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ÖNSÖZ
Yazılı belgeler bir milletin tarih, ilim, kültür, medeniyet, sanat, teknik ve
kültürel değerlerine ıĢık tutan en önemli belgelerdir. Bu belgeler üzerinde yapılacak
her akademik çalıĢma, milletlerin tarihini önemli ölçüde gün yüzüne çıkaracaktır.
Sosyal hayatımızın her alanında yer alan, kültürümüzü, medeniyetimizi,
değerlerimizi Ģekillendiren kurumların baĢında hiç kuĢkusuz vakıflar gelmektedir.
Sosyal yardımlaĢmanın en önemli müessesesi olan vakıflar, hayırsever, kadirĢinas
kiĢiler tarafından baĢkalarının faydalanması amacıyla, sırf Allah rızası için kurulmuĢ
müesseselerdir. Türk-Ġslam kültürünün derin izlerini taĢıyan, günümüzde karĢımıza
bir cami, medrese, çeĢme, sebil, kütüphane, Ģifahane, yol, köprü, imaret, hamam, su
arkları vb. olarak çıkan birçok vakıf eseri görülebilmektedir.
Osmanlı Devleti‟nin 308 yıl hüküm sürdüğü Kıbrıs'ta birçok vakıf kurulmuĢ,
böylece adanın sosyal, ekonomik ve kültürel yaĢamı zenginleĢmiĢtir. Vakıflara ait
birçok mülk yâda eserler zamanla tahrip olsa da, bir Ģekilde el değiĢtirse de adanın
değiĢik yerlerinde bu mülk ve eserlere rastlamak mümkündür.
Vakıf belgeleri (vakfiyeler) yazıldıkları dönemin toplum yapısı, yaĢam tarzı,
sosyal iliĢkileri, ekonomik durumu hakkında ipuçları veren önemli tarihi vesikalardır.
Bu ipuçların izlerinin sürülmesi vakfiyenin yazıldığı dönemin daha iyi anlaĢılmasına
katkı sağlayacaktır. Osmanlı medeniyetinin izlerini günümüze taĢıyan vakıf
eserlerinin hukuki statü belgesi olan vakıf belgelerinin incelenmesiyle Osmanlı
Kıbrısı‟nın kültürel, sosyal ve ekonomik dinamikleri büyük ölçüde ortaya çıkacaktır.
Bu gayeyle Kıbrıs vakıf belgelerinin (vakfiyelerin), Osmanlıca aslından Türkçeye
transkripsiyon çalıĢması yapılmıĢtır.
Yakın Doğu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Osmanlı Paleografyası
ve ArĢivcilik Eğitimi Ana Bilim Dalı'ndaki eğitimim sürecinde, Üniversitenin ve
saygıdeğer hocalarımın bana vermiĢ oldukları bilgiler ıĢığında, en iyisini yapma
hedefiyle oluĢturmaya çalıĢtığım bu tez çalıĢmamda hatalarım, eksikliklerim,
yanlıĢlarım, gözden kaçan noktalar elbette olmuĢtur. Bundan dolayı Ģimdiden özür
diler, bu tezin tarihe ıĢık tutması bir tarafa; bizden sonra vakıf belgeleri ile ilgili
akademik çalıĢma yapmak isteyenlere, önemli bir kaynak olmasını temenni ederim.
ÇalıĢmama katkı sağlayan herkese teĢekkür ederken, özellikle, bana rehberlik
ve danıĢmanlık eden, her zaman yol gösteren Prof. Dr. Habib DERZĠNEVESĠ'ye,
engin bilgi ve tecrübelerinden istifade ettiğim Doç. Dr. Hasan SAMANĠ'ye, Prof. Dr.
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Fahriye ALTINAY AKSAL'a, Prof. Dr. Ali Efdal ÖZKUL'a, Doç. Dr. Ahmet
GÜNEYLĠ'ye, yakın ilgi ve alâkalarından dolayı ders hocam Prof. Dr. Orhan
ÇĠFTÇĠ'ye ve Doç. Dr. Behçet ÖZNACAR'a, eğitim ve görev sürem boyunca
desteğini hep yanımda hissettiğim, bilgi ve fikirlerinden yararlandığım, T.C. LefkoĢa
Büyükelçiliği Din Hizmetleri MüĢaviri ve Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı 1. Hukuk
MüĢaviri Selami AÇAN'a, Ģahsıma her zaman hoĢgörü ve sabır gösteren, saygıdeğer
abim ve aynı zamanda ders arkadaĢım olan Din Hizmetleri MüĢavirliği Koordinatörü
Ahmet Çelik'e, KKTC Milli ArĢiv ve AraĢtırma Dairesi müdür ve çalıĢanlarına,
maddi ve manevi desteğini hep yanımda hissettiğim baĢta eĢim, ailem ve tüm
hocalarım olmak üzere herkese minnet ve Ģükranlarımı sunarım.
Verdiği muvaffâkiyetten dolayı yüce Allah‟a (c.c.) sonsuz hamd ve senalar
olsun.

Hüseyin ÇETEKAYA
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BĠLĠMSEL ETĠK SAYFASI
Bu tezin tasarımı, hazırlanması, yürütülmesi, araĢtırmanın yapılması ve
bulguların çözümünde bilimsel etiğe ve akademik kurallara özenle uyulduğunu; bu
çalıĢmanın doğrudan birincil etiğe uygun olarak kaynak gösterildiğini ve çalıĢmada
bana ait olmayan tüm veri, düĢünce, sonuç ve bilgilere bilimsel etik kurallarının
gereği olarak eksiksiz Ģekilde uygun atıf yaptığımı ve kaynak göstererek belirttiğimi
beyan ederim.

HÜSEYĠN ÇETEKAYA
12/05/2018
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ÖZET
KKTC MĠLLĠ ARġĠV VE ARAġTIRMA DAĠRESĠNDEKĠ FADĠME KADIN,
KIBRIS ġEHBENDERĠ EL-HAC ÖMER EFENDĠ, HATĠCE HATUN VE
EMĠNE BĠNT-Ġ ABDÜLMÜTTALĠP'E AĠT OSMANLI VAKFĠYELERĠNĠN
TRANSKRĠPSĠYON VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
ÇETEKAYA Hüseyin
Yüksek Lisans, Osmanlı Paleografyası Ve ArĢivcilik Eğitimi
Ana Bilim Dalı
Tez DanıĢmanı:
Prof. Dr. Habib Derzinevesi
EĢ DanıĢman:
Doç. Dr. Hasan Samani
Mayıs 2018, 125 sayfa
Kıbrıs‟ın 1571'de Osmanlılarca fethiyle birlikte adanın demografik yapısına
yeni bir unsur olarak Müslüman toplum eklenmiĢtir. Osmanlıların adada teĢkil
ettikleri idari, mali, ekonomik, kültürel ve sosyal yapıda bu alanlara iliĢkin ihtiyaç
duyulan hizmetlerin yerine getirilmesinde Vakıflar çok önemli bir rol oynamıĢtır. Bir
Osmanlı mirası olarak günümüze kadar varlığını sürdüren vakıf mallarının tapusu
mahiyetindeki vakfiyelerin günümüz Türkçesine aktarılarak değerlendirilmesi
Osmanlı Kıbrısı'nın sosyo-ekomomik tarihinin aydınlığa kavuĢturulması açısından
çok önemlidir. Bu bağlamda, mevcut çalıĢmada KKTC Girne Milli ArĢiv ve
AraĢtırma Dairesinde bulunan Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemine ait 3552-3553-35543558 sıra nolu 4 adet vakıf belgesinin yeni harflere aktarım çalıĢması yapılmıĢtır.
Anahtar Kelimeler: Kıbrıs, Kıbrıslı Türkler, Vakıf, Osmanlı, Para Vakıfları
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ABSTRACT
TRANSCRIPTION AND ANALYSIS OF THE DEEDS OF WAQFS
BELONGING TO FADĠME KADIN, KIBRIS ġEHBENDERĠ EL-HAC ÖMER
EFENDĠ, HATĠCE HATUN AND EMĠNE BĠNT-Ġ ABDÜLMÜTTALĠP
AVAILABLE IN TRNC NATIONAL ARCHIVES AND RESEARCH
DEPARTMENT
The Ottoman conquest of Cyprus in 1571, added the Muslim community as a
new component within the demographic structure of the island. The Islamic Wagfs
played a very significant role for the meeting of administrative, fiscal, social,
municipial, cultural and economic services in the organization the Ottomans
established in the island. The transcription of deeds of Wagfs established in Cyrus
during the Ottoman rule into modern Turkish and their analysis is very important
regarding the clarification of social, cultural and economic aspects of Ottoman
Cyprus.
In this context, in the current work, the four Ottoman Turkish documents of
deeds of Waqfs in TRNC Kyrenia National Archives and Research Department, are
transcripted into Modern Turkish Alphabet.

Keywords: Cyprus, Turkish Cypriot, Waqf, Ottoman, Cash Waqf.
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KISALTMALAR
S.A.V.

: salla'l-lahu aleyhi ve sellem

vb.

: ve benzerleri

TDV

: Türkiye Diyanet Vakfı

KKTC

: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

M.

: miladi

H.

: hicri

s.

: sayfa

Hz.

: Hazreti

Ed.

: Editör

a.s

:aleyhi's-selam

Bkz.

: bakınız

r.a

: radıya'l-lahü anh

DAGM

: Devlet ArĢivleri Genel Müdürlüğü

TTK

: Türk Tarih Kurumu

AĠHM

: Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesi

Yay.

: Yayınları

T.C.

: Türkiye Cumhuriyeti

v.d

: ve diğerleri

BÖLÜM 1
GĠRĠġ
Akdeniz'de birçok medeniyete ev sahipliği yapmıĢ, Asya, Avrupa, Mısır vb.
uygarlıklarının etkisi altında kalmıĢ, her zaman stratejik önemini korumuĢ olan
Kıbrıs adası bir medeniyetler beĢiğidir. Kıbrıs adasına sahip olan bu uygarlıkların
birçoğu kendi medeniyetlerinin izlerini adaya bırakmıĢlardır. Osmanlı Devleti'nden
önce Kıbrıs'ta hüküm süren Venedikliler Kıbrıs'ı daha çok askeri ve ticari üst olarak
kullandıklarından kültürel ve sosyal konularla pek ilgilenmemiĢlerdir. 1571 yılında
Osmanlılar tarafından fethedilen Kıbrıs, ihtiyaç hissedilen bu konularla Osmanlının
ilgilenmesi sonucu çok farklı bir kimlik ve görünüm kazanmıĢtır. Eskiden beri bir
Hristiyan kültür merkezi olan Kıbrıs adası, halkın insani, sosyal, kültürel ihtiyaçlarını
gözeten Osmanlının vakıf anlayıĢı sayesinde yepyeni bir çehreye bürünmüĢtür.
Kıbrıs adası üzerinde önemli bir kurum hüviyeti kazanan vakıflar, Osmanlı
Devleti'nin yönetim anlayıĢına uygun bir biçimde yönetilmiĢtir. 1878 yılında adanın
Ġngiltere'ye kiralanması sonucu Ġngiltere, vakıfların idare yapısını ve yönetimini
değiĢtirmiĢ bu sebeple vakıflar kendine özgü idare yapısını yitirmiĢtir.
Osmanlı Dönemi ve Ġngiliz Sömürge Dönemi vakıf malları yasalarına göre,
taĢınmaz malların el değiĢtirmesi, satılması gerçekleĢmeyeceğine göre maalesef
birçok vakıf malımız gayri-yasal bir Ģekilde el konulmuĢ ya da Rum Ģahıslara
verilmiĢtir ( Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi [t.y]).
1. 1. AraĢtırmanın Konusu
Bu akademik çalıĢmanın konusunu KKTC Milli ArĢiv ve AraĢtırma
Dairesinde bulunan Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemine ait 3552-3553-3554-3558 sıra nolu
4 adet vakıf belgesi oluĢturmaktadır. Günümüz Türkçe harflerine aktarım çalıĢması
yapılan vakıf belgelerinin (vakfiyelerin) asılları, KKTC Milli ArĢiv ve AraĢtırma
Dairesinde bulunmaktadır. Kıbrıs vakıf eserleri Osmanlı‟nın Kıbrıs‟a bırakmıĢ
olduğu en önemli ve somut miraslardandır. Ecdadın üç yüz yılı aĢkın yoğun insani
duygularla kurduğu, geliĢtirdiği vakıf geleneğinin benimsenmesi,

korunması,

gelecek kuĢaklara aktarılması, Kıbrıs Türk toplumunun adadaki varlığının en temel
sosyo, ekonomik ve kültürel dayanağı olacaktır.
1. 2. Problem Durumu
Ada üzerinde Türklerin azınlık stâtüsünde olduğu düĢüncesini, her
uluslararası platformda tartıĢan Rumların asıl gayesi; Kıbrıs'ı hâkimiyet altına almak,
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Kıbrıs'taki Türk varlığının ve mirasının izlerini tamamen silmektir. Ada'nın Ġngiliz
hâkimiyetine girmesinden sonra, ada genelinde Osmanlı Devleti ile Ġngilizler
arasındaki nüfuz ve hâkimiyet mücadelesi, çeĢitli siyasi çekiĢmeler, adada yaĢayan
Türklerin gelecek kaygısı gütmesine neden olmuĢ; buna paralel olarak paradan eve,
tarladan ağaca vakfa konu olabilecek birçok mal varlıkları vakfedilmiĢtir. Bu sayede
mülkiyet varlıkları uluslararası güvence altına alınmıĢtır.
1.3. AraĢtırmanın Amacı
Vakıfların uluslararası hukuk tarafından kabul görmesi, vakıfların önemini
dahada arttırmaktadır. Vakit kaybedilmeden vakıflar konusu önemle irdelenmeli,
böylece Kıbrıs'ta hak iddia ettiğimiz mal varlıkları, hukuken geçerli belgelerle
kanıtlanmalıdır. Osmanlı dönemi Kıbrısı'nda mahkemelere intikal eden davaların
neticesinde, elimizde bulunan vakıf kayıtları, Kıbrıs'ta birçok vakıf malının
bulunduğunu destekler mahiyettedir. Bu durum iki toplum arasında devam eden
müzakere sürecinde, Türk tarafının elini dahada güçlendirecektir.
1. 4. AraĢtırmanın Önemi
Vakıf malları ile Evkaf Ġdaresi Kıbrıs Türklerine Osmanlı döneminden kalan
en önemli mirastan birisidir. Kıbrıs ġeriye Sicilllerinde kayıtlı vakfiyelerin yeni
harflere aktarılarak araĢtırmacıların hizmetine sunulması, Kıbrıs Tarihi ve Tarihçiliği
açısından çok önemli bir husustur. Bu sayede Osmanlı dönemi Kıbrısı'nın sosyal,
kültürel ve ekonomi tarihinin bilinmeyen yönleri aydınlığa kavuĢturulabilecektir.
Dün olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk toplumunun en önemli zenginliği olan vakıf
mallarının bir nevi tapusu niteliğindeki vakfiyeler üzerinde yapılan bazı çalıĢmalar
varsa da, bunlar yetersizdir. Bu konuda çalıĢma bekleyen, tarihin tozlu raflarından
gün yüzüne çıkması gereken, pek çok belge mevcuttur. Kıbrıs Vakıf mallarını
delilleriyle tespit etmek, bu malların vakıflara ait olduğunu göstermek, uluslararası
hukuk mücadelesinde de Kıbrıs toplumunun elini güçlendirecektir. Bu belgelerle
yapılan araĢtırmalar sonucunda elde edilen bilgiler, pek çok safhada faydalı olacaktır.
Devam eden Kıbrıs görüĢmelerinde, vakıf mallarının, uluslararası hukukta geçerli
olan delillerle ispat edilmesi, mülkiyet konusunda Türk tarafının elini daha da
güçlendirecektir. Dahası vakıf mülklerinin vakıflara ait olduğunu ispatlayacak yeterli
delillere sahip olunması sonucunda AĠHM'de dava açılarak vakıf mallarının Kıbrıs
Türk toplumuna iadesi talep edilebilecektir.
Kıbrıs Türk Vakıf mülkiyetini destekleyen vakfiyelerin incelenip günümüz
Türkçesine aktarımı, Ġngilizce'ye ve Rumca'ya çevrilmesi, bu dillerde basılması, ilgili
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devletlere dağıtılması, uluslararası camiada Kıbrıs Türk tarafı lehine kamuoyu
oluĢturulması açısından oldukça önem arzetmektedir.

Sonuç itibarıyla, bu

vakıfnâmelerde geçen vakıf mallarının tespiti, vakıf mallarına hukuki statü
kazandıracak, aynı zamanda Osmanlı Kıbrısı'nın iktisâdi, ictimâi ve kültürel tarihine
ıĢık tutacağı düĢünülmektedir.

BÖLÜM II
ALAN YAZIN VE ĠLGĠLĠ ARAġTIRMA
Kıbrıs'ın geçmiĢine dair yapılan tüm çalıĢmaların ve araĢtırmaların,
tartıĢılmaz önemli bir kaynağı durumunda olan vakıf belgelerinin, günümüz
alfabesine aktarılarak incelenmesi ile beraber, adada yaĢanılan tarihi süreçlerin de
değerlendirilerek, göz önüne alınması aslında bir ihtiyaçtır.
Bu itibarla çalıĢmanın bu bölümünde Kıbrıs'ın Osmanlı ve Ġngiliz Sömürge
Ġdaresi dönemleri ile Kıbrıs Cumhuriyeti ana hatlarıyla ortaya konmaya çalıĢılmıĢtır.
2. 1. Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemi
YaklaĢık olarak 10.000 yıl öncesine kadar dayanan Kıbrıs‟ın insanlı tarihi
süresince, buraya Anadolu, Ege, Mikenya, Ġyonya, Suriye ve Lübnan gibi
bölgelerden gelen insan topluluklarına ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu
çerçevede adada Ġyon, Miken, Dor, Grek ve Fenike Ģehir devletleri kurulmuĢtur.
Bundan sonraki süreçlerde de Kıbrıs, Akdeniz ve Yakın Doğu‟da ortaya çıkan veya
faaliyet gösteren siyasal güçlerin siyasal, ekonomik, dinsel vb. çeĢitli nedenlerle ilgi
duyduğu bir ada olagelmiĢtir (Onurkan Samani, 2006, 1).
MÖ 1500‟ler itibarıyla Mısır‟ın siyasal etki alanına giren Kıbrıs, MÖ. 8.
Yüzyılın ortalarına kadar bu devlete vergi vermek zorunda kalmıĢtır. Bundan sonra
Mısır da dâhil olmak üzere bölgede ortaya çıkan Asurlular, Persler ve Büyük
Ġskender'in Hellenistik Krallığı gibi güçlerin nüfuz ve güç mücadelerinin bir parçası
olmaya devam eden Kıbrıs, MÖ 58 yılına kadar yaklaĢık 300 yıl boyunca Büyük
Ġskender‟in komutanlarından Ptolemy‟nin idaresinde kalmıĢtır. Bu tarihte Akdeniz'de
yeni bir siyasal güç olarak yükselen Roma'nın hâkimiyetine giren Kıbrıs yaklaĢık
300 yıl Romalılarca yönetilmiĢtir. Roma Ġmparatorluğu‟nun 395 senesinde ikiye
ayrılmasıyla birlikte Doğu Roma (Bizans)‟nın hakimiyet alanına girmiĢ ve belli
aralıklarla 1191'e kadar Bizanslılarca yönetilmiĢtir. Ada'daki Bizans egemenliğini
kesintiye uğratan siyasal güç Ġslam devleti olmuĢtur. Kıbrıs'a 650'li yıllarda baĢlayan
Müslüman Arap akınları 840'lara kadar devam etmiĢ, müteakiben 840-964 arası
dönemde Kıbrıs, Ġslam devleti'nin hâkimiyetinde kalmıĢtır. Bizanslılar ada
üzerindeki hâkimiyeti 964 senesinde yeniden ele geçirmiĢ ve 1191 yılına kadar
burayı yönetmiĢtir (Onurkan Samani, 2006, 2).
Bizans hâkimiyetini, adanın Osmanlılarca fethetildiği 1571 senesine kadar
süren 380 yıllık bir Latin (Katolik) Dönemi takip etmiĢtir. Üçüncü Haçlı Seferleri
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sırasında 1191'de, Ġngiliz kralı Arslan Yürekli Richard'ın adayı zaptediĢi ile baĢlayan
Latin Ġdaresi, Fransız Lüzinyan ve Ġtalyan Venedik idareleri ile devam etmiĢtir. Buna
1372-1464 arası dönemde Mağusa'yı elinde tutan diğer bir Ġtalyan Ģehir devleti olan
Ceneviz idaresini dâhil etmek gerekir. Mısır ve Suriye merkezli Memluklular devleti
Kıbrıs'ı 1426 senesinde ele geçirseler de, adayı doğrudan idare etmek yerine, yıllık
bir vergi karĢılığında idaresini Lüzinyanlara bırakmayı yeğlemiĢlerdir. Ada'daki 300
yıllık Lüzinyan hâkimiyetine, Kıbrıs'ı 1489'da ele geçiren Venedikliler son vermiĢtir.
Venedik ġehir devleti Kıbrıs'ı 1571 senesine kadar hâkimiyeti altında tutmuĢtur
(Onurkan Samani, 2007, 3).
16.yüzyılın ikinci yarısına gelindiğinde Osmanlı Ġmparatorluğu, bütün
Ortadoğu, Arap yarımadasını ve Kuzey Afrika'yı iĢgal ederek sınırlarını
geniĢletmiĢti. Ġslam ülkelerinden baĢka bütün Balkan yarımadası,

Macaristan,

Moldovya, Romanya, Ukrayna, Kırım ve Kafkaslar Osmanlı Ġmparatorluğunun
egemenliği altındaydı. Karadeniz, Ege denizi ve Doğu Akdeniz o devrin en büyük
imparatorluğunun

iç

sularını

meydana

getiriyorlardı.

