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إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إلى اآلثار
''Eserlerimiz bize delalet eder,
bizden sonra eserlerimize bakınız''
vefkince bir eser-i yâdigâr kalmak recâsıyla…
Mihrişah Valide Sultan
(24 Ocak 1797 tarihli vakfiye, s. 4b)

Devletli, inâyetli, saâdetli, atîfetli,
mekremetli Mihrişah Valide Sultan’ın
(tâbe serâhâ)
aziz hatırasına hürmetle…

Mihrişah Valide Sultan’a ait murassa altın kandil askısı
(Topkapı Sarayı Müzesi)
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Takdim

İslam dininin hayır hasenatı, yardımlaşmayı teşvik ve tavsiye eden hükümleri, vakıfların müesseseleşerek toplum
hayatı içerisinde önemli bir konuma ulaşmasında rol oynamıştır. Müslüman Türkler ise vakıf müessesesini
bizzat medeniyet kurucu ana unsur olarak yorumlamış ve hayatın neredeyse tamamını vakıflar üzerinden
kurgulayıp vakıf kurumunu vakıf medeniyetine dönüştürmüştür. Devlet ve hayırseverlerin birlikte hareket
ettikleri bu modelde devlet gerektiğinde arazi, vergi geliri tahsisi, çeşitli muafiyetler tanınması gibi yöntemlerle
vakıf kurulmasını teşvik ederek önünü açmış, kurulan vakıflar da eğitim, sağlık, sosyal ve dini hizmetler gibi
birçok alanda hizmet vererek devletin üzerindeki yükü almıştır.
Hayırseverler güçleri nispetinde irili ufaklı vakıflar kurmuşlardır. Bazen bir vâkıf mahallesindeki mescidin
aydınlatılması için tahsisat yaparken, diğer bir vâkıf mali gücü oranında çok daha geniş hayır hizmetlerini
üstlenmiştir. Saray mensupları ve devlet ricali büyük çaplı vakıflar kurarak bünyesinde medrese, cami, imaret,
darüşşifa, tabhane gibi birimlerden oluşan külliyeler, bentler, suyolları, köprüler, kaleler inşa etmişlerdir. Saray
erkanından olan hanım sultanlar kurdukları vakıflarla hayır hasenat yarışında yerlerini almışlar, Divriği Ulu
Camii ve Darüşşifası, Kayseri Gevher Nesibe Şihafanesi, Mardin Hatuniye Medreresi gibi sayısız eserlerle
Anadolu’yu nakış nakış işlemişlerdir. Medeniyetimizin başşehri İstanbul’da Üsküdar denildiğinde akla Mihrimah
Sultan Külliyesi, Nurbanu Valide Sultan Külliyesi, Mahpeyker Kösem Valide Sultan Külliyesi gelmektedir. Hanım
sultanlar adeta Üsküdar’ın kurucuları olmuşlardır.
Ülkemizde vakıf bilincini artırmak, yapılan hizmetleri hayırla yad etmek maksadıyla Genel Müdürlüğümüz
tarafından her yıl Mayıs ayında farklı bir temayla Vakıf Haftası kutlanmaktadır. 2018 yılında Vakıf Haftası’nın
konusu “Vakıf Kuran Kadınlar” olmuştur. Yapılan etkinliklerle kadınlar tarafından kurulan vakıflar ve kadın
vâkıflar ve yaptıkları hizmetler ele alınmıştır. Genel Müdürlüğümüzce kurulan iki üniversiteden Bezmialem Vakıf
Üniversitesi’nin kurucu vakfı Bezmiâlem Valide Sultan Vakfı’dır. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin beş
kurucu vakfından ikisi Nurbanu Valide Sultan ve Hatice Turhan Valide Sultan vakıflarıdır.
Elinizde bulunan Mihrişah Valide Sultan kitabı da, yine Vakıf Kuran Kadınlar etkinliklerimiz kapsamında Gelen
Müdürlüğümüz tarafından yayınlanmaktadır. III. Mustafa’nın eşi, III. Selim’in annesi olan Mihrişah Valide Sultan,
külliyesini Eyüp Sultan Camii’nin hemen yanına, cülus yolu olarak bilinen, Eyüp Bostan İskelesi’nden Eyüp
Sultan Camii’ne uzanan yol üzerinde kurmuştur. Külliyenin en önemli birimi olan imaret günümüzde, halen
bacası tüten bir vakıf imaret olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyete devam etmektedir. İmarette
günlük 2 bin 500 kişiye yerinde ve taşımalı olarak sıcak yemek hizmeti verilmektedir. Mihrişah Valide Sultan
tarafından yaptırılan ve kuruluş amacı Humbaracılar ve Lağımcılar Kışlası’ndaki askerlerin dini ihtiyaçlarını
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karşılamak olan Humbarahane Camii, günümüzde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesine
ve bölge halkına hizmet vermeye devam etmektedir. Yine aynı yerde askerlerin temizlik ihtiyaçlarını karşılamak
üzere Valide Sultan tarafından yaptırılan hamam, üniversite bünyesinde, vakıf kültür varlıklarının korunması
amacıyla araştırma merkezi olarak hizmet vermektedir.
Mihrişah Valide Sultan, yaptırmış olduğu Valide Bendi, suyolları ve çeşmelerle İstanbul’un su ihtiyacının
karşılanmasına önemli katkıda bulunmuş, şaheser niteliğinde sebil ve çeşmeler inşa etmiştir. Sıbyan mektepleriyle
eğitim alanında önemli hizmetler vermiştir. Valide Sultan’ın bunların yanında yapmış olduğu sayısız hayır ve
hizmetler kitapta detaylıca anlatılmaktadır. Valide Sultan, hayattayken külliyesinin Eyüp Sultan Hazretlerinin
camiine ve türbesine en yakın yerinde yaptırmış olduğu türbede mefdundur. Valide Sultan’ın yaptırmış olduğu
Eyüp’teki külliye, aslına uygun şekilde gelecek nesillere ulaştırılabilmek maksadıyla Genel Müdürlüğümüzce
2017’de restorasyona alınmıştır. Bu vesileyle, bir kez daha anma fırsatı bulduğum Mihrişah Valide Sultan’ı
vefatının 214. yılında rahmetle ve minnetle yad ediyorum.
Eseri yayına hazırlayan yazarlara ve yayınlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyor, çalışmanın yapılacak
vakıf araştırmalarına katkı sağlayacağı inancıyla hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Dr. Adnan Ertem
Vakıflar Genel Müdürü
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Önsöz
َُم ْن َو َر َخ ُم ْؤ ِمنا ً فَ َكأَنَّ َما أَحْ يَاه
Kim bir mü’minin hayat hikâyesini anlatırsa, onu diriltmiş gibi olur.
İmam Şemseddin Sehâvî
Vakıfların kuruluş belgeleri olan vakfiyeler kendi dönemlerine ilişkin tarihi bilgiler sunmanın yanı sıra, sanat, edebiyat, şehircilik, sosyal siyaset, sosyoloji, mimari, iktisat, işletme, hukuk gibi bir çok bilim dalı için de
birinci elden kaynak teşkil etmektedir. Bu derece zengin içeriğe sahip vakfiyelerin, çok disiplinlilik özellikleri
gözönünde bulundurularak belli bir metodolojiyle incelenmesi, vakıf müessesesinin vakfiyeler üzerinden her
yönüyle ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Cumhuriyet döneminde, vakıfların ve vakfiyelerin nasıl
ele alınması gerektiğine dair fikri altyapıyı oluşturan ilim adamlarından olan merhum Mehmed Fuad Köprülü,
Vakıflar Dergisi’nin ilk sayısının ilk makalesi olarak yayınlanan çalışmasında bu hususu şöyle ifade etmektedir:
“… Tenkidi usullere riayetle ortaya çıkarılacak vakıf vesikaları, neşredilecek vakfiyeler, yalnız vakıf müessesesini hukuki ve tarihi bakımlardan aydınlatmakla kalmayacaktır. O gibi sağlam neşriyat sayesinde, tarihimizin her şubesini aydınlatabilecek yeni vesikalar elde edilmiş
olacağız. İktisadi tarih, içtimai tarih, şehir tarihi, iskan tarihi, tarihi topografya, idari ve mali tarih, dini tarih, hülasa eski Türk cemiyetinin dahili bünyesini, muhtelif içtimai tabakaların hayat şartlarını, hukuki – içtimai münasebetlerini bize gösterecek bütün tarih şubeleri
bundan en büyük istifadeyi temin edecektir. … O halde, milli tarihimizin birçok meçhul cephelerini bize gösterecek olan bu vakıf vesikaları
üzerinde sağlam bir planla çalışmaya başlayalım ve bu birinci derecede mühim tarih kaynaklarını metodik bir şekilde neşrederek tarihin
muhtelif şubeleriyle meşgul olanları şiddetle alakalandıracak bu zengin malzemeyi kabil olduğu kadar süratle meydana koyalım. Bu suretle
yalnız milli tarihe değil, bütün dünya tarihine büyük bir hizmette bulunmuş olacağız”.*

Yayınlamış olduğumuz bu kitapta, metodolojik ilmi usul dahilinde ve bütüncül bir bakış açısıyla, tüm vakfiyeleri birlikte değerlendirilerek Mihrişah Valide Sultan Vakfı ortaya konulmaya çalışılmıştır.
III. Mustafa’nın eşi, III. Selim’in annesi olan Mihrişah Valide Sultan’a ait asıl vakfiye ve zeyillerinden oluşan
onbir vakfiye bulunmaktadır. Bu vakfiyelerin Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde iki tür nüshası bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Evkaf Nezareti döneminde asıl vakfiyeler esas alınarak oluşturulan vakfiye defterlerine kaydedilen tescil suretleridir. Onbir vakfiyenin tamamının bu nüshaları elimizdedir. İkincisi ise vakıf
mütevellisinin elinde bulunan asıl vakfiye nüshaları olup müstakil, müzehhep vakfiye defterleri şeklindedir.
Onbir vakfiyenin dokuzunun bu nüshaları elimizdedir.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, vakfiye defterlerindeki tescil suretlerini kullanarak vakfiyelerin transkripsiyonunu
yaptırmıştır. Bu transkripsiyonlar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. Çalışmamızda asıl vakfiye nüshaları kullanılarak vakfiyelerin yeniden transkripsiyon, tashih ve redaksiyonu yapılmış, Vakıflar Genel
Müdürlüğü’nden alınan transkripsiyonlarla karşılaştırılmış, tespit edilen küçük farklılıklar dipnotlarda belirtilmiştir. Böylelikle her iki nüshanın karşılıklı kontrolleri de yapılmıştır.
Kitabın birinci bölümü vakfın kurucusu Mihrişah Valide Sultan’ın hayatına, vakıf kurma gayesine, vakfiyelerinin hukuki ve genel değerlendirmesine ayrılmıştır. Vakfa ait onbir vakfiyenin her biri tescil süreçleriyle birlikte
ayrı ayrı değerlendirilmiş, tescil davası, davanın tarafları, hakimi, mahkeme yeri, şahitler, tescil kararı, vakfın
sıhhat ve lüzumuyla ilgili vakfiye üzerinde bulunan şerhler ele alınmıştır.

* M. Fuad Köprülü, “Vakıf Müessesesi ve Vakıf Vesikalarının Tarihi Ehemmiyeti”, Vakıflar Dergisi, VGM, Ankara, 1969, s. 5-6.
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İkinci bölüm, Valide Sultan Vakfı’nın üstlendiği hizmetlere, bu hizmetleri yerine getirmek üzere kurduğu müesseselere ve vakfiyesinde belirlediği diğer hayır şartlarına ayrılmıştır. Tüm vakfiyeler birlikte değerlendirilmiş,
zeyl vakfiyelerle yapılan şart değişiklikleri ilgili başlık altında verilmiştir. Hayır müesseseleri kendi arasında Eyüp Külliyesi, dini müesseseler, eğitim müesseseleri ve sosyal müesseseler alt başlıklarında ele alınmıştır.
Eyüp Külliyesi vakfın en büyük hizmet müessesesi olduğundan, külliye bütünlüğü içerisinde tek başlık altında
incelenmiştir. Vakıf hayır müesseselerindeki hizmetlerin dışında kalan hayır şartları “Diğer Hayır Hizmetleri
ve Şartları” başlığı altında ele alınmıştır.
Kitabın üçüncü bölümü vakfın yönetimi, denetimi, vakıf çalışanları ve istihdam şartlarına ayrılmıştır. Böylece,
aynı zamanda büyük bir işletme olan vakfın yönetim ve denetim yapısı ortaya konulmuştur. Vakıfta görev yapacak personelde aranılacak özellikler, personelin yapacakları hizmetler ve işler, alacakları ücretler ve istihdam
şartları detaylı şekilde anlatılarak vakfın insan kaynakları politikası incelenmiştir.
Dördüncü bölüm vakfın akarlarına ayrılmış, ilk vakfiyeden son vakfiyeye kadar vakfın tüm akarları numaralandırılarak sıralanmıştır. Günümüze bakan yönüyle azami istifadenin sağlanabilmesi için her bir akarın varsa
ismi, türü, muhtevası, yeri, sınırları, mülkiyeti ve yüzölçümüyle ilgili bilgiler ile işletme şartları tasnif edilerek
verilmiştir. Akarlar niteliklerine, türlerine, bulundukları yerlere göre ayrıştırılarak tablolar yardımıyla istatistiki bilgiler oluşturulmuştur.
Vakfiyelerden alınarak başlıklandırılan bilgilerin hangi vakfiyenin hangi sayfasından alındığının takip edilebilmesi ve gerektiğinde teyit imkanının sağlanabilmesi için hemen her önemli bilgiden sonra dipnot açılarak
vakfiyenin ilgili kısmına atıf yapılmıştır.
Vakfın anayasası ve aktarılan tüm bilgilerin ana kaynağı olan vakfiyeler, kitabın sonunda transkripsiyon ve
tıpkı basım olarak aynı sayfada yan yana gelecek şekilde yayınlanmış, okuyuculara hem asıl metni hem de
transkripsiyon metnini birlikte görüp değerlendirme imkanı sağlanmıştır.
Çalışmanın yayına dönüşmesindeki teşviklerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’e, bilgi,
belge ve dokümanların teminindeki desteklerinden dolayı Vakıflar Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire
Başkanı Mevlüt Çam’a, yayın aşamasında desteklerini esirgemeyen Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeni Mehmet Kurtoğlu’na, desteklerini her zaman yanımızda hissettiğimiz Prof. Dr. M. Fatih Andı’ya, Prof. Dr.
Musa Duman’a ve Prof. Dr. Fahameddin Başar’a, katkılarından dolayı VAKAR Vakıf Araştırmaları Merkezi’ne
ve Prof. Dr. Ahmet Kala’ya, vakfiyelerde yer alan ayet, hadis ve kelamıkibarlar konusunda yardımcı olan Doç.
Dr. H. İbrahim Kutlay’a, kitabelerin okunması ve tashihinde katkıda bulunan Doç. Dr. Dursun Ali Tökel’e, vakfiyelerin transkripsiyon, tashih ve redaksiyonunu yapan Selahattin Uygur’a, kaynak temininde sonsuz desteklerinden dolayı Ayhan Tuğlu’ya ve Lütfü Kılınç’a, fikir ve yönlendirmeleriyle kitap tasarımına katkıda bulunan
İsmail Öz'e, büyük özveri ve içtenlikle tasarımı yapan Mustafa Fatih Kılıç’a, kitapta yer alan güncel resimlerin
çekimini yapan Yasin Fedakar’a, Fatih Yerlikaya’ya ve Burhan Altun'a teşekkürü borç biliriz.
Dr. Eyüp Sabri Kala – İdris Akarçeşme
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Mihrişah Valide Sultan Külliyesi, Eyüp

Topkapı Sarayı Müzesi Harem - Valide Sultan Dairesi

Mihr-i Şah Kadın o hûrşid-ü kamer kevkebe kim
Pertev-i şânı kadar gamkede-i âlem şen
Mehd-i ulyâmı edüb re’fet temdîd-i sürûr
Kimsenin tıfl-ı derd ile olmaz şiven
1204 (1790) Şâir Münib**
* * Şair Münib’le ilgili bilgi için bkz. Ahmet Özel, “Ayıntâbî, Mehmed Münîb”, DİA, TDV, C. 4, İstanbul, 1991, s. 245-246.

Birinci Bölüm
MİHRİŞAH VALİDE SULTAN
VAKIF KURMA GAYESİ VE
VAKFİYELERİ

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Topkapı Sarayı Müzesi Harem-Valide Sultan Dairesi
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I. MİHRİŞAH VALİDE SULTAN

tarafından keşfedilen Eyüp Sultan Hazretleri’nin adına Fatih
Sultan Mehmed tarafından yaptırılan ve cami, türbe, medrese, imaret ile hamamdan oluşan külliye etrafında şekillenen bir
semttir. Eyüp Sultan hazretlerinin şefaatine nail olmak isteyen
Osmanlı devlet erkanının türbeleri, birer vakıf eser olarak inşa
edilen camiler, tekkeler ve dergâhlarla adeta dini bir merkezdir.
Hatta Eyüp’ün Mekke, Medine ve Kudüs’ten sonra dördüncü
kutsal ziyaret mekanı olduğu söylenebilir9. Özellikle Türkistan’dan hac ve umreye gidecek olanlar önce İstanbul’a gelip
Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaret etmiş, buradan hac ve umre
yolculuğuna devam etmişlerdir.

Kesin olarak bilinmemekle birlikte Mihrişah Sultan’ın 1745 yılından önce doğduğu tahmin edilmektedir.1 Sultan III. Ahmed
ile Emine Mihrişah Sultan’ın gelini olan Mihrişah Sultan 26.Osmanlı padişahı III. Mustafa’nın kadınlarındandır. 1761 yılında
III. Selim’i dünyaya getirerek hem şehzâde anası, hem de III.
Mustafa’nın başkadını olmuştur. 1728 yılından 1761 yılına kadar 33 yıllık sürede hiçbir şehzâdenin doğmamış olduğu2 göz
önüne alınırsa şehzâdenin doğumunun saltanatın devamı açısından da ayrıca önemli olduğu görülür. Mihrişah Sultan III.
Selim’den başka Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın da annesidir.3 1774’te III. Mustafa’nın aniden vefatı üzerine Eski Saray’a
gönderilen Mihrişah Sultan, I. Abdülhamit’in 15 yıl süren saltanatı boyunca burada kalmıştır.4

Manevi merkez olmasının yanı sıra tahta çıkan Osmanlı padişahlarının Eyüp Sultan hazretlerinin huzurunda Şeyhülislam
tarafından kılıç kuşandırılıp, cülus yolundan geçerek ve cülus
bahşişi dağıtarak saraya gitmesi geleneği Eyüp’ün siyasi olarak
da önemini ortaya koymaktadır.10

1789 yılında oğlu III. Selim’in 28.Osmanlı padişahı olması üzerine valide alayı ile Topkapı Sarayı’na dönen Mihrişah Sultan,
Valide Sultan unvanını almıştır.5 Topkapı Sarayı Harem Dairesi’nin valide sultanlara özel bölümü Mihrişah Valide Sultan’ın
ikameti için kapsamlı bir şekilde tadil ettirilerek III. Selim’in
dairesiyle bağlantılı hale getirilmiştir.6

Dindar ve hayırsever bir saraylı olan Valide Sultan, Eyüp’ün
manevi boyutunu önemsemenin yanı sıra siyasi boyutunu da
ihmal etmemiş, en önemli mimari abidelerinden biri11 olan
külliyesini Bostan İskelesi’nde, cülus yolunun kenarında inşa
etmiştir. Şehzâdelerin padişah olmak üzere kılıç kuşanma merasimi için Eyüp Sultan’ın huzuruna giderken attan indikleri,
kılıç kuşanıp padişah olduktan sonra ata bindikleri binek taşı
Valide Sultan İmareti’nin kapısının önündedir. Önemli bir
merkezde inşa edilen külliye mimari ve estetik açıdan da bir
şaheserdir.

Kendini hayır hasenat işlerine adayıp devlet işlerine karışmayan
Mihrişah Valide Sultan bu hizmetlerini kalıcı kılmak için valide
sultanlığının henüz birinci yılında vakfını kurmuş, ömrünün
kalan kısmını vakıf hizmetlerine adamıştır.
Kurduğu vakıf aracılığıyla oğlu III. Selim’in yenilikçi girişimlerini desteklemiş,7 yeni kurulan kışlalara cami ve hamamlar inşa
etmiş, askerlere yemek ücreti olarak vakıftan tahsisat ayırmış,
yeni kurulan hastane personelinin ücretini vakfından karşılamıştır.
Yaşlılığın da etkisiyle son yıllarını hastalıklar içerisinde geçiren
Valide Sultan’a hekimler “ahiret nöbeti hastalığı” teşhisi koymuşlardır.8 60’lı yaşlarda iken 16 Ekim 1805’te Topkapı Sarayı’nda vefat eden Mihrişah Valide Sultan, Eyüp Sultan’da yaptırmış olduğu külliyenin bir parçası olan türbeye defnedilmiştir.
Mihrişah Valide Sultan’ın eşi Sultan III. Mustafa, oğlu III. Selim
ve kızları Hibetullah Sultan ile Fatma Sultan ise III. Mustafa’nın
yaptırdığı Laleli Külliyesi’nde medfundur.
Valide Sultan, vakfının en önemli müessesesi olan külliyesini
kurarken Eyüp semtini seçmiştir. Bir yerleşim yeri olarak Eyüp,
Hz. Peygamber’in sahabelerinden olan ve kabri Akşemseddin

Sultan Mehmet Reşat'ın cülusu - 10 Mayıs 1909 Cülus Yolu

Necdet Sakaoğlu, Bu Mülkün Kadın Sultanları, Oğlak Yayınları, 4. Basım, İstanbul, 2011, s. 332.
İbrahim Pazan, Padişah Anneleri Eserleriyle Valide Sultanlar, Babıali Kültür Yayıncılığı, 4. Basım, İstanbul, 2011, s. 117.
3
Sakaoğlu, Bu Mülkün…, s. 332.
4
Pazan, Padişah Anneleri…, s. 117.
5
M. Çağatay Uluçay, Padişahların Kadınları ve Kızları, TTK Basımevi, 4. Basım, Ankara, 2001, s. 99.
6
Sakaoğlu, Bu Mülkün…, s. 334.
7
Can Alpgüvenç, Hayırda Yarışan Hanım Sultanlar, Kaynak Yayınları, 1. Basım, İstanbul, 2010, s. 130.
8
Uluçay, Padişahların Kadınları…, s. 99.
9
Halil İnalcık, “Eyüp Sultan Tarihi Ön Araştıma Projesi”, Tülay Artan (ed.), 18. Yüzyıl Kadı Sicilleri Işığında Eyüp’te Sosyal Yaşam içinde (1-8), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1. Basım,
İstanbul, 1998, s. 2.
10
İnalcık, Eyüp Sultan…, s. 3.
11
Tülay Artan, “Eyüp”, DİA, C. 12, İstanbul, 1995, s. 4.
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Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Valide Sultan’ın, özellikle türbesini Eyüp Sultan hazretlerine
en yakın noktaya inşa ettirmesi, Valide Sultan’ın manevi olarak onun huzurunda bulunma, şefaatine nail olma isteği olarak
okunabilir.

kudreti yettiği kadar ahiret azığı tedarikine niyet edip mallarını vakfederek sadaka-i câriyye oluşturmayı mutat hale getirdiği
anlatılmaktadır.
Vakfiyenin devamında “Allah’ın mescitlerini, ancak Allah’a ve
ahiret gününe inanan kimseler imar eder”18 ayeti delaletiyle cennete girmeye imdat eylediği; “Kim, Allah rızası için bir mescit
yaparsa, Allah da ona (cennette) onun benzerini yapar”19 hadisinden hareketle cami ve mescitler bina etmeye, medreseler,
mabetler yapmaya talip olduğu, fakir ve muhtaçlar için imaret
kurduğu, böylece cennete girmek için vesile oluşturduğu, müminlerin hayrı için güzel ameller yaptığı, infak ve ihsan edecek
vakıflar tertip ettiği, her hasenat ile on kat mükâfat vaadini hak
ettiği ifade edilmektedir.

II. VAKIF KURMA GAYESİ
1 . Allah’a Yakınlık ve Hz. Peygamber’in Şefaatine
Nail Olma
Mihrişah Valide Sultan, vakıf kurmaktaki gayesini vakfiyelerinde anlatmaktadır. Bu anlatımlarda, Allah’ın rızasını kazanma
ve Resulullah’ın şefaatine nail olma düşüncesinin en önemli iki
saik ve gaye olduğu açıkça görülmektedir. Vakfiyelerde hayır
hasenata teşvik eden müjdeleyici ayet ve hadislere atıflar yapılarak bu gaye edebi bir şekilde ortaya konulmaktadır. Vakfiyelere
besmele ile başlanmakta, akabinde Allah’a hamd ve şükredilip,
Peygamber Efendimiz ve ashabı yüceltilmektedir.

Bütün bu yaptıkları karşılığında “İşte onlar Rablerinden (gelen)
bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.”20
ayeti ile Allah’ın lütfuna mazhar olmayı ümit ettiği anlatılmaktadır.
Valide Sultan’ın, bahsi geçen ayet ve hadisler çerçevesinde; Allah’ın rıza ve memnuniyetine ehemmiyet gösterdiği, ayet ve hadisleri kendi dünyasında tasavvur ve tefekkür ederek ahiret hayatını kazanmak adına çalıştığı, zamanı ve sıhhati devlet bilip,
ivedi hareket ettiği, dünyanın geçici, ahiretin ise daimi olduğu
bilinciyle yaşadığı görülmektedir.

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede;
“İnsanları ve cinleri bize ibadet etsinler diye yarattık”12 ayetine
ve “Dünya ahiretin tarlasıdır”13 hadisine işaretle, Valide Sultan’ın
ibadetten gafil olmadığı, afiyette olduğu bir dönemde tedbiri ve
tefekkürü elden bırakmadığı ve dünyanın ahiretin tarlası olduğu hadisi gereğince dünyada ahiret tohumunu ekip, hasenat
biçmek için kudret sarf ettiği ifade edilmekte, haşir gününde
iyilerle haşr olunması, cennet nimetleriyle nimetlendirilmesi ve
sürura ermesi için dua edilmektedir.

24 Ocak 1797 tarihli zeyl vakfiyede;
Hz. Peygamber’in “Su nasıl ateşi söndürüyorsa sadaka da
hataları öyle siler, süpürür”21 hadisinden ilham alarak Valide Sultan’ın sadaka-i câriyye olarak kurduğu vakfın mizan
gününde sırattan kolay geçmesine vesile olacağına olan inancı
aktarılmaktadır.

Bu vakfiyenin devamında “Allah’ın sana ihsanda bulunduğu gibi
sen de ihsanda bulun”14ayetine atıf yapılarak Mihrişah Valide
Sultan’ın, Allah’ın kendisine ihsan buyurduğu nimetlere binaen
ve ayetteki emir sebebiyle, gaflette bulunmayıp bu emri yerine
getirmek gayesiyle vakıf kurduğu ifade edilmektedir.

11 Kasım 1800 tarihli zeyl vakfiyede;
Dünya hayatının fani olması sebebiyle, her akıllı kişinin gaflette
bulunmayıp sağlığı yerindeyken akıbetini düşünerek ahiret için
çalışıp himmet göstermesi ve ölmeden önce “ Kendiniz için her
ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz”22 ayeti ile amel etmesi gerektiğinden bahsedilerek, Valide Sultan’ın
kendisine verilen nimetlerin şükrü olarak “Sizin yanınızdaki
tükenir, Allah katında olan ise kalıcıdır”23 ayeti delaletiyle ve “
Herkesin yaptığı iyiliği hazır bulacağı günde”24 ayeti gereğince
hayır işlerine devam ettiği anlatılmaktadır.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede;
“O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp
ile gelen başka”15 ayeti, “Mallarını Allah yolunda harcayanların
durumu, yedi başak bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir
tohum gibidir” ve “kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız,
Allah katında onu bulursunuz”16 ayeti zikredildikten sonra,
“çünkü iyilikler kötülükleri giderir”17 ayetinin müjdesiyle kurtuluşuna vesile olması niyazıyla Valide Sultan’ın, Allah’ın rızasını
tahsile vesile olan kalıcı hasenat oluşturmaya meyl ve azmedip,
Kur’ân, Zâriyat, 56; D.1451, s. 3b.
D.1451, s. 3b.
14
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1 Ocak 1801 tarihli zeyl vakfiyede;
“Mallarını gece gündüz; gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar
var ya, onların Rableri katında mükâfatları vardır. Onlara korku
yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir”25 ayetine muhatap
olarak ve Hz. Peygamber’in “ İnsanoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç şey onun amel defterinin açık kalmasını sağlar:
Sadaka-i câriyye, yararlanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı evlat”26 hadisinin işaretine tabi olarak vakfiyede belirtilen
hayratı ve ebediyete kadar devam edecek sadaka-i câriyyeyi
inşa ettiği ifade edilmektedir.
Detaylı bir şekilde alıntı yapılan ayet ve hadislerden net bir şekilde anlaşılmaktadır ki, Mihrişah Valide Sultan kuvvetli bir
iman ile Allah’ın rızasına nail olmak, ona yakınlık sağlamak,
ayetlerdeki müjdelere mazhar olmak, Resulullah’ın şefaatine
nail olmak gayesiyle vakıf kurmuş, tüm bu vakıf hizmetlerini
ve hayır hasenat işlerini yapmıştır.

2. Nizâm-ı Cedit Hareketine Destek Sağlama
Mihrişah Valide Sultan’ın kurmuş olduğu vakfı aracılığıyla,
oğlu III. Selim’in başlattığı Nizâm-ı Cedit hareketine destek olduğu görülmektedir.
Halıcıoğlu’nda kurulan Humbarahane Kışlası’nın camisi, hamamı ve kışla duvarındaki çeşmesi Mihrişah Valide Sultan
tarafından inşa edilip vakfedilmiştir. Levent Kışlası’nın camisi,
cami bitişiğindeki sıbyan mektebi ve hamam da yine Mihrişah
Valide Sultan tarafından yaptırılıp vakfedilmiştir.
Valide Sultan’ın Nizâm-ı Cedit’e desteği sadece vakıf hayrat eserler yapımıyla sınırlı kalmamış, vakfın gelir fazlasını
Nizâm-ı Cedit askerlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına tahsis etmiştir.
30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede Mehmed Paşa Camii ve Sıbyan
Mektebi masrafları karşılandıktan sonra yıllık gelir fazlasından
1.500 kuruşun taamiye olarak Teberdarlar Ocağı’na ödenmesi
şartı bulunmaktadır. Her yıl bu bedelin teberdar kethüdalarına
teslim olunarak askeri sınıfın yemeklerine sarf olunmasını şart
koşmuştur. Valide Sultan, Nizâm-ı Cedit’in yürütücüsü oğlu
III. Selim’e en yakın askeri birliklerden olan Teberdarlar Ocağı’na taamiye tahsisatı ayırarak, bu birliğin gönlünü hoş tutmaya ve tam desteğini almaya çalışmıştır. 27

Topkapı Sarayı Müzesi Harem-Valide Sultan Dairesi

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, vakfın yıllık gelir fazlasının
uygun bulundukça alınıp akara dönüştürülmesi ve vakfın büyütülmesi, vakfın kemale ermesiyle birlikte gelir fazlasının mütevellinin uygun görmesi halinde din ve devlete faydalı işlere,
cihat ve gaza işlerine, askeri teçhizat ve levazımat alımına harcanması şartı bulunmaktadır. 28
Kur’ân, Bakara, 274; D.1455, s. 7a.
D.1455, s. 7a.
27
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Mihrişah Valide Sultan Vakfı

1 Ocak 1801 tarihli zeyl vakfiyeyle yukarıdaki şart değiştirilerek
vakıf gelir fazlasıyla satın alınması hükmü tamamen kaldırılmış ve gelir fazlasının nasıl değerlendirileceği hususu yeniden
düzenlenmiştir. Vakfiyede Valide Sultan, III. Selim tarafından
kurulan Tophane-i Âmire, Toparabacılar Ocağı (Taksim Topçu Kışlası), Levent Çiftliği Kışlası ve Üsküdar (Selimiye) Kışlası
askerlerinin yani Nizâm-ı Cedit askerlerinin vesair askeri sınıfların zaruri masraflarına yardım etmenin tüm işlerin başı, cihat
farizasına hazırlık yapmanın tüm meselelerin en ehemmiyetlisi
olduğunu vurgulamış, vakıf şartları gereği yapılması gereken
giderler, ödenecek ücretler, tamir bakım masrafları karşılandıktan sonra kalan gelir fazlasının hazineye aktarılması, askeri
işlere, askeri araç gereç alımına harcanması şartını getirmiştir. 29

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’yla ilgili VGMA’da yapılan araştırmada, zeylleriyle birlikte onbir vakfiye ve bunların mükerrer
nüsha kayıtları tespit edilmiştir.34 Valide Sultan’ın inceleyeceğimiz tüm vakfiyeleri kendi vakıf şartlarını taşıyan, görevli ve
yetkili mahkemelerde duruşmalı olarak incelenen ve hâkim tarafından sahih ve lâzım olduklarına karar verilen, bilahare yargılama yetkisine sahip Anadolu Kazaskeri, Rumeli Kazaskeri
gibi makamların inceleme ve onayından geçen, nihayet Padişah
fermanıyla içeriğine uyulması ferman olunan, hukuken geçerli
ve hüküm ifade eden vakfiyelerdir. Vakfiyeler, taşıdıkları hukuki değerin yanında toplumsal, ekonomik ve kültürel konularda
araştırma yapacak sosyal bilimciler için de ayrı bir kaynak değeri taşır.35

Valide Sultan’ın Nizâm-ı Cedit’e olan güven ve desteğinin had
safhada olduğu söylenebilir. Şöyle ki, kendisinin ve III. Selim’in
vefatından sonra kurduğu vakfın yönetimini bizzat Nizâm-ı
Cedit hazinedarlarına bırakmaktadır.30

Vakfiyeler önce vakfın kuruluş gayesini ortaya koyar. Bilahare
hayrat ve olarak vakfedilen malları, hayır müesseselerinde yü-

Yine III. Selim döneminde Nizâm-ı Cedit çalışmaları kapsamında Topkapı Sarayı yakınında kurulan Bostancılar Hastanesi’nde
görev yapmak üzere Mihrişah Valide Sultan Vakfı tarafından 1
tabip ve 1 cerrah, 1 hasta çavuşu ve 4 hasta bakıcı görevlendirilmiş ve bunların ücretlerini vakıf üstlenmiştir. Tabip ve cerrahların, muhtaç ve fukaradan ilaç ve tedavi parası almaması şartı
konulmuş, vakıftan hastalara ilaç bedeli tahsisatı yapılmıştır.31

III. MİHRİŞAH VALİDE SULTAN’A AİT
VAKFİYE VE ZEYL VAKFİYELER
Ömer Hilmi Efendi’nin tanımıyla vakfiye, vakfedenin vakfa
dair kararlarını ve hâkimin tescilini ihtiva eden hüccet-i şer’iyyedir.32 Bu tanımdan anlaşılacağı üzere vakfiyeden bahsedebilmek için bunun vakfedenin vakıfla ilgili şartlarını taşıyor olması ve hâkim tarafından tescil kararı verilmiş bir belge olması
gerekmektedir. Vakfiyelerin belge türü ise “hüccet”tir. Mübahat
Kütükoğlu da Ömer Hilmi Efendi’nin tarifine uygun bir vakfiye
tarif yapmaktadır.
“Vakfiye, vakfedilen şeyin vasıfları ve vakfedilme şartlarını ihtiva eden ve kadı tarafından tasdik edilen bir belgedir. Başka
bir ifadeyle, vakıf tasarrufunun senet ve hücceti, vakıf hükmi
şahsiyetinin nizamnamesidir”.33 Mehmet Şeker, unsurları biraz
daha açarak vakfiyeyi tanımlamaktadır. Buna göre, vakfedenin
resmi ve yazılı müracaatı üzerine, hâkimin de duruşmalı olarak
hükmünü verdiğini gösteren ve vakıflara varlık veren resmi belgelere vakfiye veya vakıfname denilmektedir.

15 Şaban 1204 tarihli vakfiyenin başı
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D.1454, s. 16b-18b.
32
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rütülecek hizmetleri, akarların ne şekilde işletileceğini düzenleyen işletme şartlarını, vakıf hizmetlerinde çalışacak personelin
niteliklerini, görevlerini ve ücretlerini, vakıf binaların bakım
ve onarımıyla ilgili şartları, vakfın yönetimini ve yöneticilerini
(mütevelli, kâtip, câbi vs.), vakfın denetimini ve denetçisini (vakıf nazırı) detaylı şekilde belirler36.

Mihrişah Valide Sultan’ın vekili İdris Ağa üç imama göre vakfın
sahih ve câiz olduğunu, fakat İmam-ı A’zam’a göre vakfın gayrı lâzım olduğunu, miri arazi üzerindeki bina, bağ vesairenin
menkul hükmünde olup, menkul vakfı hususunda imamlar arasında görüş farklılığı olduğunu, bu nedenle vakfın sahih ve câiz
olmadığını iddia ederek vakfedilen malların mütevelliden geri
alınıp müvekkiline iadesini talep etmiştir.

