İbrahim Efendi ibn Ali, Katip; 103
İbrahim Efendi İbn Yusuf Bey; 103
İbrahim Efendi, Tezkire-i Evvel; 107, 111
İbrahim Efendi, el-İmam li-cami-i İbrahim Paşa; 127
İbrahim Efendi, es-Seyyid; · 173
İbrahim Efendi, Hacı; 130
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İbrahim Efendi, Uzun, el-Hace; 118
İbrahim Han; 106
İbrahim Hocazade, el-Hace; 160
İbrahim Paşa İbn Selim, el-Hace, el-Vezir, Kapudan; 103
İbrahim Usta; 167
İbrahim, el-Hace, Buğdaycı; 106
İbrahim, el-Hace, es-Seyyid; 166, 173, 176, 188
İbrahim, Hacı, Basmacı; 1
İbrahim, Yenağerili, Tüccar; 130
İdris Efendi; 1 77
İleyda; 163
İsmail Ağa ibn, Selam Ağası; 155
İsmail Ağa; 18, 20, 29
İsmail Çelebi; 205
İsmail, Molla; 160
İsmail; 187, 194
İstefan, Tabib; 176
İstefan, Terzi; 191
İsvador Rumanoğlu; 194
iva Zimmi, Sakka zevcesi; 159

K
Karapet-i Zimmi, Makasçıoğlu; 162
Kargur, Kuyumcu; 192
Kasım Ağa; 180
Kişfer Efendi; 64
Koca Çavuş; 121
Korkut Efendi, ed-Defteri bi-Cezire-i Kıbrıs; 41
Kosta.Zimmi; 163
Kürekçi, Fotaki; 174
Kürt Mestanoğlu; 44
L
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Lundari Zimmi; 161
Lütfullah Efendizade;

18

M
Madros Zimmi; 196
Mahmut Ağa, Muhzır; 172
Mahmut Bey ibn-i Abdüldeyyan; 37
Mahmut bin Hasan, Molla, Ser-muhzıran; 5
Mahmut Paşa; 213
Manul Zimmi, Değirmenci; 163
Mehmet Ağa, Derdar-ı Mağusa; 42
Mehmet Ağa ibn Abdullah, Silahdar; 156
Mehmet Ağa İbn Mustafa, El~Hacc, Serçavuşan-i Dergah-I Ali; 103
Mehmet Ağa Muhzırağası; 129
Mehmet Ağa Muhzırbaşı; 134
Mehmet Ağa, Cündi; 187
Mehmet Ağa, es-Seyyid, Çubukçu; 188, 194
Mehmet Ağa, es-Seyyid, el-Hace; 116
Mehmet Ağa, Serbevvabin; 204
Mehmet bin Mahmut bin Seyyid Ahmet Efendi, Duacı, Derviş; 122, 123
Mehmet bin Mehmet, Arap Molla, Müezzin, Kara, el-Hace; 2,5
Mehmet Çelebi, Camcı; 197
Mehmet Çelebi, Kadızade; 192, 197, 199
Mehmet Çelebi, Kürekçi; 164
Mehmet Efendi bin Abdullah; 45
Mehmet Efendi bin Abdülmennan Efendi; 6
Mehmet Efendi bin Hüseyin, Hafız, es-Seyyid; 48
Mehmet Efendi bin Hüseyin, Hafız, es-Seyyid; 48, 52
Mehmet Efendi bin İsmail, el-Hace, Cami-i Cedid Hocası; 2
Mehmet Efendi es-Seyyid; 28
Mehmet Efendi ibn Feyzullah, el-Hace, Katip; 113
Mehmet Efendi ibn.Nasüh, Hacı, ... İmamı; 128, 129
Mehmet Efendi ibn, es-Seyyid, Avni, Serhalife, Mektübi Sadr-ı Ali; 155
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Mehmet Efendi, Tabib; 180
Mehmet Efendi, Çavuşzade; 185
Mehmet Efendi, ed-Defteri bi-Cezire-i Kıbrıs; 41, 102
Mehmet Efendi, el-Mevlevi, Arif; 127
Mehmet Efendi, Engüşterzade; 52
Mehmet Efendi, es Seyyid, Hafız, İmam-ı İplik Pazarı; 52
Mehmet Efendi, İmam; 160, 161
Mehmet Efendi, Karabaş, Ser-küttab-ı Mahkeme-i Şer' ıyye; 107
Mehmet Efendi, Katib-i Vekayi'; 107
Mehmet Efendi, Mukimzade, el-Kadı bi-Medine-i Galata; 102
Mehmet Efendi, Sahhaf; 203
Mehmet Efendi; 67
Mehmet el-Hace Tüccar, Kolukesik; 129
Mehmet el-Hace; 167
Mehmet Emin Ağa; 201
Mehmet Emin Efendi, Anadolu Kisedan; 209
Mehmet Halim Rafik ibn-i Mustafa es-Seyyid; 208
Mehmet ibn Serrao Ali; 129
Mehmet Paşa, Yeniçeri; 157
Mehmet Sadık; 203
Mehmet Sadrizade, el-Mevlevi, eş-Şeyh; 127
Mehmet Sait Ağa bin Ahmet; 8
Mehmet Şakir, İstanbuli, Mübeyyiz-i Vakfiyye-i ibn Ali; 156
Mehmet, el-Hace Serrac; 127, 188
Mehmet, el-Hace, Hacı Hasan Oğlu; 18, 20
Mehmet, el-Hace; 42, 167, 191
Mehmet, Hacı, Debbağ; 49
Mehmet, Hacı, Hacı Hasan Oğlu; 18
Mehmet,Matyatİmamı;