Fakat

Kıbrıs

halen

Hristiyanların elinde bulunuyordu (Zia, 1975, 6).
Yavuz Sultan Selim'in 1517 yılında Mısır'ı ele geçirmesi üzerine, Kıbrıs'a
hâkim olan Venedikliler saraya bir elçi göndererek onları tebrik ederken,
Memluklere ödedikleri 8000 duka altını da Osmanlı hazinesine ödemeyi vaat
etmiĢlerdir. Ancak verdikleri bu vaadi tutmamıĢlar, hatta Kıbrıs'ta üstlenen korsanlar
bu bölgeden geçen Müslüman gemilerine saldırmakla kalmayıp, baĢta Ġçel Sancağı
olmak üzere Anadolu'nun güney sahillerini de saldırıp korsanlık faaliyetlerinde
bulunmaya da baĢlamıĢlardı. Bunun bir sonucu olarak, bir güç olarak ortaya çıkan
Osmanlı Ġmparatorluğu'nun Doğu Akdeniz'deki hâkimiyet alanı arasında sıkıĢıp
kalan ve zamanla bir korsan yatağı haline gelen Venedik idaresindeki Kıbrıs'ı
Ġmparatorluk topraklarına katmak istemesi, böylelikle de bu bölgedeki hâkimiyetini
tam anlamıyla pekiĢtirmesi kaçınılmazdı. Nitekim 1570 yılı baharında ġeyhülislam
Suud Efendi'nin evvelce Müslüman idaresinde olan toprakların tekrar fethinin
yerinde olduğu, ada sahibi Venedikliler ve/veya adaya üstlenen Sicilya ve Malta
korsanlarının Osmanlı ve Müslüman ticaret ve hacıların bulunduğu gemileri buradan
vurmak suretiyle antlaĢmaları bozdukları

ve verdikleri taahhütleri

yerine

getirmedikleri gerekçelerine dayanan fetvasıyla Kıbrıs Seferi'nin baĢlaması kararı
alınmıĢtır (Dündar, 1998, 30-33; Altan, 2006, 41-42).
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Haziran ayında Fenike Limanı'na gelen Osmanlı Donanması, 20 günlük bir
moladan sonra buraya sevk edilen Anadolu sipahileri ile 2 Temmuz 1570'de adaya
ilk çıkarmayı yaptı. 3 Temmuz'da Tuzla'nın ele geçiriliĢinin ardından 27 Temmuz'da
LefkoĢa kuĢatıldıysa da, kalenin fethindeki gecikme ve güç dolayısıyla takviye
olarak Donanma'dan getirilen kapıkulu ocaklarının da katılımıyla Lala Mustafa PaĢa
tarafından 9 Eylül 1570'de ancak fethedilebildi. Bu sırada müttefik donanması Meis
Adasına kadar gelmiĢ ve LefkoĢa'nın düĢtüğü haberini alarak geri dönmüĢtü. Öte
yandan Venedikliler boĢ durmuyor, hem Papalık nezdinde diplomatik destek
arayıĢlarında bulunuyor hem de barıĢ için Osmanlı Devleti'ne müracaat ediyordu.
SokulluMehmet PaĢa ise onların bu taleplerini ancak Magosa'nın fethinden sonra
görüĢmek üzere reddetti. LefkoĢa'nın düĢmesinden sonra Magosa dıĢında bütün
Kıbrıs teslim oldu. 1570 yılı Ekim ayı ortalarında Mağusa üzerine yürüyen Osmanlı
ordusu Ģehri muhasara altına aldı. Kaleye deniz tarafından gelmesi muhtemel
yardımın önünü kesmek ve ani düĢman baskını ihtimalini yok etmek gayesiyle Piyale
PaĢa Rodos açıklarında bekliyordu. Ancak yaklaĢan kıĢ mevsimi dolayısıyla Piyale
PaĢa, Arap Ahmet PaĢa komutasında kırk kadar kadırga bıraktıktan sonra adadan
ayrıldı. Kıbrıs'ta ise yalnız Serdar Lala Mustafa PaĢa kalmıĢtı. KıĢ mevsimi geçtikten
sonra Ġstanbul'dan Müezzinzade Ali PaĢa ve Pertev PaĢa kumandalarında iki
donanma Akdeniz'e çıkarıldı. Bu donanmaların desteğini alan Lala Mustafa PaĢa da
Mağusa'yı iyice sıkıĢtırdı. Nihayet Kale Komutanı Bragadino 4 Ağustos 1571'de beĢ
maddelik anlaĢmayla kaleyi teslim etti ve böylece Kıbrıs'ın fethi tamamlanmıĢ oldu
(Osmanlı Ġdaresinde Kıbrıs, 2000, 16-17 ).
Kıbrıs'ın fethi ile birlikte Osmanlı taĢra teĢkilatı buraya uyarlanarak, idari,
malî, icrai ve yargı kurumları oluĢturulmuĢ, kültürel, sosyal ve iktisadi yapılanma
süreç içerisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Ada'da kurulan vakıfları da bu çerçevede
değerlendirmek gerekmektedir.
Fetih ile birlikte LefkoĢa, tesis edilen yeni eyaletin, yani Kıbrıs Eyaleti'nin
idari merkezi (paĢa sancağı) olmuĢ, Girne, Baf, Tuzla ve Mağusa sancak olarak
örgütlenirken, Güney Anadolu'nun Sis, Alaiye, Tarsus ve Ġç-il sancakları da Kıbrıs
eyaletine dâhil edilmiĢtir (Dündar, 1998, 85-87).
17.yüzyılın ortalarına gelindiğinde yaĢanan çeĢitli olumsuz etkenlere bağlı
olarak ada gelirleri azalınca sancakbeyleri ile beylerbeyliği salyaneleri karĢılanamaz
olmuĢ, Mağusa ve Baf sancakları lağvedilmiĢti (Luke 1989, 30; Samani, 2006, 11).
18.yüzylın ikinci yarısında bu kez Girne sancağı lağvedilmiĢtir (Çevikel, 2000, 67).
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Kıbrıs eyaleti 1670 senesinde Kapudan PaĢa Eyaleti (Cezair-i Bahr-i Sefid
Eyaleti)'ine bağlanmıĢ, Kaptan paĢa burayı muhassıl denilen görevliler eliyle
yönetmiĢtir. 1703 senesinde Kıbrıs'ın idaresi has olarak sadrazamlara bırakılmıĢtır.
Sadrazamlar ada idaresini iltizam yöntemiyle muhassıllara kiralamaktaydılar. 17451748 arası dönemde ayrı valilik olarak idare edilen Kıbrıs, bu süre sonunda yeniden
sadrazamlar tarafından yönetilmeye baĢlamıĢtır. 1785 senesinde adanın yeniden
Kaptan PaĢa'nın idaresine bırakıldığı görülmektedir (Samani, 2006, 11-13).
Tanzimat dönemi baĢlarında Divan-ı Hümayun'a bağlı bir sancak statüsünde
bulunan Kıbrıs, 1851-1856 arası dönemde ayrı bir eyalet olarak idare edilmiĢtir. 1854
senesinde ada idaresi yeniden Cezair-i Bahr-i Sefid eyaletine geçmiĢ, bu statü 1861
senesine kadar devam etmiĢtir. 1861 senesinde ada doğrudan merkezi hükümete
bağlı müstakil bir sancağa dönüĢtürülmüĢtür (Samani, 2006, 13-14).
Tanzimat döneminde Osmanlı taĢra teĢkilatında yapılan reformlar Kıbrıs'ı da
etkilemiĢ, 1864 yılında Tuna'da denenen Vilayet sistemi müteakip dönemde
geniĢletilmiĢtir. Bu çerçevede 1867 senesinde Kıbrıs bu kez Cezair-i Bahr-i Sefid
Vilayeti'ne bağlı bir sancağa dönüĢtürülmüĢtür. 1870 senesinde ise ada idaresi
buradan

alınarak

Bab-ı

Ali'ye

karĢı

sorumlu

müstakil

mutasarrıflığa

dönüĢtürülmüĢtür. Ada'nın Ġngiliz idaresine geçmeden önce 1877 senesinde yeniden
Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti'ne dâhil edildiği anlaĢılmaktadır (Samani, 2006, 2023).
Kıbrıs‟ta Osmanlı dönemine iliĢkin zikredilmesi gereken diğer önemli bir
husus adanın fethiyle birlikte burada Müslüman bir cemaatin meydana gelmesidir.
Büyük ölçüde fethi müteakip Osmanlı devletinin uygulamaya koyduğu Kıbrıs'ı iskân
siyaseti (Orhonlu, 1971; Halaçoğlu, 1993) sonucunda, 1831‟e gelindiğinde buradaki
nüfusun yaklaĢık % 36‟sı Müslüman, % 64‟ i ise gayri-Müslimlerden oluĢmaktaydı
(Osmanlı Ġdaresinde Kıbrıs, 2000, 93).
Osmanlılar Kıbrıs'ı fethedince Kıbrıs‟ta ihtiĢamlı, gösteriĢli binalar yerine,
öncelikle halkın ihtiyaçlarına yönelik eserler meydana getirmiĢlerdir. Osmanlılar
Kıbrıs'a yerleĢir yerleĢmez ilk önce dini ihtiyaçlarını karĢılayabilecek Ģekilde bazı
kilise ve katedrallere minare, minber ve kadınlar mahfeli gibi Ġslamiyetin
gereklerinden olan bölümler ekleyerek onları camiye çevirmiĢlerdir. Daha sonra ise
kültür mirasımız olan yeni camiler, hanlar, hamamlar, çeĢmeler, vb. yapılar
yapmıĢlardır (Kıbrıs Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü, 1982).
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Fetihle birlikte adada kurulan tarikatların da Kıbrıs'ın Müslüman toplumunun
sosyal, kültürel ve dinî yaĢamlarında önemli bir yer tuttuğu söylenebilir. Çoğunluğu
Mevlevilik olmak üzere NakĢbendilik, Celvetilik, BektaĢilik ve Kadiri tarikatlarına
mensup birçok tekke ve zaviye kurulmuĢtur; Mevlevi Tekkesi, Aziziye Tekkesi,
Tabur Ġmam Tekkesi, Yediler Tekkesi, Hala sultan Tekkesi, Hz. Ömer Tekkesi,
Ağlayan Dede Tekkesi, Kutup Osman Tekkesi, Raham Baba tekkesi, Turabi Tekkesi,
Piri Ali Dede Tekkesi, Hasan Ağa Tekkesi, Zuhuri Tekkesi (Küçükdağ, 1998, 381395; BağıĢkan, 2005, 155; Samani, 2006, 77-78).
Gayrimüslim toplumun ezici çoğunluğunu Ortodoks Rumlar oluĢtururken, az
sayıda Ermeni, Marunî (Maronit), Latin ve Yahudi de Kıbrıs toplumunun unsurları
olarak adada yaĢamlarını sürdürmüĢlerdir (Samani, 2006, 80-120; Dinç, 2010, 180185).
Tarih

boyunca

fethettiği

yerlerdeki

diğer

din

mensuplarının

dini

özgürlüklerini kısıtlamayan Osmanlılar, Kıbrıs'ı fethettiğinde de halkı din konusunda
özgür bırakmıĢ, Hristiyan halka Müslüman olmaları için hiçbir baskı yapmamıĢtır.
Kıbrıs

Hristiyanları

da

diğer

Osmanlı

tebâsı

gibi

özgürce

yaĢamlarını

sürdürmüĢlerdir. Bu çerçevede Katolik Venedik idaresinde özekliğini kaybeden
Ortodoks Rum Kilisesi yeniden ihdas edilmiĢ, Ortodoks Rumlar özgürce kendi
BaĢpiskopos ve piskoposlarını seçebilmiĢlerdir.
2. 2. Kıbrıs'ta Ġngiliz Sömürge Ġdaresi
Osmanlı

devleti

özellikle

Tanzimat

reformlarıyla

kurumlarını

modernleĢtirmek/batılılaĢtırmak yoluyla hem merkezi otoriteyi sağlamlaĢtırmak, hem
de dıĢ tehditler karĢısında varlığını sürdürmeyi hedeflemiĢti. Ancak dönem sonunda
Ruslarla yapılan 93 harbinin askeri ve siyasi sonuçları Osmanlı devletinin toprak
bütünlüğünü sağlamada baĢarısız olduğunu ortaya çıkmıĢtır. Bunun en somut
göstergesi Kıbrıs'ın Ġngilizlere bırakılmasıydı (Samani, 2006).
19.yy'da Osmanlı Ġmparatorluğu zayıflama ve gerileme sürecine girmiĢti.
1877 yılında Ruslarla baĢlayan savaĢların, Osmanlı aleyhine sonuçlanması ve
Ayastefanos antlaĢmasının imzalanması Osmanlı Devletini çok zor duruma
sokmuĢtu. Osmanlılar bu antlaĢmalar sonucunda toprak kaybına uğramıĢtı. Rusları
Balkanlarda istemeyen Avrupa devletleri, Ayastefanos antlaĢmasını yeniden gözden
geçirmek için Rusya'yı zorlarlar. Rusya da Berlin'de bir kongre toplanmasını kabul
etti. Berlin kongresi sonucunda Ġngiltere, Osmanlı'ya Rusya karĢısında destek
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vermesi karĢılığında, Osmanlılardan Kıbrıs'ı askeri üs olarak istiyordu (Alasya,
1988).
1570-1571 seneleri arasında elli bin Türk Ģehidinin kanı ile sulanarak zapt
edilen Kıbrıs, 1878 senesine kadar 308 yıl Osmanlı Ġmparatorluğu'nun idaresi altında
kaldı. 1878 senesinde Ruslarla baĢlayan savaĢların, Osmanlı Devleti aleyhine
sonuçlanması ve Ayastefanos AntlaĢmasının imzalanması, Osmanlı Devleti'ni çok
güç duruma soktu ve Ġmparatorluğun ülkeleri parçalandı. Doğuda Batum, Kars ve
Ardahan Ruslar tarafından iĢgal edildi. Batıda Romanya, Sırbistan ve Karadağ
bağımsız devletler oluyor, Büyük bir Bulgaristan Prensliği kuruluyordu (Armaoğlu,
2010, 738-739).
Rusya'nın bu derece boğazlara yaklaĢmasını Akdeniz'le, Hindistan'la olan
bağlılık ve menfaatlarına tehdit sayan Ġngiltere baĢta olmak üzere, Balkanlara Rus
nüfusunun yayılmasını kendileri için tehlikeli gören Avrupa Devletleri, Ayastefanos
AntlaĢmasını ta'dil etmeyi düĢündüler ve Berlin'de bir kongre toplanmasına Rusya'yı
ikna ettiler (Alasya, 1988, 125).
Ġngiltere'yi SüveyĢ'te söz sahibi yapan Ġngiliz BaĢbakanı Disraeli, 1878 yılı
baĢında Ġstanbul'a kadar giren, Doğu Anadolu'nun bir kısmını eline geçiren Rusya'nın
Osmanlı Devleti üzerinde tam bir üstünlük kurmasına izin vermeyecekti. Bunun için
öncelikle Ayastefanos AntlaĢmasının değiĢtirilmesi gerekmekteydi. Ġngiltere bunu,
Berlin Kongresiyle sağlayacaktı. Ancak Ġngiltere, bu kadarla yetinmek düĢüncesinde
değildi. Ġngiliz hükümeti bu aĢamada Osmanlı Devleti'ne Ayastefanos AntlaĢmasının
değiĢtirilmesi, hafifletilmesi için Rusya karĢısında destek olması karĢılığında, ondan
Doğu Akdeniz'de bir adanın ya da toprağın kendisine üs olarak kullanılmak üzere
verilmesini istemek düĢüncesindeydi. Yani Ġngiltere, Kıbrıs'ı istiyordu. Bunun
yanında Ġngiltere için Hint yolunun güvenliğinin sağlanması da önemliydi (Gürel,
1984, 19-20).
Berlin Kongresi‟nin toplanmasından 3 hafta önce Ġngiltere, Osmanlı devletine
verdiği bir ültimatomla, Kıbrıs'ın bir an evvel kendisine verilmesini talep ettti.
Ġstanbuldaki Ġngiliz elçisi Layard'ın, taleplerinin kabul edilmemesi halinde Kıbrıs'ı
silah zoruyla alacaklarını beyan ile Osmanlı hükümetini tehdit etmesi karĢısında
Osmanlı hükümeti Ġngiliz taleplerini 25 Mayıs 1878'de kabul ettiğini açıklamak
zorunda kaldı (Armaoğlu, 2010, 754-756).
Dönemin Osmanlı padiĢahı II. Abdülhamid‟in görevlendirdiği müzakereci
heyet ile Ġngiltere'nin Ġstanbul elçisi Sir Henry Layard arasında yapılan görüĢmeler
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sonucunda 4 Haziran 1878 tarihinde taraflar anlaĢmaya vardılar. Ġki ülke arasında
Savunma Ġttifakı olarak adlandırılan anlaĢmaya göre Rusya iĢgal ettiği Kars, Ardahan
ve Batum'u Osmanlı devletine iade etmediği sürece Ġngiltere Osmanlı devleti ile
birlikte hareket edecek, karĢılığında ise Kıbrıs'ın idaresini devralacaktı. Ġlginçtir
Ġngiliz hükümeti, 30 Mayıs'ta Rusya ile yaptığı gizli anlaĢmayla Kars ve Batum'un
Rusların elinde kalmasını kabul etmiĢti. Ġngiliz-Rus anlaĢmasından ancak Berlin
Kongresi sırasında haberdar olan Osmanlı hükümeti, Ġngilizlerden yeni bir anlaĢma
talep etmiĢ, bunun üzerine 1 Temmuz 1878'de “Ek” bir antlaĢma imzalanmıĢtır
(Onurkan Samani, 2007, 27-28).
1 Temmuz AntlaĢması'na göre Rusya Doğu illerini iade ettiği vakit, Ġngiltere
de Kıbrıs'ın idaresini Osmanlı devletine iade edecek ve 4 Haziran anlaĢması
geçerliliğini yitirecekti. Ayrıca, ada'da ġer‟i mahkemelerin devamı, okul, cami vb.
Müslümanlara ait kurumların yönetilmesinde bir Ġngiliz yanında, Osmanlı devleti
Evkaf Nezareti'nce atanacak bir de Müslüman memurun yer alması hükme
bağlanmıĢtı (Onurkan Samani, 2007, 24-25).
Ġngiltere'nin baskıları üzerine, antlaĢma henüz iki devlet baĢkanınca
onaylanmadan, PadiĢah II. Abdülhamid‟in 7 Temmuz 1878'de çıkarmıĢ olduğu
Ġngiliz askerlerinin Kıbrıs'a çıkıĢına izin veren bir “emr-i âli”, Ġngiliz yetkililere