Valide Sultan, 1204 (1790) tarihli ilk vakfiyesinde ve sonraki vakfiyelerinde vakıf şartlarında değişiklik yapma yetkisini
uhdesinde tutmuş ve vefatına kadar vakfını sürekli büyütüp
geliştirerek tekâmül ettirmiştir. Sonra gelen vakfiyeler önceki
vakfiyelerdeki şartların değiştirilmesi maddesine atıf yapmakta,
bu özelliğiyle sonraki vakfiyeler zeyl vakfiye niteliğini taşımaktadır. Böylece her yeni vakfiyeyle yeni bir vakıf kurulmamakta,
var olan vakıf büyütülmektedir.

Vakıf adına malları teslim almış olan Mahmud Bey Efendi ise
vakfın sahih ve lâzım vakıf olduğunu aşağıdaki gerekçelerle iddia ederek, malların Valide Sultan’a istirdaden geri verilmesini
reddetmiştir.
İmam Ebu Yusuf ’un içtihadına göre sadece “vakaftu” yani “vakfettim” demekle, İmam Muhammed’in içtihadına göre ise malların mütevelliye teslimiyle vakıf bağlayıcı, lâzım vakıf olur.

Valide Sultan, yeni hayır müesseseleri ve akarları zeyl vakfiyelerle vakfına eklemiş, uygulamada karşılaşılan bazı olumsuzlukları ve eksiklikleri, zeyl vakfiyelerle şart değişiklikleri yaparak
gidermeye çalışmıştır. On birinci ve son vakfiye, Valide Sultan’ın vefatından sonra oğlu III. Selim’in, annesinden kendisine
mirasen intikal eden iki çiftliği Valide Sultan Vakfı’na zam ve
ilhak ettiği vakfiyedir.

Menkul vakfının sıhhati konusunda da birçok müçtehidin içtihatları mevcuttur.
Bu nedenle vakfedilen mallar artık vakıf mal olup, vakfedenin
mülkiyetinden çıkmıştır, istirdaden geri alınamaz.
Taraflar arasında oluşan hukuki ihtilafta hâkim, imamlar arasındaki içtihat farklılıklarını bilerek ancak vakfın daha hayırlı
olduğunu belirterek, menkul vakfının sahih, câiz ve lâzım olduğu yönündeki içtihatlara uymuş, Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın sahih ve lâzım vakıf olduğuna karar vermiştir.

Vakfiyeler, bir vakfın hukuken var olmasının somut belgeleri
olduğundan, Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait vakfiyelerin
tesciliyle ilgili hukuki süreçler aşağıda ele alınacaktır.

Bu hükümle birlikte vakfın tescili de gerçekleşmiştir. Hükmün
tescil tarihi olan 15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) aynı zamanda
vakfın kuruluş tarihini de ifade etmektedir.

1. 15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) Tarihli Vakfiye
Bu vakfiye, Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait ilk vakfiye olup
VGMA’da iki ayrı defterde kayıtlıdır. Birinci kayıt müstakil müzehhep defter şeklindeki 1451 (Kasa 170) numaralı 21 varaktan
oluşan defterin 1a – 15b sayfaları arasında kayıtlıdır. Vakfiyenin
ikinci kaydı ise aynı arşivde 58 numaralı defterin 1 – 6. sayfaları
arasında 1. sırada yer almaktadır.

Vakfiyenin baş kısmında, tescil kararı veren hâkim Haremeyn-i
Şerifeyn Evkafı Müfettişi Ali’nin, fıkıh âlimleri arasındaki farklı
görüşleri bildiğini belirterek vakfın lâzım vakıf olduğuna hükmettiğine dair kayıt yer almaktadır.
Vakfiyede ayrıca; Anadolu Kazaskeri İbrahim Efendizâde Mustafa’nın fıkıh âlimleri arasındaki farklı görüşleri de bildiğini
ifade ederek, vakfiye şartlarının ve vakfın sahih ve lâzım vakıf
olduğuna hükmettiğine dair şerhi ile Rumeli Kazaskeri Mustafa
Aşır’ın vakfın şer’an sahih ve mer’i olduğuna dair şerhi bulunmaktadır.

Vakfın sahih ve lâzım vakıf olduğuna ilişkin dava, Topkapı Sarayı’nda bulunan darüssaade ağalarına mahsus odada görülmüştür. Hâkim, Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişi Ali’dir. Davaya Valide Sultan adına vekili Darüssaade Ağası İdris Ağa ile
vakıf adına tescil için görevlendirilen Valide Sultan’ın kethüdası
Dergâh-ı Âlî Serbevvâbini Mahmud Bey Efendi katılmıştır. Şahitlerin isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.

Vakfiyede III. Selim’in, şer’an sahih olan vakfiyeye uyulması,
vakfiye hilafından kaçınılması emriyle hattı hümayun şerhi bulunmaktadır.

İdris Ağa, Mihrişah Valide Sultan’ın mülkü olan Rumeli vilayeti
Yenişehir Feneri kazasına bağlı Sahra nahiyesi Mağule Malakaş
köyündeki Malakaş Çiftliği’ni, iki ay önce vakfın tescili için mütevelli tayin edilen Mahmud Efendi’ye teslim ettiğini, Mahmud
Bey Efendi de, vakıf mütevellisi sıfatıyla akarı teslim aldığını
beyan etmiştir.

36
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Vakfiyenin 1451 numaralı defterde kayıtlı nüshasının sonunda
(s.15b), Rumeli Kazaskeri Mustafa Aşır’ın ilamı ve Padişah’ın 8
Ramazan 1204 tarihli fermanı ile vakfın Haremeyn-i Şerifeyn
Muhasebesi Kalemi’ne kaydolunduğuna dair şerh bulunmaktadır. Bu kayıtla birlikte vakıf, Haremeyn-i Şerifeyn Vakıfları37
arasında yerini almıştır.
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Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Vakfiyede, İstanbul Aksaray yakınında Gureba Hüseyin Ağa
Mahallesi’nde Mehmed Paşa38 tarafından yaptırılan cami ve
sıbyan mektebinin zamanla yandığı ve tamamen yok olduğu
anlatılmaktadır. Mihrişah Valide Sultan da bu boş arsa üzerine
yeniden cami ve sıbyan mektebi inşa ettirerek vakfetmiş, görevlilerini atamış, ücretlerini belirlemiştir. Vakfiyedeki diğer hayır
şartları ileriki bölümlerde detaylıca anlatılacağından burada
bahsedilmeyecektir. Vakıf giderlerini karşılamak üzere büyük
bir çiftlik vakfedilmiştir.

Zeyl vakfiye ile Valide Sultan, vefat eden kızlarından Hibetullah Sultan’ın ruhu için Üsküdar İhsaniye’de, diğer vefat eden
kızı Fatma Sultan’ın ruhu için Üsküdar Karacaahmet’te kendi
malıyla bina ettirip bir miktar mâ-i leziz (içme suyu) bağlatıp
vakfettiği 2 çeşme için birer taskeş, bu çeşmeler için suyolcu
(râh-ı âbî) ve koruyucu görevlendirmekte, görevlilerin ücretlerini tayin etmektedir.

4. 27 Rebiyülevvel 1209 (22 Ekim 1794) Tarihli
Zeyl Vakfiye

Mihrişah Valide Sultan vakfın mütevellisi olarak belirlenmiş,
vakfiyede değişiklik yapma yetkisi kendisine bırakılmıştır.

15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli vakfiyede değişiklik
yapılarak yeni hayır şartı eklenmesine ilişkin zeyl vakfiyedir.
VGMA 1451 (kasa 170) numaralı müstakil vakfiye defterinin
9b-10b sayfalarına derkenar şeklinde işlenmiş vaziyettedir. VGMA’da başka bir nüshasına rastlanmamıştır.

2. 25 Ramazan 1204 (8 Haziran 1790) Tarihli
Zeyl Vakfiye
15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli ilk vakfiyede şart değişikliği yapılmasına ilişkin zeyl vakfiyedir. VGMA’da bulunan 1451
(kasa 170) numaralı müstakil vakfiye defterinin 9a sayfasına
derkenar şeklinde işlenmiş vaziyettedir. Aynı zeyl vakfiye,
VGMA’daki 58 numaralı defterin 4. sayfasında da kayıtlıdır.

Vakfiyenin tescilini, Mihrişah Valide Sultan’ın vekili Yusuf
Ağa’nın vekili Ahmed Efendi b. Hüseyin talep etmiştir. Talep
doğrultusunda yeni şartların kabulüne karar verilmiştir. Karar
tarihi 27 Rebiyülevvel 1209’dur (22 Ekim 1794).

Mihrişah Valide Sultan adına vekili Darüssaade Ağası İdris
Ağa, vakfiyede şart değişikliği yapma yetkisinin Mihrişah Valide Sultan’a ait olduğunu belirterek, yeni şartları beyan etmiş,
Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişi Ali de değişikliğin vakfiyede zikredildiği gibi uygulanmasına karar vermiştir.

Vakfiye üzerinde, Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Ahmed Şevki’nin, vakfiyenin yazıldığı gibi uygulanması kararı yer almaktadır.
Vakfiyeyle, her yıl Rebiyülevvel ayında Aksaray Mehmed Paşa
Camii’nde mevlit okutularak, sevabının Mihrişah Valide Sultan’ın vefat eden kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan ruhlarına hediye edilmesi şartı yer almaktadır. Bu iş için vakıftan
yıllık iki yüz kuruş tahsis edilmiş ve tahsisatın vakfın akarlarından olan Mağule Malakaş Çiftliği gelirlerinden karşılanması
şart koşulmuştur.

Vakfiye ile 15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli ilk vakfiyede
Mehmed Paşa Camii için belirlenen vaiz sayısı 1’den 2’ye çıkarılmış, vaiz için belirlenen günlük 30 akçe ücret, her bir vaiz için
günlük 15 akçe olarak yeniden belirlenmiştir.
Vakıf şartlarının değiştirilmesi yetkisinin Valide Sultan’ın şahsına ait olacağı hükmü tekrar edilmiştir.

5. 21 Zilhicce 1209 (9 Temmuz 1795) Tarihli Zeyl
Vakfiye

3. 03 Safer 1207 (20 Eylül 1792) Tarihli Zeyl Vakfiye
15 Şaban 1204 (30 Nisan 1790) tarihli ilk vakfiyede şart değişikliği yapılarak yeni hayır müesseseleri ve şartları eklenmesine ilişkin zeyl vakfiyedir. VGMA 1451 (kasa 170) numaralı
müstakil vakfiye defterinin 16b-19b sayfalarında kayıtlıdır. Başkaca bir kaydına rastlanmamıştır.

1204 tarihli vakfiyede değişiklik yapılarak vakfa yeni hayır müesseseleri, hayır şartları ve birçok eklenmesine ilişkin zeyl vakfiyedir. VGMA’da 1452 (kasa 177) numaralı müstakil vakfiye
defterinde kayıtlıdır. Bu defter 185 varaktan oluşmaktadır. Aynı
zeyl vakfiye VGMA’da 636 numaralı defterin 1 - 69. sayfaları
arasında, 1. sırada kayıtlıdır.

Mihrişah Valide Sultan’ın vekili Yusuf Ağa’nın vekaletiyle Ahmed Efendi b. Hüseyin Efendi, daha önceki vakfiyelerde şart
değişikliği yapılması yetkisinin Valide Sultan’a ait olduğunu ifade ederek, yeni şartların kabulünü talep etmiştir. Mahkemece,
talep edilen şart değişikliklerin kabulüne karar verilmiştir. Şahitlerin isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.

İncelemekte olduğumuz vakfiye, 15 Şaban 1204 ve 25 Ramazan
1204 tarihli vakfiyelerdeki şart değişikliği yetkisinin Mihrişah
Valide Sultan’a ait olduğu şartına dayanarak, vakfı geliştirmek
amacıyla düzenlenmiş zeyl vakfiyedir. Mihrişah Valide Sultan
Vakfı’nın en önemli hayratı ve en büyük akaratı bu vakfiyede
yer almaktadır.

Vakfiye üzerinde, Haremeyn Evkafı Müfettişi es-Seyyid Mehmed Münib’in, içtihatlardaki farklılık ve ittifakları bilerek vakfa
zam ve ilhak olunan şartların sıhhatine hükmettiğine dair kararı bulunmaktadır.
38

Bu vakfiyede, 15 Şaban 1204 tarihli vakfiyeye atıf yapılarak
Mehmed Paşa Camii ve Sıbyan Mektebi’yle ilgili kısımlar tekrar

H.Necdet İşli, İstanbul’un Ortası Aksaray, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2008, s. 67.
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malların iadesini reddetmiştir. Vakıf mütevellisinin dayandığı
gerekçeler şöyledir:
• İmam Ebu Yusuf ’a göre sadece vakfettim demekle mal, malikin mülkiyetinden düşer ve vakıf mal olur.
• İmam Muhammed’e göre vakfetmekle beraber malların
mütevelliye teslimiyle birlikte vakıf sahih ve lâzım olur ve
mallar vakıf mal olur, eski malikine geri iade edilmez.
• Belh, Buhara ve Irak müftü ve şeyhleri de eski kararlarında
aynı yönde karar vermişlerdir.
• Bu nedenlerle, vakfedilen mallar artık vakıf malı olup vakfedenin mülkiyetinden çıkmıştır, istirdaden geri alınamaz.
Hâkim, vakıf konusunda müçtehitler arasındaki görüş farklılıklarını bildiğini beyan ettikten sonra, akarların vakıf olmak
üzere mütevelliye teslim edilmesine ve lehteki müçtehit görüşlerine istinaden, tüm şartlarıyla birlikte vakfın kabulüne, sahih
ve lâzım olduğuna karar vermiştir. Hükmün tarihi 21 Zilhicce
1209’dur (9 Temmuz 1795).
Vakfiyenin başında yer alan şerhlere bakıldığında;

21 Zilhicce 1209 tarihli vakfiyenin başındaki tezhip

Haremeyn-i Muhteremeyn Müfettişi es- Seyyid Dürrizâde
Mehmed Münib’in vakfın tüm şartlarıyla birlikte sahih ve lâzım vakıf olduğuna hükmettiği ve davanın hâkimi olduğu görülmektedir.

yazılmıştır. Aşağıda inceleyeceğimiz 6 numaralı vakfiyede, bu
vakfiyenin birinci vakfiye olduğuna dair ifadeler yer almaktadır. Sonraki zeyl vakfiyelerde şart değişiklikleri, yine bu vakfiyeye işaret edilerek yapılmaktadır. 6 numaralı vakfiye ise ikinci
vakfiye olrak tanımlanmaktadır.

Anadolu Kazaskeri Mehmed Arif ibni Ahmed Ataullah’ın vakfın sahih ve hukuka uygun olduğuna dair şerhi; Rumeli Kazaskeri Hayrullah’ın vakfın sahih ve vesikanın geçerli olduğuna
dair şerhi ve Mütfü Seyyid Dürrizâde Mehmed Arif ’in vakfın
lüzumu, sıhhati ve tescili kararının uygun olduğuna dair şerhi
vakfiye üzerinde yer almaktadır.

Vakfiyenin tesciline ilişkin dava, Galata’ya tabi Beşiktaş’ta Kılıç
Alipaşa’daki sahilhanede görülmüştür. Tescil davasına, Valide
Sultan’ın vekili sıfatıyla Yusuf Ağa, tescil için görevlendirilen
mütevelli sıfatıyla sabık Diyarbekir Kadısı Hasan oğlu Mehmed
Emin Efendi katılmıştır. Mahkemenin hâkimi, Müftü es-Seyyid
Dürrizâde Mehmed Arif ’tir. Davaya katılan şahitler vakfiyenin
sonunda yer almaktadır.

Vakfiyede III. Selim’in, annesi Mihrişah Valide Sultan tarafından tesis edilen vakfın vakfiye hükümlerince amel olunmasına
dair ferman şerhi de yer almaktadır.

Yusuf Ağa, vakfiyenin ve tescil talebinin kısa özetini yapıp vakfiyede geçen akar, ziraat edilen yer ve binaları Valide Sultan’ın
mülkünden ayırıp vakfın tescili için mütevelli tayin olunan kişiye teslim ettiğini, mütevelli de teslim aldığını beyan etmiştir.
Tarafların karşılıklı ikrar ve beyanlarından sonra hâkim, vakfedilenlerin teslimi ile vakfın kemal ve tamam olduğuna karar
vermiştir. Valide Sultan vekili Yusuf Ağa, İmam-ı A’zam’ın menkul mal vakfının câiz olmadığı görüşüne dayanarak vakıftan
rücu etmiş, vakfedilenlerin istirdaden kendisine iade edilmesini
talep etmiştir.

Vakfiyenin 1452 numaralı müzehhep defter kaydının sonunda
yer alan 3 Zilkade 1210 (10 Mayıs 1796) tarihli kayıttan; yukarıda bahsi geçen 24 Cemaziyelahir 1210 tarihli kayıt talimatı
gereğince, mütevelli kaymakamı Yusuf Ağa’nın takriri, Sadr-ı
Rum Abdurrahman Molla Efendi’nin ilamı ve Padişah fermanı
ile vakfiyenin Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesi Kalemi’ne kaydolunduğu, kayda dair şerhin vakfiye üzerine yazıldığı anlaşılmaktadır.39
Vakfiyeyle, Eyüp Camii Kebir Mahallesi Bostan İskelesi’nde
yaptırılan imaret, türbe, bir sebil ve iki çeşme, aynı yerde büyük imaret odunluğu ve türbedarlar için iki ev, muhtelif yerlere bağlanan 21 masura mâ-i leziz, Hasköy’de Humbaracılar ve

Tescil davası için vakfın mütevellisi olarak tayin olunan kişi,
vakfın sahih olduğunu beyan ederek, vakfın gerçekleştiğini, vakıf malların Valide Sultan’ın mülkünden çıktığını beyan etmiş,
39

Vakfiyenin VGMA 636 numaralı defterdeki nüshasının 69. sayfasında yer alan 24 Cemaziyelahir 1210 (5 Ocak 1796) tarihli kayıtta; Valide Sultan’ın Eyüp İmareti, türbe ve sebiliyle
Hasköy’de bulunan Humbaracılar Kışlası’ndaki camisi vesair hayratına ilişkin vakıflarının Haremeyn Muhasebesi’ne kaydolunmasına dair Mütevelli Kaymakamı Yusuf Ağa’nın takririnin ve bu konudaki Fermanın Sadr-ı Rum Efendi’ye havale olunduğu ifade edilmektedir. Sabık Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Seyyid Mehmed Münib Efendi, sabık Rumeli Kazaskeri
Hayrullah Efendi ve halen Anadolu Kazaskeri Mehmed Arif Efendi imzalarını taşıyan imaret, türbe, sebil, Hasköy’de Humbaracılar Kışlası’ndaki cami ve sair hayrata ilişkin Valide Sultan
evkafını gösteren vakfiyeye sadır olan fermana bakıldığında, bu vakıfların delil salahiyetine sahip olduğunun Sadr-ı Rum Abdullah Molla Efendi tarafından ilam olunduğu; asıl karar,
ilam ve ferman gereğince Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesi’ne vakfiyelerin aynıyla kaydedilerek hıfz olunduğu ifade edilmektedir.
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Lağımcılar Kışlası’nda bina edilen cami (Humbarahane Camii),
Hasköy’de imam, müezzin ve kayyum için meşrutalar, Hasköy
Humbaracılar Kışlası bitişiğinde bir çeşme, Hasköy Gümüşhane bitişiğinde bir çeşme, Beşiktaş Levent Çiftliği yakınında bir
çeşme bu vakfiye ile vakfedilmiştir. Vakfiyede, bir takım hayır
hizmet şartları da bulunmaktadır.

Yusuf Ağa tekrar söz alarak İmam-ı A’zam’a göre vakfının sahih
ancak gayrı lâzım olduğunu, vakfın kiracı olduğu arsa ve arazi
üzerindeki bina, ağaç, hayvan ve hububatın menkul hükmünde
olduğunu, bazı müçtehit imamlar nezdinde bu vakfın gayri sahih olduğunu, nakit para vakfı ve ona taalluk eden şartların da
gayri sahih ve gayri câiz olduğunu, bu nedenlerle vakıftan rücu
kapısının kendisi için açık olduğunu ve vakıftan rücu edip vakfedilen mal ve nakdin Valide Sultan’ın mülküne istirdaden iade
edilmesini talep etmiştir.

Vakfiyede tarım işletmesi, ticarethane, imalathane, arazi ve
mesken niteliğinde 160 civarında mevcuttur. Vakfın mütevelliliği ve vakıf şartlarını değiştirme yetkisi Mihrişah Valide Sultan’a verilmiştir.

VGMA’da 1453 (kasa 176) numaralı müstakil müzehhep vakfiye
defterinde 38 varak halinde kayıtlı olan bu vakfiyenin diğer bir
nüshası da, aynı arşivde 636 numaralı defterin 71 – 84. sayfaları
arasında, 2. sırada kayıtlıdır.

Vakfın tescili için mütevelli tayin olunan Mehmed Emin Efendi
ise;
• Durumun Yusuf Ağa’nın beyanı gibi olduğunu,
• Ancak İmam Muhammed’e göre menkul malın mütevelliye
teslimi ve şer’an bunun tescili ile oluşan vakfın sahih ve lâzım vakıf olduğunu,
• İmam Ebu Yusuf ’a göre nihayete kadar kullanımı fakirlere
ait olacak vakfın sahih ve câiz olduğunu,
• Bu durumda İmameyn’e göre bu vakfın sahih, câiz ve lâzım
olduğunu,
• Nakit para vakfı ve ona bağlı şartların da İmam Züfer ve
İmam Muhammed bin Abdullah el Ensârî’ye göre sahih ve
câiz olduğunu ifade ederek geri verme talebini reddetmiştir.
Taraflar arasında oluşan davada hâkim, hayra ilişkin kaidelerin
kabul edilmesinin daha iyi, vakıf binaların arttırılmasının daha
hayırlı olduğunu görüp tarafların iddialarına bakıp hayra mani
olmaktan yüz çevirip, müçtehit imamların içtihatlarını da bilerek, vakfının ve menkul vakfının sahih, câiz ve lâzım olduğuna;
nakit para vakfının ise sahih ve câiz olduğuna karar vermiştir.

Valide Sultan hayır hizmetlerinde büyük yatırımlara devam
ederek, 21 Zilhicce 1209 tarihli çok büyük ölçekli vakfiyesinden
2 sene sonra yine birçok hayır müessesesi ve akarı bu zeyl vakfiye ile vakfına katmıştır.

Yusuf Ağa tekrar söz alarak, İmam-ı A’zam Ebu Hanife’ye göre
nakit vakfının ve ona bağlı şart ve kayıtların sahih ve lâzım olmadığını beyan edip, nakit paranın istirdaden geri verilmesini
talep etmiştir.

Vakfiyenin tesciline ilişkin dava, İstanbul’da Sultan Beyazıt
Hamamı yakınında görülmüştür. Mahkeme hâkimi, bu iş için
görevlendirilen Abdullah Efendi oğlu Hocazâde Mehmed Tahir Efendi’dir. Tescil davasına Mihrişah Valide Sultan’ın vekili
sıfatıyla Yusuf Ağa, vakfın tescili için görevlendirilen mütevelli
sıfatıyla ulemadan Mehmed Emin Efendi katılmıştır. Davaya
katılan şahitlerin isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.

Vakıf mütevellisi ise, nakit para vakfının ve ona bağlı şart ve
kayıtların İmameyn’e göre vakfedenin sırf “vakfettim” demesi,
paranın elden çıkarılıp vakıf mütevellisine teslimi ve şer’an tes-

21 Zilhicce 1209 tarihli vakfiyenin sonundaki tezhip

6. 25 Recep 1211 (24 Ocak 1797) Tarihli Zeyl Vakfiye

cil edilmesiyle sahih, câiz ve lâzım olduğunu, bu hususta hüküm
talep ettiğini ifade etmiştir.

Hâkim bu sefer, nakit vakfının da lâzım vakıf olduğuna hükmederek davayı bitirmiştir. Hükmün tarihi 25 Recep 1211’dir (24 Ocak
1797).

Yusuf Ağa, 21 Zilhicce 1209 tarihli vakfiyede vakıf şartlarında
değişiklik yapma yetkisinin Valide Sultan’ın şahsına ait olduğunu, Valide Sultan’ın yeni düzenlemeler yapmak istediğini ifade
ederek vakfedilen yeni hayır müesseselerini, hayır şartlarını,
akarları saymış, yeni şartları sıralamıştır.

İncelemekte olduğumuz vakfiyeyle ilgili şerhlere bakacak olursak;
Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişi Ahmed Şevki’nin, verilen
hükmün kendisine geldiğine, hükmü tenfiz ettiğine dair şerhini
görmekteyiz. Anadolu Kazaskeri Derviş Mehmed bin Hasan’ın

ve Rumeli Kazaskeri Mehmed Arif bin Ahmed Ataullah’ın hükmü onay şerhleri de vakfiye üzerinde yer almaktadır.

Yusuf Ağa, vakfiyede geçen akar, hayvan, hububat ve nakit parayı ayırıp vakfın tescili için mütevelli tayin olunan Mehmed
Emin Efendi’ye vakıf olmak üzere teslim etiğini, Mehmed Emin
Efendi’nin de mütevelli olarak bunları teslim aldığını beyan etmiştir. Hâkim de vakfın tamam olduğuna karar vermiştir.

Padişah III. Selim’e ait ferman şerhinde, bu vakfiyenin Valide
Sultan’ın ikinci vakfiyesi olduğu belirtilip, tüm şart ve kayıtlarla
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birlikte ebediyen mer’î tutulup gereğince iş ve işlem yapılması
emrolunmaktadır. Bu ferman, Ömer Hulusi tarafından kaleme
alınmıştır.

Bu vakfiyede belirtilen şartlar dışında, “birinci vakfiye” olarak
tanımlanan 21 Zilhicce 1209 tarihli vakfiyedeki hüküm, şart ve
kayıtlar uygulanacaktır. Vakıf şartlarının değiştirilmesi, başka
şartlar belirlenmesi ve artırılması yetkisi Valide Sultan’a ait olacaktır.

Ayrıca vakfiyenin son kısmında yer alan 15 Zilkade 1216 (19
Mart 1802) tarihli kayıttan; Valide Sultan’ın vekili Yusuf Ağa’nın
talebi, Sadr-ı Rum Mehmed Arif Efendi’nin ilamı, Padişah’ın
fermanı ve Darüssaade Ağası Bilal Ağa’nın mektubuyla vakfın
Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesi defterine kaydedildiği anlaşılmaktadır.

7. 07 Zilkade 1214 (2 Nisan 1800 ) Tarihli
Zeyl Vakfiye
VGMA’da bulunan 636 numaralı defterin 95 - 97. sayfaları arasında, 4. sırada kayıtlıdır. VGMA’da başkaca bir nüshasına rastlanılmamıştır.

Bu vakfiyeyle ilgili 15 Rebiyülevvel 1216 (26 Temmuz 1801) tarihli bir kayıt da, 23 Cemaziyelahir 1215 tarihli vakfiyenin 636
numaralı defterdeki nüshasının sonunda yer almaktadır. Kayda
göre, incelemekte olduğumuz vakfiye Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesi Kalemi’ne kaydedilecek ve vakıfta kalması için mütevelli kaymakamına verilecektir. Yukarıda bahsettiğimiz 15 Zilkade 1216 tarihli kayıt, burada bahsettiğimiz talimata istinaden
müzehhep nüsha üzerine yazılıp Yusuf Ağa’ya verilen kayıttır.

Vakfiyenin tesciline ilişkin işlemleri Valide Sultan’ın vekili olarak vakfın mütevelli kaymakamı Yusuf Ağa takip etmiştir. Vakfiyenin tasdik edildiği yer, İstanbul’da Sultan Beyazıt Hamamı
yakınında bulunan evdir. Hücceti düzenleyen hâkim Abdullah Efendi oğlu Hocazâde Mehmed Tahir Efendi’dir. Şahitlerin
isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.
Yusuf Ağa, III. Selim’in dadısı ve Harem Hazinedarı Nazperver
Kadının vakıf kurduğunu, vefatından sonra bu vakfın gelirlerinin giderlerini karşılayamaz hale geldiğini belirterek, Mihrişah
Valide Sultan Vakfı’ndan olan Davutpaşa Çiftliği gelirlerinden
yıllık 1.250 kuruşun imdadiye olarak adı geçen vakfa ödenmesine dair şartların yazılı hale getirilmesini talep etmiş, hâkim de
bu şartları yazarak onaylayıp Yusuf Ağa’ya teslim etmiştir. Zeyl
Vakfiyenin yazıldığı tarih 7 Zilkade 1214’dir.

Valide Sultan’ın Galata, İstinye nahiyesine bağlı Levent Çiftliği’nde yaptırdığı ahşap cami, Bahçeköy’de Arabacıoğlu Mandırası Deresi denilen yerde yaptırdığı su bendi (Valide Bendi), bu
bentten I. Mahmud Bendi’ne kadar yaptırdığı suyolları, 23 lüle
mülk mâ-i leziz (içme suyu) ve Hasköy Abdüsselam Mahallesi’nde yaptırdığı ve oturma hakkını Humbarahane Camii kayyumbaşısına şart ettiği meşruta bu vakfiye ile vakfedilmiştir. 23
lüle suyun bir kısmının nerelere ne miktarda bağlanacağı vakfiyede belirlenmekte, kalan kısmın daha sonra belirlenecek yerlere bağlanabileceği şartı bulunmaktadır. Vakfiyede ayrıca birçok
hayır şartı bulunmaktadır. Kıymetli tarım ve ticaret işletmeleri
olarak yer almaktadır.

Vakfiyede, Haremeyn-i Muhteremeyn Evkafı Müfettişi Muhammed Fikri’nin, yazılan vakfiyeyi gördüğüne, müçtehitler
arasındaki içtihat farklılıklarını da bilerek vakfın hukuka uygun
olduğuna, vakfın sahih ve lâzım vakıf olduğuna dair şerhi bulunmaktadır.

25 Recep 1211 tarihli vakfiyeden tezhip örneği
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Vakfiye üzerinde III. Selim’in, vakfiyedeki şart ve
kayıtlar gereğince ebediyen amel olunup, değişiklik
yapılmamasına dair fermanı bulunmaktadır.
Darüssaade Ağası Bilal Ağa’nın mektubuyla vakfiye, 17 Recep 1217’de (13 Kasım 1802) Haremeyn
Muhasebesi’ne kaydolunmuştur.
8. 23 Cemaziyelahir 1215 (11 Kasım 1800)
Tarihli Zeyl Vakfiye
Vakfiye, VGMA’da, 1454 (kasa 175) numaralı müstakil vakfiye defterinde 30 varak halinde kayıtlıdır.
Aynı arşivde 636 numaralı defterin 85 – 93. sayfaları arasında, 3. sırada diğer bir kaydı yer almaktadır.
III. Selim’in ferman şerhinde, bu vakfiyenin üçüncü vakfiye olduğu belirtilmektedir.
Vakfın tesciline ilişkin dava, İstanbul’da Sultan
Beyazıt Hamamı yakınında bulunan evde görülmüştür. Davanın hâkimi Hocazâde Mehmed Tahir
Efendi’dir. Davaya vakfın mütevelli kaymakamı Yusuf Ağa Valide Sultan’ın vekili olarak, Ahmed Efendi de vakfın tescili için tayin edilen mütevelli olarak
katılmışlardır.
Yusuf Ağa, elde bulunan müteaddit vakfiyelerle
vakfın kurulduğunu, bu vakfiyelerde şart değişikliği yapma yetkisinin müvekkili Mihrişah Valide
Sultan’a ait olduğunu anlatarak, vakfiyede geçen
dükkân, gedik aleti, bostan, fırın, nakit para vesair malları vakfın tescili için mütevelli tayin edilen
Ahmed Efendi’ye teslim ettiğini, onun da vakıf mütevellisi gibi teslim aldığını beyan etmiş, vakfiyede
bulunan şart ve kayıtların tesciline karar verilmesini talep etmiştir. Hâkim de vakfiyenin kabulüne
karar vermiştir.

III. Selim’in Mihrişah Valide Sultan’ın bu üçüncü
vakfiyesindeki tüm şart ve kayıtların ebediyen geçerli tutulup gereğince amel ve hareket olunmasına
dair fermanı da vakfiyede yer almaktadır. Bu ferman,
Ömer Hulusi tarafından kaleme alınmıştır.
Vakfiyenin 636 numaralı defter 85. sayfa 3. sırasında
kayıtlı nüshasında, vakfiyenin Haremeyn-i Şerifeyn
Muhasebesi’ne kaydıyla ilgili 15 Rebiyülevvel 1216
(26 Temmuz 1801) tarihli şerh bulunmaktadır. Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebecisi Efendi’ye Darüssaade
Ağası Bilal Ağa tarafından gönderilen mektupta şöyle
denilmektedir:
“Nezaretimizde (Haremeyn-i Şerifeyn Nezareti) olan vakıflardan Valide Sultan evkafının hatt-ı hümayun ile son bu-

lan ve Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi’nce imzalı bulunan
ikinci ve üçüncü vakfiyeleri Haremeyn Muhasebesi’ne
kayıtlı değildir. Adı geçen iki vakfiyenin kaleme kaydolunmasına şayeste olduğunu Sadr-ı Rum Mehmed Arif
Efendi ilam etmekle, kayıt için mektup yazılıp gönderilmiştir. Mektup ulaştığında, yazıldığı üzere adı geçen iki
vakfiyenin ibareleriyle birlikte mahalline kaydedilip, bir
nüshasının vakıfta kalması için mütevelli kaymakamına
verilmesi gerekir. Mektup gereğince hareket edesiniz.”

Vakfiyenin 1454 numaralı defterde kayıtlı müzehhep nüshasının son kısmındaki 19 Zilkade 1216
(23 Mart 1802) kayıttan, yukarıda bahsi geçen
mektup gereğince vakfiyenin Haremeyn-i Şerifeyn
Muhasebesi’ne kaydedildiği ve kayıtlı nüshanın
Yusuf Ağa’ya verildiği anlaşılmaktadır.
Vakfiyede, İstanbul Balıkpazarı Tuzkulesi’nde bir
çeşme, Valide Bendi suyundan cami ve çeşmelere

Yusuf Ağa, ve nakit para vakfının sahih, câiz ve lâzım olduğu hususunda Hanefi fıkıhçılar arasında
görüş ayrılıkları olduğundan bahisle, vakıftan rücu
edip vakfedilenlerin mülk olarak müvekkiline iadesini talep etmiş, vakfın tescil davasında mütevelli
olan Ahmed Efendi de istirdat talebini reddetmiştir. Böylece hâkim huzurunda hukuki ihtilaf meydana gelmiştir. Hâkim, İmam Ebu Yusuf ve İmam
Muhammed’in içtihatlarına uyarak vakfın sahih,
câiz ve lâzım olduğuna karar vermiş ve davayı bitirmiştir. Kararın ve vakfiyenin tescil tarihi 23 Cemaziyelahir 1215’tir.
Vakfiyede, Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişi
Mehmed Fikri’nin, vakfiyedeki şart ve kayıtları tenfiz ettiğine dair şerhi, Anadolu Kazaskeri Mehmed
Derviş’in şerhi, Rumeli Kazaskeri Mehmed Arif ’in
vakfiyeyi gördüğüne dair şerhi bulunmaktadır.
28

23 Cemaziyelahir 1215 tarihli vakfiyeden tezhip örneği

le Hasan Efendi oğlu Ahmed Efendi davacı olarak, vakfın tescili
için mütevelli tayin edilen Müderris Mehmed İsmet Efendi davalı olarak davaya katılmışlardır. Şahitlerin isimleri vakfiyenin
sonunda yer almaktadır. Kararı veren hâkim, Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Ataullah’tır.
Vekil Ahmed Efendi, vakfiyelerde değişiklik yapma yetkisinin
Valide Sultan’a ait olduğunu, vakfiyede geçen malları mülk mallardan ayırıp mütevelli tayin edilen Mehmed İsmet Efendi’ye
teslim ettiğini, onun da bunları vakıf mal olarak tasarruf ettiğini
beyan etmiş, vakfın tescilini talep etmiştir. Hâkim de teslimin
gerçekleşmesiyle vakfın tamam olduğuna hükmetmiştir.
Valide Sultan Vekili Ahmed Efendi söz alarak bu sefer, vakfının
tüm imamlar katında sahih ve câiz olduğunu ancak; İmam-ı
A’zam Ebu Hanife’nin içtihadına göre vakfın sahih olmasının,
lâzım olmasını gerektirmediğini, vakfedilen kitaplar, dükkânlardaki gedik aletler, çiftlikte bulunan hayvan, hububat, mefruşat, çift aletleri vesair eşyaların menkul mal niteliğinde olup,
bunların başka bir hizmet için vakfedilmelerinin İmam-ı A’zam
ve diğer fıkıhçılara göre câiz ve sahih olmadığını belirterek vakıftan rücu ettiğini beyan etmiş ve malların istirdaden mülk
olarak müvekkiline iadesini talep etmiştir.

25 Recep 1211 tarihli vakfiyeden tezhip örneği

bağlanan vakıf sular, Beşiktaş Dolmabahçe Süleymaniye Mahallesi’nde bir çeşme, Beşiktaş’ta Levent Çiftliği’yle Ihlamuraltı
yol ayrımında bir çeşme ve Fındıklı Ayas Paşa’da Molla Bayırı
Mahallesi’nde bir çeşme hayrat olarak yer almaktadır. Başka vakıflara ait çeşmelere ve camilere su bağlanmakta, cami ve tekkelere çeşitli tahsisatlar yapılmaktadır. Ayrıca, Bostancılar Hastanesi’ne tabip, cerrah ve diğer görevliler tayin edilip bunlara
ödenecek ücretler belirlenmektedir. Vakfiyede sayılan akarlar
menzil, dükkân, gedik dükkân ve sair gedik haklarından oluşmaktadır.