1

Mehmet, Molla; 50
Mehmet, Yağlıkçı; 200
Meryem Hatun; 166

317

Mevlana; 124
Mıgırdiç; 165, 195
Mihail Zimmi; 161, 189
Molla Ali Fenari;204
Molla Ya'kup; 170
Muhammed Ağa es-Sipahi; 29
Muhammed, Hacı; 20
Muhammed, Abdullah El-Ensari, İmam-ı Salis,; 4, 10, 26, 34, 40, 51, 101, 117, 118,
121, 131, 132,133,152, 153
Musa Derviş; 127
Musa Efendi, el-Hace; 172
Musa Efendi, Piralı; 134
Mustafa Ağa ibn Abdullah, Ser-ğulam-ı Baki; 103
Mustafa Ağa ibn Abdullah; Vekil-i Harç; 156
Mustafa Ağa ibn, Kapıcılar Kethüdası; 155
Mustafa Ağa ibn, Ser-çavuşan-ı Divan-ı .Ali; 155
Mustafa Ağa, Kurbizade, el-Hace; 52
Mustafa Bey, Mir-liva-yı Mağusa; 41
Mustafa Çelebi, Muhzırbaşı; 127
Mustafa Çelebi; 42, 127
Mustafa Efendi Tezkire-i Sani; 111
Mustafa Efendi bin Mehmet; 8
Mustafa Efendi, Gümrük Emini; 208
Mustafa Efendi ibn Ali, Müderris; 103
Mustafa Efendi ibn Mehmet Muhasib-i Cezmiyye; 103
Mustafa Efendi ibn Yusuf Efendi, İmam-ı Cami-i Şerif-i Ayasofya: 30
Mustafa Efendi ibn-i Hüseyin; 119
Mustafa Efendi, el-Hace, Ayasofya İmamı; 52
Mustafa Efendi, Hamidi, el-Hace, Mahmut Paşa Mahkemesi Naibi; 213
Mustafa Efendi, ibn Bektaş, Müfti; 103
Mustafa Efendi, İmam; 179
Mustafa Efendi, Katib-i Yeniçeriyan-ı Dergah-ı Ali; 107
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Mustafa Efendi, Serrac, Akıl-daş; 127
Mustafa Efendi, Seyyid el-Hacc;22
Mustafa Efendi, Tezkire-i Sanı; 107
MustafaEfendi, Vaiz bi-Cami-i Ayasofya; 29
Mustafa ibn Osman; 127
Mustafa ibn Rıdvan; 127
Mustafa Kapudan, es-Seyyid; 188
Mustafa, Alacacı; 202
Mustafa, Çulha; 121
Mustafa, Debbağ, Ğavvas; 129, 130
Mustafa, el-Hace; 174, 188
Mustafa, Kara, Kumruoğlu; 20
Mustafa, Kömürcü, es-Seyyid; 168
Mustafa, Molla; 186
Mustafa, Odabaşı; 165
Mustafa, Yemenici; 1
N
Nasu Zimmi; 201
Nefise Hanım; 25
Nevres Zimmi; 193
Norsis Zimmi; 196
Nu'man Efendi ibn, Tezkire-i Sani; 155

o
OhanisZimmi; 195
Osman Ağa, ez-Zaim; 29
Osman Ağa ibn Mustafa Ağa; 129
Osman Ağa İbnü'l-Hacc, Kıbrıs Muhassılı Ser-bevvabin-i Dergah-ı Ali; 208
Osman Ağa, el-Hace, Şeraibzade; 129, 130
Osman Ağa, Tokatlı; 192, 197
Osman Beşe; 157
Osman Efendi bin Kara Mehmet Efendi, el Hace; 2, 5
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Osman Efendi İbn-i Karakaş Mustafa, el-Hace; 113, 115, 117
Osman Efendi, Cengizzade, el-Hace; 129
Osman Efendi, Enesizade; 171
Osman Efendi, es-Seyyid; 29
Osman Efendi, Hacı; 130
Osman Efendi, Hafız, Baflızade; 52
Osman Efendi, Zaim; 215
Osman Efendizade Mehmet Said Efendi; 8
Osman es-Sipahi; 29
Osman Zü'n-nureyn; 23
Osman, el-Hace, Debbağ, Şalvarlı; 129, 130
Osman, el-Hace, Türk; 17, 29
Osman, Hasan Çelebi Oğlu, Emir; 18
ö

Ömer Ağa ibn Hasan Ağa, Hazinedar-I Sadr-ı Alı;155
Ömer Ağa ibn-i Abdülmennôn; 209
Ömer Beşe, Pervaneci; 127
Ömer Bey; 1733
Ömer Efendi, es-Seyyid, el-Müfti bi-Cezire-i Kıbrıs; 127
Ömer el-Faruk; 23
Ömer, el-Hace; 193

p
Papa Törsisi Zimmi; 205
Pedrus Zimmi; 175
Piruzde Nasraniye; 194
Piyo Zimmi; 194