teslim edildi. 11 Temmuz'da durum Cezair-i Bahr-i Sefid Vilayeti valisi ile Kıbrıs
mutasarrıfına bildirilmiĢtir.
12 Temmuz 1878 tarihinde Amiral Lord John Hay bir Ġngiliz filosu ile
Larnaka açıklarına geldi ve aynı gün saat 17.00'de LefkoĢa'da Sarayönü'ne (Atatürk
Meydanı) Osmanlı Valisi Sami PaĢa ile Lord John ve Mr. Walter Baring'in hazır
bulundukları bir törende Türk Bayrağı indirilerek yerine Ġngiliz Bayrağı çekildi ve
adanın idaresi Amiral Hay nezdinde Ġngiltere'ye devredildi (Hill, 1952, 297). Sonuç
itibariyle Ġngiltere, Rus tehlikesi karĢısında, Osmanlıya yardım etme maksadıyla
Kıbrıs'ı antlaĢma gereği geçici olarak kiralamıĢ, böylece Ġngiliz hâkimiyeti adada
baĢlamıĢtır.
Kıbrıs'ın idaresini kesin olarak almaya niyetli olan Ġngiltere, bu amacına 29
Ekim 1914'de ittifak devletleri safında yer alan Osmanlı devletinin savaĢa girmesini
bahane ederek 5 Kasım 1914'de, 4 Haziran 1878 antlaĢmasının hükümsüz olduğunu
ve Kıbrıs'ın Ġngiltere'ye ilhak edildiğini ilan ederek ulaĢtı. Kanunsuz olarak adayı
iĢgal eden Ġngiltere, 4 Temmuz 1878 yılında imzalanan ek anlaĢmanın 6. Maddesi
uyarınca Rusların Kars, Ardahan ve Batum'u vermesi durumunda Kıbrıs'tan
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çekileceğini kabul etmiĢti. 3 Mart 1918'de yapılan Brest-Litovsk anlaĢması ile
gerekli Ģartlar gerçekleĢmesine rağmen, Ġngilizler Kıbrıs'tan çekilmediler. Nihayet 24
Temmuz 1923'te imzalanan Lozan AnlaĢması'nın 20. Maddesiyle de iĢgalleri Türkiye
tarafından da kabul edilerek, yasallık kazandı. Kıbrıs artık hukuken de tamamen bir
Ġngiliz toprağıydı (Alasya, 1964, 78).
Ġngilizler ada idaresini devralır almaz Kıbrısta yasama, yürütme ve yargı
kurumları ile bunların fonksiyonlarını yeniden düzenlediler. Bu erklerin neredeyse
tamamen Yüksek Komiser'e bağlı olduğu 1878-1882 yıllarını kapsayan geçiĢ
döneminden sonra, 1882 tarihinde hazırlanan anayasa adadaki Ġngiliz Sömürge
Ġdaresi'nin temel kurumlarını oluĢturmuĢtur.
1878 anayasası çerçevesinde kurulan Yasama Meclisi baĢlangıçta Yüksek
Komiser'in atadığı bir Kıbrıslı Müslüman, bir Kıbrıslı Rum ve bir Kıbrıslı Latin
yanında üç Ġngiliz memur olmak üzere 6 üyeden oluĢmaktaydı. Meclis kararları
çoğunluk oyuyla belirlenip, eĢitlik durumunda, Yüksek Komiser veya Meclis
BaĢkanının oyu belirleyici olmaktaydı. Meclis kararları ile Meclisin yaptığı yasalar,
ancak Yüksek Komiserin onayıyla yürürlüğe girebilirdi. Acil ve önemli “olağanüstü”
durumlarda Yüksek Komiser, Britanya Hükümeti adına, tek baĢına yasal düzenleme
yapıp yürürlüğe koyabilirdi. Ancak, bunların geçerlilik süresi en fazla 6 ay olabilirdi
(Onurkan Samani, 2007, 85).
1882 Anayasası, Yasama Meclisinin üye kompozisyonu ile yerli Müslüman
ve Hıristiyanları temsil edecek üyelerin statüsünde değiĢiklikler getirmiĢtir. Bu
değiĢikliklerle birlikte meclisin üye sayısı,

Yüksek Komiser hariç on sekize

çıkarılmıĢtı. Bunların altısı atama yöntemiyle adada görevli Ġngiliz memurlar
arasından hükümet tarafından atanırken, geriye kalan on iki üye kendi toplumlarınca
seçilecekti. SeçilmiĢ üyelerin sandalye dağılımı ise 1881 Nüfus Sayımı esas alınarak,
oransal temsiliyet sistemi ilkesine göre belirlenecekti. Bu ise, adada nüfus olarak
çoğunluğu oluĢturan gayrimüslimlerin mecliste Müslümanlar karĢısında çoğunluğu elde
etmesi anlamına geliyordu. Nitekim yeni anayasaya göre yeni meclisin 12 seçimli
üyesinden 9'u gayrimüslim, 3'ü Müslüman olacaktı. 1925 senesinde yapılan değiĢiklikle
Müslüman üye sayısı 3'te kalırken, gayrimüslim üye sayısı 12'ye çıkarılmıĢtır (Onurkan
Samani, 2007, 92-95).
Ġngiliz Sömürge Ġdaresi'nin Kıbrıs'ta kurmuĢ olduğu göreli liberal yapının bir
sembolü konumundaki Yasama Meclisi Kıbrıslı Rumların 1931'de çıkarmıĢ olduğu
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isyan sonrasında kapatılmıĢ ve Ġngiliz yönetimi uzun sürecek bir sıkıyönetim
uygulamıĢtır (Öztoprak, 1998).
Yasama Meclisi‟nin yanında kurulan diğer bir idari organ Yürütme (teĢrii)
Meclisi idi. Yüksek Komiser'e bağlı bir çeĢit danıĢma kurulu olan bu meclisin yine yerli
üyeleri yanında atanmıĢ Ġngiliz memur üyelerden oluĢmaktaydı. Meclisin almıĢ olduğu
kararlar Yüksek Komiser tarafından uygulanmak zorunda değildi (Hill, 1952, 416).
Konumuz açısından Ġngiliz Sömürge Ġdaresi Dönemi‟ne iliĢkin üzerinde
durulması gereken en önemli husus Ģüphesiz Kıbrıslı Müslümanların en önemli kurumu
konmundaki Evkaf'a yönelik Ġngiliz hükümetinin tutumudur. Ġngiliz hükümeti Osmanlı
devletinin atadığı son Evkaf murahhası Musa Ġrfan Bey'in ölümü üzerine, 1925
senesinde bu makama doğrudan Mehmet Münir'i atamıĢtır. 1928 senesinde ise “ Emvali Diniye-i Ġslamiye Ġdaresi” adıyla çıkarılan bir Kral fermanı ile Evkaf Ġdaresi Ġngiliz
Koloni Ġdaresi'ne bağlandı. Bu, Kıbrıs Müslüman vakıflarının bir hükümet dairesine
dönüĢtürülmesi anlamına geliyordu. Üstelik Kıbrıs Türklerinin eğitim, yargı ve din gibi
toplumsal ve kültür kurumları buraya bağlanmıĢtı. Ġngilizlerin Ģüphesiz asıl gayesi, bir
hükümet dairesine dönüĢtürdükleri Evkaf Ġdaresi aracılığıyla Kıbrıs Türk toplumunu
kontrol ve denetim altında tutmaktı. Bu çerçevede, Sömürge yönetimi 1928 senesinde
Müftülük makamını da lağv etmiĢ, bunun yerine kurmuĢ olduğu Fetva Eminliği‟ni
doğrudan Evkaf Dairesi‟ne bağlı bir memur durumuna getirmiĢti (Onurkan Samani,
1999, 56-59).
Kıbrıs Türk toplumu Ġngiliz idaresi boyunca bir taraftan her platformda
Enosis'i, yani adanın Yunanistan ile birleĢmesini talep eden Kıbrıslı Rumlara karĢı
mücadele verirken, bir taraftan da Sümürge Ġdaresi‟ne karĢı kendi kurumlarına sahip
çıkma mücadelesi vermekteydi. Bu mücadelede eğitim ve kültür kurumları yanında
ekonomik anlamda toplumun en büyük zenginliği olan evkaf hep öncelikler arasında
olmuĢtur. Nitekim yıllar süren zorlu bir mücadeleden sonra, evkaf idaresinin yeniden
Kıbrıslı Türklere geçmesi, Ġngiliz sömürge yönetiminin 1955'de çıkardığı Evkaf ve
Vakıflar Kanunu ile mümkün olabilmiĢtir (Tekakpınar ve Doğasal 1991, 714;
Onurkan Samani, 1999, 67).
Kıbrıs'ın Ġngiltere'ye devrini büyük bir memnuniyetle karĢılayan Kıbrıslı
Rumlar, bu sayede adanının Yunanistanla birleĢeceğini ummuĢlar, ancak süreç içinde
Ġngiltere'nin buna yaklaĢmadığını anlayınca Enosis mücadelesine yeni bir boyut
katmıĢlardır. Dönem boyunca yükselen ve kitleselleĢen Kıbrıs Rum milliyetçiliği
politik yöntemlerin yetersiz kaldığını görünce silahlı örgütlenme yoluna gitmiĢler, 1
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Nisan 1955 tarihinde EOKA tehdiĢ örgütünü kurmuĢlardır. Kıbrıslı Türkler de
Enosis'i hedefleyen Kıbrıs Rum milliyetçiliğine karĢı tepki olarak geliĢen Kıbrıs
Türk milliyetçiliği hareketi çerçevesinde örgütlenerek 1 Ağustos 1958'de Türk
Mukamevet TeĢkilatı (TMT)'nı kurarak var olmaya çalıĢmıĢlardır (Akmaral, 2004,
98-99).
1958‟de belirginleĢen toplumlararası gerilim ve çatıĢmalar ile tehdiĢ
hareketlerini artıran EOKA faaliyetleri karĢısında mevcut haliyle adayı idare
edemeyeceğini anlayan Ġngiliz hükümeti, kendi çıkarlarını da gözeterek Kıbrıs'ın
bağımsız bir devlet olarak ortaya çıkmasını sağlayacak bir formül geliĢtirmeye
baĢlamıĢlardır. Türkiye ve Yunanistan'ın da müdahil olduğu müzakere süreçleri
sonucunda, 11 Ağustos 1959'da Zürih, 19 Ağustos 1959'da Londra AntlaĢmaları
imzalanarak Kıbrıs'ta yeni bir devletin, yani Kıbrıs Cumhuriyeti'nin temelleri atılmıĢ
oldu (Gazioğlu, 2000b).
Kıbrıs Anayasası hazırlandıktan sonra, 16 Ağustos 1960'da, iki kurucu halkın
yani Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının eğemenliğinde ve yönetiminde iki
toplumlu Kıbrıs Cumhuriyet doğmuĢ oldu (Bozkurt, 2002, 42).
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2. 3. Kıbrıs Cumhuriyeti
Kıbrıs Cumhuriyeti, konfederal nitelikleri de olan fonksiyonel/federatif bir
cumhuriyetti. Kurulan Türk ve Rum ulusal yönetimleri (Anayasa'da Cemaat
Meclisleri olarak geçiyor), din, eğitim, kültür, sosyal hizmetler, kiĢi hukuku
bakımından yetkili ve egemen sayıldılar.
Kıbrıs Anayasası‟na göre Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin CumhurbaĢkanı Rum,
CumhurbaĢkanı yardımcısı ise Türk olacaktı. Nitekim CumhurbaĢkanlığına
BaĢpiskopos Makarios yardımcılığına da Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük
getirildi (Osmanlı Ġdaresinde Kıbrıs, 2002, 32).
Parlamento, hükümet, kamu yönetimi, polis ve jandarmanın yapılanmasında
%70 Rum-%30 Türk, ordu yapılanmasında %60 Rum-%40 Türk oranları öngörüldü.
Türk olan CumhurbaĢkanı Yardımcısı'na dıĢiĢleri, savunma, güvenlik konularında
tam veto hakkı verildi. Ortak parlamentoda ise “vergi”, “seçim” gibi temel konularda
Türk ve Rum milletvekillerinin ayrı çoğunluğu öngörüldü (Bozkurt, 2002, 42).
Garanti ve Ġttifak AnlaĢmaları uyarınca, Ġngiltere, Türkiye ve Yunanistan
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin garantör devletleri oldular. Adadaki anayasal düzenin bir
Ģekilde bozulması durumunda garantör devletler tek baĢlarına vaya birlikte müdahale
etme hakkına sahiptiler. Ġttifak AnlaĢması uyarınca da Türkiye 650, Yunanistan ise
950 askerden oluĢan birer askeri birliği adada konuĢlandırmıĢlardı (Gazioğlu, 2000).
1960'ta iki toplumlu ve siyasal eĢitliğe dayalı olarak Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı
Rumların ortak devleti olarak kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti‟nin ömrü ancak 3 yıl
olabildi. Zürih ve Londra anlaĢmalarını gönülsüz olarak imzaladığı bilinen
BaĢpiskopos Makarios, Kıbrıslı Türklere haddinden fazla hak verdiğini iddia ettiği
ettiği Kıbrıs anayasasını değiĢtirmeye koyuldu.
Özellikle Türkiye‟nin yapmıĢ olduğu uyarılara rağmen Makarios, tatbik
kabiliyeti olmadığı yolundaki tezine dayanarak Kıbrıs anayasasını tadil etme
yolundaki tutumundan vazgeçmedi ve Kıbrıs'taki Ġngiliz yüksek komiserinin
yardımıyla on üç maddelik tadil tekliflerini hazırladı, bu teklifleri 30 Kasım 1963'te
Kıbrıs Türk liderliğine, Türkiye‟ye, Yunanistan ve Ġngiltere'ye takdim etti. Kıbrıs
Türk halkının eĢit kurucu ortaklık statüsünü ortadan kaldıran, Türkleri basit bir
azınlık durumuna düĢüren tadil teklifleri Türk toplumu ve Türkiye Cumhuriyeti
hükümetince reddedildi (6 Aralık 1963). Fakat diğer garantör devletler olan Ġngiltere
ve Yunanistan'dan hiçbir ses çıkmadı.
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Makarios, tadil tekliflerinin lehine taraftar toplamak için Rusya'yı ve
bağlantısız ülkeleri içine alan bir seyahate çıktı, BirleĢmiĢ Milletler'de lehine üçte iki
çoğunluğu sağlamaya çalıĢtı. Türkiye'nin

on üç maddelik tadil teklifini

reddetmesinden on beĢ gün sonra 21 Aralık 1963'te Kıbrıs‟ta toplumlararası
çatıĢmalar baĢlamıĢtır. Kanlı Noel olarak tarihe geçen bu çatıĢmalar, Kıbrıs
Cumhuriyeti'nin sonunun baĢlangıcı oldu. Kanlı Noel olayları Türk tarafının can ve
mal güvenliğinin bulunmadığını açıkça ortaya koydu. Fazıl Küçük ile Makarios'un
ortak talebi üzerine Ġngiliz askerleri 30 Aralık 1963'te LefkoĢa'da YeĢil Hat'a girdi.
Böylece Kıbrıs bir bakıma kuzey-güney olmak üzere fiilen ikiye ayrılmıĢ oldu
(Alasya, 2002, 381).
1963-1974 arası dönemde iki toplumun ortak parlemontusu olan Temsiciler
Meclisi'nden çekilen Kıbrıslı Türkler kendi yönetimlerini kurmaya baĢlamıĢlar, diğer
yandan tamamen Rumların idaresindeki Kıbrıs Cumhuriyeti, BirleĢmiĢ Milletler
Güvanlik Konseyi‟nin 1964'te almıĢ olduğu kararla adanın yasal ve meĢru hükümeti
olarak tanınmıĢtır. Ġlginç olan Türkiye'nin de bu karara “evet” oyu vermesiydi. Aynı
yıl çatıĢmaları durdurmak ve barıĢı tesis amacıyla adaya BirlemiĢ Milletler BarıĢ
Gücü konuĢlandırıldı (Onurkan Samani, 1999, 99).
Ada'da 1960 yılında kurulan “Kıbrıs Cumhuriyeti” uluslararası antlaĢmalar
gereği Türk ve Rum toplumlarının ortak bir devleti idi. Rum-Yunan ikilisi 21 Aralık
1963'te