Mehmed İsmet Efendi ise, durumun yukarıda anlatıldığı gibi
olduğunu ancak;
• İmam Ebu Yusuf ’a göre sadece “vakfettim” sözüyle, İmam
Muhammed’e göre ise vakfedilenlerin mütevelliye teslimiyle birlikte vakfının sahih, câiz ve lâzım olduğunu,
• Bahsi geçen kitap, gedik alet, hayvan, hububat, mefruşat,
çift aletleri vesair eşyanın “menkûl-i müte’âref ” türünden
olduğunu, örf üzere ve İmam Muhammed’e göre menkûl-i
müte’ârefin mütevelliye teslimiyle birlikte, vakfın sahih,
câiz ve lâzım olduğunu,
• Hayır yolunu açma konusunda iki imamın içtihatlarına bakıldığında ve vakıftaki asıl maksadın Allah’a yakınlık (kurbet) sağlamak olduğu sabit olduktan sonra, diğer içtihatlara
dayanarak ihtilaf oluşturulmasının gereksiz olduğunu,
• Meşayihin çoğunluğunun bu tür vakıfların sahih ve câiz
olduğu konusunda ittifak etmiş olduklarını, uygulama ve
fetvanın da bu yönde olduğunu,
belirterek, vakfın sahih, câiz ve lâzım olması sebebiyle istirdaden malların geri verilmesi talebini reddetmiştir. Böylece taraflar arasında hâkimin hüküm vererek çözmesi gereken hukuki
bir ihtilaf çıkmıştır. Hâkim, tarafları dinledikten sonra hayırla
ilgili kaideleri kabul etmenin en iyi, vakfı kuvvetlendirmenin
ise en hayırlı yol olduğunu belirtip, tarafların söylediklerine bakıp hayrı men eden olmaktan kaçınıp, müçtehitler arasındaki
içtihat farklılıklarını bilerek, ve menkul vakfının sahih, câiz ve
lâzım olduğuna, vakfiyede belirlenen şart ve kayıtların câiz olduğuna, istirdat talebinin reddine hükmetmiştir. Hükmün tarihi 15 Şaban 1215’dir.

Bu vakfiyede belirlenen şartların dışında, önceki vakfiyelerdeki
şart ve kayıtlar ne ise tamamı uygulanmaya devam edecektir.
Vakıf hükümlerinde değişiklik yapabilme yetkisi Valide Sultan’ın şahsına ait olacaktır.

9. 15 Şaban 1215 (1 Ocak 1801) Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA’da, 1455 (kasa 48) numaralı 55 varaklı müstakil vakfiye
defterinin 1a-45a aralığında kayıtlı olan vakfiyedir. Aynı defterde, aşağıda 11. sırada belirtilen vakfiye de yer almaktadır. Vakfiyenin diğer bir kaydı aynı arşivde 636 numaralı defterin 101
– 111. sayfaları arasında, 6. sırada bulunmaktadır. III. Selim’in
ferman şerhinde vakfiyenin Valide Sultan’ın dördüncü vakfiyesi olduğu belirtilmektedir. Vakfiyeyle şart değişikliği yapılarak
yeni akarlar, hayır kurumları, hayır şartları ilave edilmektedir.
Vakfın tesciline ilişkin dava, hâkimin İstanbul’da Sultan Selim
Camii yakınında Kovacıdede Mahallesi’nde bulunan evinde görülmüştür. Valide Sultan’ın vekili Yusuf Ağa’nın verdiği vekalet-

29

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Ataullah değişikliği yazarak onaylamış ve bir nüshasını Kaftâni Mehmed Ağa’ya vermiştir. İşlemin yapıldığı tarih 3 Zilhicce 1216’dır.

Vakfiyede Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Ataullah’ın hâkim sıfatıyla vakfın sıhhatine ve lüzumuna
karar verdiğine dair şerhi, Anadolu Kazaskeri Dürrizâde Seyyid Abdullah’ın, vakfiye muhtevasının şer’an muvafık olduğuna
dair şerhi, Rumeli Kazaskeri Mehmed Arif ’in şerhi ve vakfiyenin şer’i kaidelere uygun olduğuna dair Mehmed Salih Efendizâde Ahmed Esad’ın şerhi bulunmaktadır.

Vakfiyede, Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed Ataullah’ın şart değişikliklerinin tamamının eline ulaştığına dair şerhi yer almakta, tarih olarak fi’t-târihi’l-mezbûr denilerek 3 Zilhicce 1216 tarihine atıf yapıldığı görülmektedir.

III. Selim’in, Valide Sultan’ın bu dördüncü vakfiyesinin yazılı
şart ve kayıtlarla birlikte ebediyen mer’î tutulup gereğince amel
olunmasına dair fermanı da vakfiyede yer almaktadır.

Mihrişah Valide Sultan’ın vakfıyla ilgili yaptığı son düzenlemeleri ihtiva eden bu zeyl vakfiyeyle, Nazperver Vakfı’na verilecek
olan yıllık 1.250 kuruşun sarf yerleri yeniden tayin edilmiştir.
Değiştirilen şartlar dışında, önceki vakfiyelerdeki şartlar aynıyla uygulanacaktır.

Ayrıca, 636 numaralı defter 101. sayfa 6. sırada kayıtlı vakfiye
nüshasında, diğer müzehhep nüshada yer almayan bir kayıt
daha bulunmaktadır. Rebiyülevvel 1221 tarihli bu kayda göre,
mütevelli kaymakamı Yusuf Ağa’nın takriri ve Padişahın fermanıyla vakfiyenin Haremeyn Muhasebesi’ne kaydı yapılmıştır.

11. 21 Şaban 1220 (14 Kasım 1805) Tarihli Vakfiye
VGMA’da, 1455 (kasa 48) numaralı 55 varaklı müstakil müzehhep vakfiye defterinde 47b - 55b varaklar arasında kayıtlıdır.
Aynı arşivde, 636 numaralı defterin 111 - 113. sayfaları arasında, 7. sırada diğer kaydı bulunmaktadır.

Mihrişah Valide Sultan bu vakfiye ile Eyüp Sultan Camii içerisinde iki kitaplıkta bulunan 247 cilt kitabı, Eyüp’te türbesinin
karşısındaki ahşap mektebi (sıbyan mektebi), mektebin altındaki çeşmeyi, üç türbedara ve mektep muallimlerine oturma
hakkını şart ettiği dört mülk menzili vakfetmiştir. İstanbul Sarıgez’de Çatalçeşme isimli çeşmeye, Galata Fındıklı kasabasında
bir çeşmeye, Galata Fındıklı Selime Hatun Mahallesi’nde bir
çeşmeye su bağlamış ve görevli tayin etmiştir. Vakfiyede birçok
hayır hizmet şartı ve bunlara yapılan tahsisatlar da yer almaktadır.

Yoğun hayır faaliyetleri içerisinde bulunan ve büyük bir vakıf
kurmuş olan Mihrişah Valide Sultan 1805’te vefat etmiş, vakfiye
şartı gereği vakfın mütevellilik görevi III. Selim’e geçmiştir. III.
Selim, annesinin hatırasını ve kurmuş olduğu vakfı yaşatmak
adına, annesinden kendisine miras kalan Mihaliç’teki Balıklı ve Tepecik çiftliklerini Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na zam
ve ilhak ederek vakfetmiştir. Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın
mütevellisi bu vakfın da mütevellisi olacak, vakfiyede belirlenen şartlar dışında, Valide Sultan vakfiye ve zeyllerindeki şart
ve kurallar geçerli olacaktır.

Bu vakfiye ile Valide Sultan çiftlik, mahzen, menzil, gedik dükkân ve alet, çeşitli zahire, hayvanat, mefruşat, çift aletleri vesair
eşyayı, Filyos Çiftliği ve civarındaki mahallerin üzerinde bulunan bilcümle bina, ağaç, bağ vesair eşyayı olarak vakfetmiştir.
Kendisinden sonraki tevliyet şartlarında değişiklik yapmış,
vakfın gelir fazlasının ne şekilde değerlendirileceği konusunu
yeniden düzenlemiştir.

10. 03 Zilhicce 1216 (6 Nisan 1802) Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA’da, 636 numaralı defterin 98 – 99. sayfaları arasında, 5.
sırada kayıtlıdır. VGMA’da başka bir nüshasına rastlanmamıştır.
Valide Sultan’ın vekili Yusuf Ağa’nın tayin ettiği Kaftâni Ahmed
Ağa, şart değişikliğine ilişkin bu zeyl vakfiyenin tescilini talep
etmiştir. Konu Nazperver Kadın Vakfını da ilgilendirdiğinden
adı geçen vakfın mütevellisi Hamdullah Beyefendi’nin vekili
Mehmed Sadık da hazır bulunmuştur. Şahitlerin isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.
Vekil Kaftâni Ahmed Ağa, vakfiyede değişiklik yapma yetkisine
dayanarak Valide Sultan’ın, Nazperver Kadın Vakfı’na verilen
yıllık 1.250 kuruşun sarf yerlerini yeniden belirlediğini beyan
ederek yeni şartlara ilişkin bu vakfiyenin tescilini talep etmiştir.
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Vakfiyenin tesciline ilişkin davaya III. Selim’in vekili Yusuf
Ağa’nın vekaletiyle yine Yusuf Ağa’nın kethüdası olan Ahmed Efendi oğlu Ahmed Efendi katılmıştır. Diğer tarafta
vakfın tescili için mütevelli tayin edilen Ahmed Efendi oğlu
Mehmed Emin Efendi yer almıştır. Davanın hâkimi Mevlana Hocazâde Ahmed Tahir Efendi’dir. Dava, Yusuf Ağa’nın
İstanbul’da Sultan Beyazıt Camii civarında Mürekkepçiler
Kapısı yakınında bulunan evinde, kethüdalarına mahsus
odada görülmüştür. Davaya katılan şahitlerin isimleri vakfiyenin sonunda yer almaktadır.
Vekil Ahmed Efendi, Valide Sultan’ın vefatıyla vakfiyede yazılı iki çiftliğin mülkiyetinin mirasen oğlu III. Selim’e intikal
ettiğini, onun da bu yerleri vakfiyede belirlenen şart ve kayıtlarla vakfettiğini, bu yerleri vakfın tescili için mütevelli tayin edilen Mehmed Emin Efendi’ye teslim ettiğini, Mehmed
Emin Efendi’nin de mütevelli olarak teslim aldığını beyan
ederek vakfın tescilini talep etmiştir. Beyanlar üzerine hâkim vakfı tasdik etmiştir.
III. Selim’in vekili Ahmed Efendi vakfı hususunda üç imam
(İmam-ı A’zam Ebu Hanife, İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed) arasında içtihat farklılığı olduğuna binaen vakıftan rücu edip akarların istirdaden geri verilmesini talep etmiş, Mehmed Emin Efendi ise iadeden imtina etmiştir.
Ortaya çıkan niza sonucunda hâkim, müçtehitler arasındaki görüş ayrılığını bildiğini ifade ederek, İmam Ebu Yusuf
ve İmam Muhammed’in içtihatlarıyla vakfın sahih, câiz ve
lâzım olduğuna hükmetmiştir. Hükmün tarihi 21 Şaban
1220’dir.
Vakfiye üzerinde yer alan şerhler şöyledir:
Haremeyn-i Şerifeyn Müfettişi Sadreddinzâde Mehmed
Ataullah, hâkim tarafından verilen kararın kendisine gönderildiğini belirterek, hükmü tenfiz ettiğine dair şerhini
yazmıştır. Vakfiyede, Anadolu Kazaskeri Dürrizâde Seyyid
Abdullah, Rumeli Kazaskeri Mehmed Arif ve Mehmed Salih
Efendizâde Ahmed Esad’ın şerhleri bulunmaktadır.
Vakfiyenin başında III. Selim’in, validesinin bu beşinci vakfiyesinde yazılı şart ve kayıtlarının ebediyen mer’î ve mu-
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başkalarının mülk edinebilmesini durdurmaktır.40 Vakıf, iki taraflı akit olmayıp vakfedenin tek taraflı irade beyanıyla kurulan
bir hukuki işlemdir. Dolayısıyla vakıftan yararlanacak olanların
kabulü şartına bağlı değildir. Osmanlı uygulaması da bu yönde
gelişmiştir.41
Bir kısım Şâfi hukukçulara ve Câferilere göre vakıf işlemi “bağışlama” ve “vasiyet” işlemine benzemektedir. Bu görüşe göre
vakfın kuruluşunun tamamlanabilmesi için vakfedenin tek taraflı irade beyanı yeterli olmayıp, vakıftan yararlanacak olanların kabulü de şarttır.
İmam Ebu Yusuf ’a göre, irade beyanının açıklanmasıyla birlikte
vakıf işleminin kurucu unsuru gerçekleşmiş ve vakıf tam olarak
doğmuş olur. İmam Muhammed’e göre ise vakfın kuruluşunun
tamamlanması için irade beyanıyla birlikte vakfedilen malın
teslimi de gerekir.
Teorik ve çok detaylı açıklamalara girmeden günümüzde anlaşılır şekilde ifade edilecek olursa, İslam hukukçularının genel
kabulüne göre vakıf işleminin kurucu unsuru, vakfedenin bu
yöndeki irade beyanını tek taraflı olarak ortaya koymasıdır.
Vakfedenin “vakfettim” veya buna benzer irade beyanını açıklamasıyla vakıf hukuken kurulmuş olur.
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teber tutulup gereğince amel olunup, hilafından kaçınılmasına
dair fermanı yer almaktadır.

B. Vakıftan Rücu - Lâzım ve Gayrı Lâzım Vakıf Kavramları

Vakfiyenin 1455 numaralı defterdeki müzehhep nüshasının
sonunda, Yusuf Ağa’nın kethüdasının takriri ve ferman gereği vakfın Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesine kaydedildiğine
dair 8 Rebiyülevvel 1221 tarihli kayıt bulunmaktadır. Bu kayıtla uyumlu şekilde, 636 numaralı defterin 111. sayfasının 7.
sırasında kayıtlı nüshanın baş kısmında da vakfiyenin kaydının
yapıldığına dair “Kayd: fi’t-târîh-i’l-mezkûr” ifadesi yer almaktadır

İslam Hukuku’nda bir hukuki muamelenin, geri dönülemeyecek şekilde bağlayıcı (lâzım) olmasına veya geri dönülebilir,
feshedilebilir (gayrı lâzım) olmasına göre üç grup hukuki işlem
bulunmaktadır.

IV. MİHRİŞAH VALİDE SULTAN
VAKFİYELERİNİN HUKUKİ
DEĞERLENDİRMESİ

İkinci grupta, ariyet (borç verme) gibi geri dönülebilir, bağlayıcı
olmayan “gayrı lâzım” hukuki muameleler bulunmaktadır.

Birinci grupta, köle azat edilmesinde olduğu gibi, tek taraflı irade beyanıyla kurulmuş olsalar bile geri dönülemeyecek şekilde
bağlayıcı, feshedilemeyen yani “lâzım” türden hukuki muameleler yer almaktadır.

Üçüncü grupta ise geri dönülüp dönülemeyeceği, bağlayıcı olup
olmadığı, feshedilip edilemeyeceği (lâzım veya gayrı lâzım olduğu) tartışmalı olan hukuki muamelelerdir. Vakıf ve hibe bu
tür işlemlerdendir.42

1. Teorik Esaslar
A. Vakfın Kuruluşu – Kurucu Unsur: İrade Beyanı

Bazı hukukçular vakfı köle azline benzeterek bir kere irade beyan edilip kurulduktan sonra vakıftan vazgeçilemeyeceği görüşündedir. Bu görüş taraftarlarına göre, nasıl ki köle azat edildikten sonra efendisinin mülkiyetinden çıkıyor, “azat ettim”
der demez tek taraflı irade beyanıyla hukuki işlem kurulmuş
oluyorsa, vakıf da böyledir. Kişinin tek taraflı “vakfettim” irade
beyanıyla birlikte vakıf kurulmuş olur ve vakfedilen malın mül-

Osmanlı hukuk sisteminin İslam Hukuku çerçevesinde, ağırlıklı olarak da Hanefi hukuk ekolüne uygun gelişimi, Osmanlı
vakıf hukukunun oluşumunda da kendini göstermektedir.
Hukuki anlamda vakıf, bir şeyin yararlanma (intifa) veya mülkiyet hakkının kamu yararına tahsis edilerek, devamlı olarak

Ahmet Akgündüz, Vakıf Müessesesi, Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları, İstanbul, 2013, s. 80 – 81.
Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 107.
42
Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 109.
40
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kiyeti şahıstan çıkarak vakfa ait olur. Hanefi hukukçulardan İmam Ebu Yusuf, Şâfi hukukçuların
çoğunluğu, İmam Şâfi ve Hanbelîler bu görüştedir.
Bu görüşteki hukukçulara göre, vakfetme iradesinin ortaya konulmasıyla birlikte hem vakıf işlemi tamam olmakta hem de artık bu vakıftan rücu
etme, geri dönme imkânı kalmamakta, lâzım vakıf
olmaktadır.
Bazı hukukçular vakfı sadaka türünde bir hukuki
işlem saymaktadırlar. Nasıl ki tek taraflı “tasadduk
ettim” iradesiyle birlikte tasadduk edilen mal kişinin mal varlığından çıkıyorsa, “vakfettim” irade
beyanıyla da vakfedilen mal kişinin mülkiyetinden
çıkıp vakfa ait olmaktadır. Ancak, vakfın geri dönülemez, feshedilemez, yani lâzım vakıf olabilmesi için vakfedilen malların tesliminin de yapılmış
olması gerekir. Teslim gerçekleşmedikçe vakfeden
vakıftan vazgeçebilir, vakfı feshedebilir. Yani teslimden önce gayrı lâzım vakıf iken, teslimden sonra lâzım vakıf durumundadır. Hanefi hukukçulardan İmam Muhammed bu görüştedir.
İmam-ı A’zam, vakıf işlemini ariyet (borç verme)
işlemine benzetmekte ve ariyet hükümlerine kıyasen vakıf işlemini de geri dönülebilir, feshedilebilir,
yani “gayrı lâzım” olarak görmektedir. Ancak, vakıf
muamelesi hiç bağlayıcı değildir de dememektedir.
Belli şekil şartlarının varlığı halinde geri dönülebilir, gayrı lâzım olan vakıf işlemi, geri dönülemez lâzım vakıf işlemine dönüşmektedir. Bu şekil şartı da
vakfın tescilidir.43

2. Osmanlı Dönemi Uygulamaları, Sahih
ve Lâzım Vakıf Olarak Mihrişah Valide
Sultan Vakfı
Osmanlı uygulamasına bakıldığında, ilk dönemlerde vakfetmeyi teşvik maksadıyla bazı âlimlerin
İmam Ebu Yusuf ’un görüşü doğrultusunda fetva
verdikleri görülmektedir. Yani vakfedenin irade beyanıyla birlikte vakfın kuruluş işleminin gerçekleşmiş olduğunu ve bu şekilde kurulan bir vakfın geri
dönülemez, lâzım vakıf olduğunu kabul etmişlerdir.
Sonraları ise daha orta bir yol olan İmam Muhammed’in görüşüne uygun şekilde, vakfedilen malın
vakfın mütevellisine teslim edilmesi şartı aranmıştır. Bu durumda vakfın bağlayıcı, geri dönülemez,
lâzım vakıf olabilmesi için irade beyanıyla birlikte
vakfedilen malın teslim edilmiş olması da şarttır.44

Son olarak Osmanlı uygulamasında daha ileri
gidilerek teslim de yeterli görülmemiş, İmam-ı
A’zam’ın görüşü doğrultusunda vakfın bağlayıcı
(lâzım) olabilmesi için tescil edilmesi şartı da
uygulanmıştır.
Osmanlı döneminde vakıf kuruluşunda tescil,
usuli bir dava şeklinde uygulanmıştır. Günümüzde de vakıf kurucuları noter tasdikiyle hazırladıkları vakıf senetlerini Asliye Hukuk Mahkemelerine sunmakta, mahkemenin vereceği
tescil kararıyla vakıf tüzel kişilik kazanmakta,
kuruluşu tamamlanmaktadır. Mahkemece tescil kararı verilerek vakfın tüzel kişilik kazanması usulü, köklü bir geleneğe dayalı olarak eski
hukuk sistemimizden günümüze miras olarak
kalmıştır.
Osmanlı döneminde vakıfların tescil davalarında vakfın sahih ve lâzım olduğu hususunun
ortaya konulması, vakfın bağlayıcılığının (lâzım
vakıf olduğunun) hukuki tartışma alanından
çıkarılması ve hukuken hangi içtihatlara istinaden vakfın sahih ve lâzım olduğunun ortaya
konulabilmesi için uygulanan hukuki sürecin
aşamaları şu şekildedir:
İlk olarak, vakfeden veya vekili mahkeme huzurunda hangi mallarını vakfettiğini beyan eder.
İkinci olarak, vakfeden veya vekili vakfettiği
malları, tescil davasında vakfı temsil etmek üzere mütevelli tayin edilen kişiye teslim ettiğini, o
da vakıf mal olarak teslim aldığını beyan eder.
Üçüncü olarak, vakfeden veya vekili, bazı fıkıh
âlimlerinin içtihatları doğrultusunda vakfın sahih, câiz ve lâzım olmadığı iddiasıyla vakıftan
rücu ederek vakfedilen mal, nakit ve hakların
kendisine geri iade edilmesini talep eder.
Dördüncü olarak, tescil davasında vakfı temsil
etmek üzere mütevelli tayin edilen kişi söz alıp
vakfa cevaz veren fıkıh âlimlerinin görüşleri
doğrultusunda vakfın sahih ve lâzım olduğunu,
mal, nakit ve hakların artık vakfa ait olduğunu
iddia ederek bunların vakıf kuran kişiye iade
edilemeyeceğini beyan eder.
Böylece mahkeme huzurunda bir hukuki ihtilaf ortaya çıkar ve hâkim bu hukuki ihtilaf
hususunda karar tesis etmek üzere hangi fıkıh
âlimlerinin içtihatlarını benimsediğini gerekçe
olarak ortaya koyup vakıftan rücu ve malların

Ali Himmet Berki, Vakıf Nasıl Yapılır (Şekli, Lüzumu ve Adem-i Lüzumu, İdaresi, Muteber Olan Olmayan Şartlar), Vakıflar Dergisi, S. X, 1973, s.
66-70; Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 132.
44
Akgündüz, Vakıf Müessesesi, s. 131-132.
43
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iadesi talebinin reddine, vakfın sahih ve lâzım vakıf olduğuna karar verir. Binlerce vakfın tescilinde uygulanmış olan bu usul, Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait
vakfiyelerin tescilinde de uygulanmıştır.
Tescil davasına konu olan vakfiyeler aynı zamanda birer
mahkeme kararı niteliğinde olduklarından, vakfiye metinlerinde tescil davasının görüldüğü yer, davaya bakan
hâkim, davanın tarafları (vakfedenle vakıf adına malları
teslim alan kişiler), şahitler ve hâkimin vermiş olduğu
kararlar yer almaktadır.
Aşağıda Mihrişah Valide Sultan vakfiyeleri incelenirken, her bir vakfiyenin tescil davasıyla ilgili bilgiler de
aktarılmaktadır. Tüm vakfiyelerde, Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın sahih ve lâzım vakıf olduğuna dair kararlar görülmektedir. Vakfiyelerde, tescil kararı veren yerel
mahkemeden sonra ayrıca inceleme yapan ve kendileri
de hâkim statüsünde olan Anadolu ve Rumeli Kazaskerleri, Evkaf Müfettişi gibi makamlarda bulunan kişilerin
verdikleri vakfın sahih, lâzım vakıf olduğu yönündeki
kararlar da yer almaktadır. Vakfiyelerin üzerine şerh
edilmiş olan bu kararlar da incelenip aktarılmaktadır.
Mihrişah Valide Sultan’a ait aşağıda inceleyeceğimiz
vakfiyelerin tamamı, hukuki süreçler tam olarak yerine getirilip tescil edilmiş, hukuki geçerliliği tartışmasız
olan belgelerdir.
VGMA’da yer alan Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait
vakfiyelerin farklı defterlere kayıtlı iki nüshası üzerinde çalışılmıştır. Bunlardan müzehhep defterlere kayıtlı
olanlar asıl vakfiye nüshaları olup usulünce tasdik edildikten sonra vakıfta kalmak üzere vakfedene veya vekiline verilen nüshalardır.
Sicil defteri kaydı şeklinde olanlar ise, Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı Müfettişliği’nce tutulan defterler olup aslının aynı olarak bu defterlere kaydedilmiş nüshalardır.
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قدم لنفسك خيرا وأنت مالك من قبل ان يتالشي ولون حالك جالك
Sen malının sahibi iken, malın elinden çıkmadan ve
sana bir musibet gelmeden önce kendin için hayır takdim et*
*

D.1451, s. 2a. Kelâmıkibardır.

İKİNCİ BÖLÜM
VAKFIN HAYIR MÜESSESELERİ
VE HİZMETLERİ

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

I. HAYIR MÜESSESELERİ
Vakıf hukuku literatüründe kendisinden aynı ile faydalanılan vakıflar anlamına gelen müessesât-ı hayriye ikiye ayrılmaktadır. Birincisi cami, kütüphane, misafirhane, köprü gibi herkesin faydalanabileceği kurumlar;
ikincisi ise imaret, hastane ve dulhâne gibi sadece fakirlerin yararlanabileceği kurumlardır.45 Sadece fakirlerin kullanabildiği bu hayır müesseselerinden vakfiyede belirtilmesi şartıyla zenginler de faydalanabiliyorlardı.46
Mihrişah Valide Sultan, vakfın hayır hizmetlerini yürütmek üzere birçok
hayır müessesesi kurmuştur. Valide Sultan’a ait vakfiyelerde yer alan hayır
müesseseleri dört başlık altında incelenecektir. İlk başlıkta Valide Sultan’ın
Eyüp’te yaptırdığı imaret, sebil, çeşme, türbe, sıbyan mektebinden oluşan
ve bir bütünlük arz eden külliyesi ele alınacaktır. İkinci başlıkta dini müesseseler, üçüncü başlıkta eğitim müesseseleri, son başlıkta ise sosyal amaçlı
müesseseler anlatılacaktır.
Bir müesseseyle ilgili düzenlemede sonraki vakfiyelerde değişiklik veya
eklemeler yapılmış ise yapılan bu değişiklik ve eklemeler ilgili müessese
başlığı altında birleştirilerek verilecektir.

1. Eyüp Mihrişah Valide Sultan Külliyesi
Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın en önemli ve en büyük hayır müessesesi
Eyüp’teki külliyesidir. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, külliyenin kurulduğu 14.000 zira47 yüzölçümlü arsanın Ebu Eyyub Ensari Vakfı’na ait olduğu, arsa karşılığında adı geçen vakfa yıllık 1.800 akçe mukataa48 bedeli
ödendiği, arsa üzerindeki binaların ise Mihrişah Valide Sultan’a ait olduğu
görülmektedir. Külliye imaret, sebil, çeşmeler, türbe ve imaret odunluğundan oluşmaktadır. 49
Valide Sultan’ın daha sonra külliyenin karşısında yaptırarak vakfettiği sıbyan mektebi de külliyenin bir parçası olarak hizmet vermiştir. Külliye bünyesindeki imarette bulunan mütevelliye ait iki oda aynı zamanda vakfın
yönetim merkezidir.

Hacı Mehmet Günay, “Vakıf ”, DİA, C. 42, TDV, İstanbul, 2012, s. 478.
Ufuk Gülsoy ve diğerleri, Bir Medeniyetin İzdüşümü Vakıflar, VGM Yayınları, İstanbul, 2012, s. 158.
47 Zira: Dirsekten orta parmak ucuna kadar olan bir uzunluk ölçüsüdür. 75-90 santim arasında değişen
şekilleri vardır. (Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Aydın Yayınevi, Ankara,
2013, s. 1385).
48
Mukataa: Arsası vakıf, üzerinde bulunan bina ve ağaçları mülk olan akarda tasarruf sahibi tarafından
arsa vakfına verilmek üzere belirlenen yıllık ücrettir. Buna icare-i zemin de denir. (Ali Himmet Berki,
Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Belgelerde Geçen Istılah ve Tâbirler, 1. Basım, VGM
Yayınları, Ankara, 1965, s. 38).
49
D.1452, s. 12a-12b.
45
46
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Fotoğraf; Ömer Faruk Dere, Eyüp Sultan’da Taşa İşlenen Medeniyet
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A. İmaret
İmaret, Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’nin en önemli hizmet
birimidir. İki türbedar odası, iki habbaz (ekmekçi) odası, iki
aşçı odası, iki mütevelli odası, sofa, sebil odası, odunluk, dört
tuvalet, kiler, mutfak, fırın ile bir büyük ambar vesair müştemilattan oluşmaktadır.
Bunların dışında yine arsası Ebu Eyyub Ensari Vakfı’na ait
1.503,50 zira yüzölçümlü arsa yıllık 360 akçe mukataa ücreti
ile Valide Sultan’ın kullanımında iken burası da büyük imaret
odunluğu olarak vakfedilmiştir.50
Vakfiyede imaret hizmetiyle ilgili her ayrıntıya dikkat edilmekte ve imarette çıkarılacak yemeklerin günlerine, alınacak malzemelerin kalite ve miktarlarına, görev yapacak vazifelilerin
vasıflarına varıncaya kadar her şey belirlenmektedir.
İmarete alınacak malzemeler ve miktarları aşağıdaki iki tabloda verilmiştir.
Tablo 1
İmarete Alınacak Yemeklik Malzemeler51

Malzeme

Günlük Miktar

İlave Artış

Ne için kullanılacağı

Un

12 kile

3 kile

Ekmek için

Mısır pirinci

28 vukıyye4

6,5 vukıyye 50 dirhem5

Sabah çorbası için

Sadeyağ

2 vukıyye 100 dirhem

300 dirhem

Sabah çorbası için

Buğday

33 vukıyye

6,5 vukıyye

Öğle çorbası için

Sadeyağ

2 vukıyye 100 dirhem

-

Öğle çorbası için

Mısır pirinci

83 vukıyye

19 vukıyye 150 dirhem

Pilav için

Mısır pirinci

33 vukıyye

7 vukıyye 50 dirhem

Zerde için

Bal

50 vukıyye

11 vukıyye 50 dirhem

Zerde için

Sadeyağ

26 vukıyye

4 vukıyye 50 dirhem

Pilav ve zerde için

Koyun eti

23 vukıyye

2,5 vukıyye

Pilav için

Safran

156 dirhem

37,50 dirhem

Zerde için

Tuz

22 vukıyye

-

Pilav, çorba ve
ekmek için

Nohut

11 vukıyye

1 vukıyye 50 dirhem

Pilav için

Soğan

6 vukıyye

300 dirhem

Pilav için

Karabiber

225 dirhem

12,5 dirhem

Pilav ve zerde için

Nohut

-

0,50 vukıyye

Çorba için

Koyun eti

-

2 vukıyye 100 dirhem

Çorba için

D.1452, s. 13a.
Alınacak malzemenin günlük miktarı için bkz. D.1452, s. 130a-133b. İlave mazleme artışı için bkz. D.1455, s. 30a-31b. Malzeme miktarı vukıyye ve dirhem olarak belirlenmiştir.
Vukıyye: Osmanlı ağırlık ölçüsü birimlerinden olan okka; okıyye, vukıyye, vakıyye veya kısaca kıyye ve hokka isimleriyle de anılmaktadır. Arapça’da etimolojisi yapılamayan ukıyyeden
veya Grekçe’de “ağırlık, yük” anlamındaki ödünç kelime ougkostan geldiği ileri sürülür. III. Selim zamanında Mühendishâne-i Berrî-i Hümayun’da ikinci halife olarak görev yapan
İbrâhim Edhem Paşa, kurumun başhocalarından Hüseyin Rıfkı Tamânî’nin 1794’te eski Paris libresiyle okka arasındaki karşılaştırmadan elde ettiği orantılardan yararlanarak okkanın
metrik karşılığını 1,288172 kg. hesaplamaktadır. Garo Kürkman’ın müze koleksiyonları üzerinden yaptığı araştırmalarına göre ise III. Selim dönemine ait okka 1240, 6 gram ağırlığındadır. Bkz. Cengiz Kallek “Okka” DİA, C. 33, TDV, İstanbul, 2007, s. 338.
50
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Tablo 2
İmarete Alınacak Diğer Malzemeler52

Malzeme

Günlük Miktar

Ne İçin Kullanılacağı

Odun

9 çeki

Çorba ve ekmek için

Odun

4 çeki

Pilav ve zerde için

Zeytinyağı

90 vukıyye

İmaret kandilleri için

18.yüzyıl sonlarında İstanbul’da günde 30.000’den fazla kişinin
imaretlerden yemek yediği56 gözönünde bulundurulduğunda,
imaretten günlük 600 kişiye yemek verilerek önemli bir hizmetin ifa edildiği görülmektedir.
Vakıf çalışanlarından yemek tahsisatı yapılanlar vakfiyelerde
belirlenmiş bulunmaktadır. Bu kapsamda, imaret görevlilerine,
vakfın genel yönetiminde yer alan görevlilere, Mehmed Paşa
ve Humbarahane Camii görevlilerine, Vefa’da yaptırılan büyük
handaki mescit görevlilerine, Aksaray ve Eyüp’te yaptırılan iki
sıbyan mektebinin görevlilerine, Eyüp Camii’ndeki kütüphane
görevlilerine, Eyüp’teki sebil ve türbe görevlilerine yemek tahsisatları yapılmıştır.57 Levent Kışlası Camii ve bitişiğindeki Sıbyan
Mektebi’ne yemek tahsisatı bulunmamaktadır.

İmarette çıkarılacak ekmek, çorba, pilav, zerde için 9 Temmuz
1795 tarihli vakfiyeyle tahsisat yapılmış, ancak zamanla tahsisatın yetersiz kalması üzerine 1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle
alınacak malzeme miktarı arttırılmıştır. İlk tahsisatta çorba için
nohut ve koyun eti tahsisatı yokken, ikinci tahsisatta bunların ilave edildiği görülmektedir. Ayrıca, yemek pişirmek üzere
odun tahsisatı ve aydınlatmada kullanılmak üzere zeytinyağı
tahsisatı bulunmaktadır.

Ayrıca imaretten Eyüp’te Şeyh Selâmi Efendi Tekkesi’ne günlük
6, Alibeyköy’de el-Hac Nazif Efendi Tekkesi’ne günlük 6, İstanbul’da Denizabdal yakınında bulunan Şeyh Himmetzâde Zaviyesi’ne günlük 3, Unkapanı yakınında bulunan Şazeli es-Seyyid
eş-Şeyh Ahmed Efendi Zaviyesi’ne günlük 5, Alibeyköy’de Şazelî
eş-Şeyh Abdullah Efendi Zaviyesi’ne günlük 3, Üsküdar’da Çinili Camii yakınında bulunan Hacı Numan Bey’in Nakşibendî
Zaviyesi’ne günlük 5 kap yemek tahsisatı yapılmıştır.58

İmarette her gün fodla53 çıkartılmaktadır. Ramazan ayı haricinde her gün (yılda 324 gün) sadeyağlı, mısır pirinçli sabah
çorbası; Ramazan ayı ve Perşembe günleri hariç kalan 276 gün
sadeyağlı ve buğdaylı öğlen çorbası çıkarılacaktır. Perşembe
günleri ve Ramazan’da 30 gün boyunca olmak üzere yılda 74
gün sadeyağ, mısır pirinci, nohut, koyun eti ve soğanlı pilav;
aynı günlerde mısır pirinci, bal, safran ve karabiber kullanılarak
yapılan zerde çıkartılacaktır.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, imaret görevlileri, görevlilerin tayininde aranacak şartlar, günlük ücretler ve tahsisatları
detaylı bir şekilde anlatılmaktadır.

Tablo 3
İmarette Çıkarılacak Yemekler54

Yemek Türü

Dağıtılacağı Gün Sayısı
(Yıl Boyunca)

Fodla (100 dirhem / adet)

354 gün

Sabah çorbası

324 gün (Ramazan’da çıkarılmıyor)

Öğle çorbası

276 gün (Ramazan’da ve Perşembe
günleri çıkarılmıyor)

Pilav (koyun etli ve
nohutlu)

Her Perşembe ve Ramazan’da 30 gün
boyunca (yılda 74 gün)

Zerde

Her Perşembe ve Ramazan’da 30 gün
boyunca (yılda 74 gün)

İmaret hizmetlerini yürütmek üzere 34 ayrı görev sayılmış, bu
işler için 25 kişi görevlendirilmiştir. İmaretin yöneticisi imaret
şeyhidir. Duacı, kiler mühürdarı, malzeme alış verişini yapan
vekilharç, kiler kâtibi, ambarcı, mütevelli odası müstahfızı, kantarcı, mezbelekeş, kapıcı ve tamirci imaretin idari ve mali işlerini yürütmektedir. İmarete gelenleri güler yüzle karşılayacak
yasakçı, teşrifatçılık hizmetini yerine getirmektedir. Mutfakta 3
aşçı, 3 aşçı yamağı, 3 fırıncı ve 1 ekmek taşıyıcı olmak üzere 10
kişi görevlendirilmiştir.