R
Rabia Hatun; 186, 193
Rahime Hatun; 158
Raif Kurizade Hasan Balı; 1
Recep Çavuş bin Evliya; 6
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Recep Efendi Kethüda, Şeyhu'Lislam; 107
Rıdvan Çelebi, Muhasib; 41
Rukiye Hatun; 160,165, 169,205

s
SahpuşZimmi; 174
Salındı Derzi Zimmi; 189
Salih Ağa; 206
Salih bin Hüseyin, Molla; 118
Salih Çavuş; 203
Salih Çelebi el-Hace; 164, 177
Salih Hacı, Lefki Tüccar; 129
Salih, el-Hace; 177
Saliha bint-i Ömer Efendi; 172
Selim bin Abdullah, Hafız; 48, 50
Serkis Zimmi; 162, 163, 175
Server Bey, Mirliva-yı Baf; 41
Seyfi Çelebi; 190
Siyavuş Bey; 192, 197
SüleymanAbdi, el-Hace; 127
Süleyman Ağa ibn Abdullah, Miftah Ağası; 156
Süleyman Ağa; 19, 170
Süleyman Efendiel-Mektübi;

107, 112

Süleyman Efendi İbn Abdullah Mektübi; 103
Süleyman Efendi İbn Mehmet.Katib-i Kethüda-yi. Sadr-ı Ali; 104
Süleyman Efendi; 175
Süleyman ibn Debbağ Hacı Hasan, Molla; 129
Süleyman Yörüğani el-Hace; 169
Süleyman Yörüğani, el-Hace; 169
Süleyman, Duhani; 187
Süleyman, Molla, Tuzlalı; 130, 134

ş
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Şaban çavuş; 7
Şerif Ağa; 52
Şerife Hatun; 69, 201
T
Toma Zimmi, Balıkçı; 179
Ü
Ümmü Haram bint-i Milhan; 24
Ümmü Gülsüm Hatun; 163
Üveys Beşe; 160

y
Yakup Ağa İbn Abdullah; Telhisi; 103
Yakup, Ebüyusuf, İmam-ı Sani; 133
Yani Zimmi, Bakkal; 179, 190
Yanyi Rahip; 170
Yenabut Zimmi; 202
Yenaki, Serrao; 170
Yorgi Zimmi; 159, 163
Yosef; 175
Yovan Zimmi; 196
Yusuf Ağa ibn-i.Habib Efendi; 141, 167, 169
Yusuf Bey İbn Mehmet; 104
Yusuf Efendi İbn Bekir; Devatdar-ı Sadr-i Ali; 104, 112
Yusuf Efendi, el-Hace, ibn-i Mehmet Efendi el-Hace; 30

z
Zeynelabidin Efendi; 41
Zübeyde Hanım; 199
Züfer, İmam; 4, 33, 46, 117, 132, 153
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4.2.2. YER İSİMLERİ İNDEKSİ
A
Abdal Cami'; 67
Abdisubaşı; 1 70
Abdüsselam; 179, 194
Acemoğlan; 204
Aksaray; 1 77
Akseki; 64
Alaattin Zaviyesi; 182
Alagadışi Tarlası; 123
Alat Meydanı; 63
Aliçelebi Çiftliği; 123
Alipaşa-yı Atik; 171, 174
Anadolu; 184
,

Arabacı Bayezid; 174
Arap Ahmet Paşa; 44, 130, 131
Arapkir; 213
Amavutköy; 94
Aşçıbaşı; 158
At Meydanı; 186
Atik Sırma Keşhane; 65, 74, 78, 79, 86, 87, 92, 105
Ayana; 37
Ayasofya;22,29,30,31,38,39,42,69,94,

114,115,146

Ayayorgi; 212
Ayazma; 212
Aydın Sancağı; 184

B
Babadağ;205
Baf; 41
Bahçekapısı; 208
Balabanağa; 204
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Baraşuka; 212
Bayram Bostanı; 167
Bekirpaşa Cami-i Şerif; 65
Bereketzade; 163, 205
Beylik Zindanı; 63
Beylikbağı; 211
Boldibo; 211
Bolu; 1, 8

C
Cami.•i Cedid, 2
Canusi; 72
Cerrahishak; 193
Cerrahpaşa; 188
Cihangir; 164, 170

ç
Çadırcı Ahmet; 201
Çakırağa; 169
Çelebi; 94
Çelebioğlu; 68
Çıkrıkçıkernal; 186
Çobançavuş; 192,197
Çorlu; 65, 69, 78
D
Daye Hatun; 199
Değirmenlik; 123
Derviş Efendi; 21 O
Dibni; 212
Dikko; 212

E
Ebe Hatun; 177
324

Ebesaltana Nasraniye; 163
Edime; 174
Eğlenci; 6
Elvanzade; 178
Eminsinan; 106
Etyemez; 170