dünyanın

gözleri

önünde

sergilediği

çirkin

bir

oyunla

Kıbrıs'ın

bağımsızlığını, egemenliğini ve bağlantısızlığını ortadan kaldırmıĢ, Kıbrıs'ta 15
Temmuz 1974'de Makarios'u devirerek “Helen Cumhuriyeti'ni” ilan etmiĢ, Kıbrıs'ın
toprak bütünlüğü sona erdirilmiĢtir. Ada'da Türk varlığını son vermeyi içeren
“Akritas Planı”nı uygulamaya konulmuĢtur (Atun, 2002, 86).
Bunun üzerine dönemin Türkiye hükümeti baĢbakanı Bülent Ecevit Garanti
AntlaĢması'nın 4. maddesinin verdiği yetkiye dayanarak 19 Temmuz 1974 tarihinde
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne Kıbrıs'ta bir “BarıĢ Harekâtı” gerçekleĢtirmesi için, yani
Kıbrıs'ın bağımsızlığını sağlamaya ve Kıbrıslı Türkleri Rum katliamından korumaya
yönelik bir askeri operasyon baĢlatması için talimat verdi (Önalp, 2007, 124).
Harekâtın amacı “Kıbrıs Cumhuriyeti'nin varlığına ve tüm Kıbrıs Halkının
haklarına yönelik tehlikeyi bertaraf etmek, Kıbrıs'ın bağımsızlığını, toprak
bütünlüğünü, güvenliğini ve anayasanın temel maddeleriyle ihdas edilen düzeni
yeniden kurmaktı” (Akmaral, 2004, 142).
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20 Temmuz ve 14-16 Ağustos 1974'te Türkiye'nin gerçekleĢtirdiği iki askeri
harekât sonucunda adanın % 36‟lık toprağı Türk ordusunun kontrolüne geçmiĢtir.
Türkiye'nin Birinci Harekâtı, uluslararası kamuoyu tarafından, Yunan Cunta'sının
Makarios'u hedefleyen darbe giriĢimi ve “Enosis”i gerçekleĢtirme giriĢimi
karĢısında, haklı ve yasal bulunurken, Ġkinci Harekât, bir iĢgal olarak değerlendirildi
(Tuncer, 2005, 111).
1975‟te varılan anlaĢmayla Güney Kıbrıs'ta kalan Kıbrıslı Türkler ile Kuzey
Kıbrıs'ta kalan Kıbrıslı Rumları kapsayacak bir nüfus mübadelesi anlaĢması yapıldı.
Buna göre Kıbrıslı Türklerin tamamı Türkiye'nin kontrolündeki Kuzey Kıbrıs'a,
Rumlar ise Güney Kıbrıs'a göçürülerek bugünkü mevcut durum ortaya çıktı. 1975'e
kadar 13 ġubat 1975'te Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi ve önemli bir aĢama
olarak devletin anayasasını yapmak üzere bir Kurucu Meclis oluĢturuldu. Kurucu
Meclis'in yaptığı anayasa halkoylamasına sunuldu ve büyük çoğunlukla onaylandı.
Kıbrıs Türk Federe Devleti, adı konmamıĢ bir bağımsız devletti. Nitekim
Anayasasının 2. Maddesi, “Kıbrıs Federal Cumhuriyetine, belli konularda açıkça
tanınan yetkiler dıĢında, Kıbrıs Türk Federe Devleti bütün yetkileri kullanır ve
gereken örgütleri kurar ”demektedir. Bu kuraldan, Kıbrıs Federal Cumhuriyeti
kurulmadığı sürece, Kıbrıs Türk Federe devleti bağımsız bir devlet olarak varlığını
sürdüreceği anlamı çıkar (Bozkurt, 2012, 38).
Kıbrıs Rum Yönetimi'nin dünya ülkeleri tarafından adadaki tek meĢru güç ve
rejim olarak tanınması, 1964‟ten beri devam eden görüĢmeler sırasında Rumların
uzlaĢmaz bir tavır sergileyerek hiçbir Türk önerisini kabul etmemelerine yol
açıyordu. Bu gibi nedenlerle self determinasyon hakkını kullanmaya karar veren
Kıbrıs Türk Federe Devleti Parlamentosu 15 Kasım 1983 tarihinde oybirliğiyle
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kuruluĢunu ilan etti (Önalp, 2007, 165).
KKTC‟nin bağımsızlık ilanı, yalnızca Türkiye tarafından tanınmıĢtır. BM
Güvenlik Konseyi, 18 Kasım 1983'te, 541 sayılı kararıyla, KKTC'nin yasal bir devlet
olmadığı yönünde bir karar üretmiĢtir (Tuncer, 2005).
Türkiye dıĢında baĢka bir bir devletin tanımadığı bir devlet olsa da KKTC,
Kıbrıslı Türklerin adada tutunmasını sağlayan idari, sosyal ve ekonomik demokratik
kurumlarıyla halen varlığını sürdürmekte, Kıbrıslı Türkler, Türkiye ile birlikte adada
kalıcı bir siyasi anlaĢma ve barıĢ formülünün bulunması için BirleĢmiĢ Milletler'in
çabalarına sürekli destek vermektedirler.
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2. 4. Vakfın Tanımı ve Tarihçesi
Kelime olarak "durdurmak", "alıkoymak" anlamlarına gelen vakıf terimi,
Ġslam hukukunda bir sistemi ifade etmektedir. Bu anlamda "kiĢinin, 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, 24).
Vakıf, içinde yaĢadığımız dünyanın geçici olduğunu, bu geçici hayatın bir
imtihan yeri olduğuna inanan müminlerin, kendilerine ebedîâlemde fayda
sağlayacak, kendilerini ebedi mutluluğa götürecek inancıyla sahip oldukları mal
varlıklarını, maddi ve manevi her Ģeyin sahibi Allah yolunda sarf etmeleridir. ĠĢte bu
düĢünceden dolayı inananların hayatında her türlü infak, sadaka ve hayır iĢleme
önemli bir yer tutmaktadır.
Kur'an-ı Kerim'de vakıf ibaresine rastlanmamakla birlikte genel anlamda
iyilik yapmayı, sadaka vermeyi ve ihsanda bulunmayı teĢvik eden ayetlerin dolaylı
olarak vakfı teĢvik ettikleri söylenebilir (ġeker, 2007, 194; Yediyıldız, 2012).
Kur‟an-ı

Kerim'de

Bakara

Suresi'nde

geçen

“Ey

iman

edenler!

Kazandıklarınızın iyilerinden ve yerden sizin için çıkardıklarımızdan Allah yolunda
harcayın.”1Yine Bakara süresinde “Mallarını Allah yolunda harcayan, sonra da
harcadıklarının peĢinden (bunları) baĢa kakmayan ve gönül incitmeyenlerin, Rableri
katında mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir de.”2
Tarzındaki teĢvik ve ikazlarla müminlere infak, hayırseverlik ve bağıĢ yapma
geleneği kazandırılmakta, asırlar boyu sürecek olan ve Ġslam'da önemli yer tutan
vakıf müessesinin kurulmasının güçlü bir ünitesi oluĢturulmaktadır.
Her yönüyle müminlerin rehberi ve önderi olan Hz. Muhammed
(SAV):"Ġnsan ölünce üç Ģey dıĢında, ameli kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz
sürüp giden sadaka), kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı

َ يََٓا اَيُّ َها الَّر۪ يهَ ٰا َم َٓىُىا ا َ ْو ِفقُىا مِ ْه
Bakara Süresi 2/267 Metin: َس ْبت ُ ْم َومِ ََّٓما ا َ ْخ َسجْ ىَا لَ ُك ْم مِ ه
ِ طيِّبَا
َ ت َما َك
ْ
ْْض
ِۖ ِ اْلَ ْزhttp://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-267/diyanetisleri-baskanligi-meali-1. 12.02.2018
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﴾٢٦٢﴿http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-260/diyanetisleribaskanligi-meali-1. 12.02.2018
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evlat.”3 DemiĢtir. Peygamberimiz, Kur‟an-ı Kerim'in ıĢığında her konuda olduğu
gibi bu konuda da müminlere rehberlik etmektedir.
Sahih haberlerde Hz. Ömer'in Semğ denilen hurmalığını vakfetmek istediği,
bu düĢüncesini Hz. Muhammed (SAV) ile paylaĢtığı rivayet edilmiĢtir. Dinimizde
vakıf Kitap, Sünnet, Ġcma ile sabittir. Ġslamiyetten önce Arabistan yarımadasında
vakfın olduğunu ileri sürenler olduğu gibi; vakıf müessesinin olmadığını ileri
sürenler çoğunluktadır. Ġslam Dini‟nde vakfın meĢruluğundan bahsetmiĢken, Budist
vakıfları gibi diğer dinlerde de vakıfların bulunduğunu söyleyebiliriz. Yine Uygur
Edebiyatı‟nın vesikaları arasında vakıf belgeleri bulunmuĢ, Anadolu‟da yaĢamıĢ olan
Hititlere ait olan vakfiye belgeleri kitabeler halinde, Boğazköy‟de yapılan kazılarda
elde edilmiĢtir. Orta Asya'da yaĢamıĢ olan Türklere baktığımızda ise; Ġslamiyetten
önce Türklerin zengin kültür ve medeniyete sahip oldukları, yapılan kazılardan elde
edilen bulgularla öğrenilse bile; Türklerin sosyal yaĢamlarına dair bilgi mevcut
değildir. ġunu belirtmekte yarar var: Eski çağlarda, yaĢamıĢ olan eski toplumlarda
sosyal ve dini amaçlarla yapılan her müesseseye bugünkü Ģekliyle ve anlamıyla vakıf
diyemeyiz. Çünkü eski toplumlarda vakfa benzer bu tesislerin birçoğu bir mabede,
bir din adamına ihtiyaç duyan dinler tarafından doğduğu söylenmektedir (Kayaoğlu,
1975).
Peygamber Efendimiz, Fedek'te, Hayber'de ve Medine-i Münevvere'nin baĢka
yerlerindeki hurma bahçelerini halk yararına vakfettiği zaman, o anda orada bulunan
Müslümanların hemen hepsi, varlarını yoklarını, her Ģeylerini Allah rızası için
vakfetmeye baĢladılar. Bu vakfetme iĢi öylesine ileri götürüldü ki, vakfedecek bir
Ģeyleri bulunmayanlar, bir lokma bir hırka, bir âsa bir çarık yeryüzünü dolaĢarak,
insanlığa iyiyi, güzeli ve doğruyu anlatmak üzere ömürlerini de vakfettiler
(Özdamar, 1985, 5).
2. 5. Kıbrıs Türk Tarihi'nde Vakıflar
1571 yılında Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti'nce fethedilmesinden sonra vakit
kaybedilmeden adada kurulan vakıflar, adada Türk varlığını her yönden kanıtlayan
ve destekleyen en önemli kurum olmuĢtur. Fethettiği her yere Türk-Ġslam Kültür ve
Medeniyetini götüren Osmanlı, Kıbrıs fetih hareketiyle Türk-Ġslam anlayıĢını da
adaya getirmiĢ, bu anlayıĢ Kıbrıs'ta kısa zamanda yayılmıĢ, Osmanlı Devleti'nin
Komisyon (2013), Hadislerle Ġslam, 1, Ankara: DĠB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı
َ َسانُ ا ْوق
Yayınlar Daire BaĢkanlığı, s. 381. Hadis-i ġerif Metin: ع َملُهُ إِْلَّ ِم ْه
َ ُط َع َع ْىه
َ اإل ْو
ِ َإِذَا َمات
3

ُعى لَه
ُ ْح يَد
َ ازيَ ٍة أ َ ْو ِع ْل ٍم يُ ْىتَفَ ُع ِب ِه أ َ ْو َولَ ٍد
َ ثَالَث َ ٍة ِإْلَّ ِم ْه
ِ صدَقَ ٍة َج
ٍ صا ِل

19

egemen olduğu topraklarda olduğu gibi Kıbrıs adasında da çok önemli eserlere imza
atmıĢtır. Eski Türk geleneğini Ġslam anlayıĢıyla sentezleyen Osmanlılar, vakıflar
aracılığıyla adanın ĠslamlaĢmasına katkı sağlamıĢtır. Bu fetih hareketiyle temeli
atılan ve filizlenen vakıflar, dini hizmetlerin yanı sıra sosyal, kültürel, iktisadi alanda,
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda önemli hizmetleri ifa etmiĢtir. Ġster Müslüman
olsun ister gayri-müslim, tüm insanların hizmetine sunulan Ģifâhaneler, çeĢmeler,
köprüler, yollar, hanlar, imâretler, hamamlar, eğitim kurumları ve su arkları buna en
güzel örnektir.
Esas itibarıyla toplumun ihtiyaç duyduğu sosyal, dini, eğitim ve beledi gibi
hizmetlerin yerine getirilmesinde çok önemli bir rol üstlenen vakıfların kuruluĢ
amaçlarından birinin de bir kimsenin bu sayede istenilen kiĢilere arzu ettiği kadar
mal ve mülkü bırakabilmesi olduğunu belirtmek gerekir. Zira Ġslam hukuku bir
kiĢinin mal ve mülkünün sadece üçte birini baĢka kiĢilere bırakmasına izin vermekte
iken, ilgili kiĢinin mütevelli olarak kurduğu vakıf aracılığıyla istediği kadar malı
istediği kiĢi veya kiĢilere bırakabilirdi. Kıbrıs'ta vakıf kurucular arasında kadınların
da olduğu bilinmektedir (Özkul, 2005, 248-249). Nitekim mevcut çalıĢmada
transkripsyon ve değerlendirilmesi yapılan vakfiyelerden üçü kadınlara aittir.
Kıbrıs‟ta ilk vakıfları yapanların baĢında padiĢah II. Selim, BaĢkomutan Lala
Mustafa PaĢa, Ahmet PaĢa, Pertev PaĢa, Ağa Cafer PaĢa gibi seçkin hayırsever
yöneticiler bulunmaktadır. Bu seçkin kiĢilerin baĢlattığı Vakıf Hareketi varlıklı,
hayırsever kiĢiler tarafından devam ettirilmiĢ ve Kıbrıs Vakıfları güçlenip
kökleĢmiĢtir (Gazioğlu, 2000a, 244).
Kıbrıs'ın fethini takip eden yıllarda kurulup bugüne kadar devam eden
vakıfların yönetimi, Kıbrıs'ta kurulan "Evkâf Ġdaresi" tarafından yapılmıĢtır. Bu
yönüyle Evkâf Ġdaresi, Kıbrıs Türkü'nün en eski, tarihî ve köklü kuruluĢlarındandır.
Kıbrıs'taki Türk varlığının korunmasında ve Kıbrıs davasının bugünkü aĢamaya
ulaĢmasında Evkâf Ġdaresi'nin büyük katkıları ve rolü olmuĢtur (Osmanlı Ġdaresinde
Kıbrıs, 2002, 78).
Kıbrıs vakıfları, Haremeyn-i Muhteremeyn Evkafı ile iliĢkili olup, Osmanlı
Evkaf-ı Humayunun Nezareti'nden ayrı olarak teĢkilatlandırılarak Darü's-sade
ağalarının kontrol ve idaresi altında bulunan Haremeyn Evkaf Nezaretince idare
edilmiĢtir (Altan, 1986, 90).
Kıbrıs'ın Osmanlı Devleti yönetimine geçtiği 1571 yılından, Ġngilizlere
kiralandığı tarih olan 1878 tarihine kadar Kıbrıs vakıfları Ahkâmü'l-Evkâf'a göre
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yönetilmiĢtir. 1826 yılına kadar nâzır ve mütevelliler, 1878'e kadar da Evkâf-ı
Hümayûn Nezâreti tarafından atanan bir muhasebeci tarafından vakıfların iĢleri
yürütülmüĢtür (Osmanlı Ġdaresinde Kıbrıs, 2002, 78). Evkaf Muhasebecisi,
19.yüzyılın ikinci yarısı itibarıyla adada kurulan yerel danıĢma meclislerinin en
büyüğü olan LefkoĢa'daki Meclis-i Ġdare'nin üyelerinden biri olmuĢtur (Samani,
2006).
Kıbrıs'taki Türk varlığının köklü bir Ģekilde korunmasında, ulusal Kıbrıs
davasının bugünlere ulaĢmasında evkafın (vakıfların) büyük katkıları olmuĢtur. Sahip
olduğu büyük emlak ve mal varlığı ile Kıbrıs Türk Halkı'nın, Kıbrıs'taki haklarının
temelini oluĢturan ve varlığının teminatı olan vakıfların idaresi Ġngilizlerden, 15
Nisan 1956'da tekrar Türklere geçmiĢtir (Altan, 1986, 1096).
Toprak ve mülkiyet meselesi günümüzde de devam eden Kıbrıs
Müzakerelerinde temel baĢlıklardan biridir. Rum tarafı hükümet ve sivil toplum
örgütleriyle,

medyasıyla,

arkasına

aldığı

kamuoyu

gücüyle

amaçlarını

gerçekleĢtirmek için var gücüyle çalıĢmaktadır. Ayrıca, Rumlar, Uluslararası hukuka
da baĢvurarak 1974 tarihinde terk ettikleri taĢınmaz malları için, bu malların
iadesiyle birlikte tazminini ve gelir kayıplarını talep etmektedir.
Türk tarafı ise bugüne kadar devam eden müzakerelerde, Kıbrıs Türk halkının
1958 yılından bu yana uğradığı kayıplar ile 132 yıllık vakıf emlâk yağmasını
kapsamlı bir Ģekilde ortaya koymuĢ değildir. Bunun bir eksiklik olduğu ileri
sürülebilir. Özellikle 1974'ten bu yana Türkiye ordusunun kontrolündeki Kapalı
MaraĢ'taki Osmanlı Vakıf emlâkinin tesbiti yapılmalı ve Uluslararası hukuk yoluyla
bu emlak talep edilmelidir.
Mülhak olan taĢınmaz mal varlığı yasa çıkarılsa bile asla satılamaz. Mülhak
edilen mallar sadece vakıflara aittir. Bu mallar, yalnız varisleri ya da mütevelli heyeti
tarafından idare edilir. Gelirleri ise ancak vakıf vakfiyesince belirtilen yerlere
harcanır. Bu vakıflar asla iptal edilemez ve gelir getiren vakıf malları kesinlikle
değiĢtirilemez. Hal böyleyken Ġngiliz Sömürge Yönetimi'nde Ahkamü'l-Evkaf ihlâl
edilmiĢ, vakıf arazileri 3. kiĢilere devredilmiĢ, devredilen kiĢilerin adına tapu
çıkarılmıĢtır. Bu Ģekilde Kıbrıs'ta birçok vakıf malı yağmalanmıĢ ve gasp edilmiĢtir.
2. 6. Vakfiye Nedir ve Vakfiyenin Unsurları
Vakfiye: Vakfeden kiĢi ve kiĢilerin veya tüzel kiĢilerin vakfıyla ilgili olarak
mahkemede, hâkim ve Ģahitlerin huzurunda yaptığı ikrar ile hâkimin, vakıf

21

hakkındaki hükmünü içeren bildirge; vakfedenin vakfı üzerinde ileri sürdüğü
koĢulları içeren ve mahkemece tescil edilen yazıt (Altan, 1986, 12).
Vakfiyelerde vakfın kimler tarafından nasıl idare edileceği, kimlerin hangi
Ģartlarla yararlanacağı açık bir Ģekilde belirtilir. Vakfiyeler, ait olduğu toplumun
aynasıdır. Vakfiyelerin içeriğine bakıldığında, o toplumun mal varlığının dokümanı
ve hukuki belgesi durumundadır. Vakfiyelerdeki bilgilerin mülk, arsa, toprak, arazi
vb. maddi değerleri içermesi yanında aynı zamanda hâkim konumundaki devletin
uyguladığı mali ve adli sistemin dokümanını da vermektedir. Yine vakfiyeler içerdiği
bilgilerle bir toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik göstergeleridir.
Her Vakıf Olayının Her Zaman Vazgeçilmez BeĢ Unsuru Vardır:
Vâkıf: Vakfeden yani vakıf konusu, mülkün sahibi.
Mevkûf: Vakfedilen mal, mülk ya da gelir kaynağı.
Mütevelli (Vakıf Emini): Vakfeden kiĢinin söz konusu mülk yâda gelir
kaynağının belirli biçimde yönetilmesiyle görevlendirdiği kiĢi.
Mevkûfu'n-Aleyh: Mütevellinin yönetiminde vakfın doğuracağı gelir
akımından belirli biçimde yararlanacak kiĢi, yer ya da hizmet.
Vakfiye: Bütün bunların vakfeden tarafından ayrıntılı ve açık biçimde
belirtildiği tek taraflı sözleĢme metni (Ana Yayıncılık A.ġ. 1990).