İmarette günlük 600 kap yemek çıkartılacak, yetmezse yemek
sayısı arttırılacaktır. Çıkan yemek ihtiyaç sahiplerine ve vakıf
çalışanlarına dağıtılacaktır. 55
Mihrişah Valide Sultan İmaretinin hizmet vermeye başladığı
52
D.1452, s. 130a-133b. Alınacak odunun ağırlık ölçüsü çeki olarak verilmektedir. Çeki: Odun, taş, kireç gibi maddelerin tartılmasında kullanılan ölçü birimidir. 1766 tarihli bir İstanbul
şer’iyye sicilinden anlaşıldığına göre o yıllarda resmi çeki 176 vukiyye (yaklaşık 225 kg) değerindeydi. (Cengiz Kallek, “Çeki”, DİA, C. 8, TDV, İstanbul, 1993, s. 251).
53
Fodula: Ramazan pidesine benzer biçimde bir çeşit ekmektir. Fazla mayalanmış özsüz hamurdan yapılan ve kolay kopma özelliğine sahip olan fodula (fodla) imaretlerde, saray mutfağında, İstanbul’daki diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait fırınlarda pişirilirdi. İmaretlerde pişirilen fodulalar istihkaklarına göre sahiplerine dağıtılırdı. (Feridun Emecen, “Fodula”,
DİA, C. 13, TDV, İstanbul, 1996, s. 167).
54
D.1452, s. 132b.
55
D.1452, s. 132b-133a.
56
Bahaeddin Yediyıldız, “Vakıf ”, DİA, C.42, TDV, İstanbul, 2012, s.481.
57
Yapılan yemek tahsisatları, her bir kurumla ilgili başlık altında belirtilmektedir.
58
D.1455, s. 31b-32b.
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Tablo 4
İmaret Görevlileri ve Tahsisatları59

59

Görevlide Bulunması
Gereken Özellikler

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek (Günlük)

Şeyh

Salih, muttaki ve güvenilir bir
kimse

25 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

2

Duâcı-i sergî

Salih ve mütedeyyin bir kimse

15 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

3

Kiler mühürdarı

Dindar ve müstakim bir kimse

20 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

4

Vekilharç

Tüm işlerinde güvenilir ve sadık bir
kimse

20 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

5

Kiler kâtibi

Vakıf işlerinden anlayan, imarette sarf edilen malzemelerin giriş
çıkışını takip edebilen bir kimse

10 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

6

Anbarcı

15 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

7

Mütevelli odası
müstahfızı

20 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

8

Kiler kantarcısı

5 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

9

Mezbelekeş

5 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

10

Yasakçı

Gelenleri güler yüz ve tatlı sözle
karşılayacak, halim selim bir kimse

Yasakçılık: 5 akçe, Bevvaplık: 5
akçe Toplam: 10 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

11

Aşçıbaşı

Yemek çeşitlerini bilen ve aşçılık
sanatında mâhir bir kimse

Aşçılık: 15 akçe, Riyaset: 5 akçe
Toplam: 20 akçe

3 çift fodla, 3 kap yemek

12

İkinci aşçı

İşine sadık bir kimse

15 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

13

Üçüncü aşçı

İşine sadık bir kimse

15 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

14

Birinci aşçı yamağı

Hamal

Yamaklık:7 akçe, Hamallık: 5
akçe, Toplam: 12 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

15

İkinci aşçı yamağı

Buğday hamalı

Yamaklık: 7 akçe, Hamallık: 5
akçe, Toplam: 12 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

16

Üçüncü aşçı yamağı

Kazan, kap
kacak sorumlusu ve taskeş

Yamaklık: 7 akçe, Diğer görevler:
5 akçe, Toplam: 12 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

17

Ekmekçibaşı

Ekmekçilik: 12 akçe, Riyaset: 3
akçe, Toplam: 15 akçe

3 çift fodla, 3 kap yemek

18

İkinci ekmekçi

12 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

19

Üçüncü ekmekçi

12 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

20

Birinci ekmekçi
yamağı

Hamal

Yamaklık: 7 akçe, Hamallık: 4
akçe, Toplam : 11 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

21

İkinci ekmekçi yamağı

Buğday ve un
hamalı

Yamaklık: 7 akçe, Hamallık: 4
akçe, Toplam: 11 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

22

Üçüncü ekmekçi
yamağı

Fırın ve tezgah ferraşı

Yamaklık: 7 akçe, Ferraşlık: 4
akçe, Toplam: 11 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

23

Fodla nakilcisi

4 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

24

Bevvap

Bevvaplık: 15 akçe, Ferraşlık: 5
akçe, Toplam: 20 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

25

Vakıf meremmetçisi

5 akçe

1 çift fodla, 1 kap yemek

Nr.

Görevli

1

Diğer
Görevleri

Yemekhane
bevvabı
Aşçıların
riyaseti

Sanatında mâhir, son derece temiz,
işine sadık bir kimse

Avlu ferraşı

D.1452, s. 135b-141b.

44

İmaretin 21 beyitten oluşan kitabesi, sebilin sağ tarafındaki pencerenin üzerinden başlayarak türbenin başlangıcına kadar devam etmektedir.60 Sünbülzâde Vehbî tarafından kaleme alınıp Yesârî Mehmed Esad’ın talik hattıyla mermere işlenen kitabe şöyledir:
Velîni’met-i halk-ı cihân Sultân Selîm Hân’ın
Cenâb-ı Mehd-i Ulyâ-yı atâ- bahş-ı himem-kârı
Sipihrin tâcı yâ’ni Mihr-i Şâh Sultân-ı zişân kim
Ânı rif ’atle mihr-i burç-ı ismet eylemiş Bârî
Olurdu lâyık tahsîni görse Hazret-i Zehrâ
Kemâl-i zühd ü iffetle bu gûne hüsn-i etvârı
Ne devletdir ki Hurşid-i cihân-ârâ-yı tab’ında
Zer ü sîm ve cevâhir meyli yokdur zerre mikdârı
Nukûd-ı himmet-i ulyâsını hayrâta sarf eyler
Rızâu’l-lâh içündür bî-nihâye bezl ü îsârı
İbâdethâneler bünyâd idüb ol câmiü’l-hayrât
Mebâni-i esâs-ı dinin oldu Lutfî mi’mârı
Zülâl-i feyz-i cûdi âb-rû-yı şân-ı devletdir
Cihânda sû-be-sû ser-çeşme-i ihsânıdır cârî
Muvaffak olduğu âsâr-ı hayrât-ı me(be)rrâtın
Kalemle kâbil-i ihsâ değildir öşr-i mi’şârı
Husûsâ havân-ı ihsânı ile dârü’n-na’îm oldu
Alemdâr-ı Resûlullâh civâr-ı cennet âsârı
O me’vâ-yı mu’allâda imâret eyleyüp bünyâd
Zehî ma’mûr kıldı öyle dergâh-ı pür envârı
Kılup pür-feyz-i ni’met semt-i dergâh-ı Alemdârın
Aceb hoşnûd idüb Rûh-ı Resûl-ı Rabb-ı Gaffârı
Müfâd-ı “Len tenâlü’l-birre hattâ tünfikû” üzre
Ebed dil-sîr-i lütf itdi ni’am-ı cûyân aktârı
Ayândır böyle bezl-i vâye-i birr ü nevâlinden
Ki yoktur cem’i zuhr-i âhiretden gayrı muhtârı
Nevâlin öyle îsâr etdi kim gûyâ ayân oldu.
Ziyâfet-hâne-i cûd-ı Halilu’l-lâhın esrârı
O sîmîn tâslardan vâye-dâran-ı ni’am elbet
“Tehîdir” der beğenmez kâse-i hurşîd-i zer-kârı
Belî muhtâc idi bir böyle feyzâ feyz-i ihsâna
O etrâf u havâlînün nice bîçâre nâçârı
Sevgi Parlak, “Mihrişah Vâlide Sultan Külliyesi”, DİA, C. 30,
TDV, İstanbul, 2005, s. 42.

60
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Makâmında binâ itmek ne tevfîk-i İlâhîdür
Bu gûne ni’met-âbâd ziyâfetgâh-ı ebrârı
Mu’allâ mâder-i Devlet-penâh-ı şâh-ı âlemdür
Sezâdur şânına böyle himem-kârı-i hünkârı
Edâ-yı Hakk-ı şükr-i nân ü ni’met eyleyüb âlem
Du’â-yı devlet ü ikbâlidir evrâd ü ezkârı
Be-sırr-ı ism-i Hâlid Vâlide Sultân ile Yâ-Rabb
Muhalled eyle ömr ü devlet-i şâh-ı cihândârı
Zehî târih-i Vehbî feyz-i rûh-ı Çâr-yâr ile
İmâret buldu me’vâ-yı Ebî Eyyûb-i Ensârî61
1209 (1794)
Harrerehû el-abdü’d-dâî Mehmed Esad el-Yesarî gaferallâhü zünûbehû

1795 yılında hizmet vermeye başlayan imaret, 1911 yılında çıkarılan Dersaadet’teki imaretlerin kapatılması hakkındaki kanuna
kadar hizmet vermeye devam etmiştir. İmaretlerin kapatılması konusu 12 Temmuz 1923 tarihli Sebilürreşad Gazetesi’nde Müftizâde
imzasıyla yayınlanan ‘İâşe-1’ başlıklı yazıda şöyle anlatılmaktadır:
“Bu yirmi imaret, ilan-ı Meşrutiyet’e, hatta 19 Rebiyülahir 1329 (19
Nisan 1911) tarihli kanunun neşrine kadar mamur ve muntazam,
talebe-i ulume de küşad idi. Bu kanun ile işbu yirmi imaretden onsekizi lağv olunarak yalnız fukaraya mahsus olmak üzere biri Laleli’de,
diğeri Üsküdar’da iki tanesi ibka…”62
Kapatılmasından sonra Mihrişah Valide Sultan İmareti’nin kiraya
verildiği, İleri Gazetesinin 13 Haziran 1920 tarihli nüshasındaki şu
haberden anlaşılmaktadır: “Eyüp Sultan’da mevcut Mihrişah Sultan
İmaret mahalli, Evkaf Nezareti’nce aylık 220 liraya kiraya verilmiştir.”63
61
Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Sultan Tarihi, Eyüp Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul,
1996, s. 333-334.
62
Sebilürreşad Gazetesi, C. 21, S. 544-545, s. 190.
63
İleri Gazetesi, 13 Haziran 1920, s. 3.
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İmaretin kiraya verilmesine dair 3 Temmuz 1929 tarihli Kararname

İmaretin kiraya verilmesi ile ilgili diğer bir belgeye Başbakanlık
Cumhuriyet Arşivi’nde rastlanmaktadır. 3 Temmuz 1929 tarih
ve 8215 sayılı, İcra Vekilleri Heyeti imzalı kararnamede “1926
senesinden beri Kibrit İnhisar İdaresinde kirada olduğu, kira süresi sona erdiğinden aylık 150 lira ve üç sene müddetle tekraren
kiraya verilmesi kabul edilmiştir”64 denilmektedir.

yılına kadar 116 yıl boyunca hizmet veren imaret, 1950’lerin
başındaki ikinci açılışından bu yana Vakıflar Genel Müdürlüğü
uhdesinde ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye kesintisiz olarak
devam etmektedir.
Ayrıca vakfiyede belirtilen imaret odunluğuna İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kurban kesim merkezi yaptırılmıştır.67
Mihrişah Valide Sultan Külliyesi’nin sokağında bulunan Hüsrev
Paşa Külliyesi Çeşmesi de günümüzde imaretin avlusunda yer
almaktadır.68 Hüsrev Mehmed Paşa’nın ölümünden sonra yaptırılan çeşme Hüsrev Paşa Kütüphanesinin yanında iken 1984
yılında buraya nakledilmiştir.

B. Türbe
Valide Sultan, Eyüp İmareti’nin bitişiğinde ve imaretin Eyüp
Sultan Hazretleri’nin türbesine en yakın noktasında kendi türbesini inşa etmiş ve vakfetmiştir.
Türbeyle ilgili olarak Şair Aynî’nin düştüğü tarihten, türbenin
1793 yılında yapılmış olduğu anlaşılmaktadır.
“Ömrün efzûn ide Allah didi Ayni târih
Eyledi türbe binâ Vâlide-i Şâh Selîm”69
1208 (1793)

Mihrişah Valide Sultan İmareti 1935 (Encümen Arşivi)

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1954 mali yılı Bütçe Kanunu Lâyihası ve Bütçe Komisyonu Raporu’nda yer alan Balıkesir Mebusu
Ali Fahri İşeri’nin konuşması imaretle ilgili şu bilgileri vermektedir: Eyüp’te Bostan İskelesinde Mihrişah Hanım tarafından yapılmış bir imarethane vardır. “Burada 2.800 kişiye yiyecek veriliyor. İki bini fakir çocuklardır. Yaz kış, Cuma Pazar her gün daima
açıktır. Vakıf parasıyla işletiliyor. Birçok adak kurbanlar da bu
hayır yuvasına gelmektedir. Bir sene zarfında 7-8 bin kilo koyun
eti teberru edildiğini öğrendim…”65
Nevşehir Mebusu Münib Hayri Ürgüplü’nün Vakıflar Umum
Müdürlüğü’nün 1959 yılı mali bütçe müzakerelerinde yapmış
olduğu konuşmasında da şu ifadeler yer almaktadır: “Ecdadımızın sosyal hizmetler için kurdukları işler de ele alınmış, 15 imaret
ve 12 talebe yurdu açılmıştır. Bu imaretlerde on bin fakir talebeye
muntazaman yemek verilmektedir. Talebe yurtlaında ise binden
fazla öğrencinin her türlü ihtiyaçları karşılanmaktadır.”66
İşeri ve Ürgüplü’nün konuşmalarından, imaretin yeniden hizmete açılmasının Demokrat Parti döneminde olduğu anlaşılmaktadır. Kurulduğu 1795 yılından kanunla kapatıldığı 1911
3.7.929 tarih ve 8215 Sayılı Kararname, T.C. Başvekâlet Muamelât Müdürlüğü,
TBMM Zabıt Ceridesi, Devre IX, C. 28, İctima 4, s. 1145.
66
TBMM Zabıt Ceridesi, 11.Dönem, C. 7, Birleşim 47, s. 1279.
67
Ahmet İnan, “Eyüp Sultan’da Mihrişah Valide Sultan İmareti”, VIII. Eyüp Sultan Sempozyumu, Eyüp Belediyesi, İstanbul, 2004, s. 27.
68
Ömer Faruk Dere, Eyüp Sultan’da Taşa İşlenen Medeniyet, İBB Kültür A.Ş., İstanbul,
2011, s. 50.
69
Mehmet Nermi Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, Türk Turing Turizm İşletmeciliği Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 224.
64
65

Türbe avlu kapısı
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Valide Sultan, türbesini sadece bir kabir olarak yapılandırmamış, vakfiyelerine koyduğu şartlarla bu mekanı talebenin eğitim gördüğü
bir yer, aynı zamanda her sabah hatim okunan, Pazartesi ve Perşembe günleri cemiyet halkası tertip edilen canlı bir mekan haline
getirmiştir.
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede türbede 6 görevli yer almakta iken, 1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle, türbede hazır bulunan talebeye
Kur’an eğitimi vermek üzere hafız bir kişi daha görevlendirilmiş, böylece türbenin 6 olan görevli sayısı 7’ye yükselmiştir.70 Türbede,
günlük türbedarlık hizmetlerini yerine getirmek üzere türbedar, temizlikçi, kapıcı, türbe kapısındaki çeşmeler için taskeş ve tuvalet
temizleyicisi görev yapmaktadır.
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede belirlenen türbe görevlileri, görevleri, ücretleri ve imaretten aldıkları yemek tahsisatlarına ilişkin
tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 5
Türbe Görevlileri ve Tahsisatları71
Görevli

Diğer görevleri

Görevlide Bulunması
Gereken Özellikler

Günlük Ücret

İmaretten Yemek
(Günlük)

1

Birinci türbedar

Türbe kapısı bevvabı,
buhûrî, cüzhanlar riyaseti, cüzhan

Dindar, temiz, doğru
ve zâhit bir kimse

Türbedarlık 20 akçe, bevvaplık 5 akçe,
buhurla birlikte buhûrîlik: 5 akçe, riyaset 3
akçe, cüzhanlık 3 akçe, toplam 36 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

2

İkinci
türbedar

Türbe dış kapısı bevvabı,
türbe avlusu ferraşı, cüz
noktacısı, cüzhan

Dindar, temiz, doğru
ve müttaki bir kimse

Türbedarlık 20 akçe, bevvaplık 5 akçe,
ferraşlık 3 akçe, noktacılık 3 akçe, cüzhanlık 3
akçe, toplam 34 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

3

Üçüncü
türbedar

Türbe kandilleri sirâcı, cüzlerin muhafızı,
cüzhan

Dindar, temiz, doğru
ve müttaki bir kimse

Türbedarlık 20 akçe, sirâcîlik 5akçe, cüz muhafızlığı 3 akçe, cüzhanlık 3 akçe, toplam 31 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

4

Ferraş

Cüzleri dağıtan (bâsit),
kaliçe muhafızı

Hak eden bir kimse

Ferraşlık 9 akçe, cüz dağıtıcılığı ve kaliçe muhafızlığı 6 akçe, toplam 15 akçe

2 çift fodla,
2 kap yemek

5

Mezaristan
kapısıbevvabı

5 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

6

Türbe kenefi
ferraşı

3 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

7

Hâfız

30 akçe

2 kap yemek

Hâfız ve kurrâ bir
kimse

Türbedarlar dindar, temiz, doğru ve zâhit kişilerden seçilecektir. Birinci türbedar türbe iç kapısının açılıp kapanması, türbenin güzel
kokuyla kokulandırılması, cüz okuyanların reisliği ve cüz okuyuculuğu görevlerini yerine getirecektir. İkinci türbedar türbenin dış
kapısının açılıp kapanması, türbe avlusunun temizlenmesi, cüzlerin noktacılığı ve cüzhanlık görevlerini yapacaktır. Üçüncü türbedar
ise türbe kandillerinin yakılması, cüzlerin koruyuculuğu ve cüzhanlık görevlerini ifa edecektir. Hâfız, türbede hazır bulunan talebeye
Kur’an eğitimi verecektir.
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede türbe ihtiyaçları için belirlenen malzemeler ve bunlara ilişkin tahsisatlar yer almaktadır. Vakfiyede,
türbede kandil günlerinde yakmak üzere zeytinyağı ve türbe şamdanlarında yakmak üzere bal mumu tahsisatı yapılmaktadır.
Tablo 6
Türbe İçin Aydınlatma Tahsisatı72
Alınacak Malzeme

Miktar (Yıllık)

Türbedeki kandiller için zeytinyağı

40 vukıyye

Türbeyi aydınlatmak üzere şamdanlarda kullanılacak bal mumu

Yeterli miktarda

D.1455, s. 34a-34b.
D.1452, s. 152a-158a. Tabloda geçen buhûri, tütsü yakma görevlisini; Cüz noktacısı, cüz okuyanların kaldıkları yeri işaretleyen görevliyi; Sirâcî, mum ve kandillerin bakımı ve yakımı
işiyle görevli kişileri ifade etmektedir.
72
D.1452, s. 158a-159b.
70
71
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Türbede icra edilecek hizmetler ise şu şekildedir.

fından yapılacak imtihanla belirlenerek boşalan kadro doldurulacaktır. 77

a. Cemiyet Halkası

Kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın vefatıyla, Valide
Sultan 1211 tarihli zeyl vakfiyesiyle şart değişikliği yaparak
hatim sonrası yapılacak duaya eklemeler yapmıştır. Yukarıda
belirtilen usulle hatm-i hâcegân bitirilip dua edildikten sonra,
Valide Sultan’ın ismini zikrederek devam-ı ömürleri için dua
edilmesi, hasıl olan sevabın Eyüp Sultan Hazretleri ile Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhlarına da hediye edilmesi
şartını getirmiştir. 78

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, her hafta Pazar ve Perşembe
günleri ikindi namazından sonra türbede cemiyet halkası oluşturularak hatm-i hâcegân73 yapıldıktan sonra, kelime-i tevhid
okunması, cehri zikir yapılması ve akabinde hasıl olan sevabın
Peygamber Efendimiz’e, ashabına, eşlerine, nebilere, evliya, ebrar, meşayih ve mukarrabine, Valide Sultan’ın kendisine, evlatlarına ve geçmişlerine vesair mümin ve müminelerin ruhlarına
hediye edilmesi şartı bulunmaktadır.

b. Sabah Namazından Sonra Hatim

Cemiyet halkasını yönetmek için Eyüp’te bulunan Abdullah
Efendi Zaviyesi, Şeyh Murat Efendi Zaviyesi, Şah Sultan Zaviyesi ve Otakçılar’da bulunan Mustafa Paşa Zaviyesi şeyhleri arasında imtihan yapılacak, hangisi daha âlim, faziletli ve lâyık ise
o şeyh cemiyet halkasına reislik yapacak, sayılan dört zaviyenin
dervişlerinden hak eden oniksi dervişin katılımıyla da halka tamamlanacaktır. 74

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, sabah namazından sonra
türbede 30 kişinin katılımıyla ve her birinin birer cüz okumasıyla hatim yapılması, hâsıl olan sevabın Valide Sultan’ın, evlat
ve ecdadının ruhlarına hediye edilmesi şartı bulunmaktadır. 79
Yapılan hizmet karşılığında hatime katılan 30 kişiden her birine
vakıftan tahsisat ayrılmıştır.

Şeyh ve dervişler türbede toplandıklarında üç kere salavat getirip “ya Hayyu ya Kayyum ya Bedi’u’s-semevâti ve’l-ard” diyecekler, akabinde hatm-i hâcegân kıraat edecekler, bilahare Peygamber Efendimiz’in, âl ve ashabının, Hazret-i Hasan ve Hüseyin’in
ruhlarını yâd edip, sair enbiya, evliya ve müçtehitleri zikredecekler, hayır sahibi Valide Sultan’ın bekası, murat ettiklerinin
hasıl olması ve hatıratının selameti için hep birlikte dua edeceklerdir. 75 Yapılan hizmet karşılığında cemiyet halkası şeyhine
ve on iki dervişe vakıftan yapılan tahsisat aşağıdaki tabloda yer
almaktadır.

Tablo 8

Türbede Hatim Görevlileri ve Tahsisatları80
Görevli
30 kişi

Günlük Ücret

İmaretten Yemek (Günlük)

Şeyh
Efendi

25 akçe

2 çift fodla, 2 kap yemek

12 derviş

Her birine
6 akçe,
toplam 72 akçe

Her birine 1 çift fodla, 1 kap yemek,
toplam 12 çift fodla 12 kap yemek

İmaretten Yemek (Günlük)

Her birine 3 akçe,- Her birine 1 çift fodla, 1 kap yemek,
toplam 90 akçe
toplam 30 çift fodla 30 kap yemek

Okunacak hatimde ilk üç cüzü türbenin birinci, ikinci ve üçüncü türbedarları okuyacaktır. Kalan yirmi yedi cüz ise Eyüp Camii hatip, imam, müezzin, kayyumlarına, Valide Sultan türbesinin türbedarlarına ve sair mahallerin ahalisinden ehl-i Kur’an
olanlara şart edilmiştir. 81

Tablo 7
Türbede Cemiyet Halkası Görevlileri ve Tahsisatları76
Görevli

Günlük Ücret

Birinci türbedar cüz okuyanların reisi olacak, ikinci türbedar
noktacı, üçüncü türbedar ise sandıkçı (cüzleri muhafaza edip
saklayan kişi) olacaktır. Vazifeyi almış olanlar hizmeti bizzat
eda edecekler, vekil kullanmayacaklardır. Kadroda boşalma
olması halinde imtihan yapılarak mütevelli kaymakamı vasıtasıyla atama yapılacak, hak etmeyen kimseye bu hizmet verilmeyecektir. 82

Gerek cemiyet halkasının başı olan şeyh efendi, gerekse on iki
dervişten herhangi biri vefat ettiğinde yine yukarıda belirtilen
usulle sayılan dört zaviyenin şeyhleri arasından biri ve dört zaviyenin dervişlerinden layık olanı mütevelli kaymakamı tara-

Valide Sultan her sabah okunacak hatime bir hayli önem vermiş, 1795 tarihli vakfiyedeki düzenlemelerden sonra, 1797 tarihli vakfiyede de okunacak hatimle ilgili düzenlemeleri devam

73
Hatm-i Hâcegân: Nakşibendiyye tarikatının özellikle Hâlidiyye kolunda yapılan bir zikir şekli. Zikrin başında ve sonunda okunan Fâtiha Sûresi Kur’an’ın özeti ve hatmedilmesi gibi
sayıldığından bu zikre hatm-i hâcegân denilmiştir. Toplu veya münferit olarak yapılabilen bu zikir toplu yapılıyorsa şeyh ya da onun izin verdiği bir kişi tarafından icra edilir. Zikir
yapılan mahallin kapıları kapatılır, dervişler abdestli olarak diz çöküp halkada yerlerini alırlar. Nakşibendi olmayanlar ve çocuklar halkaya alınmaz. (Reşat Öngören, “Hatm-i Hâcegân”,
DİA, C. 16, TDV, İstanbul, 1997, s. 476-477).
74
D.1452, s. 153b-154b.
75
D.1452, s. 154b-155a.
76
D.1452, s. 153b-156a.
77
D.1452, s. 155b-156a.
78
D.1453, s. 31a-32b.
79
D.1452, s. 156a.
80
D.1452, s. 156a-157b.
81
D.1452, s. 156b.
82
D.1452, s. 156b-157b.

50

Türbe girişi

ettirmiştir. Buna göre, daha önceki şartta cüz okumakla görevli
kişilerin ehl-i Kur’an olan sair mahallerin ahalisinden olabileceği söylenmiş iken, bu vakfiyede bu kişilerin mutlaka Eyüp Sultan
ahalisinden olma şartı getirilmiştir. Kıraatin tamamlanmasından
sonra yapılacak dua kısmında Valide Sultan’ın ismi yâd edilerek
ömürlerinin devamı için dua edilmesini müteakip, hâsıl olan sevabın vefat eden kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhlarına da hediye edilmesi şartını getirmiştir. 83

c. Mevlit Kandillerinde Sakal-ı Şerif Ziyareti, Hatim ve
Dua
Valide Sultan, türbesinde yürütülecek hayır hizmetlerini sonraki
vakfiyelerinde arttırmaya devam etmiştir. 11 Kasım 1800 tarihli
vakfiyeyle, türbesine koydurtup muhafaza altına aldığı Lihye-i Şerif ’in her sene Mevlit kandilinde öğlen namazını müteakip büyük
bir ihtiramla sandukadan çıkartılarak ziyarete açılmasını ve bilahare sandukaya konularak türbede saklanmasını şart koşmuştur.
Türbede görevli üç türbedar Lihye-i Şerif ’i sandukasından çıkartacak, vakfın mütevelli kaymakamı vasıtasıyla tam bir huşu, hicap, edeple ve güzel elbiseler giyerek hazır olan müminlere ziyaret
yaptırılacak, ziyaret sonunda mütevelli kaymakamı eliyle tekrar
sandukaya konulup, mütevelli kaymakamı tarafından mühürlene83

D.1453, s. 32a-32b.
51

Türbe, hazire ve avlu
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Tablo 9

rek yerine konulacak ve korunacaktır. Bu hizmetleri
karşılığında 3 türbedardan her birine 5’er kuruştan 15 kuruş
tahsisat yapılmıştır. 84

Sebil Görevlileri ve Tahsisatları89

Ziyaret bitiminde Humbarahane Camii’nin hatibi ve iki imamımdan her biri birer hatm-i şerif okuyacaklardır. Hizmetleri
karşılığında Humbarahane Camii’nin hatip ve iki imamımdan her birine 10’ar kuruştan 30 kuruş verilecektir. Hatimler
tamamlandığında, türbede Pazar-Perşembe günleri okunan
hatm-i hâceganın şeyhi olan efendi, Padişah’ın saltanatının devamı ve Valide Sultan’ın ömürlerinin bereketi için dua edecektir. Bu hizmeti karşılığında şeyh efendiye 15 kuruş verilecektir.
Ziyaret sırasında müminlerin taltifi için ud, anber ve gül suyu
ikram edilecektir. Hizmetleri karşılığında türbenin iki sebilcisine ve bevvabına 3’er kuruş verilecektir. 85

Görevli

Diğer görevleri

1

Birinci
sebilci

Sebilin sağ tarafındaki
çeşmenin taskeşliği ve
bevvaplığı

2

İkinci
sebilci

Sebilin sol tarafındaki
çeşmenin taskeşliği ve
ferraşlığı

Günlük Ücret

İmaretten
Yemek

Sebilcilik 20 akçe,taskeşlik 5 akçe, 2 çift fodla,
bevvaplık 5 akçe, 2 kap yemek
toplam 30 akçe
30 akçe

2 çift fodla,
2 kap yemek

Birinci sebilci, aynı zamanda sebilin sağ tarafında yer alan çeşmenin taskeşliği görevi ile sebilin bevvaplığı görevlerini yerine
getirecektir. İkinci sebilci ise sebilin sol tarafındaki çeşmenin
taskeşliği görevi ile sebilin temizliği görevlerini yerine getirecektir.

d. Kur’ân-ı Kerim Dersi

Sebilin her bir penceresi üzerinde birer kıta olmak üzere beş
kıtalık kitabesi bulunmaktadır.90 Yesârî hattı olan kitabe Şeyh
Galip91 tarafından yazılmıştır. Kitabedeki beyitler Şeyh Galip’in
divanında da yer almaktadır.

Türbede yapılacak hizmet şartlarına 1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle yeni ilaveler yapılmıştır. Buna göre, hafız bir kişi haftada
iki gün türbede hazır bulunan talebeye Kur’an eğitimi verecektir. Bu hizmeti karşılığında günlük 30 akçe ücret alacak, imaretten de günlük 2 yemek yiyecektir. 86
Türbede Mihrişah Valide Sultan’dan başka, Sultan III. Mustafa’nın Adilşah Kadın’dan olan kızları Beyhan Sultan ve Hatice
Sultan, Sultan III. Selim’in şehadeti sırasında yanında olan dördüncü kadını ve Valide Sultan’ın gelini Refet Kadın Efendi ile
Sultan Abdülmecid’in dördüncü kadını ve Sultan II. Abdülhamit Han’ın üvey annesi Rahime Perestu Valide Sultan metfun
bulunmaktadır.87

Mehd-i cenâb-ı saltanat iklîl-i tâc-ı mekremet
Ma’mûre-sâz-ı memleket subh-ı sipihr-i izz ü câh
Gûş eyle kadr-i gevherin evsâf-ı zât-ı bihterîn
Hurşîdidir ol hâverin Sultân Selîm-i Cem-sipâh
Bahş etdi mâl-ı bî hisâb dünyâyı etdi feyz-yâb
Kurb-ı Ebî Eyyûba âb icrasına kıldı nigâh
Bir nev sebîl etdi binâ hem hoş-edâ hem cân-fezâ
Nezdîk-i ashâb-ı safâ Rıdvân-ı Hulda şâh-râh
Gûyâ ki bir kâşânedir revzenleri şâhânedir
Cennet midir âyâ nedir olmuş mahall-i iştibâh
Oldu bu yerde rû-nümâ mazmun-ı “tecrî tahtehâ”
Kıldı kerâmetle binâ ol dâver-i devlet-penâh

C. Sebil
Külliye bünyesinde, imaret girişinde bir de sebil bulunmaktadır.
Sebil, mimari açıdan külliyenin en görkemli unsurudur. Mimar
kethüdası Arif Ağa’nın mimarbaşılığı zamanında yapılan sebil
Türk rokokosu mimari üslubundadır.88 Beş pencereli olarak
inşa edilen sebilin her penceresinde beş su verme yeri vardır.
Sebilde iki sebilci görevlendirilmiş olup, görevli personele ilişkin bilgiler aşağıda tablo olarak sunulmaktadır. Sebilin suyollarıyla ilgili görevlileri ise “Suyolcular ve Taskeşler” başlığı altında
ele alınmaktadır.

İt’âm içün âfâkı hep yapdı imâret müntehab
Ensârdan eyler taleb nasr-ı livâ-yı pâdişâh
Yek-pâre ihsândır işi cûd-ı firâvândır işi
İrvâ-yı atşândır işi her tavrı tevfîk-ı İlâh
Esrâr-ı sahbın mazharı envâ-ı hayrın masdarı
Seyr et bu âb-ı kevseri nûr içre istersen şinâh
Gâlib kalemden akdı bil târîhi hemçün selsebîl

Ashâba zemzem hem sebîl ayn-ı safâ-yı Mihrişâh92

D.1454, s. 25a-25b.
D.1454, s. 25b-26b.
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D.1455, s. 34a-34b.
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Haskan, Eyüp Tarihi, C. 1, s. 224.
88
İzzet Kumbaracılar, İstanbul Sebilleri, Kültür Bakanlığı, İstanbul, 1938, s. 47.
89
D.1452, s. 158b-159b.
90
Ömer Faruk Şerifoğlu, Su Güzeli İstanbul Sebilleri, İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı, İstanbul, 1995, s. 128.
91
Şeyh Galib: Klasik Türk şiirinin son dönem büyük şairlerinden olan Şeyh Galip 1757’de İstanbul’da dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından alan Şeyh Galib, 1780’de Galata Mevlevîhânesi’ne şeyh olan Hüseyin Efendi’den istifade etti. Arapça’yı Hamdi Efendi’den, Farsça’yı Hoca Neş’et’ten öğrendi. 1781 yılında henüz yirmi dört yaşında iken divanını tertip eden Şeyh
Galib 1783’te Hüsn ü Aşk’ı kaleme aldı. Dîvân-ı Hümayun Kalemi’nde bir müddet çalıştıktan sonra 1784’de Konya’ya gidip Mevlânâ Dergâhı’nda çileye girdi. 1791’de Konya Âsitânesi
şeyhi Mehmed Emin Çelebi’nin emirnâmesiyle Galata Mevlevîhânesi şeyhi oldu. Bu tayin dolayısıyla III. Selim’le olan dostlukları gelişti. III. Selim bu dostluk münasebetiyle 1793’te
mevlevîhâneye bir şadırvan, 1794’te semâhâne içine bir mahfil-i hümayun yaptırıp 1795’te semâhâneyi yeniden tamir ettirdi. 1794’de annesi Emine Hatun’un, 1796’da müridi Esrar Dede’nin vefatı Şeyh Galib’i derinden üzdü. Bir yıl sonra hastalanan Şeyh Galib 4 Ocak 1799 tarihinde vefat etti. (M. Muhsin Kalkışım, “Şeyh Gâlib” DİA, C. 39, TDV, İstanbul, 2010, s. 54).
92
Muhsin Kalkışım (haz.), Şeyh Gâlîb Dîvânı, Akçağ Yayınları, İstanbul, 1994, s. 160-161.
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D. Çeşmeler

Sebilin sağ tarafındaki çeşmenin kitabesi
“Mâşâ Allâhu kâne”
“Her şeyi sudan canlı kılıp hayat verdik”96

Valide Sultan, inşa ettirdiği külliyesinde sebilin iki tarafında
yaptırdığı iki çeşmeyi külliyeyle birlikte vakfetmiştir.93
Sebilin sağ tarafındaki çeşmenin taskeşlik hizmetini birinci
sebilci, sol tarafındaki çeşmenin taskeşlik hizmetini ikinci sebilci yerine getirecektir. Suyolcu ve yardımcısı ise hem sebilin
hem de bu iki çeşmenin sulaklarının bakım onarımını ve suyun
kontrolünü yapacaktır.

Sebilin sol tarafındaki çeşmenin kitabesi
“Mâşâ Allâhu kâne”
“Rableri onlara tertemiz bir içecek içirmiştir”97

Yine Valide Sultan türbesinin kapısının sağında ve solunda
inşa edilen iki çeşme vakfedilmiştir. 9 Temmuz 1795 tarihli
vakfiyede, Valide Sultan’ın Eyüp Külliyesi’ndeki türbe kapısındaki çeşmelerin taskeşlik görevini yapmak üzere 1 kişi günlük
5 akçe ücret ve imaretten bir çift fodla ve bir mükemmel yemek tahsisatıyla görevlendirilmektedir.94

Külliyenin ilk kuruluşunda yer almayan sıbyan mektebi, Mihrişah Valide Sultan Türbesi’nin karşısında daha sonradan inşa
edilip 1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle vakfedilmiştir. Mektep,
ahşap olarak bina edilmiş, altında bir de çeşme yaptırılmıştır. 98

E. Sıbyan Mektebi

Mektepteki eğitim hizmetlerini yürütmek üzere tecvit ve tertil
üzere Kur’ân-ı Kerim okuyabilen 1 muallim, 1 halife-i mektep
ve 1 hâfız meşk hocası görevlendirilmiş, ücretleri ve imaretten
yemek tahsisatları belirlenmiştir. Mektebin hocasına Eyüp’te
yaptırılan 4 menzilden birinde oturma hakkı verilmiştir.99 Ayrıca mektebin ve altındaki çeşmenin hizmetlerini yerine getirmek
üzere 1 bevvap (kapıcı) tayin edilmiştir.

Valide Sultan, Eyüp Sıbyan Mektebi’nin altında bir çeşme daha
yaptırmış ve bu çeşmeyi de vakfetmiştir.95 Sıbyan Mektebi’nin
bevvabına, aynı zamanda bu çeşmenin taskeşliği görevi de verilmiştir.

Tablo 10

Eyüp’teki Sıbyan Mektebi Görevlileri ve Tahsisatları100
Görevlinin
Özellikleri

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek

1 Muallim

Tecvit ve tertil
bilen bir kimse

40 akçe

2 kap
yemek

2

Mektep
halifesi

Tecvit ve tertil
bilen bir kimse

20 akçe

2 kap
yemek

3

Meşk
hocası

Hattat bir
kimse

10 akçe

1 kap
yemek

Hizmetinde
mukim bir
kimse

Her bir
görev
için 5’er
akçeden
toplam
20 akçe

Görevli

4

Sebilin solundaki çeşme

Sebilin sağındaki çeşme

D.1452, s. 12b.
D.1452, s. 158a.
95
D.1455, s. 9b.
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Kur’ân, Enbiya, 30.
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Kur’ân, İnsan, 21.
98
D.1455, s. 9b.
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D.1455, s. 9b-10a.