F
Fenerkapusi; 170, 172
Fethiyye; 67
Fırat; 63

G
Galata; 60, 62, 63, 74, 94, 163, 179,205,211
Gazi; 210
Gaziler; 65, 78
Gime; 41, 124
Gorınca; 72
Goryani; 72
Gülfam; 88, 94
Gillham; 37
Gümrük-i Kebire; 208
H
Hace Hüseyin; 171
Hace İlyas; 167, 168
Hacı Hüsrev; 64
Halkalı; 66
Hamal Muhyiddin; 175
Hamzapaşa; 106
Harmeni; 212
Hasköy; 179,194,205
HaticeHatun; 175
Hızırçavuş; 168
325

Hirsofı; 70, 119,120
Hobyar; 65, 89, 90, 93, 95, 209
Hocaali; 163
Hocahayrettin;

187, 190

Holi;65
Hüseyinağa;

65,203

i
İbrahimpaşa; 15, 69,167,209
İskele; 212
İstanbul; 62, 63, 64, 65, 67, 68, 79, 86, 105, 148, 167, 177, 180, 185, 189,199,208
İsterincelüka; 20, 212

K
Kalenderhane; 196
Kalmu;·212
Kanlıdere; 212
Karakemerli; 64
Karkut Deresi; 21 1
Karpaz; 142
Karye-i Toksanyüz; 72
Kasapavaz; 173
Kasımpaşa Kasabası; 60, 63, 64, 74
Katika; 71
Kôtipmuslihiddia; 177
Katipsinan; 192, J 97
Kefere; 159, 161
Kepenkçi İshak Mescid-i Şerifi; 181
Kethüda Vakfı; . 106
Kıbrıs Ceziresi; 9, 15, 17, 28, 36, 37, 41, 42, 44, 48, 113, 119, 123, 127, 129, 141,
142, 145,208,210, 217
Kocamustafa Paşa; 175, 191
326

Korkut Hamamı Harkı; 44
Koruk Mahmud; 65
Kostantiniyye; 65, 74, 89, 92, 141
Körükçübaşı; 68, 188
Kubrastu; 18
Kumkapı; 1 73
Kumyolu; 78
Kurabiyeciler Sokağı; 204
Küçük Karaman Hamamı; 64
Küpeli-Ayazma; 64
. Küsbeciler Hanı; 68, 78
L
Lefke; 129,130,212
Lefkoşa;2,6, 15,29,30,38,39,41,42,44,48,
Lima; 212
Limaso Nahiyesi; 71
Locna Mezra'; 72
Lokada;212
Lora; 212
Lori Tarlası; 212
Lubiru; 212

M
Mağusa; 37, 38, 39, 41, 141,142, 145
Malatiya Karyesi; 119
Marmara Karyesi; 72
Matyat; 1
Medine; 99, 110, 111, 148
Mehmet Han Cami-i Şerifi; 64
Mekke; 108,109,110,111
Memi Mahallesi; 167, 188
Mercanağa Çarşısı; 68
327

113,119,123,129,210,212

Meydancık;

65

Meyyit İskelesi; 62, 63
Mimarsinan

Mahallesi;

Mirahür Mahallesi;

1 72

189, 193,196,201

Muhsinehatun Mahallesi; 192
Mustafapaşa-yı Atik Mahallesi; 167, 176, 177
Müeyyidzade Mahallesi; 191
Müftisaliçelebi Mahallesi; 194
N
Nazırlı Kasabası; 184
Nevbethane, 123
Nişancıpaşa-yi Atik; 173

o
Omorfo; 210,211
Oruçgazi; 141, 144

ö
Ömeriyye; 115, 119

p
Pazarbaşı; 158, 160, 163
Pazaryeri; 184
Pidre; 19, 210, 211, 212
Pindaye; 21O
Piromişte; 72
Piskobi; 18, 71
Poli;74, 71

R
Ranya;212
Reis; 157,159, 160, 161
Rum Mehmet Paşa; 206
Rum-ili Vilayeti; 71, 102
328

Rüstempaşa; 68

s
Safiye Sultan; 189
Sakızağacı; 69
Samaçeri; 18
Samatiye; 171
Sancaktar Hayrettin; 176, 187, 190
Sarıkız; 186
Semyo; 70
Serraçishak; 178, 200
Sertarikzade; 172
Seydibey; 202
Sinançavuş; 187
Sinanpaşa; 65, 187
Sirana; 70
Siroz; 72
Sofiler; 148
Subaşı; 72
Suğanağa; 141, 143, 180
SuhtaSinan; 177,186,200
Sultan Bayezid; 95, 165, 170, 176, 179
Sultan Çiftliki; 69
Suludere; 212
Sulumanastır; 195
Suriçi;·72
Surili; 70
Sünbüllü; 120