BÖLÜM III
YENĠ HARFLERE AKTARIMININ BĠÇĠMSEL ANALĠZĠ
3. 1. Vakıf Belgelerinin Yeni Harflere Aktarım ÇalıĢmasının Biçimsel
Olarak Ġncelenmesi
Mevcut çalıĢmaya konu olan Vakfiyelerde de görülebileceği gibi vakfiye
genellikle Ģu bölümlerden oluĢmaktadır;
1-Allah'a hamd ve övgü (senâ):“Hamd bi-hadd ve senâ-yi lâ ya„idd ol hâliku kâ‟inât
ve râziku mevcüdât vâkıf-i zamâ‟ir-i âdem ve kâĢifü serâ‟ir-i „âlem Hazretlerine
lâyık ve sezâ ve ûlâ ve uhrâdır ki…”(vakfiye no: 3553/1). Peygamber Efendimize
salat ve selam:“Güzîde-i enbiyâ rah-nümâ-i evliyâ resûl-i müctebâ habîb-i hudâ
Mustafa „aleyh efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyât Hazretleri'nin ruh-ı pürfütuhlarına olsun ki…”(vakfiye no: 3553/1-3553/2).Vakıf yapmanın ve hayır
iĢlemenin sevap olduğuna dair ayet ve hadisler: “Min hayrin tecidûhü inda'llâh”(vakfiye no:3553/5)Ġzâ mâte ibnü âdeme inkıta„a „anhü „amelühû illâ „an selâsin
„ilmün yüntefa„u bih ve veled-i sâlihin yed„û lehve sadakatin câriyye.”(vakfiye no:
3553/6),
2-Vakfeden kiĢinin adı ve ünvânı: “Mahrûsa‟i LefkoĢa'da kâ‟in Ayasofya Mahallesi
sakînelerinden Karamanlı kızı Hoca Kadın dimekle ma„rûfe Fatıma Kadın bint-i
Mehmed Efendi Karamânî”(vakfiye no: 3552/1-3552/2),
3-Vakfın yöneticisi (mütevelli) olacak kiĢinin adı ve ünvânı:“Vakf-ı âti'l-beyânı liecli't-tescîl ve't-tasarruf mütevelli nasb olunan Osman Zinnûr bin Efendi bin DerviĢ
muvâcehesinde…”(vakfiye no: 3553/9),
4- Vakf edilen mallar (taĢınır, taĢınmaz): “Çiftlik-i mezbûr sene be-sene icâre‟i
vâhide ileicâr olunub ğalle-i icâresinden dört yüz guruĢ sarf olunub…”(vakfiye no:
3553/15-3553/16),
5-Vakıftan sağlanacak geliryâda gelirlerin nerelere sarf edileceği:“Meblağ-ı
mezbûrun senevî hâsıl olan yüz yiğirmi guruĢ ribh ü nemâdan mevlüdhânlara otuz
guruĢ virile ve mevlüd-i Ģerif içün Ģeker ve gülâb ve ûd ve sâ‟ire sene altmıĢ guruĢ
sarfoluna ve hatm-i Ģerifi tilâvet iden hâfız efendiye yiğirmi guruĢ virile…”(vakfiye
no: 3558/9),
6-Hâkimin vakfın sıhhât ve geçerliliğine dâir hükmü: “hâkim mevki-i sadr-i kitab lâzâl hükme câriyen bi'l-hakki ve's-savâb Efendi Hazretleri dahî tarafeynin kelâmına
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nazar ve cânib vakfı her vechile ûlâ ve uhrâ görüb vakf-ı mezbûrun lüzûmuna hüküm
ve kazâ buyurmalarıyla…”(vakfiye no: 3553/25),
7-Vakfiyenin tarihi, imza, mühür ve Ģahitlerin isimleri (Ģühudü'l-hâl):“Ale'l-hayyi'lcevâdi'l-kerim cerâ zâlik ve hurrira fi'l-yevmi's-sâbi„u min ġehr-i ġa„bâni'lmu„azzam li-sene sülüsa ve sülüsamâ‟e ve elf. ( H. ġa„bâni'l-mu„azzam 1303) (M.
1886 ).”Mahmut PaĢa ahâlisinden Hüseyin Ağa bin Abdülmüttalip.-Ve Ġbrahim PaĢa
Mahallesi ahâlisinden Odacızade Hafız Salih Efendi. -Ve Abdi ÇavuĢ Mahallesi
ahâlisinden Hacı Muttalib bin Hacı Ali...(vakfiye no: 3558/16).
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3. 2. Vakıf Belgelerinin Yeni Harflere Aktarım ÇalıĢmasınınYöntemi
AraĢtırmada izlenen yöntem Ģu Ģekilde özetlenebilir:
1. Kıbrıs'ta Osmanlı Dönemi Fadime Kadın, Kıbrıs ġehbenderi el-Hac Ömer
Efendi, Hatice Hatun ve Emine Bint-i Abdülmüttalip'e ait vakıf belgelerinin yeni
harflere aktarım çalıĢması yapılmıĢtır. Söz konusu vakıf belgelerinin yeni harflere
aktarım çalıĢmasına baĢlarken, sayfanın üst bölümünde vakfın adı, sahibi,
mütevellisi, konusu, numarası belirtilmiĢ, her belgeye bir vakfiye numarası
verilmiĢtir. ÇalıĢmamıza araĢtırmacıların belli bir düzen çerçevesinde ulaĢabilmesi
için; her satıra sıra numaraları verilerek Osmanlıca metin sayfanın üst bölümünde yer
almaktadır. Yukardaki her numaralı satır metnin, aynı numarayla yeni harflere
aktarım çalıĢması yapılmıĢ ve bu çalıĢma sayfanın alt kısmında yer almıĢtır. Böylece
metinde herhangi bir karıĢıklığın olması engellenmiĢtir. Metinde hemze harfi (‟), ayn
harfi („), kesme iĢareti ('), inceltme harfleri (^), harf fazlalığı yâda eksikliği olup
okunamayan kelimeler (?) iĢaretleriyle gösterilmiĢtir. Asıl metne sadık kalmak için
harf (d-t, g-ğ, b-p, c-ç) ve kelime (-itdikde, -idüb) değiĢikliği yapılmamıĢtır.
2.Belgelerin yeni harflere aktarım çalıĢmamızda, yazı dilimizde kullanılan 29
harf esas alınmıĢ, tam karĢılığı bulunmayan seslerde ise o harfe en yakın sesi veren
harflerle transkripsiyon yapılmıĢtır. ÇalıĢmamızda Yakın Doğu Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü Tez Önerisi ve Tez Yazım Kılavuzu'nda belirtilen kurallar esas
alınmıĢ ve uygulanmıĢtır.
3. Metin içerisinde vakfın özünü, temelini oluĢturan, vakıf mülkiyetine temel
dayanak olan, vakıf yapmayı, sadaka-i câriyeyi teĢvik eden, vakfın kurallarını ya da
vakfı bozmayı yasaklayan Kuran-ı Kerim ayetlerini ve Hz. Muhammed (a.s.)'in
hadis-i Ģerifleri tırnak (“…”) içerisinde gösterilmiĢtir. Bu ayet ve hadislerin
kaynakları, transkripsiyonda herhangi bir karıĢıklığa sebebiyet vermeme açısından,
metnin tamamında kullanılan metin içi kaynak gösterme tekniği (APA) yerine dipnot
tekniğiyle belirtilmiĢtir.
4.Vakıf eserlerinin yazıldığı dönemin Ģartlarını, iktisadi, ictimai, sosyokültürel yapısını bilmek, vakıf eserlerini ait oldukları tarih ve dönem itibariyle
değerlendirmeye tabi tutmak, bu eserleri daha iyi çözümleyebilme açısından
önemlidir. Bu gibi sebeplerle vakıf eserlerinin ait olduğu hicri tarihinin yanına miladi
tarih de verilmiĢtir. Bu tarihleri çevirmede TTK'nin Tarih Çevirme Kılavuzu
kullanılmıĢtır.
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5. Metin içerisinde yer alan, ancak günümüz konuĢma dilinde pek
kullanılmayan Arapça ve Farsça kelimeler için Ferit Develioğlu'nun hazırlamıĢ
olduğu"Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lügat" ve Abdullah Yeğin'in “Ġslami-ĠlmiEdebi-Felsefi Yeni Lügat” adlı eserlerinden yararlanılmıĢtır.
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3. 2. Vakıf Belgeleri Konu BaĢlıkları Tablosu
No

Vakıf Sahibi

3552 FADĠME KADIN BĠNT-Ġ

Vakfın Konusu
PARA (1267 H.-1851M.)

MEHMED EFENDĠ KARAMANÎ

3553 KIBRIS ġEHBENDERĠ EL-HAC
ÖMER EFENDĠ

TARLA, BAHÇE, ÇĠFTLĠK, SU
HAKKI (1267 H.-1851 M.)

3554 HATĠCE HATUN BĠNT-Ġ HACI ZEYTĠN AĞAÇLARI, PARA (1272
MUSTAFA AĞA

3558 EMĠNE BĠNT-Ġ
ABDÜLMÜTTALĠP BĠN
ABDULLAH

H.-1856 M.)

PARA (1303 H.-1886M.)
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3. 3. Vakıf Belgelerinin Yeni Harflere Aktarım ÇalıĢması

VAKFIN ADI

: FADĠME KADIN BĠNT-Ġ MEHMED EFENDĠ

KARAMANĠ VAKFĠYESĠ (1267 H.-1851M.)
VAKFIN SAHĠBĠ

: FADĠME KADIN BĠNT-Ġ MEHMED EFENDĠ

KARAMANÎ
VAKFIN MÜTEVELLĠSĠ

: EL-HAC ÖMER EFENDĠ ĠBN-Ġ ĠSMAĠL

VAKFIN KONUSU

: PARA

VAKIFNUMARASI

: 3552

Vakfiye No: 3552/1

1. Bismi'l-lâhi'r-rahmânirrahîm
2. Elhamdülillâhi'l-lezi e„azzehavâssa „ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ envâ„i
3. El-hayrât ve e„ânehüm „alâ iktisâbi asnâfi'l-mahâmid-i ve'l-meberrât
4. Ve's-salâtü ve's-selâmü „alâ rasûlihî ve nebiyyihî Muhammed hayru'l-beriyyât
5. Ve „alâ âlihî ve ashâbihî “ilâ yevme yestezillü'l-mer‟ü tahte's-sadakât”4
6. ĠĢ bu vakfiyye-i behiyye ve cerîde‟i hayriyye tahrîr ve
7. ĠnĢâsına bâdî oldur ki: Mahruse-i LefkoĢa'da
8. Kâ‟in Ayasofya Mahallesi sakînelerinden Karamanlı kızı Hoca

GümüĢhanevi A. Z. [t.y], Râmûzü'l-Ehadis, Ġstanbul: Pamuk Yay. Hadis-i ġerif Anlam:
Ġnsanlar arasında hesap görülünceye kadar herkes (kıyamet gününde) sadakasının
gölgesindedir.
4
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Vakfiye No: 3552/2

9. Hoca Kadın dimekle ma„rûfe Fatıma Kadın bint-i Mehmed Efendi
10. Karamânî tarafından vakf-ı âtî'z-zikri ikrâr ve rücu„ ve da„vâya
11. Vekili olub vekâleti Yorgancı BaĢı el-Hac Osman Ağa ve Hamamcı
12. Osman Ağa nâm kimesnelerin Ģehâdetleriyle sâbite olan Hâfız
13. Ketb-i Sânî el-Hac Mustafa Efendi ibn-i Abdurrahim Efendi meclis-i
14. ġer„i enverde li-ecli't-tescîl-i ve't-tasarruf mütevelli nasb olunan
15. El-Hac Ömer Efendi bin Ġsmail mahzarında takrîr-i kelâm ve ta„bîr
16. „Ani'l-merâm idüb der ki: Müvekkilem mezbûre bin beĢyüz
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Vakfiye No: 3552/3

17. GuruĢ ahsen-i mâl ve atyeb-i menâlından ifrâz idüb
18. Hasbete'l-lâhi'l-ahad ve talebân li-merzâtihi's-samed vakf ü habs
19. Ġdüb Ģöyle Ģart eyledi ki: Meblağ-ı mezbûr onu on bir
20. Buçuk hesâbı üzere mü„âmele-i Ģer„iyye ile rehn-i kavî veya
21. Kefîl-i milli ile i„mâl ve istirbâh olunub senevî hâsıl
22. Olan ribh ü nemâsından iki hatm-i Ģerif tilâvet
23. Olunub elliĢer guruĢ vazife virile ve yüz guruĢ
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Vakfiye No: 3552/4

24. Sarf olunub Turunçlu Cami-i Ģerifinde bir mevlüd-i Ģerif
25. Kıra‟at oluna ve „akîbinde hatm-i Ģerifler dahî ihda oluna
26. Ve Ģu vechile ki gerek mevlüd-i Ģerif ve hatm-i Ģeriflerden
27. Hâsıl olan sevâbı: Evvela Hazreti Fahr-i Kâ‟inât „aleyh
28. Ekmelü's-salavât ve etimmü't-tahiyyât Efendimiz Hazretleri'nin ruh-i
29. Pür-enverlerine ba„dehû vâkifenin ba„dehû vâlidinin ruhlarına
30. Ġhda oluna ve fazla yiğirmi beĢ guruĢ vâzife-i tevliyet
31. Oluna ve vakf-ı mezbûre mûmâ-ileyh Hacı Ömer Efendi
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Vakfiye No: 3552/5

32. Lâbis-i libâs-i hayat oldıkca mütevelli ola ve ba„de'l-intikâl
33. Hâkimü'Ģ-Ģer„bulunan Efendilerinin râ‟-yi ve ma„rufetleriyle bir mütedeyyin
34. Müstakîmü'l-etvâr kimesne mütevelli nasb oluna deyu. Ta„yîn-i
35. ġürût ve tebyîn-i kuyûd ber-leh bin beĢ yüz guruĢ meblağ-ı mezbûremi
36. Mütevelli-i mûmâ ileyhe teslim ve oldahî tesellüm ve kabz idüb
37. Sâ‟ir mütevelliler gibi ri„âyet-i Ģürût ve kuyûde ihtimâm ile
38. Tasarruf murâd itdikde vekîl-i mûmâ-ileyh semt-i vifâkdan
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Vakfiye No: 3552/6

39. Vifakdan cânib-i hilâfa sülûk ve mütevelli ile husûmet
40. Ve nizâ„a Ģürû„ idüb vakf-ı nukûd ve ona müteferri„a
41. Olan Ģürût ve kuyûd E‟imme-i Salâse Hazretleri'nin „indinde
42. Sahîh olmamakla bi'l-vekâle vakf-ı mezbûrdan rücu„ ve meblağ-ı
43. Mezbûrî müvekkilem mülkine istirdâd iderim didikde
44. Mütevelli sühansâz cevâb-ı savâba ağâz idüb gerçi
45. Hâl-i bâlâda tafsîl ve beyân olundığı vech üzeredir.
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Vakfiye No: 3552/7

46. Lâkin Ġmam-ı Züfer Hazretleri'nden Ġmam-ı Ensâri Hazretleri'nin
47. Rivayeti üzere vakf-ı nukûd ve anâ müteferri„a olan Ģürût
48. Ve kuyûd sahîh olmakla vakf-ı mezbûrun sıhhâtine hüküm taleb
49. Ġderim deyu. Red ve teslimden imtinâ„ itmekle hâkim mevki-i
50. Sadr-i kitâb tûba leh ve hüsn-i me‟ab Efendi Hazretleri dahî
51. Cânib-i vakf-ı ûlâ ve uhrâ görmekle nukûd-i merkûmenin vakfı
52. Sıhhatine hüküm ve kazâ buyurub vakf-ı mezbûr sıhhât buldıkda
53. Vekil-i mûmâ-ileyh kelâmını semt-i âhire „atf idüb
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Vakfiye No: 3552/8

54. Gerçe vakf-ı nukûd ve ona müteferri„a olan Ģürût ve kuyûd
55. Hükm-i hâkim ile sıhhât bulur isede lâkin Ġmam-ı A„zam
56. Hazretleri'nin „indinde sıhhât-i lüzûmu müstelzim olmamakla
57. Vakf-ı mezbûr lâzım olmaz. Bu vechile yine istirdâd
58. Ġderim didikde mütevelli-i mûmâ ileyh tekrar cevâb-ı savâba
59. Mütesaddî olub gerçe Ġmam-ı A„zam Hazretleri'nin
60. „Ġndinde hâl-i vech muharrer üzeredir. Lâkin Ġmam Ebî Yusuf
61. Hazretleri'nin „indinde vâkıfın mücerred vakfet dimesiyle
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Vakfiye No: 3552/9

62. Vakıf sahîh ve lâzım ve Ġmam-ı Muhammed Hazretleri'nin „indinde teslîm
63. Ġle'l-mütevelli bulunmağla vakfa lüzûm-ı „ârız olmağın Ġmameyn
64. Humâmeyn kavillerince vakf-ı mezbûrun lüzûmuna dahî hüküm recâ
65. Ġderim didikde hâkim müĢârun-ileyh esbeğa'l-lahü ni„amehû „aleyh
66. Hazretleri Ġmameyn-i Hümameyn kavillerince vakf-ı mezbûrun
67. Lüzûmuna dahî hükm-i sahîh-i Ģer„î ve kazâ-i sarîh-i mer„î itmeyin
68. Vakf-ı nukûd-i mezbûre ve ona müteferri„a olan Ģürût ve
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Vakfiye No: 3552/10

69. Ve kuyûd sahîh ve lâzım olub bin ba„di nakz ve
70. Tebdîl „adîmü'l-ihtimâl oldu. “Fe-men bedde lehû ba„de mâ-semi„ahû
71. Fe-innemâ ismühû „ale'l-lezîne yübeddilûnehû inne'l-lâhe semî„un „alîm”5
72. Ve ecru'l-vâkife „ale'l-hayyi'l-kerîm ve cerâ zâlik
73. Fi'l-yevmi's-sâlis min Rabî„ü'l-evvel sene:
74. Seb„i ve sittîne ve miteyn ve elf (H. Rabiülevvel 1267) (M. 1851)
75. ġühûdu'l-hâl
76. Attarzâde el-Hac Mehmed Efendi
77. Hâfız Mehmed Efendi
78. Kazzaz el-Hac Salih Ağa
79. Bayraktar Müezzini el-Hac Osman Ağa
80. Hamamcı Osman Ağa

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/181 Anlamı: Her kim bunu iĢittikten ve kabullendikten sonra
vasiyeti değiĢtirirse, günahı onu değiĢtirenleredir. ġüphesiz Allah (her Ģeyi) iĢitir ve (her
Ģeyi) bilir.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-177/diyanetvakfi-meali-4. 12.02.2018

5
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Vakfiye No: 3552/11

81. Bâ„is-i zeyl vakfiyye-i Ģer„iyye oldur ki:
82. Mazmûnuna meclis-i livâ „azâsından Attarzâde Rif„atlü el-Hac Mehmed Efendi
ve „Attar-ı Endaz Kazzâz el-Hac Salih Ağa Ģehâdetleriyle hükm-i
83. ġer„i lâhik olan iĢbu bir kıt„a vakfiyye mûcibince sâhibetü hayrât mütevaffiye‟i
Karamanlı kızı el-Hac Hoca Fatıma Kadın
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Vakfiye No:3552/12

84. Bint-i Mehmed Efendi'nin cihet-i ma„lûmâye vakf ve ta„yîn eylediği bin beĢ yüz
guruĢun tevlîyeti hayatda oldukça kendi
85. „Uhdesinde olması meĢrût olan el-Hac Ömer Efendi'ye vâkife-i mûmâ-ileyhâ
vefâtından beĢer sene mukaddem tevliyet-i
86. Mezkûreden „azl idüb oldahî „azl-i kabul ile meblağ-i mevkûf-i mezkûrî mûmâileyhâye red ve teslim ittiği
87. Bu kere ber-nehc-i Ģer„i subût bulmuĢ ve vâkife-i mûmâ ileyhânın sülüsü malına
vasî‟i mansûb olub
88. Ehl-i „iffet ve istikâmetten idüğü mütehakkık olan Osman Nuri Efendi ibn-i elMustafa ez-Zühdi Efendi
89. Ezher-i cihet istihkâklu ve tilâvet hatm-i Ģerife dahî ehliyetlü bulunmuĢ
olduğundan vakfiyye-i mezkûrede
90. Mestûr olan hatm-i hânlık ve tevliyet-i mezkûre cihetleri vazîfe‟i mu„inesiyle
„uhdesine ihâle olunarak
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Vakfiye No: 3552/13

91. Ber-mûceb-i Ģart-ı vâkıf a„mâl ve istirbâhına mübâderet itmek üzere iĢ bu seksen
üç
92. Senesi ġehr-i ġevvâli'l-Mükerremin yiğirmi birinci günü meblağ-i mevkûf-i
mezkûr tereke‟i mütevaffiye‟i mûmâ ileyhâye
93. Vâzi„u'l-yed olanlardan ahz ile Efendi‟i mûmâ ileyhe teslim olunmuĢ olmakla
ciheteyn-i mezkûreteyn
94. Vâzife‟i mu„înesiyle „uhdesine kabl-i Ģer„i Ģerifden ihâle olundığı hâvî iĢbu
mahalle-i
95. ġer„ ve temhîd kılındı. Hurrira fi'l-yevmi e't-tâsi„ min Zi'l-ka„de e'Ģ-ġerife liseneti'l-mezkûre.
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: KIBRIS ġEHBENDERĠ EL-HAC ÖMER EFENDĠ