100

D.1455, s. 28a-29a.
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Mektep
bevvabı

Diğer
Görevleri

Mektep çeşmesi
taskeşi, ferraşı,
Eyüp Camii derunundaki sedd-i
saadetin etrafındaki çeşmelerin
taskeşi

Sıbyan mektebi avlu girişi

Mektepte 40 öğrenci eğitim görmekte, her birine vakıftan günlük iki akçe ile imaretten günlük yarım yemek verilmektedir. 101
Her yıl Şaban ayında mektepte eğitim gören 40 öğrenciden her birine giyecek yardımı yapılıp 20’şer
para harçlık verilip, mektep çalışanlarından muallim,
halife-i mektep ve bevvaba da yıllık giyecek tahsisatı
yapılmaktadır. 102
Vakfiyede, mektep ihtiyaçları için yıllık 50 kuruş seyir bedeli, 50 kuruş kömür bedeli ve 10 kuruş desti,
bardak ve süpürge bedeli tahsisatı yapılmaktadır. 103

2. Dini Müesseseler
Valide Sultan tarafından üç cami ve bir mescit inşa
edilerek vakfedilmiştir. Aksaray Gureba Hüseyin Ağa
Mahallesi’nde Mehmed Paşa Camii, Hasköy Humbaracılar Kışlası avlusundaki Humbarahane Camii ve
Levent’te Levent Kışlası Camii, Valide Sultan’ın inşa
ettirdiği vakıf camilerdir. Ayrıca Valide Sultan Vefa’da
Şeyh Ebu’l-vefa Camii yakınında bir büyük han bina
edip vakfetmiş, bu hana bir de mescit yaptırmıştır.
D.1455, s. 29a.
D.1455, s. 29a-30a.
103
D.1455, s. 30a.
101

Sıbyan mektebi
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A. Mehmed Paşa Camii
Mihrişah Valide Sultan’a ait vakfiyelerde, caminin ismi “Mehmed Paşa Camii” olarak geçmekte, Aksaray’da Hüseyin Ağa
Mahallesi’nde olduğu, Caminin civarına Mihrişah Valide Sultan tarafından bir de sıbyan mektebi yaptırıldığı ifade edilmektedir. Hüseyin Ağa Mahallesi’nde ve Mihrişah Valide Sultan
Sıbyan Mektebi’nin civarında bulunan Cami, Kara Mehmed
Paşa Camii olarak bilinen camidir.
Caminin banisi Kara Mehmed Paşa olup, vakfının adı Kara
Mehmed Paşa Camii Şerifi Vakfı’dır. Cami yanındaki dergâhın
(zaviye) kitabesinde açılışı belirten Ağustos 1702 tarihi, Caminin faaliyete geçtiği tarih olarak kabul edilmektedir.104 Cami
etrafında çeşme, mektep ve zaviye inşa edilmiş, bunlar da Kara
Mehmed Paşa Vakfı’nın hayratı arasında yerini almıştır. Bu yer,
aynı zamanda Kara Mehmed Paşa’nın doğduğu yerdir.105

Alman Mavileri haritasında Guraba Hüseyin Ağa mahallesi

Kara Mehmed Paşa 1699’da vezirlikle Mısır Valisi olmuş, sonra
Karesi, Bender, Adana, Azak, Kandiye gibi çok önemli valiliklerde bulunmuş, 1719 tarihinde de Vidin’e vali olmuştur. Burada bir kütüphane tesis etmiş, 1722’de Vidin’de öldürülmüş ve
aynı yerde Hünkâr Camii’ne defnedilmiştir.106
1702 yılında açılan cami yangın neticesinde tamamen yok olmuş, 1790’da Mihrişah Valide Sultan tarafından yeniden bina
edilerek hizmete alınmıştır.
1903 yılında şeyhlik – zaviyedarlık ve imamet görevini üstlenen
Abdülfettah Efendi Camii’nin son hayrat görevlisidir. Bundan
sonra cami için atama yapılmamıştır. Bu durum Caminin 1911
Aksaray yangınında bir kez daha yandığını göstermektedir107.
Nitekim 1913-1914 İstanbul Alman Mavileri haritasında Caminin Aksaray Caddesi’ne cepheli, yanmış boş arsa alanında ve
“türbe” yazılı yerin solunda kaldığı görülmektedir.108

Pervetitch Haritası / Mehmed Paşa Camii'nin yeri

1922-1945 dönemi kadastro haritalarını içeren Pervetitch haritasında cami arsasının yolda kaldığı görülmektedir.109
1958 Ayverdi haritasında caminin yeri, Pertevniyal Valide Sultan Türbesi’nin solunda görülmektedir.110
Caminin arsası, Aksaray Meydanı ve caddesinin yol genişletme
çalışmaları sırasında yola ve park alanına gitmiş, eserin bulunduğu parsel imar faaliyetleri nedeniyle yola terkin edilmiştir.
Caminin “Korunması Gereken Kültür Varlığı” olarak tescil
kaydı bulunmamaktadır ve arsası olmadığından yeniden ihya
çalışması yapılamamaktadır.111 Cami günümüzde Fatih ilçesi
Ahmet Kala (Proje Yön.), İstanbul’un Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi (Fatih) Camileri ve Mescidleri – I, İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü
Yayınları, İstanbul, 2014, s. 272.
105
Ayvansarayî Hüseyin Efendi (haz. Ahmed Nezih Galitekin), Hadîkatü’l-Cevâmi’ İstanbul Câmileri ve Diğer Dînî-Sivil Mi‘mârî Yapılar, İşaret Yayınları, İstanbul, s. 236.
106
İşli, İstanbul’un Ortası…, s. 67.
107
Kala (Proje Yön.), İstanbul’un Kaybolan…, s. 272-273.
108
İrfan Dağdelen (haz.), Alman Mavileri 1913-1914 I. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları, C. 2, İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü Yayınları, İstanbul, 2006, pafta K6.
109
Jacques Pervititch, Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, s. 53.
110
Ekrem Hakkı Ayverdi, Fatih Devri Sonlarında İstanbul Mahalleleri Şehrin İskânı ve Nüfusu (İstanbul Haritaları), VGM Yayınları, İstanbul, 1958, pafta C. 3.
111
Heyet, Fatih Camileri ve Diğer Tarihi Eserler, Diyanet İşleri Başkanlığı Eminönü Müftülüğü Yayınları, İstanbul, 1991, s. 142.
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İskender Paşa mahallesi Pertevniyal Valide Sultan sokak
ile Adnan Menderes Ordu caddesi arasındadır. 67 paftada olup ada ve parseli yolda kalmıştır.112
Cami yanındaki tekke (zaviye), Aziz Mahmud Hüdayi
Asitanesi’nin 11. şeyhi Abdülhay Efendi’ye (vefatı 1705)
zaviye olmak üzere tahsis edilmiştir. Tekke 1940 yılında
harap halde iken kâgir bir odası Cumhuriyet Halk Fırkası’nın kullanımına girmiştir.113 Tekke de yol çalışmaları
sırasında yolda kaldığından günümüzde mevcut değildir.
Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait 30 Nisan 1790, 8 Haziran 1790 ve 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyelerde Mehmed Paşa Camii ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.
30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede, Mehmed Paşa isimli hayır sahibinin Aksaray’da Gureba Hüseyin Ağa Mahallesi’nde bir cami ve sıbyan mektebi inşa ederek vakfettiği
ancak Mehmed Paşa’nın, vakfını tam anlamıyla düzenleyemeden, vakıf görevlilerini, görevlerini, ücretlerini belirleyemeden vefat ettiği, caminin garip ve harap duruma
düştüğü, çıkan bir yangında da tamamen yanarak kül olduğu ve geriye sadece boş arsa kaldığı anlatılmaktadır. 114

Ayverdi Haritasında Mehmed Paşa Camii

Adı geçen cami, Mihrişah Valide Sultan’ın talimatıyla vakfın kethüdası Mahmud Bey tarafından yeniden inşa ve ihya edilmiş, 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyeyle vakfın ilk hayır müessesesi olmuştur. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede ise Mehmed Paşa Camii’nin Valide
Sultan tarafından yeniden ihyası tekraren anlatılmaktadır.
30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede Valide Sultan, cami için 11 farklı görev sayarak bu görevler için 15 kişi görevlendirmiş, ücretlerini ve
diğer tahsisatlarını belirlemiştir. 8 Haziran 1790 tarihli vakfiyeyle 1 olan vaiz sayısı 2’ye çıkartılarak camideki görevli sayısı 16 olmuştur.
Mehmed Paşa Camii’nin vakfedildiği tarihte Eyüp’teki imaret henüz inşa edilmemiş olduğundan, 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede cami
görevlilerine yemek tahsisatı bulunmamaktadır. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle imaretin faaliyete geçmesiyle birlikte Mehmed Paşa
Camii görevlileri için yemek tahsisatları da yapılmıştır. Ayrıca 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede vaiz sayısı 1 ve günlük ücreti 30 akçe
iken, 8 Haziran 1790 tarihli vakfiyede vaiz sayısı 2’ye çıkartılmış, günlük ücretleri de 15’er akçeye indirilmiştir.
Vakfiyelerde belirlenen cami görevlileri, ücretleri ve tahsisatları aşağıda tablolaştırılarak verilmektedir.

Kala (Proje Yön.), İstanbul’un Kaybolan…, s. 272.
İşli, İstanbul’un Ortası…, s. 67. Aynı sayfada Şeyhulharem Ebubekir Paşa Mektebi’ne çok yakın ve Aksaray’ın tam göbeğinde (856 adada) yer alan küçük külliyenin yerinde, günümüzde İSKİ binası ve yolu olduğu belirtilmektedir. Ancak bu tespit teyit edilmiş değildir.
114
D.1451, s. 8b-9a.
112
113
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Tablo 11

Aksaray Mehmed Paşa Camii Görevlileri ve Tahsisatları115
Görevli

Görev

Görevlide Aranan Şartlar

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek (Günlük)

1

İmam

Beş vakit namazda cemaate
imamlık yapmak

Tertil ve tecvit üzere Kur’ân-ı Kerim
okuyabilen, hafız bir kimse

30 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

2

Hatip

Cuma günleri hutbe vermek

Âlim ve sâlih, güzel görünümlü, güzel
sesli, fasih ve beliğ konuşabilen bir kimse

30 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

3

Vaiz

Cuma ve Pazartesi günleri
öğle namazından sonra cemaate vaaz vermek

Vera ve takva sahibi, zâhit, ilmiyle amel
eden, dinine bağlı, sâlih, arapça ilimlerde
mâhir, tefsir ve hadis ilmine vâkıf, fazıl ve
kâmil bir kimse

15 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

4

Vaiz

Cuma ve Pazartesi günleri
öğle namazından sonra cemaate vaaz vermek

Âlim ve âmil, müstehak olan bir efendi

15 akçe

1 çift fodla,1 kap
yemek

5

Birinci müezzin

Hoş sesli, temiz görünüşlü,
takva sahibi bir kimse

8 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

6

İkinci müezzin

Hoş sesli, temiz görünüşlü,
takva sahibi bir kimse

4 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

7

Üçüncü müezzin

Hoş sesli, temiz görünüşlü,
takva sahibi bir kimse

4 akçe

1 çift fodla,1 kap
yemek

8

Kayyum

4 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

9

Ferraş

4 akçe

1 çift fodla, 1 kap
yemek

10

Kandil Sirâcı

4 akçe

-

11

Devirhan

Müstahak olan bir kimse

11 akçe

-

12

Devirhan

Müstahak olan bir kimse

11 akçe

-

13

Aşirhan

10 akçe

-

14

Aşirhan

10 akçe

-

15

Naathan

5 akçe

-

6 akçe

2 çift fodla, 2 kap
yemek

16

Vakıf kâtibi

Muhasebeden anlayan bir kimse

Vakfiyede belirtilen imam, hatip, vaiz, müezzin, devirhan, aşirhan ve naathan camideki dini hizmetleri yerine getirmektedir. Kayyum
ve ferraş caminin temizliğini sağlamakta, kandil serraçları caminin aydınlatılması görevini yürütmektedir. Muhasebeden anlayan bir
kimse vakıf kâtibi olarak görevlendirilmekte, camiyle ilgili kitabet işlerini yürütmektedir.
Camide imam olacak kişinin tertil ve tecvit üzere Kur’ânı-ı Kerim okuyabilen hâfız bir kimse olması şartı bulunmaktadır. Her gün
beş vakit namazda cemaate imamlık yapacak, hizmeti karşılığında günlük 30 akçe ücret, imaretten 1 çift fodla, 1 kap yemek alacaktır.
Hatip, âlim ve sâlih, güzel görünümlü, güzel sesli, fasih ve beliğ konuşabilen birisi olacak, her Cuma hutbe okuyacak, görevi karşılığında günlük 30 akçe ücret, imaretten 1 çift fodla ve 1 kap yemek alacaktır.
Cami vaizinin, vera (haram şühpesi olan her şeyden kaçınan) ve takva sahibi, zâhit, ilmiyle amel eden, dinine bağlı, sâlih, Arapça ilimlerde mâhir, tefsir ve hadis ilmine vâkıf, fâzıl ve kâmil bir kimse olması şartı bulunmaktadır. Her hafta Cuma ve Pazartesi günleri öğle
namazından sonra, hazır bulunan cemaate vaaz ve nasihatte bulunacak, hizmet verdiği her gün için 30 akçe ücret alacaktır.
115
Görevliler, görevleri ve ücretleri, 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyenin 8a-9b sayfalarında düzenlenmektedir. İmaretten yemek tahsisatları ise 9 Temmuz 1795 tarihli zeyl vakfiyenin
163a-163b sayfalarında yer almaktadır. 8 Haziran 1790 tarihli zeyl vakfiyeyle, daha önce 1 olan vaiz sayısı 2'ye çıkarılmış, 30 akçe olan ücret 15 akçeye indirilmiştir.
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B. Humbarahane Camii

Müezzinler, güzel sesli, temiz görünümlü ve takva sahibi kişilerden seçilecektir. Camide 3 müezzin görev yapacak, 1. müezzin günlük 8 akçe, 2. ve 3. müezzinler 4’er akçe ücret alacaklardır. Her müezzine imaretten günlük 1 çift fodla, 1 kap yemek
verilecektir.

III. Selim’in başlatmış olduğu orduda yenilik ve Nizâm-ı Cedit
kapsamında, 1792’de Hasköy Halıcıoğlu’nda Humbaracılar ve
Lağımcılar Kışlası kurulmuştur. Humbaracılar kısmında topçu,
lağımcılar kısmında ise istihkamcı subay yetiştirilmiştir. Yine
aynı yerde askeri okul olarak 1794’te Mühendishane-i Berr-i
Hümayun kurulmuştur.119 Bu okulda da mühendislik, haritacılık, gemi inşaatı ve inşaat mühendisliği öğretimi yapılmaktaydı.
Aynı zamanda topçu okulunu da bünyesinde barındırıyordu.
1883’te Hendese-i Mülkiye, 1909’da Mühendis Mekteb-i Âlîsi
adını alarak ülkenin alt yapı inşaatlarında görev alan kadroları
yetiştirmiştir. Yüksek Mühendislik Mektebi’nde 1928 yılından
itibaren mühendislik ve mimarlık eğitimi de verilmeye başlandı. Bu eğitim 1944 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yürütülmektedir.120

Valide Sultan, vakfiyesinde Mehmed Paşa Camii’nin fiziki ihtiyaçlarının karşılanması için tahsisat ayırmış bulunmaktadır.
Cami tahsisatı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 12

Aksaray Mehmed Paşa Camii İçin Aydınlatma Tahsisatı 116
Alınacak Malzeme

Miktar (Yıllık)

Ramazan’da caminin aydınlatılması için zeytinyağı

20 vukıyye

Ramazan’da caminin aydınlatılması için bal mumu

5 vukıyye

Diğer aylarda caminin aydınlatılması için zeytinyağı
Diğer aylarda caminin aydınlatılması için bal mumu
Ramazan’da cami şerefelerinin aydınlatılması için zeytinyağı

44 vukıyye
22 vukıyye
90 vukıyye

Kandil gecelerinde cami şerefelerinin aydınlatılması için zeytinyağı

15 vukıyye

Kandil ve şamdan için para tahsisatı

10 kuruş

Valide Sultan, yapıldığı ilk dönemde Selimiye Kışlası’nda olduğu gibi dörtgen ve ortası avlulu olan Humbaracılar Kışlası’nın
iç avlusuna bir cami yaptırmış ve bu camiyi 9 Temmuz 1795
tarihli vakfiyesiyle vakfetmiştir.
Kışla ve mühendishanenin 1792 – 1795 yılları arasında hizmete
girdiği göz önüne bulundurulduğunda, caminin de aynı tarihlerde tamamlandığı ve vakfedildiği anlaşılmaktadır. Tek minareli olarak inşa edilen camiye yaklaşık 10 sene sonra Mihrişah
Valide Sultan’ın talebi üzerine III. Selim tarafından bir minare
daha eklenmiştir.121

Tahsisattan anlaşılacağı üzere, caminin aydınlatmasını sağlamak için belli miktarlarda bal mumu ve zeytinyağı tedarik
edilmekte, Ramazan ayına ve mübarek gecelere ayrıca önem
verilerek yapılan tahsisat arttırılmaktadır. Her sene kandil ve
şamdan için belirli miktar para camiye ayrılmış bulunmaktadır.
Günlük dini hizmetlerin yanı sıra, camide mevlit okutulmasıyla
ilgili hayır şartı da bulunmaktadır. Valide Sultan, 22 Ekim 1794
tarihli zeyl vakfiyesiyle, her yıl Rebiyülevvel ayında Mehmed
Paşa Camii’nde mevlit okutularak sevabının vefat eden kızları
Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhlarına hediye edilmesi
şartını vakfına eklemiş, bu iş için vakıftan 200 kuruş tahsisat
ayırmıştır.117 24 Ocak 1797 tarihli zeyl vakfiyesiyle de camide
okunan mevlit ve dua akabinde, Padişah III. Selim’e ve kendisine isimleri yâd edilerek dua edilmesi, bilahare mevlid-i şerifin
sevabının vefat eden kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhlarına hediye edilmesi şartını koymuştur.118

Yapıldığı dönemde dikdörtgen kışla binalarının ortasında kalan
cami122, binaların depremde hasar görüp bilahare yıkılması ve
yapılan yol çalışmasıyla birlikte günümüzde Hasköy, Halıcıoğlu’nda Karaağaç Caddesi kenarında yer almaktadır.
Kurulduğu dönemde İstanbul Teknik Üniversitesi’nin nüvesini oluşturan “Mühendishane-i Berr-i Hümayun” öğrencilerine,
hocalarına, topçu ve istihkamcı subay yetiştiren kışlaya hizmet
eden Cami, günümüzde Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi’nin Haliç yerleşkesine ve halka hizmet vermektedir.
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede caminin, Abdüsselam Vakfı’na ait, senelik 420 akçe ile Mihrişah Valide Sultan’a mukataalı
503 zira arsa ve Ali Paşa-yı Atik Vakfı’na ait, senelik 523 akçe ile

D.1451, s. 11a-11b.
D.1451, s. 10a (Derkenar).
118
D.1453, s. 30b-31a.
119
Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V.Cilt Nizam-ı Cedid ve Tanzimat Devirleri (1789-1856), TTK Yayınları, Ankara, 1995, s. 67.
120
Kemal Beydilli, “Mühendishâne-i Berr-i Hümâyun”, DİA, C. 31, TDV Yayınları, İstanbul, 2006, s. 517.
121
N. Esra Dişören, “Mihrişah Valide Sultan Camii”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C. 5, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 1994, s. 458.
Konuyla ilgili Başbakanlık Osmanlı Arşivinde yer alan hatt-ı hümayun şöyledir: “Aga, Felillahi’l-hamd buraya gele. Vâlideme nâbit gelmiyor. Lâkin merakdan ba’zı kere ah iden idiyor.
Lakin inşâallah böyle kalur ise külliyen sıhhati dahi hüdâdan me’mulumdur. Bizim câmi karşu olmağla ahşam bana didiki senin câmiine gıbta idem. Ve sair vâlideler dahi iki minârelidir. Benim Hasköy’deki camiime ah bir minâre dahi yapılsa didi. Bende kethüdanıza yazın yapdırır didim. Yok ben hicab iderim, sen yaz yapdırsın. Yapdırır ise pek haz iderim deyu
söylersin [dedi]. Ben de olsun sabah yazdım yapdırsun didim. Hâsılı Humbarahane Câmii’ne bir minâre dahi yapılmak arzu ideyorsan vâlideme yazasın ki, şevketlü efendimiz talebi
ile sizin Humbarahaneli Camiine bir minâre dahi ısmarladım deyu yazasın. Haz ider.” A. Hilal Uğurlu, ''Siyasi Bir Projenin İzinde Bânilik: Mihrişah Valide Sultan’ın İmar Faaliyetlerini
Yeniden Okumak'', Belleten, S. 287, s. 85.
122
Tahsin Öz, İstanbul Camileri, C. I, TTK Yayınları, Ankara, 1987, s. 73.
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Humbarahane Kışlası avlusunda Humbarahane Camii
II. Abdülhamit Yıldız Albümleri (İstanbul Üniversitesi)

Humbarhane Camii
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yine Mihrişah Valide Sultan’a mukataalı 915 zira olmak üzere toplam 943 akçe mukataalı 1418 zira123 arsa üzerine kurulduğu belirtilmektedir.124 Vakfiyede Humbarahane Camii için 9 farklı görev sayılarak bu görevler için 14 kişi görevlendirmiş, ücretler ve diğer cami
tahsisatları belirlenmiştir. Cami görevlileri, ücretleri ve yemek tahsisatları aşağıda tablolaştırılarak verilmektedir.
Tablo 13
Humbarahane Camii Görevlileri ve Tahsisatları125

1

123

124

Görevli

Görevleri

Görevlide Bulunması Gereken Özellikler

Günlük Ücret

İmaretten
Yemek

Hatip

Cuma ve bayram günleri hatiplik ve sermahfillik,

Güzel sesli, nezaketli, âlim, âbid, muttaki ve
zâhit bir kimse

Hatiplik 30 akçe, sermahfillik 10 akçe,
toplam 40 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

40 akçe

2 çift fodla,
2 kap yemek

2

Vaiz ve
nâsih

Cuma günleri ve mübarek gecelerde cemaate
müjdeleyici ve korkutucu ayetleri anlatmak

Züht sahibi meşâyih silsilesinden, önceden
selâtin camilerinde görev yapmış, ilmiyle
amel eden, arif meşâyihten, tefsir ve hadiste
yetkin, vaaz, nasihat ve irşatta tesirli, güzel
görünüşlü, yüksek kürsüye layık, nurlu, iyi
huylu bir kişi

3

Birinci
imam

Riyaset (baş imamlık), kârîlik (öğle namazından
sonra Yâsin, ikindiden sonra Nebe, yatsıdan sonra
Mülk Sûresi okumak), devirhanlık (Cuma günleri
mahfilde Kur’ân-ı Kerim okumak)

Kıraat ilmine vakıf, imamette liyakatiyle övülen ve etrafınca takdir edilen bir kimse

Riyaset 5 akçe, imamlık 30 akçe,
kârîlik 10 akçe, devirhanlık 8 akçe,
toplam 53 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

4

İkinci
imam

Farz namazlarda imamlık, kârîlik (öğle
namazından sonra Yâsin, ikindiden sonra Nebe,
yatsıdan sonra Mülk Sûresini okumak), ikinci
devirhanlık (Cuma günleri mutat üzere mahfilde
bir devir okumak)

İmamet meselelerini bilen, faziletli, hafız bir
kimse

İmamet 30 akçe, kârîlik 10 akçe; devirhanlık 8 akçe, toplam 48 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

5

Üçüncü
devirhan

Cuma günleri mutat olarak mahfilde devir okumak

Hafız bir kimse

10 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

6

Birinci
müezzin

Riyaset (baş müezzinlik), salâ müezzinliği, aşirhanlık (teravih aralarında aşir okumak), Temcidhan (mübarek gecelerde), kârîlik (ikindi namazından önce Mülk Sûresi okumak)

Sesi güzel, namaz vakitlerine riayet eden,
Bilal-i Habeşi vâri ezan okuyabilen, canperver, hafız bir kimse

Riyaset 2 akçe, müezzinlik 8 akçe, salâ
müezzinliği 5 akçe, temcidhanlık 4
akçe, Aşirhanlık 7 akçe, kârîlik 5 akçe,
toplam 32 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

7

İkinci
müezzin

İkinci müezzin, salâ müezzinliği, akşam müezzinliği, temcidhanlık, aşirhanlık

Baş müezzinle aynı vasıflara sahip

Müezzinlik 8 akçe, akşam müezzinliği
4 akçe, temcidhanlık 4 akçe, aşirhanlık 7 akçe, toplam 26 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

8

Üçüncü
müezzin

Üçüncü müezzin, salâ müezzinliği, akşam müezzinliği, temcidhanlık, aşirhanlık

Baş müezzinle aynı vasıflara sahip

Müezzinlik 8 akçe, salâ müezzinliği
4 akçe, akşam müezzinliği 4 akçe,
temcidhanlık 4 akçe, aşirhanlık 7
akçe, toplam 26 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

9

Muarrif

Cuma günleri devirden sonra mutat olarak hizmetini yapmak

Akıcı, kolay anlaşılabilir ve güzel tabirler
kullanabilen, düzgün huylu, ibareleri düzgün
bir kimse

10 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

10

Naathan

Cuma günleri naat okumak

Bilgi sahibi, hoş sesli, makam bilen bir kimse

10 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

11

Muvakkit

Mushafların muhafızlığı, devirhanlık, mahfil-i
hümayun bevvaplığı

Namaz vakitlerini bilen, hizmetinde şanı
bilinen ve kâim olan, fenn-i irtifayı bilen,
hikmette eşsiz bir kimse

Muvakkitlik 20 akçe, mushaf muhafızlığı 5 akçe, bevvaplık 5 akçe, toplam
30 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

12

Birinci
kayyum

Mahfil-i hümayun muhafızı, cami sirâcı, vaiz ve
hatibin seccade muhafızı, cami kapısı bevvabı (caminin Humbaracılar Kışlası tarafından görünen
kısmı için), cami haremi ferraşı

Salih, âbid, mescitlerde inzivaya çekilmeyi
seven, kötülüklerden kendini temizleyen,
ümmetin salihlerinden, mert, temiz olarak
bilinen bir kimse

Riyaset 2 akçe, kayyumluk 8 akçe,
mahfil muhafızlığı 5 akçe, sirâcîlik
4 akçe, seccade muhafızlığı 3 akçe,
bevvaplık 3 akçe, ferraşlık 5 akçe,
toplam 30 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

13

İkinci
kayyum

Cami haremi sirâcı, mahfil-i hümayun ferraşı,
cami kapısı bevvabı (Caminin Lağımcılar Kışlası
tarafından görünen kısmı için), cami dışının mükebbiri, efşandan, cami halılarının muhafızı

Birinci kayyumla aynı özelliklere sahip bir
kimse

Kayyumluk 8 akçe, sirâcîlik 4 akçe,
bevvaplık 3 akçe,ferraşlık 3 akçe,
mükebbir 3 akçe, efşandan 3 akçe,
toplam 24 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

14

Üçüncü
kayyum

Minare sirâcı, devirhanlar buhûrisi, cami altındaki
muslukların ferraşı, caminin iki büyük şamdanının sirâcı

Birinci kayyumla aynı özelliklere sahip bir
kimse

Kayyumluk 8 akçe, minare sirâcı 4
akçe, buhûri 4 akçe, ferrâş 4 akçe,
şamdan sirâcı 3 akçe, toplam 23 akçe

3 çift fodla,
3 kap yemek

Vakfiyede yüzölçümünün toplamı 1335 zira’ olarak yazılmıştır. Toplama hatası olduğunu düşündüğümüzden doğrusu olarak toplam 1418 zira’ yazılmıştır.

D.1452, s. 14a-14b.

D.1452, s. 142a-150a. Tabloda geçen Muarrif: Hayır sahiplerinin adlarını sayan ve dua eden müezzin veya dervişlere verilen isimdir. Mehmed Fuad Köprülü muarrifi şöyle anlatmaktadır: “Muarrif1er, X uncu asır sonlarından beri iptida bir nevi müzekkir, vâiz gibi camilerde, mescitlerde hizmet eden bir smıftı; büyüklerin toplantılarında, bâzı dinî merasimde,
cenaze meclislerinde de onlar bulunurdu. Bu tâbirler uzun müddet birbirile müteradif gibi kullanıldı. Fakat XIII üncü asırdan sonra yavaş yavaş mııarrif ve müzekkirlerin vazifeleri ayrıldı.
Her muarrif ve müzekkir, bir nevi avam vâizi idi; fakat her vâiz muarrif veya müzekkir değildi. Anadoluda bilhassa XIV üncü asırda onların vazifeleri taayyün etti: Cuma günleri camide
tarifât söylemek…” (Mehmed Fuad Köprülü, “Vakfa Ait Tarihi Istılahlar Meselesi (Muarrif)”, Vakıflar Dergisi, S.1, VGM, Ankara, 1938, s. 131-138); Muvakkit: vakti tayin eden kimse.
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Tablo 14

Caminin hatibi, güzel sesli, nezaketli, âlim ve ibadet ehli, takva
ve züht sahibi olacaktır. Hatiplikle beraber sermahfillik görevini de yürütecektir. Hitabet hizmeti için 30, sermahfillik hizmeti için 10 olmak üzere günlük toplam 40 akçe ücret alacaktır.
Valide Sultan İmareti’nden 3 çift fodla ve 3 kap yemek tahsis
edilecektir.
Vaiz ve nasihlik vazifesini yapacak kişi meşayih sülalesinden,
âlim, arif, tefsir ve hadiste yetkin, sözü tesirli bir kişi olacak,
kendisine 40 akçe günlük ücret tahsis edilecektir. Ayrıca imaretten 2 çift fodla ve 2 kap yemek verilecektir.

Humbarahane Camii İçin Aydınlatma Tahsisatı126
Alınacak Malzeme

Miktar (Aylık)

Miktar (Yıllık)

39 vukıyye

429 vukıyye

Ramazan’da cami kandilleri
için zeytinyağı

43,50 vukıyye

43,50 vukıyye

Kandil gecelerinde cami
kandilleri için zeytinyağı

328,50 vukıyye

328,50 vukıyye

Mihrabın iki tarafının aydınlatılması için iki adet
büyük bal mumu

2x75 vukıyye

150 vukıyye

Camide bulunan şamdanlar için bal mumu

2 vukıyye

24 vukıyye

Ramazan haricindeki aylarda cami kandilleri için
zeytinyağı

Caminin birinci imamı aynı zamanda riyaset (baş imamlık),
devirhanlık ve kârîlik yapacak, kıraat ilmine vakıf, imamette
kudretli ve etrafınca takdir edilen bir kimse olacaktır. Yapacağı
hizmetlerin tümü için kendisine günlük 53 akçe ücret verilecek,
imaretten 3 çift fodla ve 3 kap yemek tahsis edilecektir.
İkinci imam, imamlığın yanında ikinci devirhanlık ve kârîlik
yapacak, imametin gerektirdiği fıkhi meseleleri bilen, hafız bir
kimse olacaktır. Hizmetleri için kendisine günlük 48 akçe ücret,
imaretten de 3 çift fodla ve 3 kap yemek verilecektir.

Valide Sultan, 9 Temmuz 1795 vakfiyesiyle Humbaracılar Kışlası arkasında Humbarahane Camii’nin birinci ve ikinci imamları için üst katta iki oda, sofa, abdesthane, tuvalet, alt katta ise
mutfak, tuvalet, bahçe, kömürlük, banyo, avlu, sokak kapısından
oluşan ve ortak kuyusu bulunan iki ev ile aynı caminin müezzin
ve kayyumlar için altlı üstlü iki oda yaptırmış, oturma hakkı bu
kişilere ait olmak üzere bu yerleri vakfetmiştir. Böylece Cami
görevlilerinin meşruta ihtiyacı karşılanmaya çalışılmıştır.127

Üçüncü devirhan hâfız bir kimse olacak, günlük 10 akçe ücret
ve imaretten 1 çift fodla, 1 kap yemek tahsisatı alacaktır.
Caminin birinci müezzini, sesi güzel, namaz vakitlerine riayet
eden, Bilâl-i Habeşî gibi ezan okuyabilen, hafız bir kimse
olacak, riyaset (baş müezzinlik), salâ müezzinliği, Ramazan’da
temcidhanlık ve aşirhanlık, ikindi namazlarından önce
Mülk suresini okuma vazifelerini yürütecektir. Bu görevleri
karşılığında günlük 32 akçe ücret, imaretten 3 çift fodla ve 3
kap yemek tahsisatı alacaktır.

24 Ocak 1797 tarihli vakfiye ile de, Hasköy Abdüsselam Mahallesi’nde yaptırmış olduğu menzili vakfetmekte, bu menzilin
oturma hakkını Humbarahane Camii baş kayyumuna vermektedir.128
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, her yıl Rebiyülevvel ayının on
iki, on üç veya on dördüncü gününde yani Peygamber Efendimiz’in doğum günü olan Mevlit Kandili’nde Hasköy’deki Humbarahane Camii’nde mevlit okutulması şartı yer almaktadır.
Okutulacak mevlitte vaiz, imam, müezzin, kayyum, muvakkit
gibi cami görevlileri yer almakta, mevlidhan, müveşşah gibi sair
hizmetliler de ayrıca görevlendirilmektedir. Görevlendirilen kişiler için 18.480 akçe, sair mevlit harcamaları için 125.520 akçe
her yıl tahsis edilmekte, toplam tahsisat yıllık 144.000 akçeyi
bulmaktadır. Mevlit kandili görevlileri ve ücretleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır.

Valide Sultan, mihrabın iki tarafının aydınlatılması için yıllık
150 vukıyye, cami şamdanlarında yakmak için de yıllık 24 vukıyye bal mumu tahsisatı yapmıştır.
Cami kandillerinde yakılmak üzere yılın 11 ayı için aylık 39 vukıyye, Ramazan ayı için 43,5 vukıyye, yine kandil geceleri için
yıllık 328,5 vukıyye zeytinyağı tahsis etmiştir.
Valide Sultan mübarek gün ve gecelere özel önem vererek kurduğu vakıf müesseselerinde bu gün ve gecelerin ihyası için
önemli tahsisatlar ayırmış, bu tahsisatları da vakfiyesinde açık
bir şekilde düzenlemiştir.

D.1452, s. 151a-152a.
D.1452, s. 123a-124a.
128
D.1453, s. 12a.
126
127
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Tablo 15

Humbarahane Camii’nde Mevlid-i Şerif Görevlileri ve Tahsisatları129
Görevli

Tutarı

Vaiz

3.000 akçe

Birinci imam

1.200 akçe

İkinci imam

1.200 akçe

Üç mevlithan

3x2.160=6.480 akçe

Mevcut bulunan Muvaşşahlar

1.800 akçe

Müezzinler

1.800 akçe

Kayyumlar

1.800 akçe

Muvakkit

1.200 akçe

Mevlid-i Şerifte hizmet eden görevlilere ödenecek
toplam ücret

18.480 akçe

Vesair bilcümle Mevlid-i Şerif harcamaları için

125.520 akçe

Mevlid-i Şerif harcamaları Genel Toplamı

144.000 akçe

Caminin Şeyh Galip tarafından kaleme alınan dört mısralık inşa kitabesi şu şekildedir:
Hazret-i vâlide sultân-ı Mihirşâh-‘alem
Yapdı çün lutf ile bir câmi’-i gerdûn-kirdâr
Okısun levhde târihini Gâlib ‘urefâ
Câmi’-i vâlide sultân ne mu’allâ âsâr
(1208/1793-94)130

129
130

D.1452, s. 150a-151a.
Muhsin Kalkışım (haz.), Şeyh Gâlîb Dîvânı, Akçağ Yayınları, İstanbul, 1994, s. 136.
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Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776 – 1826)
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C. Levent Kışla Camii
Mihrişah Valide Sultan, Humbaracılar Kışlası’nda olduğu gibi, Levent Kışlası’nda da bir cami yaptırmış ve 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyesiyle vakfetmiştir. Vakfiyede, Valide Sultan’ın Galata’ya bağlı İstinye nahiyesine tabi Levent Çiftliği denilen yerde bulunan mülk
arsası üzerine, günlük beş vakit, Cuma ve Bayram namazları kılınmak üzere kendi mallarıyla ahşap bir cami yaptırdığı ve vakfettiği
anlatılmaktadır.131 Vakfiyede belirlenen cami görevlileri, hizmetleri ve tahsisatları aşağıda tablolaştırılarak verilmektedir.