ş
Şehr-emin; 67
Şeyh Alaaddin; 148
Şeyh Ferhat; 173
329

Şiştak; 72

T
Tahta ..minare; 168, 172
Tahtelkal'a; 1
Takiyyeci; 67
Tarhun; 123
Tavşantaşı; 141
Tavukpazarı; 65
Timurkapu; 199
Tireci; 202
Tophane; 48,163, 164,165, 188, 191
Turşucu; 205
Tuzla; 41
Tülbentçi Hüsamettin Mahallesi; 193

u
Uluyol; 67

Ü
Üsküdar;88, 157,206,210
Üsküplü İbrahim Çelebi; 94
Üsküplü; 94
V
Valliyo Hori; 212
Vasilici; 21 1
Viranşehir; 8
Vizaceri; 19

y
Yedikale; 63, 167, 168
Yenağer; 129
Yenikapu; 67

330

Yeniodalar; 148

z
Zeytun Mahallesi; 189, 190
ZihneKazası; 71

331

4.2.3. ÜNVAN VE LAKAPLAR İNDEKSİ

A
Abdal; 67, 89, 90
Ab-gış; 91
Abrahi; 144, 145
Ağa; 180, 199,203,206,208,209,214, 36, 8, 148, 149, 19, 103
Akıl-daş; 127
Alacacı; 202
Alaybeyi32
Alim; 15, 21
Amirü'l-haziiin; 155
Arabacı; 161, 174, 187,

Arabacıbaşı; 68
Arap; 130, 131,2,44

Ashab-ı güzin; 49
Ashab-ı tebiiyi~i müstekime;138
Aşir-han; 147
Aş-paz;

22, 93

Atşan; 109
Attar; 118, 129, 130
Avni; 155
Azizü'l-aviitıf; 97

B
Baba; 1, 167
Babadağlı; 205
Bafı; 129, 130
Bahçecioğlu; 129
Bahiri'ş-şeref; 149
Bakkal; 134, 179, 190
Baklacı; 159
Balıkçı; 1 79

332

Baltacı; 190
Basmacı; 1, 118, 129, 130
Başçavuş; 29
Bedreyn; 40, 134
Berber; 178
Beşe; 127,158, 160
Bevvab;80,83,86,88,90,215
Bey;37,38,39,41,42
Beylerbeyi; 36
Bicanzade; 134

Boğusçu; 191
Bostanı; 194
Buğdaycı; 106

Buhüri; 77, 84, 91
Büzmeci; 168
C
Ca'bi; 75, 113, 131,149,215
Cahi'l-mürıi': 141
Cah-i-refi' -i namı; 73
Camcı; 197
Cami'u'f-meharnid ve'I-meali; 208
Camii'f-rnehamid ve'f-mekarim; 107, 112, 141
Canbaz; 177
Celilü' l-avarif 96
Celllü'l-kadr; 121
Celilü'l-kadr; 72,73, 79
Cengizzade; 129
Cerrah; 188, 193
Cesur; 83
Cezllü'I-avatıf

105,109

Cezilü'I-hayrat; 78
Cihar-I yari ba-safa; 49

333

Cündi; 187
Cüz-han; 88

ç
Çadırcı; 201
Çakırağa; 169
Çavuş; 6, 7, 121, 168, 187, 192, 197,203.
Çavuşzade; 185
Çelebioğlu; 68
Çeribaşı; 29
Çıkrıkçı; 186
Çizmeci; ·190
Çoban; 192,197
Çolak; 19
Çubukçu; 188
Çulha; 121
Çulha-zade; 1 18
D
Darnatzade; 205
Debbağ;49,52, 129,130
Defterdar; 41, 155
Defteri; 41, 102
Değirmenci; 163
Der-ban; 83
Derdar; 42
Ders-i am; 9
Derviş (ç. Dervişan); 84, 86, 87,122, 123, 127, 195, 210
Derzi 106, 189, 191, 192
Devat-dar; 104
Devatdar; 112
Develi; 134
Devir-han; 76, 89, 105, 147
Devletlü; 184,205,216
334

Duacı; 123
Duhani; 186

E
Ebe; 177
Ebu'l-feth; 64
Ecza-han; 88, 108,109
Efazıl; 102
Ehl-i sülük; 85
Eimme; 51,153
ı

Eimme-i din-i a'Iam; 126
Eimme-i eslaf; 4, 11, 47, 133,217
Eimme-i eşraf; 51, 198
Eimme-i kibar; 46, 100, 152
Eimme-i müçtehidin; 40, 207
Eimme-i selase; 3, 32, 33, 46, 116, 117, 132, 152
Eimmeti'f-müctehidin; 34,217
Emin-i tersane-i amire; 103
Emir; 42
Emir-i müslimin; 208
Erı'am-han; 88
Enesi-zade; 171
Engüşterzade; 52
Ensari; 153
Erbab-ı basair-i selime; 138
Eşrefl'f-vera; 119

F
Fahr-i erbab-ı tastir ve'l-kalem; 103
Fahr-i erbab-i'l-ızz ve'I-madrif 155
Fahr..i erbabi'f-maarif 156
Fahr-i kainat; 114
Fahru'f-a'bôr ve'I-a'yün; 29
Fahru'l-a'yôn; 37, 39, 103, 155, 156, 184
335

Fahru'l-akran; 103, 104, 155, 156
· Fahru'l-eimme; 127
Fahru'l ..emasil ve'l-akran103, 155
Fahru'l-emdsil ve'l-eşbahl07
Fahru'l-emsal; 29, 104
Fahru'I-eşbah; 29,103, 104
Fahru'l-huteba; 127
Fahru'l-kudat; 107
Fahru'l-küttab; 29
Fahru 'l-muhadderatl 5
Fahra's-saadat-ıkiram;