VAKFIN ADI
VAKFĠYESĠ (1267 H.-1851 M.)
VAKFIN SAHĠBĠ

: EL-HAC ÖMER EFENDĠ

VAKFIN MÜTEVELLĠSĠ

: OSMAN ZĠNNÛR BĠN EFENDĠ BĠN DERVĠġ

VAKFIN KONUSU

: TARLA, BAHÇE, ÇĠFTLĠK, SU HAKKI

VAKFĠYE NUMARASI

: 3553

Vakfiye No: 3553/1

1. Bismillâhi'r-rahmâni'r-rahîm
2. Hamd bi-hadd ve senâ-yi lâ ya„idd ol hâliku kâ‟inât ve râziku
3. Mevcüdât vâkıfü zamâ‟ir-i âdem ve kâĢifü serâ‟ir-i „âlem
4. Hazretlerine lâyık ve sezâ ve ûlâ ve uhrâdır ki kulûb-ü
5. Mü‟minîne hazâ‟ini enver-i tevfîk ile müzeyyen ve muhallâ ve „uyûne
6. Müsliminî kuhl hidâyet ile mukahhâl ve mücellâ eyledi. Ve dürûd-ü „amîm
7. El-vürûd ol sâhib-ü makam-ı mahmûd ve misbâh-ı bezm-kâh-ı
8. Vücûd ve miftâh-ı defâ‟in-i sehâ u cûd a„nî: Güzîde-i enbiyâ
9. Rah-nümâ-i evliyâ resûl-i müctebâ habîb-i hudâ Mustafa
10. „Aleyh efdalü's-salavât ve ekmelü't-tahiyyât Hazretleri'nin
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Vakfiye No: 3553/2

11. Ruh-ı pür-fütuhlarına olsun ki nizâm-i „âlem ve intizâm-ı ahvâl
12. Benî Âdem onların Ģer„î ile sâbit ve dâ‟imdir ve dahî âl-i
13. Ve ashâb ve evlâd ve ahbâbları üzerine olsun ki onların
14. Her biri tarîk-i hakka hâdî ve sebîl-i tevfîka münâdilerdir
15. Rahmetü'l-lâhi te„âlâ„aleyhim ecmâ‟în. Ve „alâ men tabi„ahüm ilâ yevmi'd-dîn
16. Emmâ ba„d çûn bu dâr-ı dünyanın esâsı pây-dâr ve mahall-i ikâmet
17. Ve câ-yı karâr olmadığını her „âkil ve dânâ ra‟-yi reĢîd ile tedebbür
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Vakfiye No: 3553/3

18. Ve fikr-i sedîd ile tefekkür idüb “Men câ‟e bi'l-haseneti felahû „aĢru
19. Emsâlihâ”6 muktezâsı üzere „atâhâne-i ezeliyye-i süphâniden
20. Ber-hasene mukâbelesinde ednâ mertebe on mislî „inâyet
Vakfiye No: 3553/4

21. Ve ihsân buyurılacağı emr-i bî-iĢtibâh dahî “E'l-lezîne yunfikûne
22. Emvâlehüm bi'l-leyli ve'n-nehâri sirran ve „alâniyeten felehüm ecruhüm „inde
rabbihim,
23. Ve lâ havfun „aleyhim ve lâ hüm yahzenûn (yahzenûne)”7 ve dahî “Ve mâ
tükaddimû li-enfüsiküm

Kuran-ı Kerim, En„am 6/160 Anlamı: Kim (Allah huzuruna) iyilikle gelirse ona
getirdiğinin on katı vardır.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/enam-suresi6/ayet-160/diyanet-vakfi-meali-4. 12.02.2018
6

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/274 Anlamı: Mallarını gece ve gündüz, gizli ve açık hayra
sarfedenler var ya, onların mükâfatları Allah katındadır. Onlara korku yoktur, üzüntü de
çekmezler.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet274/diyanet-vakfi-meali-4. 12.02.2018
7
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Vakfiye No: 3553/5

24. Min hayrin tecidûhü inda'l-lâh (inda'l-lâhi)”8 nüsûs-i Ģeriflerinin mübtegâsınca
25. Rızâ‟e rabb-i ğafûr olan umûr-i iktisâbına sa„y-ı mevfûr eyleye
26. Husûsan mazhar tevfîk-i rabbânî olan mütena„im sâhib-ü fıtnat
27. Ve mütemevvil selim-i fıtrat vesile-i infâk-ı mâl ve zeri„a-i
28. Ġsâr-i menâl ile sefarâti ahiret içün i„dâd-ı zâd ve is„âf-ı
29. Hâcât-i muhtâcîne ile iktinâ-yi zahâ‟ir-i me„âd ile lâ-cereme binâ-yı

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/110 Anlamı: Önceden kendiniz için yaptığınız her iyiliği Allah'ın
katında bulacaksınız.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet106/diyanet-vakfi-meali-4. 12.02.2018
8
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Vakfiye No: 3553/6

30. Mebânî hayrâtî vesile-i saâdet-i uhraviyye ve ibkâ-yi merâsim
31. Meberrâti vâsıta-i „umde-i sermediyye idüb “Ġzâ mâte ibnü âdeme inkıta„a
32. „Anhü „amelühû illâ „an selâsin „ilmün yüntefa„u bih ve veled-i sâlihin yed„û leh
33. Ve sadakatin câriyye”9 hadîs-i sahîha'l-isnâdın mazmûn-i Ģerifini
34. Mülâhaza ve meknûn-i münîfinî mühâfaza eyleye. Binâ‟en „alâ zâlik
35. ĠĢbu kitab-ı sahîh-i Ģer„î ve vesîka-i sarîh-i mer„iyyenin

Komisyon (2013), Hadislerle Ġslam, 1, Ankara: DĠB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Basılı
Yayınlar Daire BaĢkanlığı, s. 381. Hadis-i ġerif Anlam:"Ġnsan ölünce üç Ģey dıĢında, ameli
kesilir: Sadaka-i câriye (faydası kesintisiz sürüp giden sadaka), kendisinden faydanılan ilim
ve kendisine dua eden hayırlı evlat.”
9
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Vakfiye No: 3553/7

36. Tahrîr ve inĢâsına bâ„is ve bâdî oldur ki sulahâ-yi
37. Ümmetden ve ahyâr-i milletden sâhibü'l-hayrât ve râğıbü'l-hasenât
38. ġehbender Cezire-i Kıbrıs merhûm ve mağfûr leh el-Hac Ömer Efendi
39. Hâl-i hayâtında tahsîl ucûr-i cezile ve mesûbât-i cemîle emrinde
40. Sa„â ve gayret ve bezl-i mükadderât idenlerin âhir ve „âkibetlerî
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Vakfiye No: 3553/8

41. Mahmud ve dâr-i ahiretde menzil ve me‟vâları dârü'l-hulûd oldığını
42. Tezekkür ve tefekkür idüb zikr olunan âyât-i ve ahâdis-i Ģeriflerinin
43. Delâletleriyle husûs-i mezbûrî ikân ve iz„ân ber-leh mübâderat
44. Ve sülüsü malını vücûh-i bire sarf olunmasını vasiyyet ve hâlâ
45. Ma‟zûn bi'l-iftâ e's-Seyyid e'l-Hac Ahmet Hulusi Efendi Hazretleri'ni
46. Dahî tenfîzine vasî-i muhtâr nasb ve ta„yîn eylediği esnâda
47. Kütübhâne-i Âmire'de beher sene talebe-i „ulûme zerde ve pilav
48. Tabh olunub bir mevlûd-i Ģerif ve birkaç hatm-i Ģerif kırâ‟at
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Vakfiye No: 3553/9

49. Olunmasını bi'l-iĢâr Efendi müĢârun-ileyh Hazretleri dahî vasiyyet
50. Merkûmeye iĢâri vechile sülüsünden tenfîzine mübâderet ve niyyet
51. Hayriyyelerine muvâfık ber-„akâr-ı dâim vakf olunmasına mübâĢeret
52. Ġdüb meclis-i Ģer„i Ģerîf ve mahfîl-i din-i münîfe hâzır olub
53. Vakf-ı âti'l-beyânı li-ecli't-tescîl ve't-tasarruf mütevelli nasb olunan
54. Osman Zinnûr bin Efendi bin DerviĢ Mehmed muvâcehesinde
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Vakfiye No: 3553/10

55. Cemi„ akârîr u tekârîri nâfize oldığı halde ikrâr-ı sahîh-i Ģer„i
56. Ve i„tirâf-ı sarîh-i mer„i idüb buyurur ki: Merhûm Hacı Ömer
57. Efendinin sülüsü malını vücûh-u bire tenfîzine vasî-i muhtâr oldığım
58. Hasebiyle sülüsü mezbûrdan Müftüzade Ahmet Efendi ve hemĢiresi

Vakfiye No: 3553/11

59. Hatice Hanımdan yiğirmi beĢ bin guruĢa iĢtirâ etmiĢ oldığım
60. Piskobu Kasabası'nda vâk„i bi't-temlik hümâyun ashâbına virilmiĢ
61. Olan çiftliğinden Hacı Ömer Çiftliği dimekle ma„rûf-i müĢtemil
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Vakfiye No: 3553/12

62. Oldığı arâzi-i memlûkesinden bir kıt„ası MikĢa Tarlası
63. Dimekle ma„rûf tahmînen on sekiz dönüm ve bir kıt„ası
64. Mersini Tarlası dimekle ma„rûf tahmînen dokuz dönüm ve bir
65. Kıt„ası Frank Tarlası dimekle ma„rûf tahmînen dokuz dönüm
66. Ve bir kıt„ası Alagadi Tarlası dimekle ma„rûf tahmînen yedi
67. Dönüm ve diğer bir kıt„ası yine Alagadi Tarlası dimekle ma„rûf
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Vakfiye No: 3553/13

68. Tahmînen altı dönüm ve diğer bir kıt„ası yine Alagadi Tarlası
69. Dimekle ma„rûf tahmînen üç dönüm vebir kıt„ası Rammadicine
70. Tarlası dimekle ma„rûf tahmînen altı dönüm vebir kıt„ası
71. Alonoya tarlası dimekle ma„rûf tahmînen beĢ dönüm
72. Ve bir kıt„ası Köprü Tarlası dimekle ma„rûf tahmînen beĢ dönüm
73. Ve bir kıt„ası Nefise Hacı Ömer Bağçesi ve dimekle ma„rûf
74. Tahmînen on iki dönüm dut bağçesi ve diğer bir kıt„ası
75. Sarı Mehmed Bağçesi dimekle ma„rûf tahmînen bir dönüm dut
76. Bağçesi vebir kıt„ası Büyük Bağçe dimekle tahmînen iki dönüm
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Vakfiye No: 3553/14

77. Dut bahçesi min haysü'l-mecmû„ on iki kıt„a [beyne'l-ahâlî]
78. E'l-ahâlî ma„lûmâtü'l-hudûd ve'l-cirân altmıĢ sekiz dönüm tarla
79. Ve on beĢ dönüm bağçe ve kasaba‟i mezbûreye ceryân iden
80. Sudan beher on beĢte on sekiz buçuk saat mâ-‟i cârî
81. Zikr olunan tarlaların ve bağçelerin hakk-ı Ģürbi olmak üzere
82. Harkıyla beraber ve diğer bir kıt„a Fücünü Tarlası dimekle
83. Ma„rûf tahmînen on sekiz dönüm hakk-ı Ģürbsüz Ova Tarlası
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Vakfiye No: 3553/15

84. Min haysü'l-mecmû„ çiftlik-i mezbûri vakf-ı sahîh-i Ģer„i müebbed
85. Ve habs-ı sarîh-i muhalled ile vakf u habs eyledim ve Ģöyle Ģart
86. Eyledim ki: Çiftlik-i mezbûr sene be-sene icâre‟i vâhide ile
Vakfiye No: 3553/16

87. Ġcâr olunub ğalle-i icâresinden dört yüz guruĢ sarf
88. Olunub Medrese-i Cedide'de vâki„ kütübhâne-i Âmire'de
89. Bir mevlüd-i Ģerîf kıra‟at oluna ve talebe-i „ulûma mahsûsan
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Vakfiye No: 3553/17

90. Zerde ve pilav tabh oluna ve beĢ nefer hâfızlar birer hatm-i Ģerîf
91. Tilâvet eyleyeler ve mevlüd-i Ģerîf ve hatm-i Ģerîflerden hâsıl
92. Hâsıl olan sevâbı evvela Hazreti Fahr-i Kâ‟inât „aleyh [ekmelü's-salavât]
93. E's-salavât ve etimmü't-tahiyyât Efendimiz Hazretleri'nin pür94. Enverlerine ihdâ olunub ba„de merhûmun ruhuna virile
95. Ve hatm-i Ģeriflerin birisi mevlüd-i Ģerîf „akîbinde merhûmun kendi

54

Vakfiye No: 3553/18

96. Ruhuna virile ve birisi dahî yine vakt-i mezbûrede vâlideyyenin
97. Ve sâ‟ir akrabâ-i taallukâtının ruhlarına virile ve birisi dahî
98. Leyle-i reğa‟ibde ve birisi dahî leyle-i kadirde ve birisi dahî leyle-i
99. Azhâda bu üçü dahî yine Kütübhâne-i Âmire'de vakt-i ziyâretde
100. Merhûmun ruhuna virilüb ba„de ziyâret oluna ve hâfızların
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Vakfiye No: 3553/19

101. Her birine elliĢer guruĢ vazîfe virile veledi'l-iktizâ‟
102. „Azl ü nasbları mütevellisi yedinde ola ve kütübhâne-i Ģerîfenin
103. Nâzırı ve hâfızları bulunan Efendilere yiğirmi beĢ guruĢ virile
104. Ve sülüsü mezbûrdan bi'l-iĢtirâ‟ kütübhâne-i mezbûreye vaz„ olunan
105. Kitâbelerin iktizâ‟ iden ta„mir u termîmine kırk kuruĢ sarf oluna
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Vakfiye No: 3553/20

106. Ve mütevelli-i mûmâ-ileyh dahî lâbis-i libâs-ı hayat oldukça vakf-ı
107. Mezbûre mütevelli ola ve ba„de'l-intikâl evlâdı ve evlâd-ı
108. Evlâd neslen ba„de neslin mütevelli ola ve ba„de'l-inkırâz
109. Müstakîmü'l-etvâr ber-mütedeyyîn-i zât mütevelli ola ve çiftlik-i
110. Mezkûrun gallesinin nısfî vazife-i mütevelli ola ve nısfü
111. Âhirinden sâlifi'z-zikri mesârif-i mübeyyine ve vazâ‟if-i mu„inesi
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Vakfiye No: 3553/21

112.Ba„de'l-i„tâ‟ ne miktar fazla kalursa muhâsebesi
113. Ba„de'r-ru‟yâ oldahî yine mütevellisine „â‟id ola ve kendim
114. Dahî lâbis-i libâs-ı hayat oldığım müddetde vakf-ı Ģerîf-i
115. Mezbûre ber-vech hasbî nezâretim ola deyû. Ta„yîn-i
116. ġürût ve tebyîn-i kuyûd ber-leh çiftlik-i mezbûrî fâriğân [„ani'Ģ-Ģevâgil]
117. E'Ģ-Ģevâgil mütevelli mûmâ-ileyhe teslim eyledim ve oldahî
118. Bi't-tevliye tesellüm ve zabt ve emsâli misillü tasarruf eyledi.
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Vakfiye No: 3553/22

119. Didikde gıbbe't-tasdîki'Ģ-Ģer„i vâkıf müĢârun-ileyh
120. Efendi Hazretleri semt-i vifakdan cânib-i hilâfa
121. Teveccüh idüb dir ki: Vasıyyet-i merkûme benim ihtiyârıma
122. Müfevviz olmakla vakf-ı akâr her ne kadar Ġmam-ı A„zam
123. Ve Hümâm-ı Akdem Hazretleri'nin „indinde sahîh ise ancak gayr-i
124. Lâzım oldığına binâ‟en vakf-ı mezbûreden rücu„ ve ke'l-evvel
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Vakfiye No: 3553/23

125. Sülüs-ü mezbûre ba„de'l-idhâl cihet-i uhrâya sarf ile tenfîzîni
126. Maksûdum olmağıne mütevelli-i mümâ-ileyhin kasr-i yed'ine ve bana
127. Teslimîne tenbih olunması matlubumdur didikde mütevelli-i
128. Mümâ-ileyh cevâb-ı savâba ekîde tasaddî idüb dir ki:
129. Evvela Ġmam-ı Ebî Yusuf Hazretleri'nin „indinde vâkıfın mücerred
130. Vakfet dimesiyle ve Ġmam-ı Muhammed Hazretleri'nin „indinde
131. Vakıf ve teslim-i ile'l-mütevelli bulunmağla vakıf sahîh ve lâzım olub
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Vakfiye No: 3553/24

132. Ve sâniyen vakf-ı mezbûr mahrec-i vasiyyete ihraç olunan sülüsünden
133. Müfrez olmağla Ġmam-ı A„zam Hazretleri'ne göre dahî vakf-ı
134. Mezbûr lâzım oldığı der-kâr isede ancak Ġmam-ı A„zam
135. Hazretleri'nin kavl-i Ģerifleri üzere hükm-i hâkim ile dahî vakfe
136. Lüzûm „ârız oldığı kütüb-i fıkhiyyede mestûr olmağla min [külli'l-vücûh]
137. E'l-vücûh vakf-ı mezbûrun lüzûmuna hüküm ve kazâ recâ ve niyâz

61

Vakfiye No: 3553/25

138. Ġderim deyû. Tekmil-i cevâb itdikde hâkim mevki„ sadr-i
139. Kitab lâ-zâl hükme câriyen bi'l-hakki ve's-savâb
140. Efendi Hazretleri dahî tarafeynin kelâmına nazar ve cânib
141. Vakfı her vechile ûlâ ve uhrâ görüb vakf-ı mezbûrun
142. Lüzûmuna hüküm ve kazâ buyurmalarıyla Ġmam-ı A„zam Hazretlerine
143. Göre dahî vakf-ı mezbûre lüzûm „ârız olmağıne bi'l-ittifâk

62

Vakfiye No: 3553/26

144. Vakf-ı mezbûre lâzım ve mütehattim olub min ba„di ve
145. Ġntikâzı mahâl ve ibtâlî mümteni„u'l-ihtimâl oldi.
146. “Fe-men bedde lehû ba„de mâ-semi„ahû fe innemâ ismühû „ale'l-lezîne yübeddilûnehû inne'l-lâhe semî„un „alîm”10
147. Cerâ zâlik fî ğurre ġehr-i Recebü'l-mürecceb min Ģühûdi senete seb„a ve sittîn
ve mieteyn ve elf (H. Recebü'l-mürecceb 1267) (M. 1851)
148. ġühûdu'l-hâl
149. Hâcegân-i Dergâh-i Hümâyun'dan Meveddetlü el-Hac Sadık Efendi
150. Lefke Müderrisi Meveddetlü el-Hac Emin Efendi
151. Maliyevi Bekir Efendi
152. Baflı Kazıcık Mehmet Efendi
153. Köse Kethüdâzade el-Hac Hüseyin Ağa
154. Himmeti Efendi

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/181 Anlamı: Her kim bunu iĢittikten ve kabullendikten sonra
vasiyeti değiĢtirirse, günahı onu değiĢtirenleredir. ġüphesiz Allah (her Ģeyi) iĢitir ve (her
Ģeyi) bilir.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-181/diyanetvakfi-meali-4. 12.02.2018
10
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VAKFIN ADI