Tablo 16

Levent Kışla Camii Görevlileri ve Tahsisatları132
Görevli

131
132

Görev

Görevlide Bulunması
Gereken Özellikler

Diğer Görevleri

Günlük Ücret

Gür sesli, lisanı düzgün,
okuduğu hutbenin manasına
vakıf, âlim bir kimse

16 akçe

Sabah namazından sonra Yasin, öğle
namazından sonra Mülk, ikindiden
sonra Nebe Sûresi okumak

Âbid, zâhit ve âlim bir kimse

İmamlık 20 akçe, kârîlik: 5 akçe

Yasin, Mülk ve Nebe Sûrelerini okumak, Cumada sermahfillik yapmak

Âbid, zâhit ve âlim bir kimse

İmamlık 16 akçe, sermahfillik 4 akçe,
kârîlik 4 akçe

Cuma namazından
sonra vaaz vermek

Âlim ve fâzıl bir kimse

15 akçe

Talebeye fıkıh
dersi, Birgivi Risalesi vesair faydalı
ilimleri okutmak

Fâzıl bir kimse

15 akçe

Devirhan

Hafız bir kimse

8 akçe

7

Devirhan

Hafız bir kimse

8 akçe

8

Birinci müezzin

Ramazan’da teravih aralarında İhlas
ve temcit okumak, Cuma ve Bayram
müezzinliği yapmak

Hoş sesli, ezanı iyi okuyan
bir kimse

Müezzinlik 10 akçe, İhlashan ve
temcidhanlık 3 akçe, Cuma ve Bayram müezzinliği 2 akçe

9

İkinci
müezzin

Ramazan’da teravih aralarında İhlas
ve temcit okumak, Cuma ve Bayram
müezzinliği yapmak

Hoş sesli, ezanı iyi okuyan
bir kimse

Müezzinlik 10 akçe, İhlashan ve
temcidhanlık 3 akçe, Cuma ve Bayram müezzinliği 2 akçe

10

Birinci kayyum

Cami içi ve dışının Sirâcı, cami
kapısının bevvabı

Kayyumluk 10 akçe, cami sirâciliği 3
akçe, cami bevvaplığı 2 akçe

11

İkinci
kayyum

Cami ferraşı, minare sirâcı, hatip ve
vaiz kaliçesi muhafızı

Kayyumluk 10 akçe, cami ferraşlığı
ve minare sirâciliği 3 akçe, hatip ve
vaizin kaliçe muhafızlığı 2 akçe

12

Cuma Muarrifi

5 akçe

13

Naathan

5 akçe

14

Cuma ve
Bayram
müezzini

12 akçe

15

Muvakkit

12 akçe

16

Cami avlusu
ve kenefi
ferraşı

Avlu ferraşlığı 4 akçe, kenef ferraşlığı
6 akçe

1

Hatip

2

Birinci imam

3

İkinci imam

4

Cuma vaizi

5

Müderris

6

D.1453, s. 6a-6b.
D.1453, s. 22b-26b.
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Tablodan anlaşılacağı üzere camide, sesi kuvvetli, lisanı düzgün,
okuduğu hutbenin manasını bilen, ulemadan bir hatip, âbid,
zâhid, âlim iki imam, âlim ve fâzıl bir Cuma vaizi, iki hafız devirhan, hoş sesli ve ezanı bilen iki müezzin, Cuma günleri için
bir muarrif, bir naathan, bir Cuma ve bayram müezzini, olmak
üzere 12 kişi dini hizmetleri yerine getirmektedir. İki kayyum,
bir muvakkit ve bir cami avlusu süpürücüsü ve cami tuvaletlerinin temizleyicisi olmak üzere 4 kişi de caminin diğer hizmetlerini görmektedir. Böylece camide 11 farklı görev için toplam
16 görevli bulunmaktadır. Vakfiyede cami görevlileriyle birlikte
sayılan ancak cami bitişiğindeki sıbyan mektebinde görevli olan
iki kişi, aşağıda Levent Sıbyan Mektebi başlığı altında ele alınmıştır.

Tâk-ı ‘arş üzre yazılsun ana Gâlib târîh
Câmi’-i muhterem-i Vâlide Sultândur bu139
(1210/1795-96)
Şeyh Gâlib’in camiyle ilgili yazmış olduğu beyitlerden de anlaşılacağı üzere Levent Çiftliği Kışlası’nda Cezayirli Gazi Hasan
Paşa tarafından yaptırılmış olan bir mescit vardı. Nizâm-ı Cedit
kapsamında kışlanın asker sayısı ciddi anlamda artınca mescit
yeterli gelmemeye başladı. Bunun üzerine Mihrişah Valide Sultan tarafından Levent Çiftliği Kışla Camii yaptırıldı.

D. Vefa’da Büyük Han'da Mescit
Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, İstanbul’da Vefa semtinde, Şeyh Ebu’l-Vefa Camii yakınında inşa edilen büyük handa bir mescit bina edildiği ifade
edilmektedir.

III. Selim Mayıs 1807’de Kabakçı Mustafa isyanıyla tahttan indirilip Topkapı Sarayı’nda kafes hayatına döndürülmüş, IV.
Mustafa tahta çıkmıştır.133 Alemdar Mustafa Paşa’nın İstanbul’a
gelip III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak istemesi üzerine III.
Selim IV. Mustafa’nın emriyle 28 Temmuz 1808’de şehit edilmiş,
Alemdar Mustafa Paşa’nın girişimiyle aynı gün II. Mahmud
tahta çıkarılmış, bu sefer IV. Mustafa kafes hayatına döndürülmüştür.134 Alemdar Mustafa Paşa da Sadrazamlığa atanmıştır.

Mescitte 4 farklı görev için 2 kişi görevlendirilmiştir. Mescit
görevlileri, ücretleri ve tahsisatları aşağıda 17 no.lu tabloda,
mescit ihtiyaçları için yapılan tahsisat ise 18 no.lu tabloda yer
almaktadır.
Tablo 17
Büyük Handaki Mescit Görevlileri ve Tahsisatları140

15 Kasım 1808’de Yeniçeriler Bâbıâli’yi basıp Alemdar Mustafa Paşa’nın konağını kuşatmışlar, yeniçeriler içeriye girmek
üzereyken Alemdar Mustafa Paşa cephaneliği ateşe vererek
yüzlerce yeniçeriyle birlikte kendisi de şehit olmuştur (16 Kasım 1808).135 Yeniçeriler durmamış, Nizâm-ı Cedit’in Selimiye
Kışlası, Matbaa, Azatlı Baruthanesi gibi önemli kurumlarına
saldırmış ve tahrip etmişlerdir. Levent Çiftliği de bu talandan
nasibini almış, yeniçeriler tarafından ateşe verilerek yağmalanmış136, kışladan günümüze herhangi bir şey kalmamıştır.137
Levent Çiftliği Kışlası ve diğer yapılarıyla ilgili olarak elimizde
Mahmud Râif Efendi’nin Nizâm-ı Cedit’e dair “Nizâmât-ı Mülkiye” olarak isimlendirilen kitabının Fransızca tıpkıbasımında
yer alan gravürü bulunmaktadır.138

Görevli
1

2

Diğer
Görevleri

İmam

Müezzin

Aranan
Özellikler
Hafız bir
kimse

Kayyum,
türbedar

Görev

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek

15 akçe
Mescidin
müezzinlik ve
kayyumluğu ile
mescidin yakınındaki türbenin
türbedarlığı

13 akçe

1 çift fodla,
1 kap
yemek

Tablo 18
Büyük Handaki Mescit İçin Aydınlatma Tahsisatı141

Kışlayla birlikte, Valide Sultan’ın ahşaptan yaptırdığı Levent
Çiftliği Kışla Camii de yanmış ve yok olmuştur.

Alınacak Malzeme

Miktar (Aylık)

Mescit ve türbedeki kandiller için
zeytinyağı

Şeyh Gâlib caminin yapılışıyla ilgili aşağıdaki beyitleri kaleme
almıştır.

Türbedeki şamdanlar için bal mumu

Mescid-i muhtasar-ı Gâzî Hasan Paşanun
Şimdi nev-tarh-ı Mihirşâh-ı felek-şândur bu

Mescit mihrabının aydınlatılması
için iki adet bal mumu

Miktar (Yıllık)
40 vukıyye

1,5 vukıyye

18 vukıyye
2x5=10 vukıyye

Kıldı bâ-emr-i hümâyûn-ı Selîm Han tevsî
Cây-ı güncâyiş-i ecnâd-ı firâvândur bu
Ahmet Refik Altınay, Kabakçı Mustafa, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2010, s. 75.
Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadîka…, s. 549.
135
Kemal Beydilli, “Alemdar Mustafa Paşa”, DİA, C. 2, TDV Yayınları, İstanbul, 1989, s. 365.
136
Georg Oğulukyan (Ermenice’den çev. H. Andreasyan), Georg Oğulukyan’ın Ruznâmesi 1806-1810 İsyanları III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmud ve Alemdar Mustafa Paşa, Edebiyat
Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1972, s. 45.
137
Kemal Beydilli, Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776 – 1826), Eren Yayıncılık, İstanbul, 1995, s. 94.
138
Kemal Beydilli - İlhan Şahin, Mahmud Râif Efendi ve Nizâm-ı Cedîd’e Dair Eseri, TTK Yayınları, Ankara, 2001, s. 237.
139
Abdülkadir Gürer, Şeyh Gâlib Divânı (İnceleme Metin), yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993, s. 186.
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D.1452, s. 159b-160a.
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D.1452, s. 160a-160b.
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3. EĞİTİM MÜESSESELERİ

Tablo 20
Aksaray’daki Sıbyan Mektebi Tahsisatları144

Valide Sultan, vakıf eğitim hizmetleri kapsamında Aksaray, Levent ve Eyüp’te üç sıbyan mektebi yaptırmış, bunların görevlilerini ve tahsisatlarını belirlemiştir. Ayrıca Eyüp Camii’ndeki
kitaplığa 247 cilt kitap vakfedip, kütüphanenin görevlilerini atamış, tahsisatını belirlemiştir.

Harcama Türü

A. Aksaray’da Sıbyan Mektebi
Hadîkatü’l-Cevâmi’ adlı 1865 tarihli eserde, Aksaray’da doğmuş olan Mehmed Paşa’nın burada bir cami ve etrafında çeşme,
mektep ve zaviyeden oluşan küçük bir külliye kurmuş olduğu
bilgisi yer almaktadır.142

Görevlide Bulunması
Gereken Özellikler

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek

1

Hoca

Çocuklara
Kur›ân-ı
Kerim
öğretmek

Hafız, salih, mütedeyyin,
muallim ve davranışlarıyla
örnek olabilecek bir kimse

15 akçe

1 çift fodla,
1 kap
yemek

2

Mektep
halifesi

Çocuklara
ders talim
ettirmek

Kabiliyetli bir kimse

8 akçe

1 çift fodla,
1 kap
yemek

3

Üstad
hattat

Çocuklara
hat meşk
ettirmek

Hattatlıkta mâhir bir kimse

15 akçe

3 çift fodla,
1 kap
yemek

100’er para giyecek ve 20’şer para ayakkabı
parası

Ayrıca dağıtım vaktinde

Mektep hocasına 10 kuruş, mektep halifesine 5 kuruş

Her sene kış mevsimi yaklaştığında mektebe

10 kuruşluk kömür

1790 tarihli vakfiyede, Mehmed Paşa tarafından yaptırılan ve
zamanla yok olan sıbyan mektebinin arsa mülkiyeti hakkında bilgi verilmemekle birlikte, Mehmed Paşa Külliyesi’nin bir
parçası olan sıbyan mektebinin vakfın kullanımında olan bir
arsa üzerinde inşa edilmiş olduğu ortadadır. 1795 tarihli vakfiyede ise mektebin arsa mülkiyetinin Mihrişah Valide Sultan’a
ait olduğu ifade edilmektedir. Bu iki farklı anlatım sanki 1790
tarihli vakfiyede ihya edildiği anlatılan ve Mehmed Paşa Camii
civarında olduğu ifade edilen Mehmed Paşa Vakfı’na ait sıbyan
mektebi ile 1795 tarihli vakfiyede Mehmed Paşa Camii civarında Mihrişah Valide Sultan’ın mülk arsasına inşa edilen sıbyan
mektebinin farklı olduğu, yani iki farklı sıbyan mektebinin olduğu gibi bir intiba oluşturmaktadır. Ancak, 1790 tarihli vakfiyede sıbyan mektebi personeli belirlenip, hoca, talebe ve mektep ihtiyaçları için tahsisat ayrılırken, 1795 tarihli vakfiyede her
hangi bir personel ataması yapılmamakta, bilakis 1790 tarihli
vakfiyede belirlenen mektep personeline Eyüp İmareti’nden yemek tahsisatı yapılmaktadır.

Tablo 19
Aksaray’daki Sıbyan Mektebi Görevlileri ve Ücretleri143
Görev

Mektebe devam eden 30
çocuğun her birine
her yıl Ramazan-ı Şeriften
önce

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait 1795 tarihli vakfiyede ise,
1790 tarihli vakfiyeye atıf yapılarak yeniden inşa edilen Mehmed Paşa Camii’nden bahsedilmekte, akabinde de cami civarındaki Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk arsa üzerinde Valide
Sultan’ın malıyla bir sıbyan mektebi yaptırıldığı söylenmektedir.145

Valide Sultan’ın ilk vakfiyesi olan 1790 tarihli vakfiyede, harap
olan ve yangında tamamen yok olan Mehmed Paşa Camii’yle
birlikte, yine Mehmed Paşa tarafından yaptırılan ve harap olan
sıbyan mektebinin yeniden ihya edildiği anlatılmaktadır. Vakfiyede, ihya edilen sıbyan mektebi için hoca, halife-i mektep ve
hat üstadı olmak üzere 3 personel görevlendirilmekte, bunların
yapacakları hizmetler, personelde aranacak özellikler ve hizmetleri karşılığında alacakları ücretler belirlenmektedir.

Görevli

Harcama Tutarı

Yine aynı vakfiyede, sıbyan mektebinin öğrencileri, hocaları ve
mektep ihtiyaçlarının karşılanması için tahsisat ayrıldığı görülmektedir. Mektepte 30 öğrenci eğitim görecek ve her yıl kendilerine giyecek ve ayakkabı bedeli ödenecektir.

Tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde, 1790 tarihli vakfiyede adı geçen ve Mehmed Paşa Vakfı’na ait olup Mihrişah
Valide Sultan tarafından yeniden inşa edilen sıbyan mektebi ile
1795 tarihli vakfiyede adı geçen sıbyan mektebinin aynı mektepler olduğu anlaşılmaktadır. Eğer ayrı bir sıbyan mektebi olsaydı 1795 ve daha sonraki vakfiyelerde ayrıca mektep personeli belirlenmesi gerekirdi.

Ayvansarayî Hüseyin Efendi, Hadîka…, s. 236.
D.1451, s. 9b-10b. Görevlilere imaretten yemek tahsisatı için bkz. D.1452, s. 163b-164a.
144
D.1451, s. 10b.
145
D.1452, s. 8b-9a.
142
143
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Mihrişah Valide Sultan Vakfı

B. Levent Çiftliği’nde Sıbyan Mektebi

D. Eyüp Sultan Camii’nde Kitaplık

Valide Sultan, Levent Çiftliği Kışlası’nda yaptırdığı ahşap caminin bitişiğinde bir de ahşap sıbyan mektebi yaptırmıştır. Mektepte bir muallim ve bir halife-i mektep olmak üzere iki kişi
görevlendirmiştir. Hâfız olma şartı bulunan muallim aynı zamanda mektebin bevvaplığını yerine getirecektir. Halife-i mektep ise ayrıca ferraşlık hizmetini yerine getirecektir.

Valide Sultan, mushaflar ve muhtelif ilim dallarından oluşan
ikiyüzkırkyedi ciltlik kitabı vakfetmiş, bu kitaplar Eyüp Sultan
Camii’nin içinde sol tarafta bulunan iki dolaba konulmuş, dolaplar kütüphane olarak kullanılmıştır. 148

Tablo 21
Levent Çiftliği’ndeki Sıbyan Mektebi Görevlileri ve Tahsisatları146
Görevli

Diğer
Görevleri

Aranan
Özellikler

Günlük Ücret

1

Muallim

Mektep kapısının bevvabı

Hafız bir
kimse

Sıbyan muallimliği
30 akçe, bevvaplık
2 akçe

2

Mektep
halifesi

Mektep ferraşı

Kabiliyetli
bir kimse

Mektep halifeliği
18 akçe, ferraşlık
2 akçe

Alemdar Mustafa Paşa’nın öldürülmesi sonrasında yeniçeriler
tarafından Kasım 1808’de Levent Çiftliği Kışlası’nın yakılması
sırasında147, Mihrişah Valide Sultan tarafından yaptırılmış ve
vakfedilmiş olan ahşap sıbyan mektebi de yok olmuştur.

Eyüp Sultan Camii’nde kitaplık olarak kullanılan dolaplar

C. Eyüp’te Sıbyan Mektebi
Valide Sultan’ın Eyüp’te yaptırdığı sıbyan mektebi külliyenin
bir parçası olduğundan “Eyüp Mihrişah Valide Sultan Külliyesi” başlığı altında ele alınmıştır. Ancak vakfın kurduğu eğitim
müesseselerini bütüncül olarak görebilmek için burada da zikredilmektedir.

El-Abdü’l-müznib
Muhammed Sadullah. Gufira leh.
1215

Kütüphane için iki hâfız-ı kütüp görevlendirilmiştir. Kütüphane
Cuma günü hariç her gün güneşin doğumunda açılacak, ikindi
vaktine kadar açık kalacaktır. Kitaplar kütüphane dışına çıkartılmayacak, kütüphanenin açık olduğu zamanlarda talebelerin
kullanımı için çıkartılacak ve yerine konulacaktır. Birinci hâfız-ı kütüp ulemadan bir kimse olacak ve günlük 40 akçe ücret
ile imaretten iki kap yemek alacaktır. İkinci hâfız-ı kütüp ise
fâzıl bir kişi olacak, günlük 35 akçe ücret ve imaretten iki kap
yemek alacaktır. Birinci hâfız-ı kütüp vefat ederse ikincisi yerine geçecek, görevlendirilecek başka bir kişi ikinci hâfız-ı kütüp
olacaktır.149
D.1453, s. 25a-25b.
Oğulukyan, Georg Oğulukyan’ın…, s. 45.
148
D.1455, s. 9a-9b.
149
D.1455, s. 27a-27b.
146
147
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Dönemin tanınmış divan şairlerinden Surûrî, Valide Sultan’ın
kitap vakfıyla ilgili şu manzum tarihi söylemiştir:

462 cilt kitaba ulaştığı
belirtilmektedir.

Satr-ı târîhin Surûrî harf-i menkût île yaz
Vâlide Sultân kütüb vakf etdi nakd-i cûd ile150

Bu cümleden anladığımıza göre vakfiyede
belirtilen 247 cilt kitap
vakfından sonra kitaplığa Valide Sultan’ın
kethüdası
Ataullah
Efendi tarafından da
epeyce bir kitap ilave
edilerek kitap sayısı
462 cilde ulaşmıştır.

II. Abdülhamit döneminde İstanbul ve Bilâd-ı Selâse kütüphanelerinde bulunan kitaplarla ilgili yapılan kataloglama çalışmalarında151 Mihrişah Valide Sultan Kütüphanesinin de katalog
çalışması yapılmıştır. Devr-i Hamîdî Katalogları başlığı altında
yayımlanan 40 defterden birisi de Defter-i Kütüphane-i Mihrişah Sultan’dır.

Kitaplar üzerindeki Mihrişah
Valide Sultan Vakfı mührü

Defterde verilen sonuç
tablosuna göre Mihrişah Valide Sultan Kütüphanesindeki kitapların türlerine göre dağılımı; 1 Kur’ân-ı Kerim, 3 kıraat, 40
tefsir, 3 usul-ü hadis, 41 hadis-i şerif, 62 fıkıh, 133 edebiyat, 18
akait ve kelam, 100 tarih, 10 belagat, 17 nahiv, 5 sarf, 13 lügat ve
bunlardan bazılarının 16 mükerrer nüshası şeklindedir.152
Eyüp Cami’nin sol tarafında yer alan iki dolapta bulunan kitaplar, 1924’te Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne, 1957 yılında Süleymaniye Kütüphanesine nakledilmiş ve halen buradadır.153
Eyüp Camii içerisinde sol tarafta bulunan ve kütüphane
olarak kullanılan dolaplar günümüzde rahle dolabı olarak
kullanılmaktadır.

4. SOSYAL MÜESSESELER
Mihrişah Valide Sultan Vakfı dini ve eğitim hizmetlerinin yanı
sıra, toplumun sosyal ihtiyaçlarını da karşılamak üzere çeşitli
sosyal müesseseler inşa etmiştir. Bu müesseseler aşağıda su müesseseleri, meşruta ve hamam başlıkları altında incelenecektir.

A. Su Müesseseleri

Defter-i Kütüphâne-i Mihrişah Sultan / Süleymaniye Kütüphanesi

Valide Sultan’ın kurduğu vakıfta su müesseseleri ve vakıf sular
çok önemli bir yer tutmaktadır. Valide Sultan Bahçeköy’de Valide Bendi’ni yaptırarak şehre su taşımış, suyolları inşa etmiş,
harap olan suyollarını tamir ettirmiş, şehir içine taşıdığı vakıf
suları kendi yaptırdığı veya başka vakıflara ait cami, çeşme, sebil ve hamam gibi yerlere bağlatmıştır. Suyollarının bakımı için
görevliler tayin etmiş, çeşme ve sebillerin taslarını yerine koymak ve muhafaza etmek üzere taskeşler görevlendirmiştir.

1310 tarihli olarak yayımlanan 76 sayfalık defterin 68. sayfasında Eyüp Sultan Camii’nin sol tarafındaki iki dolapta bulunan
kitapların Mihrişah Valide Sultan Hazretleri ile kethüdası merhum Ataullah Efendi tarafından vakfedildiği, kütüphanenin

Vakfiyelerde, Valide Sultan tarafından yaptırılmış olduğu belirtilen farklı yerlerde 12 çeşme ve 2 sebil bulunmaktadır. Kendi
yaptırdığı veya diğer vakıflar tarafından yaptırılan cami, çeşme,
sebil ve hamam gibi yerlere bağlanmak üzere 113 masura su
vakfetmiştir.

Erdem Yücel, “Vakıf Yapan Kadınlar”, Hayat Tarih Mecmuası, C. 1, S. 2, Mart 1971, İstanbul, s. 47.
Ali Toksarı, “Katalog”, DİA, C. 25, TDV Yayınları, İstanbul, 2002, s. 27.
152
Defter-i Kütüphane-i Mihrişah Sultan, Artin Asaduryan Basımevi, İstanbul, 1310, s. 68.
153
Parlak, “Mihrişah Vâlide…”, s. 44.
150
151
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Mihrişah Valide Sultan Vakfı

a. Valide Bendi
a.a. Bendin Yapılışı
Sultan I. Mahmud Bahçeköy’de eski su bendi olarak anılan, günümüzde ise Topuzlu Bent diye bilinen bendi yaptırmıştır. Bu bentten,
validesi Saliha Sultan’ın Beyoğlu’nda yaptırdığı makseme kadar suyolları yaptırarak Galata, Tophane, Beşiktaş vesair yerlere yirmi üç
lüle beş masura su akıtmıştır. Ancak, bendin küçük, derelerinin az
olması sebebiyle yeterli akıntı oluşamamıştır. Yine bent duvarlarının harap olmasıyla toplanan su azalmış ve zayi olmuştur. Bentten
Beyoğlu’nda bulunan makseme gelene kadarki suyolları tamamen
harap olmuş, kışa kadar toplanan suların çoğu zayi olduğundan
Beyoğlu maksemine gelen suyun miktarı 8 lüleye düşmüş, su tayin
edildiği yerlere yetmez hale gelmiş, ahalinin zora düşmesine sebep
olmuştur. Bunun üzerine III. Selim kanalları tamir ettirmiş, Acıelma denen yerde yeniden su kuyusu bina etmiş, eski su mecrasını
tanzim etmiştir. Böylece Beyoğlu maksemine gelen suyun miktarı
16 lüleyi geçmiştir. Ancak, I. Mahmud Bendi’nin duvarları harap
olduğundan toplanan su yaz ortasına kadar tayin edilen yerlere
yetmiş, yaz ortasından sonra tamamen kesilerek yine ahalinin zora
düşmesine neden olmuştur.
Mihrişah Valide Sultan bu zorlukları ortadan kaldırmak, yaz kış
suyun tayin edilen yerlere tam olarak akmasını sağlamak, İstanbul Bendi’nde su azlığı meydana gelmesi halinde İstanbul halkının
zora düşmesine mani olmak maksadıyla, I. Mahmud tarafından
Bahçeköy sınırında Eskibağlar Deresi denilen yerde bina edilen
eski bentle, Sultan Mehmed Han’ın validesi Hatice Sultan’ın 1074
senesinde inşa ettirdiği Valide Havuzu diye bilinen küçük dere havuzu arasında, Arabacıoğlu Mandırası Deresi denilen yerde, Sultan
Beyazıt Vakfı mütevellisinin izniyle büyük yeni bir su bendi inşa
ettirmiştir. Yaptırdığı su bendi ile I. Mahmud Bendi arasında da
yeniden kuyu ve kanallar yaptırmıştır. Su bendini, su kanallarını ve
yeni bentten I. Mahmud Bendi’ne bağlanan 23 lüle mülk mâ-i lezizi
24 Ocak 1797 tarihli vakfiyeyle vakfetmiştir. 154
Mihrişah Valide Sultan Bendi’nden Sultan I. Mahmud Bendi’ne
bağlanan 23 lüle mülk suyun 16 lülesi, I. Mahmud Han’ın önceden
belirlediği eski yerlere sarf olunmaktadır. Kalan 7 lüle suyun 2 lülesi mecra hakkı olarak I. Mahmud suyoluna katılıp önceki yerlere
bağlanmaktadır. Vakfiyeye göre, kalan 5 lüle su, Beyoğlu maksemine bağlanacak, buradan da Valide Sultan’ın dilediği yerlere akıtılacaktır. 155
Mimari açıdan da bir şaheser olan Valide Bendi, saraya bağlı mimarlardan Mimar Kirkor Amira Balyan tarafından tasarlanmıştır.156 Belgrad ormanlarında yer alan ve İstanbul’un su ihtiyacını
karşılamada hayati öneme sahip olan Valide Bendi, yedi bendin
içerisinde zarafetiyle dikkat çekmektedir.

D.1453, s. 6b-9b.
D.1453 s. 19a-20a.
156
Davut Hut, İstanbul’un 100 Su Yapısı, İBB Kültür A.Ş. Yayınları, İstanbul, 2010, s. 55.
154
155
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Mihrişah Valide Sultan Bendi

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Valide Bendi’nin kitabesi şair Ârif tarafından kaleme alınmış
olup 34 beyitten oluşmaktadır. Bendin tam ortasında yer alan,
3,40x1,90 metre ölçülerinde olan ve celî talikle yazılan mermer
kitabe şu şekildedir:

Tavassut etdi mâbeyne bu nev-bend anlara verdi
Su sızmaz safvet ü sermâye-i âb-ı firâvânı
Bunun (?) şânı su koydu başına hep sedlerin yekser
Nakş-ı ber-âb etdi şöhret-i mecmû’-ı bendânı

Meâb ü melce-i kevnin, mülûkun mâbihi-l fahrı
Savâb-endîşi şâhânın, cihânın zıll-ı Yezdân’ı

Zuhûrat istemez bu mâ, belağdır vâridâtı çün
Taşıp eyler dü bende bahş hevâ-yı dürr-i bârânı

Meârib menheli âmâl, cû-yi cûd-i yenbû’î
Muhît-i ma’delet Sultân Selîm Hân-ı cihân-bânı

Yapıldı ceyşe çün Tophâne’de meştâ vü ser-pâgâh
Asâkir mevc urup akdı gelüp doldurdu her yânı

Hurûş-ı bahr-ı cûşâ-cûş u feyzâ feyz-i eltâfı
Eder serşâr havz-ı Nîl kâm ü mâye cûyânı

Tekessür etdi riş-veş nâs füshat buldu ol belde
Güzel ma’mûr oldu lutf-i şehle çâr erkânı

Eb u ceddine rahmetler o kulzüm-şevketin şimdi
Zemânında suyuna girdi devlet buldu sâmânı

Kadîmî mâ kifâyet etmedi sükkânına ammâ
Anınçün mehd-i ulyâ oldu bu sedd-i nevî bânı

Serâpâ zihni hayra olduğuyçün mâ gibi mâil
Zehî pür-âb ü tâb ü revnak-efzâ oldu ezmânı

Bu bend irvâ eder Tophâne vü İstanbul’u sanma
Kılar tâ mâverâ-yı nehre dek reyyân, atşânı

Hele hakk eyledi ser çeşmesi ashâb-ı hayrâtın
Cenâb-ı vâlidesi Mihrişâh Sultân-ı zîşânı

Cihanda ba’dezîn olmaz sadâ-yü’l-atş-mesmû’
Susup herkes su uyur gibi asûde dil ü cânı

O ümmi’l-mü’mininin hep zülâl-meşreb-i sâfı
Revândır sû-be-sû icrâ-yı âsâra, hırâmânı

Bu seddin çağlıyan şirin miyâhı sükker-âsâdır
Sorulsun zemzeme, bu bende midir pây-i cevlânı

Ser-i dest-i atâyâ-rîzi, zer-mizâb-ı re’fetdir
Ki ânın cedvel-i sîmîni iğna etdi devrânı

Iyân ayne’l-yakîn aynüü’l-hayâtın aynıdır bu bend
Revâ Hızr olsa mîrâbı, zehî mecrâ-yı nûrânî

Bu demde cûşiş-i selsâl ü cârî himmet-i pâki
Azîm bend yapdı deryâ kıldı seyl ü cûy-ı bârânı

Tükendi gitdi âb ü dânesi İskenderin yohsa
Gelüp olurdu bu bendin subaşısı şitâbânı

Su gibi genc mâlâmâl mâlı dökdi, bezl etdi
Zehî bir mecma’-ı mâ kıldı inşâ, ol kerem-kânı

Edüp derkâr-ı ayn-ı iltifât şâmilin rıdvân
Hamâ-yı bendin olsun ser-korucu vü nigehbânı

Revân-âb-ı bekâ buldu, cihâna tâze cân verdi
Azîz olsun su mânend ol hayât ü rûh-i insânı

İlâhî âb-ı rû-yı saltanat, şâh-ı cihân-bânın
Boğulsun lücce-i gamda serâpâ ehl-i udvânı

Za’îf zencîr-i mevc, âciz olunca zabtdan mâ’ı
Müessis, bende çekdi etdiğiyçün böyle tuğyânı

Husûsen maksem-i hayrât ü âsâr-ı Vâlide Sultân
Ola dilsîr-i ömr-i sermedî bâ-feyz-i Rabbânî

Hoşâ zî-bende bend ü dil-küşâ sedd-i sedîd elhak
Ulüvv-i tâkı, pest etdi sümüvv-i çarh-ı gerdânı

Kalem bende edince vasfını bend-i cedîdin gûş
Ceriyyü’l-âde sundı ağzı ol dem oldu hayrânı

Edüp hedm sedd-i İskender halîc açmak değil san’at
Hüner bir böyle sed çekmekde pîş-i bahre âsânı

Zülâl-i Bâri’de dil teşne-âsâ şevk ü hâhişle
Devâ-bihî mısrâ’-ı târîh inşâd etdi şâyânî

Halâvetde çağında bir içim sudan eazz oldu
Bu hoş bend-i bülend ü dil-pesend-i kand-efşânı

Acep dilcû-ter oldu her biri Ârif selâsetle
Bu ancak feyz-i Bârî’dir, değildir yâve-sencânî :

İki bend-i kadîm olmuşdu, za’f-ı mâyeden evvel
Şeker âb sûretinde, birbirine yokdu dermânı

157

Misâl-i yemm verince Vâlide Sultân ihsânı
Bu vâlâ sed tutup bend etdi hakkâ âb-ı hayvânı157
1211 (Milâdî 1797)

M. Şinasi Acar, Bentler ve Sinan’ın Suyolu, Biryıl Kültür Sanat Ltd. Yayınları, İstanbul, 2010, s. 26. (Kitâbe transkripsiyonu yeniden gözden geçirilmiştir).
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c.c. Eyüp’te Sıbyan Mektebinin Altındaki Çeşme

İbrahim Hilmi Tanışık’ın 1943 tarihli İstanbul Çeşmeleri kitabında çeşme kitabesinin metni yer almaktadır. Altı mısralık kitabe şu şekildedir:

Bu çeşme, külliye içerisinde mütalaa edildiğinden külliye başlığında incelenmiştir.

Lutf-ı Yezdân Vâlide Sultân Efendi kim anın
Hasbeten-li’llâh olan bu çeşmesi ayn-ı behîc

c.d. Levent Çiftliği Kışlası Yakınında Mihrişah Valide
Sultan Çeşmesi

Bir içim su yoğiken bu arsa-i mahrûkada
Ayn-ı ihsânı âleme mâ-i Meric

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle, Valide Sultan tarafından Levent Çiftliği yakınında bir hamam ve çeşme yaptırılarak vakfedilmiştir.160 Levent Çiftliği’nin Kasım 1808’de yeniçeriler tarafından yağmalanıp yakılması sırasında bu çeşmenin de yok
olduğu düşünülmektedir. Yeri belirlenememiştir.

Geldi üçler da’vet-i atşâna Es’ad söyledi
Mâder-i Sultân Selîm’in çeşmesinden zemzem iç 163
1208 (1793)
Çeşme günümüzde Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Haliç Yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır. Yarıdan çoğu toprak
altında kalmış, kitabesi olmayan bir vaziyette yok olmak üzereyken 2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından
restore edilerek ortaya çıkarılmış, Tanışık’ın belirttiği kitabe
çeşmeye yerleştirilmiştir.

Şeyh Galip Divanı’nda yer aldığı şekliyle Levent Çeşmesi’nin
kitabesi şöyledir:
Hazret-i Vâlide Sultân-ı Mihirşâh-ı benâm
Yapdı bu çeşme-i pâkizeyi gâziler içün
Dehen-i lülesi şekker gibi eyler takrîr
Bir nümûne sorana çâşnî-i Kevser içün
Ömrü mevfûr ola hem hâsıl-ı ömrü mesrûr
Bezl-i mâl eyledi hoşnûdî-i peygamber içün
Çâr-yâr avni ile söyledi Gâlib târîh
Çeşme-i Vâlide Sultân yeni leşker içün161

c.e. Hasköy Humbaracılar Kışlası Duvarında Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi
Valide Sultan, vakfiyede geçen dükkânların karşısında, Humbarahane Kışlası duvarına bitişik bir çeşme yaptırmış ve bu çeşmenin bina ve arsasını vakfetmiştir. 162
Çeşmenin iki yanında yer alan ve Humbarahane Kışlası’nın
duvar bağlantı kalıntıları olduğu anlaşılan çeşmeye bitişik taşlar
halen görülebilmektedir.

Restorasyon öncesi ve sonrası

D.1452, s. 24b.
Muhsin Kalkışım (haz.), Şeyh Gâlîb Dîvânı, Akçağ Yayınları, İstanbul, 1994, s. 135-136.
162
D.1452, s. 124b-125a.
163
İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri Beyoğlu Üsküdar Cihetleri , C. II, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 153; Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri, Arıtan Yayınevi,
İstanbul, 1993, s. 601.
160
161
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c.f. Hasköy’de Gümüşhane Bitişiğinde Mihrişah Valide Sultan Çeşmesi

Tanışık’ın ifadelerinden bu çeşmenin, Hasköy’de Abdüsselam
Camii Mezarlığı önünde olduğu belirtilen, kitabesinde “…Mâder-i Sultân Selîm’in çeşmesinden zemzem iç” yazılı çeşme olduğu söylenebilir.