127

Faruk; 23
Pôyizü'f-blrr ve'l- hayr; 110
Fellah; 17, 29
Ferraş; 79, 215
Ferraş-ı imaret; 83
Ferraş-ı mekteb; 90
Ferraş-ı meydan; 80, 86

G
Gözlükçü; 167
Gümrük emini; 208
Gümrük katibi 166
Ğavvas; 129, 130

-

H
Habib-i hüda; 108
Hacc2,8, 12,17,29,30, 7129, 130,174,175,176,177,178,188,191,193,194,
199,213,204,208
Hace; 113
Hacegan "hoca'nın ç."; 8, 44
Hacı; 1, 18, 19, 20, 63, 119, 121, 195
Hademe; 90, 91, 146
Hadim; 148
336

Haffaf; 175
Hafız;3,22,24,25,31,48,50,

75,85, 109

Hakim; 3, 4, 7,11, 27,33, 34, 40, 50, 51, 98, 101, 117, 118, 120, 121, 124, 126, 132,
153,183,198,207,216
Halife; 60, 74, 78, 90, 93, 107, 143, 144, 145
Hamele-i kur'an; 22,24
Hamidi; 213
Hammal; 93, 175
Hammômi; 178
Hasaneyn; 24
Hatib; 42, 44, 45, 75, 89, 127, 213, 215
Hattat; 1
Havakin-i mualla- şan; 55
Hazine katibi; 107, 112, 156
Hazine-dar; 72, 107; 1 12
Hilafet-penahi; 71
Hoca; 5, 42,163, 181, 187,213
Hocaoğlu; 161
Hocazade; 160
Huffaz; 108, 110, 143
Hurde-bin;83
Hüccetü'l-hakk; 100
Hükkam; 105, 108
Hümam-ı ethaın; 26, 99, 125
Hümam-i akdem; 1 O, 34, 51

i
İftihôr-ı ümera ve'f-ekabir; 102
İmam; 1, 4, 10, 30, 31,52, 75, 91,100,114,119, 127, 129, 146, 148, 160, 161, 168,
169,171,179,187,203,213,215
İmameyn;4,34,40,41, 125,133,153

İmam-ı a'lem-i efdal; 153
İmam-ı a'zam; 4, 34,40, 46, 51, 99, 116, 117,120, 125, 133, 152
337

İmam-ı ensari; 33, 117
İmam-I salis; 4, 100, 121

İmam-ı saınedani; 152
İmam-I sanı; 1, 4, 10, 26, 27, 42, 121, 133
İmaretşeyhi; 82, 92
inayetlü; 184,205
İzzetlü; 107, 112, 155, 156
İzzü'l-menba'; 107, 111
K
Kadı (ç.kudat); 39, 102, 109, 110, 111, 124,154
Kadızade; 192, 197
Kalaycı; 205
Kalpakçı; 159
Kandilci; 80
Kapıcılar bölükbaşısı; 155
Kapıcılar kethüdası; 155
Kapudan; 103,165,188
Kara; 20, 180
Karakaş; 113
Kasap; 1, 121, 173
Kase-şür; 83
Kasibetü'f-meberrat; 2
Katib; 75
Katih-i hazine; 104
Katib-i kethüda; 104
Katib-i kilar; 82
Katib-i vekayi': 107
Katib-i yeniçeriyan-ı dergah-ı ali; 103, 107
Katip; 103,113,149,177,192,197
Kayıkçı; 191
Kayyim; 77, 79, 89, 148, 181
Kazasker; 84, 86
338

Kazzaz; 52, 176
Kefil-i milli; 31, 45
Kepenkçi; 181
Keresteci oğlu; 192
Kerestecizade; 204
Kesiru'l-avdrif 98, 108
Kesiru'l-avatıf 96
Kesiru'l-hayr; 82
Kesirü'l-avdtıf 86
Kesirü'f-hayr; 98
Kesirü'J-meberrat; 78
Kethüda; 6, 73, 104, 106, 107, 112, 140,
Kethüda-yı bevvaban; 103
Kethüda-yi çavuşan; 42
Kıdve-i arifin; 127
Kıdve-i ashabi'f-mecd; 155
Kıdve-i ekarim-i müste'hilin;73
Kıdve-i emacid ve'I-ekarim; 6
Kıdve-i erbab-ı tahrir; 103
Kıdve-i erbabi'l-mecd; 73
Kıdve-i müstahdimin; 72
Kibar; 51
Kilari; 82
Kisedar; 209
Koca; 121, 191
Kocamustafapaşa; 175, 176
Kolukesik; 129, 130
Koruk; 65
Kömürcü; 168, 195
Körükçibaşı; 68, 188
Kudat; 107
Kurra; 22, 29

339

Kuşakçı; 190
Kuyumcu;

192

Kürbizade; 52
Kürekçi; 163, 164, 174
Kürsi-nişin;