: HATĠCEHATUN BĠNT-Ġ HACI MUSTAFA AĞA

VAKFĠYESĠ (1272 H.-1856 M.)
VAKFIN SAHĠBĠ

: HATĠCE HATUN BĠNT-Ġ HACI MUSTAFA AĞA

VAKFIN MÜTEVELLĠSĠ

: HAFIZ VEHBĠ EFENDĠ

VAKFIN KONUSU

: ZEYTĠN AĞAÇLARI, PARA

VAKFĠYE NUMARASI

: 3554

Vakfiye No: 3554/1

1. Hamd-i mevfûr ve Ģükr-i nâ mahsûr ol vâkıf-i umûr-i cumhur tenezzehe [„ani'l„acz]
2. El „acz ve'l-kusûr Hazretleri‟nin der-gâh-i akdes ve bâr-gâh mukaddeslerine
3. Mu„ayyen ve maksûrdır ki „arsa-i kâ‟inât ânın vakf-ı „âmî ve kâffe‟i
4. Mahlükât vazîfehâr ihsân ve en„âmıdır ve„ukûd-i dürûd-i [„amimü'l-vürûd]
5. El vürûd ol sâhibü makam-ı mahmud ve misbâh-i bezm-kâh-i vücûd ve
6. Miftâh-i hazâ„in-i sehâ ü cûd habîb-i hüdâ resül-i kibriyâ seyyidimiz
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Vakfiye No: 3554/2

7. Efendimiz Muhammed Mustafa Ahmed-i Müctebâ „aleyh efzalü's-salavât ve
ekmelü't-tahıyyât
8. Hazretlerin riyâz-ı müĢâhed „aleyh ve hadâ‟ika-i merâkid-i celiyyeleri cânibine
9. Olsun ki nizâm-ı benî Âdem onların Ģeri„ati ile sâbit ve dâ‟imdir
10. Ve dahî âli ve ashâb ve evlâd ve ahbâbların üzerlerine olsun ki
11. Her biri tarîk-i hakka hâdî ve sübül-i tevkîfe münâdilerdir rıdvânü'l-lâhi
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Vakfiye No: 3554/3

12. Te„alâ „aleyhim ecmaîn emmâ ba„d. ĠĢbu vakfiyye-i celîlü'Ģ-Ģân ve ceride-i
13. Bedi„u'l-„ünvânın tahrîr ve inĢâsına bâ„is ve bâdî ve tastîr ve imlâsına
14. Sebeb ve dâ„î oldur ki Cezire-i Kıbrıs'ta Mahruse-i LefkoĢa
15. Mahallâtından Ebu Kavuk PaĢa Mahallesi'nde sâkine ve zâtı zeyl-i
16. Vesîkada muharrer el-esâmî müslimîn ta„rifleriyle ma„rufe sâhibetü'l-hayrât
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Vakfiye No:3554/4

17. Ve rağıbetü'l-hasenât Hatice Hatun ibnete Hacı Mustafa Ağa meclis-i
18. ġer„i Ģerîf-i enverde zikr-i âtî vakfına li-ecli't-tescîl mütevelli nasb
19. Ve ta„yîn eylediği Hafız Vehbi Efendi ibn-i Osman Efendi mahzarında
20. Ġkrâr-ı sahîh-i Ģer„î ve i„tirâf-ı sarîh-i mer„î idüb mahruse-i mezkûre
21. Muzâfâtından Değirmenlik Kazası kurasından Podamya nâm kariyye hudûdunda
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Vakfiye No: 3554/5

22. Dâhil Yandukya Tarlası'nda dört sâk ve Ali PaĢa Bağçesinin kurbunda
23. Dört sâk ve Haseki Tarlası'nda altı sâk ve Çiftlik Tarlası'nda
24. On sâk ve Musili Tarlası'nda üç ve Sekkini Tarlasında sekiz sâk
25. Ve Nikola Tarlası kenarında sekiz sâk ve Fağa Çiftlik Tarlası'nda
26. Yedi sâk ki cem„an elli sâk arazi-i mîriyye‟i mezkûrede mağrûse olub
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Vakfiye No: 3554/6

27. Mülk ve hakkım olan zeytün-i eĢcârimi ve etyab-i mal
28. Ve enfüsi menâlimden ifrâz ve kemâl-i imtiyâz ile mümtâz eylediğim
29. BeĢ yüz guruĢ hasbete'l-lâhi'l-müte„âl ve talebâ li-merzâtih fî [külli'l-ahvâl]
30. El-ahvâl vakf-ı sahîh-i Ģer„i mü‟ebbed ve habs-i sarîh-i mer„î
31. Muhalled ile vakf ü habs idüb Ģöyle Ģart ve ta„yîn
32. Eyledim ki: Orunda Kariyyesi ahâlisinden Monla Hasan bin Mercan
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Vakfiye No: 3554/7

33. Nâm-ı kimisne vakfın mezkûriyetime mütevelli olub eĢcâr-i mezkûrenin
34. Ba„de'l-i„mâr menâfi„ ve semerâtından senevî altmıĢ beĢ guruĢ
35. Vazife-i tevliyet ahz idüb bâkî her ne mikdar mahsul
36. Kalursa mahallât-ı mezkûreden Ayasofya Mahallesi'nde kâ‟inân
37. Medrese-i Kebîr ve Sağîrin hâvî oldukları odaların
38. Sekenesi bulunan tullâbın mutâla„a-i „ulûm nâfi„alarıçün
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Vakfiye No: 3554/8

39. Ġkâd-i kanâdillerine sarf olunmak üzere talebe-i mûmâ
40. Ġleyhime „ale's-seviyye tevzi„ ve taksim oluna ve mûmâ ileyhim
41. Dahî külli seniyyete ġehr-i Rabî„u'l-evvelde bir mahallede müctemi„în oldukları
42. Halde Hazreti hace‟i herd ü serâ rasül-i kibriyâ aleyh ve „alâ
43. Âlihi ve ashâbih efzalü's-salavâti ve etimmü't-tahıyyât Efendimizin
44. Kâffe‟i mevcudâta „ayn-i rahmet ve mahz-ı lütuf ve „inâyet
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Vakfiye No: 3554/9

45. Olan velâdet-i feyz-i menkıbet seniyyelerini câmi„ mevlüd-i
46. ġerîf ta„bir olunan nazm-i bedî„u latîfi kıra‟at
47. Eyleyüb hâsıl olunan ecr u sevâbını ruhuma ihdâ eyleyeler ve beher sene
48. „Amîmetü'l-meymenede mûmâ-ileyhim kezâlik bi'l-ittifak-ı „akd-i
49. Encümeyn „ibâdet iderek üç hatm-i Ģerîf kıra‟at
50. Eyleyüb birinin sevâbını Leyle-i Rağâ‟ibde ve birinin dahî
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Vakfiye No: 3554/10

51. Leyle-i Celîle-i Kadirde ve birinin sevâbını dâhî hitâm-i nazm-i Ģerîf
52. Mezkûrda ruhuma ihdâ eyleyeler ve merkûm Monla Hasan hayatda oldukça
53. Vakf-ı mezkûrîme vazife-i meĢrûhasıyla mütevelli olub ahirete intikâl
54. Eyledikde talebe-i mûmâ-ileyhimin en „akl ü erĢed ve aslâhı bulunan
55. Bir zat-ı sütûde sıfat-ı vazife-i merkûmesiyle mütevelli ola ve meblağı
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Vakfiye No: 3554/11

56. Mezkûr beĢ yüz guruĢ dahî her sene bâbda mütevelli merkûm „alâ't-te„âkub
57. Ve't-tevâlî onu on bir buçuk hesâbıyla i„mâl ve erbâh olunarak
58. Külli senete mezkûr ġehr-i Rabî„u'l-evvelde Ebu Kavuk PaĢa Mahallesi'nde
59. Vâkı„ mescid-i Ģerifde nazm-i Ģerif-i mezkûr kıra‟at olunub velâ [„alâ't-ta„yîn]
60. E't-ta„yîn-i tecvîd-i hurûfa muktedir bir kimse dâhî bir hatm-i Ģerif tilâvet
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Vakfiye No: 3554/12

61. Ġderek nazm-i Ģerîf-i mezkûr akîbinde sevâbı vâlidem Fatıma ve hemĢirem
62. Rahime nâm Hatunlar ve oğlu Hüseyin nâm kimesnenin ruhlarına ihdâ
63. Oluna ve meblağ-ı merkûm beĢ yüz guruĢun hâsıl olan yetmiĢ beĢ
64. GuruĢ ribh ü nemâsından kırk guruĢ mevlüdhânlara sükker
65. Ve „ûd ve gülâb bahâlarına sarf oluna ve yiğirmi beĢ guruĢ dahî
66. Hatm-i Ģerif-i mezkûru kıra‟at iden kimesneye virile ve on
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Vakfiye No: 3554/13

67. GuruĢ dahî vazîfe‟i tevliyet olmak üzere merkûm Monla Hasan
68. Ahz ü istifâ eyleye ve merkûm Monla Hasan ahirete intikâl itdikde
69. Ayasofya Cami-i ġerîfinde merkûm Monla Hasan'ın mü‟ezzinlik cihetine
70. Kim mutasarrıf olur ise vazîfe‟i merkûmesiyle ol kimesne dahî

Vakfiye No: 3553/14

71. Nukûd-i vakf-ı mezbûreme mütevelli ola deyû. Ta„yîn-i Ģürût ve tebyîn-i kuyûd
72. Ġdüb eĢcâr-i mezkûre ile meblağ-ı merkûme fârigan „ani'Ģ-Ģevâgil mütevelli
73. Mezbûre teslim ve oldahî vakfiyyet üzere kabz u teslim vesâ‟ir
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Vakfiye No: 3554/15

74. Mütevellilerin evkâfda mutasarrıfları gibi tasarruf eyledi diyerekde [gıbbe'ttasdîk]
75. E‟t-tasdîki'Ģ-Ģer„i vâkıfe-i mümâ-ileyhâ semt-i vifakdan cânib-i
76. Hilâfa teveccüh idüb arazi-i mîrî üzerinde ğars olunan
77. EĢcâri hükm-i menkûlatta olub ve menkûl ve mühavvel kısmının
78. Vakfiyyeti Ġmam-ı A„zam ve Ġmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'nin „indelerinde
79. Ve vakf-ı nukûd ve zimmetinde olan Ģürût ve kuyûd „inde'l-‟Eimmeti's-Selâse-i
80. E'n-nehârir „aleyhim rahmetü'l-mülkü'l-kadîr sahîh olmakla eĢcâr-i mezkûreden
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Vakfiye No: 3554/16

81. Kasriyyed ve meblağ-ı mezkûrun reddiyle tenbih Ģer„i olunmak matlubumdur
82. Didikde mütevelli mûmâ-ileyh cevâb-ı bâ savâba mütesaddî olub
83. EĢcâr-i mezkûre menkûlât kabîlinden olduğu cây-i eĢkâl
84. Değildir. Lâkin menkûl müte„ârif olub ve menkûl müte„ârifin
85. Vakfiyyeti Ġmam-ı Muhammed Hazretleri'nin katında sahîh ve fetvâsı
86. Ġmam-ı MüĢârun-ileyh Hazretleri'nin kavl-i Ģer„i üzere olduğu mimmâ lâ-yüradd
87. Ve vakf-ı nukûd her ne kadar müĢârun-ileyhim E‟imme-i Selâse Hazretleri'nin
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Vakfiye No: 3554/17

88. „Ġndelerinde sahîh değilsede lâkin Ġmam-ı Züfer'den Ġmamü'l-Fârisi
89. Rivayeti üzere vakf-ı nukûd ve ona müteferri„ olan Ģürût ve
90. Kuyûd sahîh ve câizdir deyu. EĢcâr-i mezkûre ile meblağ-ı merkûme

Vakfiye No: 3554/18

91. Red ü teslimden imtinâ„ ile hâkim mevki-i kitab lâ zâl hükme
92. Câriyen bi'l-hak ve's-savâb Hazretleri huzurunda müterâfi„an ve her biri
93. Fasl u hasme tâliban olduklarında hâkim müĢârun-ileyh esbeğa'l-lâhü ni„amehû
94. „Aleyh Hazretleri dâhi eĢcâr-i mezkûre ile meblağ-ı merkûmun Ġmameyn-i
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Vakfiye No: 3554/19

95. MüĢârun-ileyhâ Hazretleri'nin kavl-i Ģerifleri üzere sıhhât-i vakfiyyetine
96. Hükm-i sahîh-i Ģer„i buyurduklarından sonra vâkıfe-i mûmâ-ileyhâ i„âde-i
97. Kelâm idüb Ġmam-ı A„zam ve Ġmam-ı Züfer Hazretleri katında sıhhât-i
98. Müstelzim lüzum olmamakla benim içün bâb-ı rücu„ meftûhdur
99. Deyû. Tekrar istirdâd diyerekde mütevelli-i reĢîd dahî cevâb-ı sedîde
100. Ağâz idüb müĢârun-ileyhimâ Ġmam-ı A„zam ve Ġmam-ı Züfer katlarında
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Vakfiye No: 3554/20

101. Sıhhâti müstelzim değilsede Ġmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri'nin katında
102. Vâkıf mücerred vakfet dimekle ve Ġmam-ı Muhammed Hazretleri „indinde
teslim
103. Ġle'l-mütevelli bulunmakla vakıf sahîh olub ve sıhhât-i vakfiyyet lüzûmuna
104. Mufârakat itmemekle kavl-i Ģerifleri üzere hüküm recâ‟
105. Ġderim diyerekde hâkim müĢârun-ileyh Hazretleri vakfına merkûmeynin
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Vakfiye No: 3554/21

106. Lüzumlarına dahî hüküm ve kazâ‟ ve hükm-i sâbıknî tenfîz ve imzâ itmeleriyle
107. Vakf-ı mezbûr lâzım ve mütehattim olub nakz u nakîza mecâl
108. Mahâl ve ibtâli mümteni„ oldi “Fe-men bedde lehû
109. Ba„de mâ semi„ahû feinnemâ ismühû „ale'l-lezîne yübeddilûnehû inne'l-lâhe
semî„un „alîm”11
110. Ve cerâ zâlik ve hurrira fî evâsıt Cemâziye'l-evvel li-senete isneyn ve seb„in ve
mieteyn ve elf. (H. Cemaziye'l-evvel 1272) (M. 1856 ).

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/181 Anlamı: Her kim bunu iĢittikten ve kabullendikten sonra
vasiyeti değiĢtirirse, günahı onu değiĢtirenleredir. ġüphesiz Allah (her Ģeyi) iĢitir ve (her
Ģeyi) bilir.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-181/diyanetvakfi-meali-4. 12.02.2018
11
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Vakfiye No: 3554/22

111. ġühûdü'l-hâl
112.

- Mâliye Veli

- ve Mâliye Veli

Muhammed Efendi
113.

- ve Yorgancı PaĢazade
Ahmet Ağa

114.

-ve Muhzır PaĢa
Ahmet Ağa

115. Ve gayrihim ile'l-hâzirûn

Monla Süleyman

- ve Dellâl PaĢa
Ahmet Ağa

-ve Ġpsillâtlı Ahmet
Efendi
- ve Muhzır
Çolak Muhammed

-ve Yorgozlu
Muhzır Hüseyin
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VAKFIN ADI

:EMĠNE BĠNT-Ġ ABDÜLMÜTTALĠP BĠN ABDULLAH

VAKFĠYESĠ (1303 H.-1886M.)
VAKFIN SAHĠBĠ

: EMĠNE BĠNT-Ġ ABDÜLMÜTTALĠP BĠN

ABDULLAH
VAKFIN MÜTEVELLĠSĠ

: MAHMUT VEHBĠ EFENDĠ ĠBN-Ġ OSMAN EFENDĠ

VAKFIN KONUSU

:PARA

VAKIF NUMARASI

:3558

Vakfiye No: 3558/1

1. E'l-hamdülillâhillezî e„azzü havâs „ibâdihî bisarfi emvâlihim ilâ envâ„i'l-hayrâti
2. Ve i„ânihim „alâ iktisâbi esnâfi'l-mahâmid-i ve'l-müberrât ve's-salâtü
3. Ve's-selâmü „alâ rasülihî ve nebiyye Muhammed hayru'l-beriyyât ve „alâ âlihî ve
ashâbih
4. “Ġlâ yevme yestezillü'l-mer‟ü tahte's-sadakâti.”12 emmâ ba„dü iĢbu vakfiyye-i
5. Celîlü'Ģ-Ģân ve ceride-i badî„u'l-ünvânın tahrîr ve inĢasına
6. Bâdî ve testîr ve imlâsına hâdî oldur ki Kıbrıs Cezire'sinin

GümüĢhanevi A. Z. [t.y], Râmûzü'l-Ehadis, Ġstanbul: Pamuk Yay. Hadis-i ġerif Anlam:
Ġnsanlar arasında hesap görülünceye kadar herkes (kıyamet gününde) sadakasının
gölgesindedir.
12

84

Vakfiye No: 3558/2

7. Merkez vilâyeti olan Mahruse-i LefkoĢa mahallâtından Mahmud
8. PaĢa Mahallesi sakinlerinden sâhibetü'l-hâyrati ve'l-hasanât
9. Emine bint-i Abdülmüttalib bin Abdullah nâm Hatun tarafından
Vakfiye No: 3558/3

10. Vakf-ı âti'z-zikri ikrâr ve rücu„a ve da„vâ-yı istirdâda
11. Vekil-i müseccil ġer Ġsa oğlu Hasan Efendi nâm kimesne meclis-i
12. ġer„i kavîm Ģâmihu'l-erkân ve mahfil-i din-i müstakîm râsihu'l-beyanda
13. Ve vâkıfe-i mümâ-ileyhâ Emine Kadın'ın vakf-ı âti'l-beyâna [li-ecli't-tescîl]

85

Vakfiye No: 3558/4

14. E't-tescîl mütevelli nasb ve ta„yîn eylediği Cami Cedid Mahallesi
15. Ahâlisinden Mahmut Vehbi Efendi ibn-i Osman Efendi
16. Mahzarında bi'l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i Ģer„i ve i„tirâf-ı sarîh-i mer„i
17. Ġdüb müvekkilem ve vâlidem mûmâ-ileyhâ Emine Kadın atyeb-i
18. Malından nakdi râ‟icü'l-vakti bin guruĢ ifrâz ve kemâl
19. Ġmtiyâz ile mümtâz idüb hasbete'l-lâhi te„âlâ ve taleben
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Vakfiye No: 3558/5

20. Li-merzâti rabbehü'l-a„lâ bi'l-hulûsi't-tâm ve mezîdü'l-ihtimâm
21. Vakf-ı sahîh-i mü‟ebbed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf u habs
22. Ġdüb Ģöyle Ģart ve ta„yîn eyledi ki: Meblağ-ı mezbûr bin
23. GuruĢ beher sene „ale't-te„âkub ve't-tevâlî yüzde on iki
24. GuruĢ hasebiyle yed-imütevelli ile istirbâh olunub beher sene
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Vakfiye No: 3558/6

25.Rabi„ul'l-ûlâ veyahûd rabi„u'l-âhirde Mahmud PaĢa Mahallesi'nde
26. Vaki„ Kanlı Mescid dimekle ma„ruf mescid-i Ģerifde Fahr-i Âlem ve âlemiyân
27. Ve „illet-i gâ‟iye-i vücûd kevn ü mekân „aleyh ve ashâbih salavâtü'r-rahmân
28. Efendimiz Hazretleri'nin „âlemine „ayn ve „inâyet ve mahz-ı rahmet
29. Olan velâdet „âlimenkabet seniyyelerini Ģâmil mevlüd-i
30. ġerif ta„bir olunur menzûme‟i celîle kıra‟at itdirile
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Vakfiye No: 3558/7