Hasköy Gümüşhane bitişiğinde inşa edilen çeşme 9 Temmuz
1795 tarihli vakfiyeyle vakfedilmiştir.164 Tanışık’ın İstanbul Çeşmeleri kitabında Mihrişah Valide Sultan tarafından Hasköy’de
yaptırılan iki farklı çeşmeden bahsedilmektedir. Tanışık’ın verdiği bilgiye göre çeşmelerin ilki Hasköy Halıcıoğlu’nda Abdüsselam Camii Mezarlığı önünde olup kitabesi şöyledir:

c.g. Üsküdar Karacaahmet’te Mihrişah Valide Sultan
(Fatma Sultan) Çeşmesi
Valide Sultan, Üsküdar Karacaahmet’te bir çeşme yaptırmış, bu
çeşmeden hâsıl olan sevabın vefat eden kızları Hibetullah Sultan ve Fatma Sultan’ın ruhlarına hediye olunmasını şart koşmuştur. 167

Geldi üçler da’vet-i atşâna Es’ad söyledi,
Mâder-i Sultân Selîm’in çeşmesinden zemzem iç
Tanışık’ın aktardığına göre ikinci çeşme Halıcıoğlu Hasköy yolu
üzerinde olup kullanılamaz durumdadır. Çeşmenin tarih beyti
şöyledir:

Üsküdar Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan çeşme dönemin mimari üslubuna uygun olarak Barok tarzında yapılmıştır. Yapımında som mermer kullanılan çeşmenin iki yanında
dinlenme amaçlı nişler bulunmaktadır. Çeşme saçaklı olarak
yapılmış olup çatılıdır. Çeşme kitabesinde, bu çeşmenin Fatma
Sultan’ın ruhu için yaptırıldığı ifade edilmektedir. Çeşmenin alnında bulunan ve Sünbülzâde Vehbî tarafından kaleme alınan
24 mısralık kitabe şu şekildedir:168

Nâs’a işrâb eyle Zihnî tam târihin ânın,
Tarh-ı dilcû çeşme-sâr-ı mâ-i sâf-ı bî adîl”165
Affan Egemen, İstanbul’un Çeşme ve Sebilleri kitabında, bahsi
geçen bu çeşmeleri aradığını fakat bulamadığını belirtmiştir.166
Tanışık’ın verdiği bilgiye istinaden Halıcıoğlu’nda Abdüsselam
Sokak’ta bulunan Abdüsselam Camii çevresinde saha araştırması yapılmıştır. Bu yer, Valide Sultan’ın Humbaracılar kışlası
duvarındaki çeşmesinin karşı çaprazında bulunmaktadır. Camii bahçesinin bitişiğinde, üzeri sıva ve boyayla kapatılmış,
teknesi, aynası, musluğu ve kitabesi olmayan, dışarıdan bakıldığında düz duvar gibi görünen ancak dikkat edildiğinde
boya altında “Halk Çeşmesi
1989 (?) ” ifadesi yazılı muattal bir çeşmeye rastlanmıştır.
Vakfiyede verilen bilgiler ve

Cenâb-ı Valide Sultân hayr-ı âsâr-ı zîşân kim
Rızâ-yi cû-yı Hudâ müstağrak-ı ihsânıdır ekvân
İnâyet-i menba’ı Sultân Selîm’e mehd-i ulyâdır
Aceb mi cûy-bâr-ı lutfi olsa böyle bî-pâyân
Füyûzât-ı himemdir muktezâ-yı meşreb-i sâfî
Hulûs ile ider icrâ-yı şükr-i ni’met-i Yezdân
Sebîl-i Hak’da ez-cümle idüb bu çeşmeyi bünyâd
Zülâl-i cûdi kıldı teşnegân-ı himmeti reyyân
Bu cây-i behçet-efzâyı kılub Cennet gibi şâdâb
Sanursun selsebîlin aynın itdi sû-be-sû cûyân

Halıcıoğlu Abdüsselam sokakta, Abdüsselam Camii bahçesi altındaki muattal çeşme

D.1452, s. 125a.
Tanışık, İstanbul Çeşmeleri…, C. II, s. 151-153.
166
Egemen, İstanbul’un…, s. 601-601.
167
D.1453, s. 30a-30b.
168
Tanışık, İstanbul Çeşmeleri…, C. II, s. 386; Egemen, İstanbul’un…, s. 600; Mehmet Nermi Haskan, Yüzyıllar Boyunca Üsküdar, C. 3, Üsküdar Belediyesi Üsküdar Araştırmaları Merkezi,
İstanbul, 2001, s. 1121.
164
165
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Sevâbın Fâtıma Sultân’a ihdâ eyledi tâ kim
Kenâr-ı âb-ı kevserde ola etrâfa feyz-efşân

c.h. Üsküdar İhsaniye’de Mihrişah Valide Sultan (Hibetullah Sultan) Çeşmesi

O hûr-ıyne hem-dem duhter-i pâkîzesi zîrâ
Henüz ma’sûm iken itmişdi azm-i ravzâ-i rıdvân

Valide Sultan Üsküdar İhsaniye’de bir çeşme daha yaptırmış, sevabını vefat eden kızları Hibetullah Sultan ile Fatma Sultan’ın
ruhlarına hediye etmiştir.169

Revân itdi ana şîr ü şeker-veş işte âb-ı sâf
Ki cûş-i şefkatiyle rûh-ı pâkin eyliye şâdân

Üç cepheli ve tek yüzlü köşe çeşmesi olarak Barok üslubuyla som mermerden yapılmıştır. Günümüzde sağlam durumda
olan çeşme zamana şahitliğine devam etmektedir. Çeşmenin kitabesi Sünbülzâde Vehbî tarafından yazılmıştır. 18 mısra olarak
kaleme alınmış olan kitabe şu şekildedir:170

Suyun âb-ı hayât-âsâ için ol çeşme-i feyzin
Olur böyle du’â-yı hayrı icrâ eyleyüb şükrân
O Cennetde safâsında bu devletde ola bâkî
Hudâ Sultân Selîm’e eyliye hem ömr-i Hızr ihsân
İki tarih yazdım Vehbi’yâ bir beyt-i dil-cûde
Safâ ile su gibi ezber itmeğe şâyân
Revândır Fâtıma Sultân rûhuna o âb-ı sâf
1206
Bu aynı itdi cârî bahr-i cûd Valide Sultân
1206

Hazret-i Vâlide Sultân-ı himem-meşreb kim
Cûşiş-i re’fetidir menba’-ı ayn-ı ihsân
Yani ol Vâlide-i Hazret-i Sultân Selîm
Teşne-gân-ı himeme itmededir lutfı revân
İşte ez-cümle bu ser-çeşme-i eltâfiyle
Sû-be-sû itdi atâ cû-yi cihân-ı reyyân
Hîbetullâh’ına kıldı hîbe hem ecrini kim
Hayr-ı cârîsi ile tâ ola rûhı şâdân
Çün o dûşîze-i pâkîzesi bu âlemden
Tıfl iken olmuşdı gonca-i gülzâr-ı cinân
Gül gibi itmeğe şâdâb-ı revân pâkin
Kevser şefkatini eyledi böyle cûyân
Ravza-i rahmet anın kendüsi hem Hân Selîm
Duralar devlet ü ikbâl ile durdukça cihân
Vehbiyâ ben de ana söyledim iki târih
Lîk bir tamiye var mısra’-ı sânide ıyân
Ceşme-i Vâlide Sultân’da ki cûşiş-i cûd
1206
Oldu şâd-âb-ı rûh-ı Hîbetullâh Sultân
1206
169
170

D.1453, s. 30a-30b.
Tanışık, İstanbul Çeşmeleri…, C. II, s. 384; Kazım Çeçen, Üsküdar Suları, İSKİ Yayınları, İstanbul, 1991, s. 149; Egemen, İstanbul’un…, s. 383; Haskan, Yüzyıllar…, C. 3, s. 1119.
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c.i. Balıkpazarı’nda Mihrişah Valide Sultan (Çeşnigir
Zeynep Usta) Çeşmesi
Valide Sultan, İstanbul, Balıkpazarı kapısı dışında Tuz Kulesi
denilen kule karşısında Duhan Gümrüğü Eminlerine mahsus
mahzen duvarı bitişiğinde, mülkname ile kendisine ait arsa
üzerine, civardaki ahalinin su ihtiyaçlarını karşılamak ve Çeşnigir Zeynep Usta’nın ruhu için kendi malıyla yeni bir çeşme
yaptırmış, arsa ve binasını vakfetmiştir.171 Valide Sultan, çeşme

için 1 taskeş ve 1 suyolcu görevlendirmiştir.172 1904 tarihli Goad
haritasında Eminönü Rüstempaşa mahallesinde Yeni Cami
karşısında yer aldığı görülen çeşmenin, Encümen arşivinde
16.06.1943 tarihli resmi bulunmaktadır. Resimde çeşme kitabesinin on beyitten oluştuğu görülmektedir.173
Günümüzde mevcut olmayan çeşmenin kitabesi Vehbi tarafından kaleme alınmış olup son dört beyti şöyledir:
Bende Vehbî bu iki târih ile pür cûş olup
Eyledim âb-ı hayâtın aynını birden ayân
Rûh-i Zeynep usta şâd oldu bu dil-cû âb ile
Memba-ı eltâfın itdi Vâlide Sultân revân
1211 (1796) 174
D.1454, s. 5a-5b.
D.1454 s. 10b.
173
Nurcan Sefer – Zeynep Ahunbay, "Eminönü’nün Haliç Kıyı Bölgesindeki Vakıf Kültür Mirası’nın 1920- 2015 Arasında Geçirdiği Onarımlar ve Uğradığı Kayıplar", Restorasyon Yıllığı
Dergisi, S. 10, Ankara, 2015, s. 78-120.
174
İbrahim Hilmi Tanışık, İstanbul Çeşmeleri İstanbul Ciheti, C. I, Maarif Matbaası, İstanbul, 1943, s. 220; Egemen, İstanbul’un…, s. 600.
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c.j. Dolmabahçe’de Mihrişah Valide Sultan
(Hibetullah Sultan) Çeşmesi
Valide Sultan, vefat eden kızı Hibetullah Sultan’ın ruhu için Beşiktaş Dolmabahçe Süleymaniye Mahallesi’nde kendi mallarıyla
yeni bir çeşme yaptırmış ve vakfetmiştir.175 Çeşmenin taskeşlik
görevini ifa etmek üzere 1 taskeş görevlendirmiştir.176 Çeşmenin yeri tespit edilememiştir.

c.k. Fındıklı’da Mihrişah Valide Sultan
(Fatma Sultan) Çeşmesi
Valide Sultan, vefat eden kızı Fatma Sultan’ın ruhu için Fındıklı
Ayaspaşa Mollabayırı Mahallesi’nde bir çeşme yaptırmış ve vakfetmiş,177çeşmenin taskeşlik vazifesi için 1 kişi görevlendirilmiştir.178 Sünbülzâde Vehbî’ye ait olan kitabesi şöyledir:

c.l. Fındıklı’da Mihrişah Valide Sultan (Kilerci Dildâde Usta) Çeşmesi
Galata’ya bağlı Fındıklı kasabasında Selime Hatun Mahallesi’nde bulunan ve Kilerci Dildâde Usta’nın ruhu için yaptırılan
çeşme Valide Sultan tarafından vakfedilmiştir.180
Çeşmenin yeri günümüde Beyoğlu, Cihangir, Pürtelaş mahallesi, Hardal sokakta, 26 ada 15 parseldedir. Yok olan çeşmenin
yerinde günümüzde çeşme formunda temsili bir eser bulunmaktadır.
Hamdü li-‘llâh cûş-i lûtf-i Vâlide Sultân ile
Oldu sîrab-ı inâyet teşnegân-ı kâinât
Bend-i vâlâ-yi cedîdin eylemiş Rabb-i mu’în
Menba’-ı mâ-i maîn-ü sâfi-i azb-i Fırat
Kıldı hem andan revân Fâtıma Sultân için
İşte bu nev çeşmeyi cârî o hayriyyet sıfât
Nûş iden âbın şeker-veş dir safâ-yi bâl ile
Böyle lezzet-bahş olur mu şerbet-i kand-i nebât
Cûy-i şîr-i cennet ol tıfl-ı letâfet-meşrebin
Eylesün şîrîn demin mânend-i şîr-i ümmehât
Can-fezâ târîh-i Vehbî teşnegâne müjdedir
Fâtıma Sultân rûhiyçün gel iç aynü’l-hayât179
1212 (1797)
Çeşme günümüzde Beyoğlu Molla Bayırı Sokak, Molla Çelebi
Çeşme Çıkmazı köşesinde, 1486 ada, 26 parselde sağlam vaziyette bulunmaktadır.

D.1454 s. 11a.
D.1454 s. 11b.
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Tanışık, İstanbul Çeşmeleri…, C. II, s. 159; Egemen, İstanbul’un…, s. 604.
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d. Vakfa Ait Olmayıp Su Bağlanan ve Görevli Atanan Çeşmeler
Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait olmayan ancak vakıftan su tahsisatı yapılan çeşmeler şunlardır:
Tablo 22
Vakfa Ait Olmayıp Su Tahsisi Yapılan Çeşmeler181
1

Beşiktaş’ta üç yol ağzında çınar yakınında Valide Sultan’ın Hazinedar Ustası’nın yaptırdığı çeşme

2

Beşiktaş Kılıç Alipaşa Mahallesi’nde Yağlıkçı İbrahim Ağa Çeşmesi

3

Tophane’de Topçular Kışlası girişinde Sultan Ahmed Han Çeşmesi

4

Galata Ebeciler’de Sultan Osman Han Çeşmesi

5

Sarıgez’de Çatalçeşme

6

Galata Fındıklı Selime Hatun Mahallesi’nde Kilârî Dildâde Usta Çeşmesi yakınındaki Yusuf Ağa Çeşmesi

Valide Sultan, vakfa ait olmayan çeşmelere su bağlamanın yanı sıra görevliler de atamıştır. Bu kapsamda Sarıgez yakınındaki Çatalçeşme için taskeş ve suyolcu görevlendirmiş, taskeşe 5 akçe, suyolcuya 3 akçe günlük ücret bağlamıştır. Kilârî Dildâde Usta Çeşmesi
yakınındaki Yusuf Ağa Çeşmesi için de 1 taskeş görevlendirmiş, günlük 5 akçe ücret bağlamıştır182. Yukarıda sayılan altı çeşmeye
bağlanan sular aşağıda “Vakıf Sular, Suyolcular ve Taskeşler” başlığı altında incelendiğinden burada ayrıca üzerinde durulmayacaktır.

Çatal Çeşme / Gürcü Mehmet Paşa Çeşmesi - Fatih
181
182

Bu çeşmelere ilişkin vakfiye kayıtları ve bağlanan sularla ilgili bkz. “Vakıf Sular, Suyolcular ve Taskeşler” başlığı.
D. 1455, s. 33a.
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e. Vakıf Sular, Suyolcular ve Taskeşler

Yine Valide Sultan tarafından, Karaağaç Sarayı yakınında Yusuf
Efendi Bahçesi denilen yerden asıl kanala kadar kazılan kanal
ve kuyudan elde edilen 1 masura mülk su ile; Hasköy’de Abdüsselam Bahçesi’nde Bostancı Kulluğu denilen mahalden asıl
kanala kadar kazılan kanal ve kuyudan elde edilen 1 masura
mülk su, Humbaracılar Kışlası’na kadar inşa olunan kanaldan
akıtılacaktır.

Valide Sultan Kırkçeşme suyundan 8 masura, Levent Çiftliği
Bahçeköy Kılıçpınarı’ndan çıkarttığı 3 masura, Kağıthane Karaağaç suyundan 10 masura ve Bahçeköy’de inşa ettiği Valide Bendi suyundan 23 lüle183 olmak üzere toplam 113 masura mülk
suyu vakfetmiş, bu suların nerelere bağlanacağını belirlemiştir.

e.a. Kırkçeşme Suyundan Sekiz Masura Mâ-i Leziz

Böylece toplam 10 masura mülk su oluşmaktadır. Suyun 1
masurası Humbaracılar Kışlası duvarında bulunan çeşmeye, 1
masurası Hasköy Gümüşhane’de bulunan çeşmeye, 3 masurası
Humbaracılar Kışlası’nda bulunan hamama, 5 masurası da
Humbarahane Camii ve Humbarahane Kışlası’na bağlanarak
vakfedilmiştir.186

Valide Sultan’ın 8 masura mülk suyu, Kırkçeşme suyolunun
Eyüp İslambey Mahallesi’nde bulunan kubbesinden (küçük
maksem) ayrılarak Eyüp Külliyesi’nde imaret, türbe, sebil ve
çeşmeye bağlanmak üzere 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle
vakfedilmiştir.184

e.d. Mihrişah Valide Sultan Bendi Suyundan Yirmi
Üç Lüle Mâ-i Leziz

e.b. Bahçeköy Kılıçpınarı’ndan Çıkartılan Üç Masura
Mâ-i Leziz

Mihrişah Valide Sultan Bendi suyundan I. Mahmud Bendi’ne
bağlanan 23 lüle mülk suyun 17 lülesinin nasıl değerlendirileceği 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyede belirlenmiş olup yukarıda “Valide Bendi” başlığı altında anlatılmıştır. Aynı vakfiyede
kalan 5 lüle mülk suyun, Beyoğlu Maksemi’ne bağlanıp Valide
Sultan’ın dilediği yere akıtılacağı ifade edilmektedir.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle, Valide Sultan’ın Levent Çiftliği önünde Eyüp’e bağlı Bahçeköy civarında Kılıçpınarı denilen
yerden çıkartıp kanallarla suyoluna bağladığı 3 masura mülk su,
Levent Çiftliği (Kışlası) civarında bulunan hamam ve çeşmeye
bağlanmak üzere vakfedilmiştir.185

e.c. Kağıthane ve Karaağaç Suyundan On Masura
Mâ-i Leziz

11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede ise, Mihrişah Valide Sultan
Bendi suyundan bent yakınındaki Valide Sultan Havuzu diye
bilinen büyük havuza, oradan Kırkçeşme suyoluyla İstanbul
Bahçekapı’da Yeni Valide Sultan Camii’nin büyük deposuna
bağlanması şart olunan 5 lüle suyun tahsis edildiği yerlerin bir
kısmı belirlenmektedir.

Eyüp’e bağlı Cendere Boğazı’nda Uzuncaova denilen yerde Kağıthane Sarayına bağlı 8 masura Kağıthane suyu ve Karaağaç
Sarayına bağlı 8 masura Karaağaç suyu olmak üzere toplan 16
masura suyun kuyu ve kanalları zamanla harap olmuş, Valide
Sultan bu kuyu ve kanalları tamir ettirmiştir. Tamirat neticesinde su miktarı artmış, 16 masura suya ek olarak mülkiyeti Valide
Sultan’a ait olmak üzere 8 masura daha su ortaya çıkmıştır.

Bu suyun bağlanacağı yerlere ilişkin son kayıtlar ise 1 Ocak
1801 tarihli vakfiyede yer almaktadır. Buna göre, 5 lüle suyun
yarım lülesi mecra hakkı olarak Kırkçeşme Suyolu’na bırakılmakta, kalan 4,5 lüle187 sudan vakfiyelerde yazılı yerlere su bağlanmaktadır. Kalan miktar ise Valide Sultan’ın dilediği yerden
dilediği mahalle bağlanacaktır.188

Valide Sultan’ın elinde, 8 masura suyu Karaağaç Sarayı önünde
yaptırılan yeni kubbeden ayırarak dilediği yere bağlayabileceğine dair mülkname bulunmaktadır. Mülknameye istinaden,
adı geçen kubbeden 8 masura su ifraz edilerek Humbaracılar
Kışlası’na kadar Valide Sultan tarafından inşa olunan kanaldan
akıtılacaktır.

Vakfiyelere göre 5 lüle suyun bağlandığı yerler, bağlanan su
miktarları ve bakiye su miktarı aşağıda tablo halinde verilmektedir. Tablodan anlaşılacağı üzere, bakiye 6,5 masura suyun nereye bağlanacağı hususu vakfiyelerde belirlenmiş değildir.189

1 lüle su, 4 masura suya tekabül etmektedir.
D.1452, s. 14a.
185
D.1452, s. 28a-28b.
186
D.1452, s. 125a-127a.
187
5 lüle sudan, 2 masura mecra hakkı ve 2 masura Tuz Kulesi haricindeki çeşmeye bağlandıktan sonra kalan miktarın 4 lüle olması gerekirken, vakfiyede kalan miktar 4 lüle 2 masura
olarak geçmektedir. Yazım hatası olduğu düşünülerek kalan miktar 4 lüle üzerinden hesap yapılmıştır.
188
D.1454, s. 10a-10b.
189
Mihrişah Valide Sultan Bendi’nden su tahsis edilen şahıs ve kurumlardan bir kısmı için bkz. Habibe Kazancıoğlu, “Mihrişah Valide Sultan Su Bendi”, Sakarya Üniversitesi İlahiyet
Fakültesi Dergisi, C. XVIII, S. 34, Aralık 2016, s. 106-113.
183
184
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Tablo 23
5 Lüle Vakıf Suyun Dağılımı190
Suyun Bağlandığı Yer

Bağlanan Su
Miktarı

Bakiye

1

Mecra hakkı

2 masura

4,5 lüle
(18 masura)

2

İstanbul Balıkpazarı haricinde bulunan Tuz Kulesi karşısında Valide Sultan tarafından Çeşnigir Zeynep Usta’nın
ruhu için yaptırılan çeşme

2 masura

4 lüle (16 masura)

3

Beşiktaş Dolmabahçe’de Süleymaniye Mahallesi’nde Mihrişah Valide Sultan’ın, vefat eden kızı Hibetullah Sultan
için yaptırdığı çeşme

1 masura

15 masura

4

Fındıklı Ayazpaşa’da Molla Bayırı Mahallesi’nde Valide Sultan’ın vefat eden kızı Fatma Sultan için yaptırdığı çeşme

1 masura

14 masura

5

Beşiktaş’ta Levent ve Ihlamuraltı’na giden üç yol ağızındaki yolda çınar yakınında, Valide Sultan’ın hazinedarının
yaptırdığı çeşme

1 masura

13 masura

6

Beşiktaş Kılıç Alipaşa Mahallesi’nde bulunan Yağlıkçı İbrahim Ağa Çeşmesi

0,5 masura

12,5 masura

7

Galata’ya bağlı Salı Pazarı denilen yerde Musâhib-i Şehriyârî Mehmed Ağa Çeşmesi

1 masura

11,5 masura

8

Tophane’de Topçular Kışlası önündeki Sultan Ahmed Han Çeşmesi

1 masura

10,5 masura

9

Galata’da Ebeciler içinde Sultan Osman Han Çeşmesi

1 masura

9,5 masura

10

İstanbul’da Sarıgez yakınında bulunan Çatalçeşme

1 Masura

8,5 masura

11

Valide Sultan’ın Galata’ya bağlı Fındıklı’da Selime Hatun Mahallesi’nde Kilârî Dildâde Usta için yaptırdığı çeşme

1 Masura

7,5 masura

12

Kilârî Dildâde Usta Çeşmesi yakınındaki Yusuf Ağa Çeşmesi

1 Masura

6,5 masura

Yusuf Ağa (Kethüda Yusuf Efendi) Çeşmesi- Firuzağa Mahallesi / Beyoğlu

e.e. Suyolcular ve Taskeşler
Valide Sultan, suyollarının yapım, bakım ve onarım işlerini yerine getirmek üzere suyolcular tayin etmiş, bu kişilerin istihdamında
aranacak özellikleri, yapacakları işleri ve alacakları ücretleri belirlemiştir. Yine suların bağlandığı çeşme ve sebillerdeki su taslarının
korunması, gündüz yerine konulup gece saklanması görevlerini ifa etmek üzere taskeşler tayin etmiştir.
Valide Sultan Vakfı’nda görev yapan suyolcular ve taskeşler ile bunların görev yaptığı yerler, aldığı ücretler aşağıda tablo olarak verilmektedir.
190

D.1454, s. 10a-12b; s. 32a-33a.
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Tablo 24

Vakıfta Görev Yapan Suyolcular ve Taskeşler
Görevli

Sayı

Görev Yeri

1

Suyolcu (Râh-ı âbî)

1

Aksaray’daki Sıbyan Mektebi

2

Çeşme tasının
muhafızı (Taskeş)

1

3 çeşme (Eyüp İmareti’ndeki,
Hasköy Humbarahane Kışlası duvarındaki ve Hasköy
Gümüşhane’deki çeşmeler)

Görevlide Bulunması Gereken
Şartlar

Günlük
Ücret

İmaretten Yemek
Tahsisatı

İşinde gayretli bir
kimse

4 akçe

-

3 çeşmenin taslarını
geceleri alıp saklamak,
gündüz yerine koymak

Müstakim ve dindar bir kimse

Her bir çeşme
için: 3 akçe
Toplam: 9
akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

Suyollarının tamiri,
bakımı ve su akışının
kontrolü

Fenninde mâhir,
sadakat ve siyanet
sahibi ve himayeti
bahir bir kişi

7 akçe

1 çift fodla,
1 kap yemek

Görev

3

Suyolcu

1

Humbaracılar Kışlası, bir üstte
sayılan 3 çeşme, Humbaracılar
Kışlası Hamamı vesair mahaller

4

Suyolcu Çırağı ve
anaftar gulamı

1

Bir üstte sayılan yerler

Suyolcunun çıraklığı

5 akçe

-

5

Suyolcu

1

Vefa’daki Büyük Han

Hanın suyollarının tamir
ve bakımı

5 akçe

-

6

Taskeş

1

Valide Sultan Türbesi kapısının
iki yanında bulunan çeşmeler

Taskeşlik

5 akçe

1 çift fodla
1 kap yemek

Bendin suyollarının
temizliği, bentten I. Mahmud Bendi’ne (Topuzlu
Bent) kadar gelen kanal
ve kuyuların tamir ve
temizliği

İkisi 25'er
akçe, biri 20
akçe

7

Suyolcu

3

Bahçeköy’deki Valide Sultan
Bendi ve suyolları

8

Suyolcu

1

Eyüp Külliyesi Sebili

İmaret, sebil ve sebilin
iki yanındaki iki çeşme
sulaklarının bakımı, onarımı ve suyun kontrolü

7 akçe

1 çift fodla
1 kap yemek

9

Suyolcu çırağı

1

Eyüp Külliyesi Sebili

Suyolcu çıraklığı

5 akçe

1 çift fodla
1 kap yemek

10

Taskeş

1

Çeşnigir Zeynep Usta Çeşmesi

-

-

11

Suyolcu

1

Çeşnigir Zeynep Usta Çeşmesi

-

-

-

-

Sanatında mâhir
bir kişi

12

Taşkeş

1

Dolmabahçe’de Hibetullah Sultan
Çeşmesi

13

Taskeş

1

Fındıklı’da Fatma Sultan Çeşmesi

-

-

5 akçe

-

5 akçe

-

14

Taskeş

1

Beşiktaş üç yol ağzında
Hazinedar Usta Çeşmesi

15

Taskeş

1

Beşiktaş Kılıç Alipaşa Mahallesi’ndeki Yağlıkçı İbrahim Ağa
Çeşmesi

Suyolcu

1

Dolmabahçe Hibetullah Sultan,
Fındıklı Fatma Sultan, Beşiktaş
Hazinedar Usta ve Beşiktaş Yağlıkçı İbrahim Ağa çeşmeleri ve
bundan sonra yapılacak çeşmeler

17

Taskeş

1

Sarıgez’de Çatalçeşme

5 akçe

-

18

Suyolcu

1

Sarıgez’de Çatalçeşme

3 akçe

-

19

Taskeş

1

Fındıklı’da Kilârî Dildâde Usta
Çeşmesi

5 akçe

-

20

Taskeş

1

Fındıklı’da Yusuf Ağa Çeşmesi

5 akçe

-

Toplam

22

16

Fenninde mâhir bir
kimse

82

8 akçe

C. Hasköy Humbaracılar ve Lağımcılar Kışlası’nda
Hamam

Tablodan anlaşılacağı üzere, vakfın suyollarının bakım onarımını ve suyun kontrolünü yapmak üzere 12 suyolcu görev yapmaktadır. Çeşmelerdeki tasların korunması, gündüz yerlerine
konulup gece kaldırılması hizmetlerini yürütmek üzere ise 10
taskeş görevlendirilmiş bulunmaktadır.

Valide Sultan, Humbaracılar ve Lağımcılar Kışlası’nda, mukataa ücreti karşılığı kullanımında olan arsa üzerine bir hamam
ve bu hamama ait soyunma ve giyinme mahalli yaptırmış ve
vakfetmiştir.

B. Meşrutalar
Valide Sultan, bazı vakıf görevlilerinin kullanımı için menziller (bahçeli, müştemilatlı ev) yaptırmış, vakfiyelerinde kimlere
tahsis edildiğini belirlemiştir.

Normalde vakıf hamamlar işletmeye verilip gelir getirici olarak
kullanıldığından “akar” nevinde ele alınmakla birlikte, Humbaracılar Kışlası Hamamı bu kitabın yazılmasıyla sonuçlanan
araştırmalarımızın odak noktasını teşkil ettiğinden ve pratikte
çok önemli bir fonksiyon icra etmiş olduğundan üzerinde ayrıca durulmaya değer bir hal almış, bu hamama ve bu kitaba
mahsus olmak üzere hayır müesseseleri başlığı altına alınmıştır. Ayrıca akarlar içerisinde 160 numaralı olarak da sayılmıştır.
Vakfiyede, Humbaracılar Kışlası Hamamı’nın icâre-i vâhide195
ile kiraya verilmesi şartı bulunmaktadır.196 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle Valide Sultan’a ait 10 masura mülk suyun 3 masurası hamama bağlanarak vakfedilmiştir.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, Eyüp Camii Kebir Mahallesi’nde yaptırdığı iki menzili iki türbedara tahsis etmiştir.191
Eyüp Hasköy’de Humbaracılar Kışlası arkasında yaptırdığı iki
menzili Humbarahane Camii’nin birinci ve ikinci imamına, altlı üstlü iki odayı da aynı caminin müezzinine ve kayyumuna
tahsis etmiştir.192
Eyüp Hasköy’de Abdüsselam Mahallesi’nde yaptırdığı menzilin
sükna (oturma) hakkını, Humbarahane Camii’nin kayyumbaşısına şart etmiştir.193

2013 yılına kadar hamamın da içerisinde bulunduğu Humbaracılar ve Lağımcılar Kışlası Hazine’ye ait mülk olarak Beyoğlu
Adliyesi’nce kullanılmaktayken adliyenin taşınmasıyla birlikte
Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne geçici olarak tahsis edilmiş, Vakıflar Genel Müdürlüğü de yeri eğitim hizmetlerinde kullanmak
üzere Fatih Sultan Mehmed Vakıf Üniversitesi’ne bırakmıştır.
Vakıflar Kanununun 30. maddesinde “Vakıf yoluyla meydana
gelip de her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idarelerin veya köy tüzel kişiliğinin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü yer aldığından tahsis
edilen yerde bu hükümden yararlanılıp yararlanılamayacağı
konusunda Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak tarafımızca
araştırma başlatılmıştır.
Öncelikle yerin ilgili olabileceği vakıflar araştırılmış, bu meyanda kışlanın banisi III. Selim’e ait vakfiyelerle, kışladaki Humbarahane Camii’nin banisi Mihrişah Valide Sultan’ın vakfiyeleri
Vakıflar Genel Müdürü Sn. Adnan Ertem’in izni ve teşvikiyle
incelenmiştir. III. Selim vakfiyelerinde bu yerle ilgili herhangi
bir vakıf kaydına rastlanmamıştır. Mihrişah Valide Sultan’a ait
11 vakfiye üzerinde yapılan incelemede ise kışla içerisindeki hamam ve soyunma giyinme odalarının Valide Sultan tarafından
yaptırıldığı ve vakfedildiği, dolayısıyla hamamın vakıf yoluyla
meydana gelmiş olduğu tespit edilmiştir. Hamamın vakıf yoluyla meydana geldiğini gösteren vakfiye kaydı şu şekildedir:

Humbarahane Camii'nin sağında meşruta binaları

Eyüp Camii Kebir Mahallesi Bostan İskelesi’nde yaptırdığı dört
menzilden üçünü kendi türbesinde görevli üç türbedara, birini
de Eyüp İmareti karşısında yaptırdığı sıbyan mektebinin muallimine şart etmiş ve bu kişilerin kullanımına bırakmıştır.194

D.1452, s. 13b-14a.
D.1452, s. 123a-124a.
193
D.1453, s. 12a.
194
D.1455, s. 9b-10a, s. 30a.
195
İcare-i Vâhideli Evkaf: Mütevelliler veya o makama kâim olanlar tarafından muayyen ve kısa bir müddetle icâre olunagelen vakıf akarlardır. Berki, Vakfa Dair…, s. 25.
196
D.1453, s. 21a.
191
192

83

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

“ve yine Havass-ı Refîa kazâsına muzâfa Hasköy kasabasında
müceddeden binâ buyurdukları Humbaracı ve Lağımcı Kışlağı derûnlarında havluda vâkı‘ senevî mukātaa-i ma‘lûme ile
ber-mûceb-i temessük tasarrruflarında olan arsa üzerine yine
kendi mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları ma‘lûmü’lmüştemilât bir bâb kârgîr hamam ve câmekânın bi’l-cümle
ebniye-i mevcûde-i memlûkesini …”197

duğu ancak yapının vakıf yoluyla meydana gelen korunması gerekli kültür varlığı olduğu, bu nedenle de Vakıflar Kanunu’nun
30. maddesi kapsamında vakfı adına (Mihrişah Valide Sultan
Vakfı) tescilinin gerektiği yönündeki yazı üzerine tapu müdürlüğü yerin mülkiyetini Mihrişah Valide Sultan Vakfı adına tescil
etmiştir.
Yer günümüzde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kurulan
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi olarak
eğitim hizmetlerinde kullanılmaktadır. Bir anlamda Mihrişah
Valide Sultan kurmuş olduğu vakıf vasıtasıyla, vefatından 210
yıl sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi eğitim hizmetlerine ciddi anlamda destek vermiştir.

Bu aşamadan itibaren araştırmamız hamama ilişkin korunması
gereken kültür varlığı kaydı olup olmadığı konusuna yönelmiştir. Kültür Varlıkları Koruma Kurulunca yer üzerinde bulunan
tarihi vasıflı binaların tamamının bir bütün halinde ve vakıf –
hazine ayrımı yapılmaksızın korunması gerekli kültür varlığı
olarak belirlenmiş olduğu görülmüştür. Yaptığımız girişimlerle
hamama mahsus olmak üzere “korunması gerekli kültür varlığı” kararı alınması için başvuru yapılmış, İstanbul II Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün
29.03.2013 tarih ve 1206 sayılı kararıyla hamamın “korunması
gerekli kültür varlığı olduğuna” dair karar alınmıştır.

Yaptığımız çalışmayla, vakfiyelerin sadece tarihi öneme sahip
belgeler olmadığı, günümüze dönük ciddi hukuki belgeler olduğu, vakfiyeler üzerinde yapılacak çalışmalarla vakıf malların
tekrar vakıflarına iadesi konusunda önemli işler yapılabileceği
bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Diğer yandan akademik
çalışmaların, sahaya yönelik ve sonuç odaklı kurgulanması halinde hem akademik hem de güncel hayata önemli katkılar sağlayabileceği somut bir örnekle ortaya konulmuştur.

Vakıflar İstanbul I. Bölge Müdürlüğü tarafından Beyoğlu Tapu
Müdürlüğüne yazılan yazıyla, hamamın hazine adına kayıtlı ol197

D.1453, s. 10a.
84

II. DİĞER HAYIR HİZMETLERİ VE ŞARTLARI

C. Medine’de Sebil, Sakalık, Musluk ve Abdestlik
Hizmetleri
Sultan Ahmed Han’ın Medine-i Münevvere’de Bâb-ı Rahme
hizasında inşa ettirdiği sebil, abdest muslukları ve karşısında
bulunan tuvaletler zamanla harap olmuş, Valide Sultan bunları
kendi malıyla yeniden bina ve ihya etmiştir.

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na ait müesseselerde görülen hayır hizmetlerinin yanında, vakıf dışında yerine getirilmesi şart
koşulan başkaca hayır hizmetleri de bulunmaktadır. Zor durumda olan vakıflara imdadiye verilmesi, Haremeyn’de yapılan
bazı faaliyetler, tekke, dergâh, cami ve mescitlerde dua şartları
bu hizmetlere örnek olarak sayılabilir. Vakfa ait tüm vakfiyeler
birlikte değerlendirilerek vakfın diğer hayır şartları aşağıda ele
alınmaktadır.

24 Ocak 1797 tarihli vakfiyesiyle Valide Sultan, sebil, musluk ve
tuvaletlerin tas, maşraba, su, su kanalları, çatı ve çevre duvarları, kuyuları ve bütün ahşap ve kargir binalarının tamir bakımı için, mütevelli eliyle Medine’ye gönderilmek üzere vakıftan
her yıl 150 kuruş tahsisat ayırmıştır. Ayrıca sebil ve tuvaletlerin
içinde ve dışındaki 5 adet kandil avizenin zeytinyağı vesair ihtiyaçları için yıllık 40 kuruş tahsis etmiştir. Yine Harem-i Saadet
musluklarına su nakleden sakaların ücreti olarak vakıftan yıllık
40 kuruş ödeme yapılacaktır. Böylece tüm bu hizmetler için vakıftan yıllık toplam 230 kuruşun Medine’ye gönderilmesini şart
koşmuştur. Bedel, Medine’de vakıf adına mütevelli kaymakamı
ve nazır tayin edilen kişiye gönderilecek, işleri bu kişi takip edip
ödemeleri yapacaktır. Hac zamanında hacılar toplandığında adı
geçen sebile su taşıyan sakalara ücret olmak üzere vakıftan ayrıca 50 kuruş gönderilecek ve bu para sakalar arasında paylaştırılacaktır.

1. Haremeyn Hizmetleri
Mihrişah Valide Sultan, Mekke ve Medine’de yerine getirilmek
üzere çeşitli hayır hizmetleri belirlemiş, bu işler için personel
tayin etmiş, tahsisat ayırmıştır.