147

. Kürt; 44
Küsbeci; 68

L
Lefki; 129, 130

M
Makasçıoğlu; 162
Me'zün bi'l-ifta; 28, 32, 45
Mektübi; 103,107,112,155
Melce-i selüüni'l-ülem; 155
Menbe'-i mekarim; 155
Menteşe-zade; 32
Merhametlü; 184
Meşayih-i islam; 97, 101
Mevlana; 208,216,217
Mevlevi; 127
Miftah ağası; 156
Miftah-I fütüh-ı maarif; 102
Mir-ahür; 104, 189,193, 196, 201
Miralay; 29
Mir-i miran; 39
Mir-liva; 41
Misbah-i sunüf-i dakayik ve avarif; 102
Molla; 1, 2, 5, 15, 30, 42, 50, 52, 113, 118, 129, 130, 134, 160, 170, 186
Mualla-kadr; 94
Muallim; 77, 90, 93, 143, 144, 145, 214
Muarrif; 38, 77, 91, 105, 146
Muhaddis; 147
340

Muharrir-i hıırüf; 42
Muhasebeci;

217

Muhasib; 41
Muhassıl; 44, 116, 208
Muhtar-ı eimme-i ahyar; 152
Muhzır; 172
Muhzırağası;
Muhzırbaşı;

129
127

Muhzırbaşı134
Muhzır-i.kassam
Muhzir-zade

5

50

Muid181
Mukarrab-i rükn-i saltanat-I rcfi'a 73
Mukayyid; 5, 9, 24, 25, 31, 39,45,46,
Mukimzade;

102

Mübeyyiz-i vakfiyye;
Müctehid;

50

156

133

Müderris; 8, 28, 45, 81, 92, 115,J31, 181,
Müeyyid-zadel

91

Müezzin; 5, 76, 79, 89, 105, 114, 146, 148, 178, 215
Müfahhir-i a'yan; 107
Müfahhir-i emasil; 112
Müfahhir-i erbabı 't-tahrir;
Müfahhir-i küttôbi'f-kirdm;

107
103, 107, 112

Müfessir; 147
Müfti; 9, 45, 103, 127, 194,
Mühürdar; 72, 104, 112, 156
Mürtaza; 23
Müsebbil-i hayrat; 74
Müşir-i müfehham;
Mütesellim;

103

8

341

Mütevelli; 3, 4, 7, 8, 10, 17, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40, 44, 45, 46, 48, 50,
51, 73, 78, 85, 94, 98, 99, 100, 101, 102, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 120,
123, 125, 130, 131, 132, 133,145, 150, 151, 152, 183, 198,199,206,209,214,215,
216
Müvekkil; 3, 9, 10, 27, 30, 31, 37, 38, 40, 48, 49, 50, 74, 91, 99, 113, 115, 116, 117,
119, 130, 199
N
Na't-han; 76, 91, 105, 146
Naibü'l-eşraf 28, 213
Nakip-kase; 83
Nakkad; 83
Nalbant; 121
Nasraniye; 194, 196
Nazır; 39, 98, 108, 149, 150, 189
Necabetlü; 155
Nişancıpaşa; 173
Noktacı; 88
Nuhbet-i erbübi't-tahrir ve't-takrir; 155
NCır-i dide-i resülüllah; 23

o
Odabaşı; 165
Ordulu; 118
p
Pabuçcu; 1,118
Padişah; 56, 57, 74, 91
Papa; 195,202
Paşa; 1, 15, 18, 19,36, 37, 44, 65, 68, 77, 103,130,131,144,167,171,174,184,
191, 199,203, 209, 213
Paşa; 188
Pehlivan;29
Pekmezci; 167

342

Pervaneci; 127
Piralı;134
Pirinçayrıtlayıcı; 83
Pirinçcibaşı; 160
Pirinçekici; 165

R
Rahip; 170
Rakı-i rnedôrici'r-rutebi'l-aliyye;

73

Rasih-i ilmi'l-bazih; 99
Refi'u'J-makam; 102
Reisü'J-küttdb naili; 155
Reisü'l-küttab; 103, 107, 111
Resül-i sakaleyn; 87, 108
Rum; 206
Rumanoğlu; 194

s
Saadetlü;32,44, 141,155,208
Sadat; 110
Sadrazam; 84, 216
Sadrazam-I efham; 58
Sadr-i ali; 103
Sadri-zade; 127
Sahhaf;203
Sahibetü'l-hayrat; 2, 15, 25
Sahib-i avatıf've mekarim; 73
Sahib-i hayr; 62, 72, 73, 79, 88, 94, 99, 108
Sahib-i hayrat; 119
Sahib-i idôreti'J-müni'; 73
Sahib-i serirü'f-ictihad; 100
Saka-başı; 109, 110, 111
Sancaktar; 176, 190
Sandukacı; 109
343

Sarıkız; 186
Seccade-nişin-i İrşad; 80, 84, 85
Seccade-nişin-i meşihat; 80
Selam ağası; 155
Selatin-i al-i osman; 55, 87
Seraydôr; 163
Serbevvabin; 116, 204, 208
Serçôvişôn-ı dergah-I ali; 103, 111
Ser-çavuşan-ı divan-I ali; 155
Serğulam-ı baki; 103, 107, 112
Ser-halife; 155
Serkatip; 121
Ser-küttab-i mahkeme-i şer'ıyye; 107
Ser-muhzıran; 5
Ser-müşavir-i dergah-ı ali; 107
Serrac; 127,129,170,178,188,200,202,203
Sertarikzade; 172 ·
Seyyid; 3, 17, 24, 28,29, 32,106, 116, 119, 121, 123, 127, 134, 155, 164, 166, 168,
171,173,179,184,188,199,