31. Ve mevlüd-i Ģerif „akibinde bir hatm-i Ģerif virile ve mevlüd
32. Ve hatm-i Ģerifden hâsıl olan ecr u sevâbı evvela Fahr-i
33. Kâ‟inât „aleyh efdalü's-salavât ve etimmü't-tahiyyât Efendimiz Hazretleri'nin
34. Mübarek ruh-ı mukaddeslerine ve sâ‟ir enbiyâ‟i „izâm
35. Ve Rasül-i Kiram „alâ nebiyyinâ ve „aleyhimü's-salavâti ve't-teslimât
36. Hazretleri‟nin ervâh-ı tayyibelerine ve âl ve evlâd ve ashâb
Vakfiye No: 3558/8

37. Ve tâbi„în ve tebe„i tâbi„în rıdvânü'l-lâhi „aleyhim ecma„în
38. Ervâh-ı tayyibelerine ve vâkıf-i mümâ-ileyhânın vâlideyn-i
39. Ve cemî„i akrabâ-i ta„allukâti ervahlarına ve ba„de vefâtihâ
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Vakfiye No: 3558/9

40. Kendi ruhuna ihdâ eyleyeler ve meblağ-ı mezbûrun
41. Senevî hâsıl olan yüz yiğirmi guruĢ ribh ü nemâdan
42. Mevlüdhânlara otuz guruĢ virile ve mevlüd-i Ģerif içün
43. ġeker ve gülâb ve ûd ve sâ‟ire sene altmıĢ guruĢ sarf
44. Oluna ve hatm-i Ģerifi tilâvet iden hâfız efendiye yiğirmi guruĢ
45. Virile ve bâki on guruĢ dahî vazife-i tevliyet ola ve vâkıfe-i
46. Mümâ-ileyhânın oğlu Hasan Efendi vakf-ı mezbûre mütevelli ola.
47. Ba„de vefâtihi evlâd-ı evlâd-ı evlâd zükûr ev inâsen vakf-ı
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Vakfiye No: 3558/10

48. Mezbûre mütevvelli ola ve ba„de'l-inkırâz kızı ÂiĢe Hanım ve ba„de
49. Vefâtihâ diğer kerimesi Nazife Hanım ve ba„de vefâtihâ diğer kızı
50. Hanife Hanım mütevelli ola ve ba„de vefâtihâ evlâd-ı evlâd-ı evlâdının
51. Ekber ve erĢedi mütevelli ola ve ba„de'l-inkırâz mezkûr mescid-i Ģerif
52. Mütevellisi vakf-ı mezbûre mütevelli ola ve'l-hâsıl vakf-ı mezbûrun
53. Temâdi ve icrasına bezl-i himmet oluna deyû. Ta‟yîn-i Ģürût
54. Vetebyîn-i kuyût berle meblağ-ı mezbûr bin fâriğan ani'Ģ-Ģevâgil
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Vakfiye No: 3558/11

55. Mütevelli-i mümâ-ileyhe teslim oldahî vakfiyyet üzere kabz
56. Ve't-tesellüm eyledikden sonra vekîl vâkife-i mümâ-ileyh Hasan
57. Efendi vakf-ı nukûd ve zımnında olan kuyûd ve Ģürût e‟imme-i
58. Salâse-i Kirâm eskinehümü'l-lâhü te„alâ fî dâru's-selâm hazreti
59. „Ġndelerinde bâtıl olmağla vakf-ı mezbûrdan bi'l-vekâle
60. Rücu„ eyledim mütevelli-i mümâ-ileyh meblağ-ı mezkûr bin guruĢu
61. Müvekkilem vâkıfe-i mümâ-ileyhâ içün bana red
62. Ve teslîm eylesün deyu. Da„vâ ve mütevelli-i mümâ-ileyh
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Vakfiye No: 3558/12

63. Cevâbında fi'l-hakîka lede'l-E‟imme-i Salâse vakf-ı nukûd minvâl-i
64. MeĢrûh üzeredir. Lâkin cennet makar Ġmam-ı Züfer Hazretleri'nden
65. Ġmam-ı Ensârî rivâyeti üzere vakf-ı nukûd ve zımnında olan
66. ġürût ve kuyûdun sıhhâti mukarrerdir deyû. Teslimden imtina„
67. Ġdüb e'l-hâkimü'l-muvaĢĢah sadru'l-vesîka ber-reĢehâti [aklâme'l-anîka]
68. E'l-anîka Hazretleri huzurunda müterâfi„an ve herbiri
69. Mübteğâsınca fasl ü hasme tâliban olduklarında hâkim
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Vakfiye No: 3558/13

70. Mumâ-ileyh edâme hayri ûlâ ve ibkâ-yi vakf-ı uhrâ görüb
71. „Âliman bi'l-hilâfi'l-cârî beyne'l-e‟imme'l-eslâf vakf-ı
72. Mezbûrun Ġmam-ı Züfer ra‟-yi münîri üzere sıhhâtine hükm-i
73. Sahîh-i Ģer„î ve kazâ-yı sarîh-i mer„î eyledikten sonra vekîl-i mûmâ
74. Ġleyh tekrar niza„a Ģürûh ve bast mükaddimâta rücu„ idüb
75. Eğerçe nukûd-i mezkûrenin sıhhât-i vakfiyyeti hükm-i hâkim ile
76. Sahîha oldi. Lâkin Ġmam-ı A„zam Ebu Hanife Hazretleri
77. Katında sıhhât-i müstelzim-i lüzum olmamağla vakfdan rücu„a
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Vakfiye No: 3558/14

78. Miknet ve fesh u ibtâle kudret olmağın vakf-ı mezbûrden
79. Bu vechile bi'l-vekale rücu„ itdim deyû. Tekrar da„vâ-yı
80. Ġstirdâd idicek mütevelli dahî cevâba tasaddî idüb
81. Eğerçe Ġmam-ı müĢârun-ileyh rahmetü'l-lâhi te„âlâ „aleyh kavl-i Ģerifi
82. Üzere sıhhât-i lüzûmi müstelzim değildir. Lâkin Ġmameyn-i Hümameyn-i
83. Ebu Yusuf ibn-i Ġbrahim e'l-Ġmamü's-Sânî ve Ġmamü's-Sâlis
84. Muhammed Hasen e'Ģ-ġeybanî mezheb Ģeriflerinde sıhhât
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Vakfiye No: 3558/15

85. Lüzumdan gayr-i müferrakdır deyû. Tekrar murâfa„a ve merrat ba„de
86. Uhrî müdaf„a idüb kazâ‟i sâbikî ahkâm recasıyla
87. Lüzûm vakfe dahî kazâ-i iltimas idecek hâkim mûmâ-ileyh
88. Mütevelli-i mûmâ-ileyhâ muvâfakat buyurub vakf-ı mezkûrun
89. Lüzûmuna dahî hükm-i sahîh-i Ģer„î ve kazâ‟i sarîh-i mer„î
90. Ġtmeğin min ba„di hükm-i hâkim mûmâ-ileyh ile vakf-ı mezbûr
91. Sahîh ve lâzım olub nakz ve tahvîl-i mahâl ve tebdîl ve tağyîr
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Vakfiye No: 3558/16

92. Mümteni„u'l-ihtimâl oldi. “Fe-men bedde lehûBa„de mâ semi„ahû feinnemâ
93. Ale'l-lezîne yübeddilûnehû inne'l-lâhe semî„un „alîm.”13Ve ecru'l-vâkıf
94. Ale'l-hayyi'l-cevâdi'l-kerim cerâ zâlik ve hurrira fi'l-yevmi
95. E's-sâbi„u min ġehr-i ġa„bâni'l-mu„azzam li-senesülüsü ve sülüsümâ‟e
96. Ve elf. ( H.ġa„bâni'l-mu„azzam1303) (M. 1886 ).
ġühûdü'l-hâl.
97. Mahmud PaĢa ahâlisinden Hüseyin Ağa bin Abdülmüttalib.
-Ve Ġbrahim PaĢa Mahallesi ahâlisinden Odacızade Hafız Salih Efendi.
-Ve Abd-i ÇavuĢ Mahallesi ahâlisinden Hacı Muttalib bin Hacı Ali.
- Ve Muhzır Hüseyin Mehmed Ağa.
-Ve gayrihim.

Kuran-ı Kerim, Bakara 2/181 Anlamı: Her kim bunu iĢittikten ve kabullendikten sonra
vasiyeti değiĢtirirse, günahı onu değiĢtirenleredir. ġüphesiz Allah (her Ģeyi) iĢitir ve (her
Ģeyi) bilir.http://kuran.diyanet.gov.tr/mushaf/kuran-meal-2/bakara-suresi-2/ayet-181/diyanetvakfi-meali-4. 12.02.2018
13
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SONUÇ
Osmanlı Devleti fethettiği yerlerde hemen iskân ve bayındırlık faaliyetlerinde
bulunmuĢ, halkın yararına hizmet eden sosyal, kültürel, dini ve hayri müesseseler
inĢa etmiĢtir. Osmanlı vakıf sistemini oluĢturan vakıflar dini, hayri ve sosyal hayatın
temel kurumu olmasının yanı sıra kültür, eğitim, sağlık, mali, sosyal yardım ve
yatırımlar vb. alanlarda önemli iĢlevlere sahip kurumlar olarak göze çarpmaktadır.
Günümüzdeki Sosyal Devlet anlayıĢının gerektirdiği sosyal refah dağıtma iĢlevini,
vakıf kurumlarının yerine getirdiği bilinen bir gerçektir.
Osmanlı, Kıbrıs'nın fethinden hemen sonra birçok amaca yönelik vakıflar
kurmuĢ, bu vakıflar günümüze kadar Kıbrıs Türk Toplumu'nun dini, sosyal ve
kültürel ihtiyaçlarına cevap vermiĢtir. KarĢımıza su kuyuları, su kanalları, su
kemerleri, değirmenler, mektepler, cami ve müĢtemilâtı, çeĢme, han, hamam, çiftlik,
sarnıç, sebil vb. daha nice yapıtlarla çıkan vakıf eserleri Kıbrıs Türk Toplumu'nun
güzide bir kurumu olan Kıbrıs Vakıflar Ġdaresi tarafından yaĢatılmaktadır.
Kıbrıs'ın Osmanlı döneminden baĢlayarak sosyal, kültürel ve ekonomik
yaĢama Ģekil verip zenginlik katan ve bu özellikleriyle derin izler bırakan vakıf
eserleri ile bunların hukuki dayanağı olan vakfiyelerin Kıbrıs Türkü'nün adanın asli
unsurlarından biri olduğunu kanıtlayan belgeler olduğunu ileri sürmek yanlıĢ
olmayacaktır.
Kültürel mirasımız olan vakıf eserlerini tanımak, korumak ve yaĢatmak
hepimizin asli görevi olmalıdır. Bu bilinç ve düĢünceye sâhip bireyler, toplumsal
hayatın çeĢitliliği içerisinde, bu mirası en güzel Ģekilde koruyacak ve gelecek
nesillere aktaracaktır. Böyle bir etkinlik, çalıĢma, yüzyıllarca sürecektir. Vakıf sevgi
ve duygusundan yoksun, bilinçsiz ellerin sorumsuzca yok ettiği bu kültür mirasımız,
böyle bir etkinlik içerisinde yer almanın verdiği hazla yüklenen, bilinçli gönüllere
sahip, bilinçli ellerde daima yükselecektir.
Osmanlı vakıf uygulamasında taĢınmaz mal vakıflarının en önemli kısmını
toprak vakıfları oluĢturuyordu. Özel mülkiyet altındayken vakfedilen ve devletin
mülkiyetini elinde tutup vakfettiği topraklar olmak üzere iki uygulama sistemi vardı.
Kıbrıs vakıf belgeleri incelendiğinde ise vakfa konu olan mal ve mülklerin,
ekonomik değeri olan bütün hakların, değiĢik değer ve türleri görülebilmektedir.
ÇalıĢmaya konu olan vakıf eserlerin konusunu para, zeytin ağaçları, su hakkı, bahçe
ve çiftlik oluĢturmaktadır. Osmanlının vakıf sistemine yaptığı en önemli katkılardan

98

birisi de para vakıflarıdır. Küçük tasarruf sahipleri, esnaf loncaları, mahalleler,
köyler aralarındaki dayanıĢmayı güçlendirmek, risk ve refahı paylaĢabilmek için
birçok para vakıfları kurmuĢlardır. Diğer yandan faizin yasak olduğu bir ortamda
küçük üretim birimleri, ihtiyaç duydukları krediyi daha ucuza ve kolayca eriĢebilme
imkânına sahip olmuĢlardır. Vakfa konu olan paraların iĢletilmesi yani paranın
vakfedilmesi Ġslam Ticaret Hukuku'nda muamele-i Ģer'iyle usulüne benzetilerek hoĢ
karĢılanmasa da, meĢru olup olmaması tartıĢılsa da o dönemin iktisadi hayatında,
finasman kaynağı iĢlevi görmesi bakımından oldukça önemlidir (Kurt, 2015).
Osmanlıda her hayır müessesesinin bir vakfiyesi bulunup bu vakfiyelerde
hayır kurumunun çalıĢma Ģekli, nasıl iĢleyeceği, geliriyle hayır faaliyetlerinin
yürütülmesini sağlayacak vakıf konumundaki menkul yâda gayri-menkuller detaylı
bir Ģekilde yer almaktaydı. Mevcut çalıĢmaya konu olan vakıf belgelerinin çiftlik,
para, ağaçlara ve bahçelere kadar gelir getirici menkulleri ve gayrimenkulleri
bulunup bunlardan sağlanan gelirler daha çok mevlid-i Ģerif okutmak ve vakıf
sahibinin sözünü ettiği ilgili yerlere ve kiĢilere harcanmıĢtır. Osmanlı ArĢiv
Hazinesi'nin en önemli belgelerinden olan vakfiyelerde tarla, çiftlik, bağ, bahçe vb.
alan ve arazilerin birim ölçüsü olarak dönüm yazılmasına karĢılık bazen adet ve
evlek Ģeklinde yazıldığı bilinmektedir. Bu araĢtırmada yer alan vakfiyelerde birim
ölçüsü olarak dönüm kullanılmıĢtır.
Osmanlı Kıbrıs Vakfiyelerinin içeriğine bakıldığında genellikle zeytin, dut,
incir, harup ağaçlarının vakfedildiği görülmektedir. Ġsmi geçen bu ağaçların sıkça
vakfedilip yazılmalarından da adada yaygın olarak bulunduğu anlaĢılmaktadır.
Nitekim Hatice Hatun Bint-i Hacı Mustafa Ağa Vakfı'nın konusunu da zeytin
ağaçları oluĢturmaktadır.
Vakfiyelerde yer alan ağaçların yazımında birim ölçüsü olarak bazen adet,
dip, kök, sak kullanılmıĢ olup; araĢtırması yapılan söz konusu bu vakfiyelerde ise
birim ölçüsü olarak (sak) kullanılmıĢtır.
Vakıf eserleri üzerinde yapılacak her türlü çalıĢma neticesinde ortaya çıkacak
yeni bilgiler, uluslararası arenada Kıbrıs Türkü'nün savunduğu haklı mülkiyet
mücadelesini, bir kez daha teyit edecek ve Kıbrıs‟ın Osmanlı geçmiĢini araĢtırmak
arzusunda olan araĢtırmacılara yeni kaynak sağlayacaktır. Dolayısıyla bu çalıĢmanın,
vakıf belgeleri ve Kıbrıs tarihi konusunda araĢtırma yapmak isteyen araĢtırmacılara,
birinci el kaynak sunması hasbiyle önemli katkılar koyacağı düĢünülmektedir.
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EKLER
EK- 1. Vakıf Belgelerinde Geçen Yer-Mekân Ġsimleri
YER-MEKÂN ĠSĠMLERĠ
Abd-i ÇavuĢ Mahallesi

SAYFASI
96

Alagadi Tarlası

49, 50

Ali PaĢa Bağçesi

67

Alonoya Tarlası

50

Ayasofya Cami

75

Ayasofya Mahallesi

27, 69

Baf

62

Büyük Bahçe

50

Cami Cedid Mahallesi

85

Cezire-i Kıbrıs

49, 65,

Çiftlik Tarlası

67

Değirmenlik Kazası

66

Ebu Kavak PaĢa Mahallesi

65, 73

Fağa Çiftlik Tarlası

67

Frank Tarlası

49

Fücünü Tarlası

51

Hâcegân-i Dergâh-ı Hümayun

62

Hacı Ömer Çiftliği

48

Haseki Tarlası

67

Ġbrahim PaĢa Mahallesi

96

Ġpsillât

82

Kanlı Mescit

87

Karaman

27, 37

Kıbrıs Ceziresi

83

Köprü Tarlası

50

Kütübhâne-i Âmire

46, 52, 54

Lefke

62

Mahmud PaĢa Mahallesi

84, 87, 96

104

Mahruse-i LefkoĢa

27, 65, 84

Medrese-i Cedide

52

Medrese-i Kebir ve Sağır

69

Mersini Tarlası

49

MikĢa Tarlası

49

Musili Tarlası

67

Nefise Hacı Ömer Bağçesi

50

Nikola Tarlası

67

Orunda Kariyyesi

68

Ova Tarlası

51

Piskobu Kasabası

48

Podomya

66

Rammadicine Tarlası

50

Sarı Mehmet Bağçesi

50

Sekkini Tarlası

67

Yandukya Tarlası

67

Yorgoz

82
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EK-2. Vakıf Belgelerinin Mal Varlıkları
NO

VAKFIN ĠSMĠ

01

FADĠME KADIN BĠNT-Ġ
MEHMED EFENDĠ
KARAMANÎ
KIBRIS ġEHBENDERĠ ELHAC ÖMER EFENDĠ

02

BULUNDUĞU
MAL VARLIĞI
YER
LefkoĢa
1.500 guruĢ para

Piskobu
Kasabası

(Hacı Ömer Çiftliği:
68 dönüm tarla, 15
dönüm bağçe)
-MikĢa Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen18dönüm,
-Mersini Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 9 dönüm,
-Frank Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 9 dönüm,
-Alagadi Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 7 dönüm,
-Alagadi Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 6 dönüm,
-Alagadi Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 3 dönüm,
-Rammadicine Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 6 dönüm,
-Alonoya Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 5 dönüm,
-Köprü Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 5 dönüm,
-Nefise Hacı Ömer
Bağçesi dimekle
ma„rûf tahminen 12
dönüm dut bağçesi,
- Sarı Mehmed
Bağçesi dimekle
ma„rûf tahminen 1
dönüm dut bağçesi,
-Büyük Bağçe dimekle
ma„rûf tahminen 2
dönüm dut bağçesi,
-15'te/18,5 saat ma-i
câri,
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-Hakk-ı Ģürbi olmak
üzere harkıyla beraber
Fücünü Tarlası
dimekle ma„rûf
tahminen 18 dönüm,
-Hakk-ı Ģürbsüz Ova
Tarlası.
03

HATĠCE HATUN BĠNT-Ġ
HACI MUSTAFA AĞA

Değirmenlik
Kazası, Podamya
nâm Kariyye
Hududu

04

EMĠNE BĠNT-Ġ
ABDÜLMÜTTALĠP BĠN
ABDULLAH

LefkoĢa

-Yandukya Tarlası'nda
4 sâk,
-Ali PaĢa Bağçesi'nin
kurbunda 4 sâk,
-HasekiTarlası'nda 6
sâk,
-Çiftlik Tarlası'nda 10
sâk,
-Musili Tarlası'nda 3
sâk,
-Sekkini Tarlası'nda 8
sâk,
-Nikola Tarlası
kenarında 8 sâk,
-Fağa Çiftlik
Tarlası'nda 7 sâk
olmak üzere toplam 50
sâk zeytin ağaçları.
-500 guruĢ para.
1000 guruĢ para.
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EK- 3. Vakıf Belgelerinin Orjinal Metni

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120
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124
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