208,209

Seyyideyn-i bedreyn; 84
Sıbyan; 93, 94
Sıddik;23
Sıddika; 23, 49
Silah-dar; 104, 156
Sipahi; 29
Sirac-i ümmet-beyzô; 33
Siraci; 146
Siracü'f-ümmet ve kaşifü'l-ğumme; 125
Sofiler; 148
Su nazın; 79
Sufi; 45, 113
Suhta;177,186,200
344

Sultan;56,63,64,71,87,88,95,

108,122,137,147,165,170,176,179

Suyolcu; 39, 78, 107, 176
Suyolcular kethüdası; 79

ş
Şalvarlı; 129, 130
Şefi' -ı usat; 87
Şefi' -i rüz-i ceza; 108
Şehin-şôh; 71
Şehr-emin; 67
Şehr-i yar; 182, 204
Şeraibzade; 129, 130
Şevket-cihandar; 182
Şevketlü; 77
Şevket-meab; 142
Şeyh;28,64,127, 148,173,182
Şeyhu'l-haram;. 109, 110, 111
Şeyhu'l-kurra; 105
Şeyhülislam; 84, 86, 97, 107

T
Tabbah; 82,83
Tabib; 176, 180
Talebe (ç.tullab}; 87, 148,181
Tanburcuoğlu; 173
Tekye şeyhi; 81, 92
Telhısi; 155
Tezkire-i evvel; 103, 107, 111, 155
Tezkire-i sani; 103, 107, 111, 155,
Tireci; 202
Tokatlı; 197
Türi'I-eşemm ve'l-hayr; 99
Tuzlalı; 134
Tüccar; 129
345
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Tüccar; 130
Tülbentçi; 193
Türbedar; 91
Türk; 29

u
Umde-i hademe; 72
Umdet-iashabi'ş-şeref;

73

Umdet-i erbab-ı-tahrlr ve'r-rakam; 103
Umdet-i erbab-ı't-tastir; 104
Umdet-i erbabi'l~cah ve'l-celal; 155
Umdet-i erbabitl-kalem; 155
Umdet-i erbübi't-tahrtr: 107, 111
Umdet-i mevaU; 102
Umdet-i müderrisini'f-kiram'B
Umdet-i ulemai}l-amilin; 28
Umdet-i uleıııai'l-fadılin; 28
Umdet-i nlenıai'l-izam; 127
,:,.,·.;

Umdet-i uleınai'l-müderrisin; 28
Umdet-i ulemai'l-vaiz 29
Umdetü'l-ariiın ve'J-etkıya; 124
Umdetü'I-ekabir ve'l-a'bar; 29
Umdetü'f-ekabisve'Leôzim;

103

Umdetü'f-emacid ve'I-eali; 208
Umdetü'Lemaeidve'l-ekôrim;
Umdetü'f-mesakiri; 127
Usta; 167
Utüfetlü; 116, 184
Ü
Ümen~217
Ümınü haram· 24
'
Ümmü'l-mü'minin; 23
Üsküplü;94

107;112, 141,155

Üstad; 107

V
Vaiz; 1, 29, 76, 147,215
Vakıf; 7, 10, 11, 26, 46, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 94, 96, 97, 98, 99, 105, 106,
107, 108, 109, 110, 112, 118, 122, 125, 133, 136, 146, 148, 151, 152, 157, 199,200,
202, 214, 215
Valid; 148
Vüzı'u'l-müsebbelat 73
Vekalet-i sabite36
Vekil; 3, 8, 10, 26, 27, 40, 99, 101, 113, 117, 119, 130, 132, 133, 134, 199, 206
Vekil-i harç; 156
Vesiu'f-avütıf; 94
Vezir; 103, 139, 157, 184
Vezir-i a'zam; 184
Vülat (veli'nin ç.); 124

y
Yağlıkçı; 200
Yanağeri; 130
Yemenici; 1
Yemişçi; 178
Yenbü'ul-fezail; 102
Yeniçeri ağası; 205
Yeniçeri muharriri; 6
Yeniçeri; 157
Yörüğani; 169
Yörük; 20

z
Zahid; 75
Zaim; 29, 205
Zehra; 23
Zevi'I-ihtirüm; 108
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Zevi'l-kadri's-sômi; 73
Zi'l-mehasin; 72
Zi'n-nureyn; 23
Zimmi; 158, 159, 160, 161, 162, 163, 167, 168, 179, 189, 194, 196,201,202
Zü'f-kadri'Lesami;
Zü'l-kadri'r-refi';

103
107, 111, 141

Zübdet-i ashabi't-tastir ve'r-rakam; 103, 107, 155, 111
Zübdet-i eali; 102
Zübdetü'f-aşikin ve'I-evliya; 124
Zübdetü'I-emacid ve'l-eali; 107, 111
Zühru'I-ekiffü ; 112
Zühru'l-emasil ve'l-ekiffa; 107, 112
Zühru'l-eşbah; 107, 112
Zührul-kudat; 107
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