A. Mekke’deki Münadilere Para Gönderilmesi
Valide Sultan, 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyesinde, vakfiyede
geçen akarların yıllık gelirinden her yıl Mekke’de Ebû Kubeys
Dağı198 ve Hindi Dağı’ndaki iki münadiden199 her birine 10’ar
kuruş gönderilmesini şart koşmaktadır. Bu bedel, her yıl surre
eminine teslim edilerek adı geçen münadilere ulaştırılacaktır.200

Sayılan işleri idare etmek üzere Medine’de ikamet eden Trabluslu el-Hac İsmail Efendi, vakfın mütevelli kaymakamı ve nazırı
olarak tayin edilmiştir. Tamiratlar, ücret taksimleri bu kişinin
nezareti ve eliyle yapılacak, hizmeti karşılığında kendisine yıllık
150 kuruş ödenecektir. Böylece Medine’deki tüm bu hizmetler
için vakıftan yapılan tahsisat miktarı 430 kuruş olmaktadır. ElHac İsmail Efendi vefat ettiğinde, Medine’deki mütevelli kaymakamlığı, yine Medine’de meskun mütedeyyin ve müstakim
bir kişi olmak şartıyla vakfın esas mütevelli kaymakamı tarafından tayin edilecek ve bu hizmetleri yerine getirecektir.202

Hindi Dağı

ube
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ı
ys Dağ

D. Cuma ve Pazartesi Geceleri Ravza-i Mutahhara’da
Tütsü Yakılması
Vakıf tarafından her sene iki vukıyye halis ud203 ve bir şemam-ı
anber204 alınarak Medine-i Münevvere’de sakabaşılara teslim
edilecek, Ravza-i Mutahhara’da her Cuma ve Pazartesi gecelerinde bu tütsüler yakılarak hazır bulunan cemaate güzel koku
sunmak için tütsüleme yapılacaktır.205

Chaudhry, Anees Bashir ve Bayraktar, Emira (haz.), Medeniyet Yâdigârları
Mekke-i Mükerreme - Medîne-i Münevvere Tâif (1967 - 1984)

B. Mekke’deki 50 Fakire 10’ar Kuruş Tahsisat
1 Ocak 1801 tarihli vakfiyede, Mekke’ye giden surre alayı ile her
yıl vakıftan 500 kuruş gönderilmesi ve layık olan 50 fakire 10’ar
kuruş olarak taksim edilip dağıtılması şart yer almaktadır.201

198
Ebûkubeys: Kâbe’nin yaklaşık 100 mt. doğusunda bulunan küçük bir dağdır. Hindi (Kuaykıân) dağı ise Kâbe’nin batısında, Ebûkubeys dağının tam karşısındadır. Mekke şehri Ebû
Kubeys ile Kuaykıân dağları arasında yer alır. (Abdullah Boks, “Ebûkubeys”, DİA, C. 10, TDV, İstanbul, 1994, s. 281) Ebû Kubeys dağı günümüzde Suudi ailesi tarafından istimlak edilerek üzerine saraylar inşa edilmiştir.
199
Münadi: Tellal yerine kullanılan tabirdir. Arapçada nida edici, çağırıcı demektir. (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB Yayınları, İstanbul, 1971, s. 615).
200
D.1451, s. 11b.
201
D.1455, s. 33b.
202
D.1453, s. 26b-28b.
203
Güzel kokulu bir ağaç olup, esans üretiminde kullanılmaktadır.
204
Güzel kokulu bir tür kavundur.
205
D.1455, s. 36b.
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E. Ravza-i Mutahhara’da Buhari’den Hadis Okunması

muzaffer olması, Valide Sultan’ın da ömr-ü devletlerinin devamı için dua edilecektir.208

11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede, Medine’de Ravza-i Mutahhara’da ulemadan faziletli bir kişi tarafından her gün Buhârî hadis
kitabından yeterli miktarda hadis okunması hayır şartı olarak
yer almaktadır. Görev mutlaka hak eden birisi tarafından yerine
getirilecek, ehil olmayan kişiye asla bu görev verilmeyecektir.
Görev sahibi vefat ettiğinde evladı veya başka müstahak birisi
imtihanla yeniden belirlenecek ve hizmeti yerine getirecektir.
Yapılan hizmet karşılığında görev sahibine vakıftan günlük 100
akçe ödenecektir.206

Yapılacak hizmete ve karşılığında vakıf tarafından verilen tahsisata ilişkin tablo aşağıda yer almaktadır.
Tablo 25
Galata Mevlevihanesi’nde Mesnevi-i Şerif Görevlileri

2. Teberdarlar Ocağına Yemek Parası Tahsisi
30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede, Valide Sultan Vakfı tarafından
yeniden ihya edilen Mehmed Paşa Camii ve Sıbyan Mektebi’nin
ihtiyaçlarının giderilmesinden sonra, vakfiyede geçen akarın
gelirinden, III. Selim tarafından Nizâm-ı Cedit kapsamında kurulan Teberdarlar Ocağı askerlerine yıllık 1.500 kuruş taamiye
(yemek bedeli) gönderilmesi şartı yer almaktadır. Yemek bedeli
vakıf mütevellisi tarafından her yıl Ramazan ayında Teberdar
Ocağı kethüdasına teslim olunacak ve teberdar askerlerinin yemeklerine harcanacaktır.207

Görevli

Görevli Sayısı

Günlük
Ücret

İmaretten
Yemek (Günlük)

Galata Mevlevihanesi postnişini
Şeyh Mehmed
Galib Dede Efendi. Vefatından
sonra yerine
seçilecek şeyh

1

60 akçe

2 çift fodla,
2 kap yemek

Hazır bulunan
dervişler (şakirtler)

Mesnevi-i Şerif
okunması esnasında kaç kişi hazır
bulunursa

12 akçe
(Şeyh efendi
tarafından eşit
şekilde dağıtılacak)

Valide Sultan, Şeyh Mehmed Galip Dede Efendi’den sonra yukarıda sayılan dört mevlevihanenin şeyhi arasında vakfın mütevelli kaymakamı tarafından yapılacak imtihanla âlim, fâzıl ve
Mesnevi eğitimi için en uygun olan şeyhin belirlenerek bu görevi devam ettirmesi şartını koymuştur. Şakirtlik vazifesini yerine
getirecek kişilerin ise bu dört mevlevihanenin dervişleri arasından bu iş için kabiliyetli olanlardan seçilmesini, ehil olmayan
kişilerin asla bu vazifeye dahil edilmemelerini şart koşmuştur.
Şakirtlik görevlilerinden boşalan yere yine kabiliyetli olanlar tayin edilecek, bu konuda azami dikkat gösterilecektir.209

3. Galata Mevlevihanesi’nde Mesnevi-i Şerif Okunması
Valide Sultan’ın 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyesine göre, her
hafta Salı ve Cuma günleri Galata Mevlevihanesi’nde, Mevlevi
mukabelesi (sema âyini) öncesinde bereket ve saadet vesilesi
olarak Mevlevihane’nin postnişini Şeyh Mehmed Galip Dede
Efendi tarafından Mesnevi okumaları ve talimi yapılacaktır. Bu
okumaya Galata, Kasımpaşa, Beşiktaş ve Yenikapı mevlevihaneleri dervişleri ile sair istidat sahibi ve talip kişiler katılacaktır.
Okuma bittikten sonra Padişah’ın saltanatının devamı ve daima

4. Vanlı Şeyh Seyyid Ahmed Efendi Dergâhı’nda
Hatm-i Hâcegân, Zikir ve Dua
24 Ocak 1797 tarihli vakfiyede, İstanbul Arabacı Beyazıt Mahallesi’nde Vanlı Şeyh Seyyid Ahmed Efendi’nin bina ettiği Nakşibendi Dergâhı’nda Cuma ve Pazartesi geceleri Hatm-i Hâcegân
ve kelime-i tevhit zikri yapılması ve sonrasında her gün beş vakitte devletin devamı, Valide Sultan’ın sıhhat, afiyet ve iki cihan
saadeti için dua edilmesi şartı vardır. Yapılan bu hizmet karşılığında Dergâh şeyhine ve dervişlere Eyüp İmareti’nden günlük 6
çift fodla ve 5 vukıyye Mısır pirinci tahsis edilmektedir.210

D.1454, s. 12b-13a.
D.1451, s. 11b-12a.
208
D.1452, s. 161a-162a.
209
D.1452, s. 162a-163a.
210
D.1453, s. 28b-29a.
206
207
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7. Nazperver Kadın Vakfı’na İmdadiye Gönderilmesi ve Yapılacak Hizmetler
Nazperver Kadın, III. Selim’in dadısı ve saray hazinedarıdır.
Davutpaşa İskelesi yakınında Kürkçüpaşa Mahallesi’nde sıbyan mektebi ve altında çeşme, bir ahşap han, hanın altında dört
dükkân, bir menzil, Müslüman mezarlığı, mektep bahçesi, kırkçeşme suyundan bir masura mâ-i leziz; Galata’ya bağlı Kasımpaşa’da Büyük Piyale Paşa Mahallesi’nde üç menzil ve bir mülk
bahçesini 1 Şubat 1794 tarihli vakfiyesiyle vakfetmiştir. 11 Aralık 1796 tarihli diğer bir vakfiyesiyle de, Tophane Cihangir’de
yaptırdığı bir çeşmeyi vakfetmiş, vakfın vazifelilerini belirlemiştir.215

5. Abdülbaki Efendi Zaviyesi’ne Yardım ve Yemek
Tahsisatı

Ancak, kısa bir zaman sonra Nazperver Kadın vefat etmiş, vakfının geliri giderlerini karşılamadığından vakfın devamı imkânsız hale gelmiştir. Hatırşinas bir insan olan Mihrişah Valide
Sultan, sadece Nazperver Kadın Vakfı’na yardımı düzenleyen
2 Nisan 1800 tarihli vakfiyesiyle, kendi vakfının akarlarından
olan Rumeli vilayetindeki Davutpaşa Çiftliği’nin gelirinden
1.250 kuruşun imdadiye olarak her yıl Nazperver Kadın Vakfı’na verilmesini şart etmiştir. Vakfiyede 1.250 kuruşun sarf
yerlerini ve bu parayla Nazperver Kadın Vakfı’nda yürütülecek
hayır şartlarını ve hizmetlerini belirlemiştir.216

Valide Sultan, 24 Ocak 1797 tarihli vakfiyesiyle Üsküdar’a bağlı Kadıköy’de bulunan Sa’diye Tarikatı’ndan Abdülbaki Efendi
Zaviyesi’nin211 fukara ve dervişleri için zaviye şeyhine yıllık 20
kuruş, Eyüp İmaretinden günlük 6 kap yemek ve 6 çift fodla
tahsis etmiştir.212

6. Sirkeci Camii’ne Aydınlatma Tahsisatı
24 Ocak 1797 tarihli vakfiyede, Galata Tophane Firuz Ağa Mahallesi’nde bulunan Sirkeci Camii’nin213, aydınlatma için gerekli zeytinyağı, mum yağı ve bal mumu alabilecek yeterli geliri olmadığı belirtilerek, bu ihtiyaçların karşılanması için yıllık
60 vukıyye zeytinyağı, 12 vukıyye mum yağı ve 6 vukıyye bal
mumu alınarak camide kullanılması şartı bulunmaktadır.214

1.250 kuruş imdadiye ile yapılacak işler belirlendikten sonra,
Valide Sultan Vakfı mütevelli kaymakamının Nazperver Kadın
Vakfı’na nezaret edeceği, her yıl vakfın gelir ve giderlerine bakılacağı, fazla kalan miktar olursa sandıkta saklanacağı, bu mik-

211
“Abdülbâki Efendi Tekkesi, Kadıköy Kuşdili mevkiinde, Zühdü Paşa Mahallesi'nde bulunmaktaydı. Tekkenin XIX.yüzyılın hemen başında kurulduğu bilinmektedir. İlk postnişin Şeyh
Abdulbâki Efendi (1223/1808)'den sonra, önce oğlu İsmail Efendi (1264/1848), sonra torunları Ahmed Hayri (1274/1857) ve el-Hâc Şerîf Mehmed Efendi (1275/1859) meşîhata geçmiş,
bundan sonra tekke münhal kalıp yıkılmıştır. Abdulbâki Efendi Tekkesi’nin arsası üzerine Ayşe Sıdıka Hanım 550 Osmanlı Lirası harcayarak Mecidiye Tekkesi’ni inşâ ettirmiş, postuna Eyüp
Taşlıburun Tekkesi mensuplarından Şeyh Hoca Tahsin Efendi’yi şeyh atamıştır. Bundan sonra dergâh, Mecmûâ-i Tekâyâ sahibi Bandırmalızâde Ahmed Münîb Efendi uhdesine tevcîh edilmiştir. Ahmed Münîb Efendi daha sonra Hâşimiyye Kolu'nun âsîtânesi olan Bandırmalı Tekkesi şeyhliğine geçmiştir. Tanman, buraya Hamidiye Tekkesi de dendiğini, bunun da muhtemelen
II. Abdulhamid'in dergâh inşâsına katkıda bulunmuş olmasından kaynaklandığını söylemektedir” (Hüseyin Kurt, “Sa’dîliğin Anadolu’ya Gelişi ve Bazı Sa’dî Tekkeleri”, Harran Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 13, Ocak-Haziran 2004, H.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayınları, s. 93-94.
212
D.1453, s. 29a-29b.
213
''Sirkecibaşı Mescidi: Bânisi Sersirkeciyân Mustafa Ağa’dır. Kabri dahi andadır. Minberini III. Mustafa Han döneminde Arpa Emini Ali Ağa koymuştur'' (Ayvansarayî Hüseyin Efendi,
Hadîka…, s. 472). Cami, günümüzde Sirkeci Mustafa Ağa Camii ismiyle, Beyoğlu Sıraselviler Caddesi’nde, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastasesi’nin karşısında bulunmakta olup ibadete açıktır.
214
D.1453, s. 29b-30a.
215
D.636/95/4 s. 96.
216
D.636/95/4 s. 96.
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Nazperver Kalfa Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi
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C. Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’ne Kömür alınması

tarın gerektikçe Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’nin vesair vakıf müesseselerinin tamirinde kullanılacağı ifade edilmektedir.
Eğer mektep vesair vakıf müesseselerinde tamirat gerekmiyorsa, fazla olan miktarla münasip yerlerden gayrimenkul alınarak
icâreteyn217 ile kiraya verilecek ve bu kiralar Nazperver Kadın
Vakfı’na ilhak olunacaktır. Nazperver Kadın Vakfı’nın tüm işleri Valide Sultan Vakfı mütevelli kaymakamının nezareti (denetimi) ile Nazperver Kadın Vakfı mütevellisi tarafından idare
edilecektir.218

Nazperver Kadın Vakfı’na tahsis edilen yıllık 1.250 kuruştan
karşılanmak üzere her kış 15 kuruşluk kömür alınacak ve mektebe gönderilecektir.221

D. Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi Öğrencilerine
Nakdi Yardım
Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’nde eğitim gören 40 çocuğa
her yaz, toplam 30 kuruş sim akçe verilecektir.222

Valide Sultan Vakfı’ndan Nazperver Kadın Vakfı’na verilecek
1.250 kuruş imdadiyenin kullanımı ve yerine getirilecek hizmet
şartları, 11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede hemen hemen aynı şekilde tekrar edilmiştir.
6 Nisan 1812 tarihli vakfiyede ise, 2 Nisan 1800 tarihli vakfiyenin şartlarında değişikliği yapılarak, yıllık 1.250 kuruş imdadiyeden artan miktarla yapılacak hayır hizmetlerine ilaveler
yapılmış, kalan miktarın ne şekilde değerlendirileceği tekrar
düzenlenmiştir. Bu zeyl vakfiye, sadece 1.250 kuruşluk imdadiyenin sarfıyla ilgili şart değişikliği maddelerini ihtiva etmektedir.
1.250 kuruş imdadiyeyle yerine getirilecek hizmet ve hayır şartları ile paranın kullanımına ilişkin esaslar şu şekilde sayılmıştır:

A. Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’nde Mevlit Kandillerinde Mevlit Okutulması
Nazperver Kadın Vakfı’na ait mektepte her yıl Rebiyülevvel
ayında Mevlit Kandili’nde mevlit okutulacak, vakfa verilen
yıllık 1250 kuruş tahsisatın 140 kuruşu bu hizmette yer alacak
mevlithan vesair çalışanların ücretlerinin ödenmesi ve ikram
edilecek çeşitli içeceklerin bedelinin karşılanmasında kullanılacaktır. Mevlitten hasıl olan sevap Peygamber Efendimiz’in ruhuna ve Nazperver Kadın’ın ruhuna hediye edilecektir.219

E. Mahmud Paşa Camii’nde Vaaz

B. Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’ndeki Çocuklara
ve Mektep Görevlilerine Yardım

Tahsisatı yine Nazperver Kadın Vakfı’na verilen yıllık 1.250 kuruştan karşılanmak üzere ulema ve meşayihten bir kimse haftada bir gün Mahmud Paşa-yı Veli Camii’nde öğle namazından
sonra cemaate vaaz ve nasihatte bulunacak, bu hizmeti karşılığında vaaz verdiği her gün için 15 akçe verilecektir.223

Nazperver Kadın Vakfı’na tahsis edilen 1.250 kuruştan karşılanmak üzere her yıl Recep ayında 330 kuruş harcanarak, mektepteki 40 çocuğun her birine 6’şar kuruşa kapama, kuşak, fes,
pabuç alınacak ve çocuklara giydirilecektir. Mektep çocuklarının sair ihtiyaçlarına da 16 kuruş harcanacaktır. Mektep muallimine 15 kuruş, mektebin birinci yardımcı hocasına 10 kuruş, ikinci yardımcı hocasına 8 kuruş, çeşmenin suyolcusuna
15 kuruş kapama bedeli verilecektir. Kalan 6 kuruş ise fakirlere
dağıtılacaktır.220

F. Üskübî İbrahim Efendi Mescidi’ne Tahsisat
2 Nisan 1800 tarihli vakfiyede Nazperver Kadın Vakfı’na verilen
1.250 kuruş imdadiyeden kalan miktarın vakfın tamir işlerinde
kullanılması, tamir işi yoksa vakfın gelirini artırmak için akara dönüştürülmede kullanılması şart edilmiştir. 6 Nisan 1812

217
İcâreteyn-i misleteyn: İhtiyaca binaen süresiz olarak kiraya verilen akarın kıymetine yakın bir bedelin peşin alınması ayrıca cüzi bir bedelin de seneden seneye kira olarak alınmasıdır.
Bu kiralamanın müddeti olmayıp kiracının vefatı halinde varislerine intikal eder. (Berki, Vakfa Dair…, s. 25).
218
D.636/95/4 s. 96.
219
D.636/95/4 s. 96.
220
D.636/95/4 s. 96.
221
D.636/95/4 s. 96.
222
D.636/95/4 s. 96.
223
D.636/95/4 s. 96.
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tarihli vakfiyede ise harcanan yıllık miktarın 560 kuruş, kalan
miktarın 690 kuruş olduğu belirtilerek, bu miktarın nasıl değerlendirileceği şarta bağlanmaktadır.224

mâhir ve cerrahide üstat seviyesinde liyakati olan bir tabip ve
bir cerrahı görevlendirmiştir. Tabibe günlük 12 akçe ve yıllık
150 kuruş ilaç bedeli, cerraha ise günlük 12 akçe ve yıllık 100
kuruş merhem ve malzeme bedeli tahsis edilmiştir.

Vakfiyede, Ayasofya Camii yakınında Üskübî İbrahim Efendi
Mescidi’nin yanmış olduğu, Valide Sultan tarafından Nazperver
Kadın’ın ruhu için yeniden bina ve ihya edildiği, mescit vakfının mescit görevlilerinin ücretlerini ödemeye ve ihtiyaçları
karşılamaya gücünün yetmediği, bu nedenle yeniden vezaif ve
masraf tayinine muhtaç olduğu anlatılmaktadır.225 Bu ihtiyaçları karşılamak üzere, tahsisattan artan 690 kuruştan karşılanmak
üzere mescit imamına günlük 6 akçe, müezzinine 3 akçe, kayyumuna 2 akçe tahsisat ayrılmıştır. Mescidin aydınlatması için
yıllık 40 vukıyye zeytinyağı, 8 vukıyye bal mumu ve 12 vukıyye
mum yağı alınması şart edilmiştir. Yine mescidin kandil, fitil ve
şamandırasına sarf olunmak üzere yıllık 8 kuruş tahsisat ayrılmıştır.226

Hastanede ayrıca 1 çavuş, hastaların ve yaralılarının hizmetini
görmek üzere 4 hasta bakıcı görevlendirmiş, çavuşa günlük 11
akçe, hastabakıcıların her birine günlük 11 akçe ücret tayin etmiştir.
Tabip ve cerrah, hastaların hastalığına göre ilaç tertip edecek,
yaralılara merhemle tedavi uygulayacaktır. Hasta ve yaralıların
fakir, zayıf ve çaresizlerinden ücret vermeye kudreti olmayanlarından ilaç, merhem parası vesair her ne ad altında olursa olsun para alınmayacaktır. Ücret aldığı tespit edilen doktor olursa
derhal görevden alınıp yerine başka bir doktor görevlendirilecektir. Çavuş ve hasta bakıcılar hasta ve yaralılara güzelce bakıp
hizmette kusur etmeyeceklerdir.230

G. Nazperver Kadın Vakfı’na Bakım Onarım ve
Edinme Tahsisatı

10. Mehmed Bey Mescidi İçin Aydınlatma ve Görevli Ücreti Tahsisatı

Nazperver Kadın Vakfı’na verilen yıllık 1.250 kuruştan gerekli
harcamalar yapıldıktan sonra kalan miktarla öncelikle Nazperver Kadın Vakfı’na ait mektebin tamir ve bakım işleri yaptırılacak, eğer tamir bakım gerekmezse münasip yerlerde Nazperver
Kadın Vakfı için akara dönüştürülecektir.227

Eyüp Otakçılar civarında, Mustafa Paşa Tekkesi yakınında bulunan Mehmed Bey Mescidi zamanla harap olmuş, III. Selim
tarafından dadısı merhum Ayşe Kadın’ın ruhu için tamir ettirilmiştir. Valide Sultan da, mescitte yakılmak üzere senelik 18
vukıyye mum yağı, Ramazan ayında kullanılmak üzere 10 vukıyye, diğer günlerde kullanılmak üzere 30 vukıyye olmak üzere
toplam 40 vukıyye bal mumu alınarak mescidin aydınlatılmasında kullanılmasını şart kılmıştır. Ayrıca yine aydınlatmada
kullanılacak olan kandil, fitil ve şamandıra bedeli olarak senelik
5 kuruş tahsisat ayırmıştır. Mescit imamına günlük 5 akçe, müezzin ve kayyumuna da 3 akçe ücret verilmesini şart etmiştir.231

8. Mevlana Türbesi’ne Kandil Geceleri İçin Aydınlatma Tahsisatı
Konya’da Hazret-i Mevlana türbesinde büyüklü küçüklü 35 adet
şamdan bulunmaktadır. Bunların 18’inde mübarek kandil geceleri olan beş gecede bal mumu yakılmakta, diğer gecelerde ise
şamdanlar kullanılmayıp kandillerle aydınlatma sağlanmaktadır. Valide Sultan, her yıl beş mübarek gecede türbedeki 18 şamdanda yakılmak üzere bal mumu bedeli olarak vakfından yıllık
300 kuruş tahsisat ayırmıştır. Türbede bulunan şeyh ve dervişler
de ism-i Celal kıraatinden sonra Padişah’a ve Valide Sultan’a hayır duada bulunacaklardır.228

11. Galata Sarayı’ndaki Sakal-ı Şerif ’in Kandillerde
Ziyarete Açılması
11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede Valide Sultan, Galata Sarayı’nda bulunan kütüphaneye bereket ve saadet vesilesi olmak üzere
vakfına ait bir Lihye-i Şerif (Sakal-ı Şerif) koydurtmuş, Lihye-i
Şerifin muhafazası ve ziyaretiyle ilgili şartları belirlemiştir.

9 . Bostancılar Hastanesi’ne Personel ve İlaç Tahsisatı

Lihye-i Şerif her sene Mevlit, Regaip, Miraç ve Berat gecelerinde olmak üzere yılda 4 kere ziyarete açılacaktır. Galata Sarayı
Ağası, bütün zabitler, sair ağalar hazır bulunduğu sırada Lihye-i
Şerif sandukasından çıkarılıp tüm haziruna ziyaret ettirilecek

Valide Sultan, sarayın ve İstanbul’un asayişinden sorumlu olan
bostancılara ait Bostancılar Hastanesi229 için de vakfından tahsisat ayırmıştır. Topkapı Sarayı önündeki hastanede tıp ilminde

D.636/98/5 s. 98.
D.636/98/5 s. 98.
226
D.636/98/5 s. 98.
227
D.636/98/5 s. 98.
228
D.1454, s. 13a-13b.
229
“Bostancılar Hastanesi, Sarayburnu’nda surun başladığı kısmın önündeydi. Melling hastaneyi Değirmenkapısı, Bostancılar Tabhanesi Mescidi yanında duvarla çev224
225

rilmiş bir avlu içinde iki katlı oldukça büyük bir bina olarak göstermiştir… 1830 yılında Bostancılar Hastanesi’ni ziyaret eden Ami Boue Die Europeaische Türkei adlı
seyahatnamesinde burasının oldukça bakımlı olduğunu nakleder. Bu hastanenin 1832’de Cerrahhane-i Mamure olarak kullanıldığı kabul edilmektedir.” (Nuran Yıldırım, İstanbul’un Sağlık Tarihi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı İ.Ü.Projesi No:55-10, İstanbul, 2010, s. 163).
230
D.1454, s. 16b-18b.
231
D.1454, s. 16a-16b.
90

edecekler, yukarıda anlatılan işlerin dağılımını ve düzenlemesini Galata Sarayı Ağası olanların imamı yapacak, hizmeti
karşılığında yıllık 20 kuruş alacaktır.
Dört mübarek gecenin her birinin masrafı için vakıftan 164
kuruş, yıllık 656 kuruş tahsisat ayrılacaktır.232

12. Sabık Kâtip Halil Efendi Vakfı’na İmdadiye
Eyüp’te, Valide Sultan İmaretinin karşısında bulunan ve mülkiyeti Eyüp Sultan Vakfı’na ait olan bostanın ebniye vakıflarından
Kâtip Halil Efendi Vakfı’na yıllık 38 kuruş imdadiye ödenecektir.233

13. Eyüp Sultan Camii Ayakyolu Yerleri İçin Mukataa Bedeli Ödemesi
Eyüp Sultan Camii zamanla harap olduğundan Padişah III. Selim’in emriyle minareleri hariç yıkılıp yeniden yaptırılmıştır.
Yapım işine 1798’de başlanmış, 1800’de tamamlanmıştır. Caminin abdest muslukları ve ayakyolları Eyüp Sultan Türbesi’nin
karşısında kalmakta, Müslüman ve Hristiyanların buraya gelip
gitmeleri tazimde eksikliğe neden olmaktaydı. Bu nedenle musluk ve tuvaletler başka bir yere taşınmıştır. Taşıma sırasında eski
ve yeni abdest muslukları ile tuvaletlerin bulunduğu yerlerde
Eyüp Sultan Vakfı’na ait 22 dükkân, Sinan Paşa Vakfı’na ait 2
dükkân ve Bahriye Hatun Vakfı’na ait 2 dükkân olmak üzere
toplam 26 dükkân yıkılmıştır. Valide Sultan, 11 Kasım 1800
tarihli vakfiyesiyle yıkılan bu dükkânların arsaları için adı geçen vakıflara ödenmesi gereken mukataa bedelinin ödenmesini
vakfının üzerine almıştır. Eyüp Sultan Vakfı’na 51 akçe, Sinan
Paşa Vakfı’na 14 akçe, Bahriye Hatun Vakfı’na 2,5 akçe olmak
üzere günlük toplam 67,5 akçenin adı geçen vakıflara her yıl
ödenmesini şart etmiştir.234

ve sonra yine sandukasına konularak yerinde muhafaza
edilecektir.
Kütüphanenin 3 kütüphanecisi ve 1 kapıcısı ve Lihye-i Şerifin
sandukasından çıkarılması, geri konulması ve korunmasıyla
görevlidirler. Hizmetleri karşılığında kendilerine her kandil gecesi için 3’er kuruş olmak üzere 4 gece için senelik toplam 12
kuruş tahsisat yapılmıştır.
Ziyaret sırasında yakılan ud ve anber tütsüleri, dağıtılan gülsuyu ve yakılan zeytinyağı için yıllık 80 kuruş tahsisat ayrılmıştır.
Her gece için 100 kuruşluk çeşitli içecek satın alınacak Lihye-i
Şerif ziyareti sırasında hazır bulunanlara ikram edilecektir. Ziyaret sırasında hâfız, hoş nameli, düzgün lisanlı ve tertil üzere
okuyan 3 kişi Kur’an-ı Kerim’den birer aşır okuyacak, hizmetleri
için her birine 3’er kuruştan 9 kuruş verilecektir.
Ud ve anber tütsüsü yakılmasını ve gülsuyu dağıtımını Galata Sarayı Camii’nin kayyumu yapacak, hizmeti karşılığında 3
kuruş alacak, içeceklerin dağıtımını ise Galata Sarayı’nın 3 oda
zabitinin 3 hasekisi yapacak, hizmeti karışlığında her biri 3’er
kuruştan 9 kuruş alacaktır.

14. Şeyh Himmetzâde Zaviyesi’ne Tahsisat
1 Ocak 1801 Vakfiyeyle, İstanbul’da Denizabdal yakınında bulunan Şeyh Himmetzâde Zaviyesine235 Eyüp İmaretinden günlük 3 kap yemek istihkakı yapılmış, senelik 150 kuruş mevlit
tahsisatı ayrılmıştır. Yine fukaranın yemek bedeli tahsisatı olarak zaviyeye aylık 25 kuruş ödeme yapılması şart edilmiştir.236

Ziyaretin sonunda Galata Sarayı Camii imamı ile Galata Sarayı Teberdarlar Camii imamı, padişahın saltanatının devamı ve
Mihrişah Valide Sultan’ın sıhhat, afiyet ve iki cihan saadeti için
dua edecekler ve hizmetleri karşılığında her birine 3’er kuruş
verilecektir. Galata Sarayı’nın ağaları yapılacak işlere nezaret

D.1454, s. 21b-24b.
D.1454, s. 18b-19a.
234
D.1454, s. 19a-20a.
235
“Himmetzâde Tekkesi olarak da anılan bu yapı Fatih ilçesinde Şehremini’den Yenibahçe’ye inen yamaçta, Ördek Kasap mahallesinde Himmetzâde Dergâhı sokağında yer almaktaydı.
Bayramiyye-Himmetiyye pîri Bolulu Şeyh Himmet Efendi (ö. 1095/1684) tarafından, IV. Mehmed devri defterdarlarından İbrâhim Efendi’nin mescidinin içinde XVII. yüzyıl ortalarında
faaliyete geçirilmiş, vakfiyesi Himmet Efendi’nin torunlarından, tekkenin üçüncü postnişini Himmetzâde Şeyh Abdüssamed Efendi tarafından 1135 (1723) yılında düzenlenmiştir. Bütünüyle
tarihe karışmış ve arsası İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi’nin arazisine katılmış olan Himmet Efendi Tekkesi’nin mimari özellikleri tesbit edilememiştir.” (M. Baha Tanman, “Himmet
Efendi Tekkesi”, DİA, C.18, TDV, İstanbul, 1998, s. 58-59).
236
D.1455, s. 32a.
232
233
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15. Harem-i Hümayun Ağalarına Tahsisat
Her sene haremin bir yerden başka bir yere nakl-i hümayun237
gerçekleştiğinde harem ağalarının tümüne gidiş akçesi olarak
250 kuruş, geliş akçesi olarak 250 kuruş olmak üzere toplam 500
kuruşun vakıftan ödenmesi şart edilmiştir.238

16. Her Yıl Bir Kişinin Valide Sultan Adına Hacca
Gönderilmesi
Her sene vakfın mütevelli kaymakamı vasıtasıyla layık bir kişi
belirlenerek Valide Sultan’ın ruhu için hacca gönderilecek, sevabı Valide Sultan’ın ruhuna hediye edilecektir. Gönderilen kişiye
hac bedeli olarak vakıftan 1.500 kuruş ödenecektir.239

17. Denizli Kadıköy’deki Kırcıtaş Mescidi’ne Tahsisat

18. Eyüp Sultan Camii Görevlilerinin Valide Sultan’a
Dua Okumaları

Vakıf gelirlerinden, Denizli Kadıköy’de bulunan Kırcıtaş Mescidi’nin240 hademesinin ücreti için yıllık 48 kuruş, mescidin aydınlatma giderleri için yıllık 36 kuruş olmak üzere yıllık toplam
84 kuruş tahsisat yapılmıştır.241

1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeye göre, Eyüp Sultan Camii baş müezzini her namaz vaktinde farzdan sonra üç İhlas ve bir Fatiha
okuyup sevabını bütün cemaatin ve Valide Sultan’ın ruhuna hediye edecektir. Caminin üç imamından her biri nöbet kendisinde iken beş vakitte namaz bitiminde Eyüp Sultan Türbesi karşısında hazır olan tüm cemaatle birlikte eskiden beri yaptıkları
dua üzere dua ederken Valide Sultan’ın da ismini anarak ruhuna
Fatiha hediye edecektir. Bu hizmetleri karşılığında Caminin üç
imamı ile baş müezzinine günlük 5’er akçe ödenecektir.242

19. Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Sultan Camilerinde Valide Sultan’ın Yâd Edilmesi
Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Sultan camilerinin muarrifleri
her Cuma namazından sonra Valide Sultan’ın ismini yâd ederek, cemaatle birlikte okuyacakları Fatiha’nın sevabından Valide
Sultan’ı hissedar edeceklerdir. Bu hizmetleri karşılığında Ayasofya Camii müezzinine 20, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Sultan Camii
müezzinlerine 10’ar akçe ödeme yapılacaktır.243

Kısa süreli gezilere “yarım göç”, uzun süreli, bazan bir mevsimi geçirmek üzere yapılan göçe de “nakl-i hümayun” denirdi. (Abdülkadir Özcan, “Biniş”, DİA, C. 6, TDV, İstanbul, 1992,
s. 184).
238
D.1455, s. 33a-33b.
239
D.1455, s. 33b-34a.
240
Kırcataş Mescidi: Denizli, Babadağ ilçe merkezindedir. 1800’lü yıllarda yapılmış olup geçirdiği bir yangından sonra tamamen yenilenmiştir. Caminin giriş kapısının yanında bulunan
Türkçe kitabede “Denizli’de Ezine-i Lazkiye kazası Kadı kariyesine Kırcataş Mescidi’ne Mihrişah Valide Sultan Hazretleri’nin vakfıdır. 1800-1216” yazmaktadır. Kırcataş Camii günümüzde
de kullanılmaktadır. (Denizli Kültür Envanteri, Denizli Büyükşehir Belediyesi Yayınları, Denizli, 2014, s. 11).
241
D.1455, s. 34b-35a.
242
D.1455, s. 35a-35b.
243
D.1455, s. 35b-36b.
237
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ّ يل
ْ للاِ َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة أَنبَت
َت َس ْب َع َسنَابِ َل فِي ُك ِّل
ِ َِّمثَ ُل الَّ ِذينَ يُنفِقُونَ أَ ْم َوالَهُ ْم فِي َسب
ّ ضا ِعفُ لِ َمن يَ َشاء َو
ّ سُنبُلَ ٍة ِّمئَةُ َحبَّ ٍة َو
اس ٌع َعلِي ٌم
َ ُللاُ ي
ِ للاُ َو
Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu, yedi başak
bitiren ve her başakta yüz tane bulunan bir tohum gibidir.
Allah, dilediğine kat kat verir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.
*

Kur'ân, Bakara, 261.
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Vakıflar aracılığıyla kurulan hayır müesseselerinin sürdürülebilirliği, düzenli bir şekilde hizmet verebilmeleri, düzenli gelir getirici
akarlar ile mümkündür. Bu kurumların genel masraflarını karşılamak, buralarda çalışanların ücretlerini ödemek ve düzenli gelir
kaynağı sağlayabilmek amacıyla vakfedilen tarım alanları, bina,
nakit para gibi gelir kaynakları vakıf kurumunun esas mevzusunu
teşkil etmektedir.
Bu bölümde, ilk vakfiyeden başlanıp vakfiye sıralaması takip edilerek vakfiyelerde geçen akarlar numaralandırılarak verilecektir.
Akarlar, türü, akar adı, hangi vakfiyenin hangi sayfasında geçtiği,
muhtevası, yeri, mülkiyet durumu ve yüzölçümü itibariyle tasnif
edilecektir. Bilahare hangi akarın hangi işletme şartına tabi olduğu
tablo şeklinde verilecektir. Son olarak akarlar niteliklerine, türlerine ve bulundukları yerlere göre değerlendirilmeye çalışılacaktır.

I. VAKFİYELERDEKİ SIRALAMAYA
GÖRE AKARLAR
1. Tarım İşletmesi / Mağule Malakaş Çiftliği (D.1451 s. 7a-8a)
Muhtevası: 24 parça tarla, 4 bölüm mandıra, 3 kiracı menzili, divanhane, 2 kethüda odası, (altında) ahır, dört göz ambar, oda, 180
koyun, (ambarda) 260 kile buğday, 480 kile244 tohumluk buğday,
118 kile tohumluk arpa, malum sayıda arı kovanı, 2 dönüm bağdan oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri kazası, Sahra nahiyesi, Mağule Malakaş köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Hüccet-i şer’iyye245 ile Mihrişah Valide
Sultan’a ait mülktür.
2. Ticarethane / Kayıkhane – Dükkân (D.1452 s. 12b-13a)
Muhtevası: İki göz kayıkhane, kahvehane246, 3 dükkân
Yeri: Eyüp, Camii Kebir Mahallesi, Bostan İskelesi’ndeki imaretin
karşısında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Hazret-i Ebu Eyyûb Ensari Vakfı’na ait olup senelik 360 akçe mukataa ücretiyle Mihrişah Valide
Sultan’ın tasarrufundadır. Yüzölçümü 361,50 ziradır.
244
Kile: Özellikle kuru meyve ve hububat ölçümünde kullanılan eski bir ölçektir. III. Selim
zamanında kile imalâtçılarına model olarak verilen İstanbul kilesinin hacmi 37 kirah yani
37 ölçek veya 37 litreye denkti. Bkz. Cengiz Kallek, “Kile”, DİA, C. 25, TDV, Ankara, 2002,
s. 570.
245
Hüccet: Şer‘i mahkemelerde düzenlenen hukukî belge. Eskiden, şeriat mahkemesinden
verilen bir hak veya bir sahiplik gösteren resmi vesika. (Devellioğlu, Osmanlıca…, s. 445).
246
Salâh Birsel’in Kahveler Kitabı’nda bu kahvehanenin bahsi şu şekilde geçmektedir:
”Eyüp’teki Bostan İskelesi de serâpâ kahvedir. Buranın en büyük kahvesi de İskelenin sağında deniz kıyısında büyük bahçeli kahvedir. Son yıllara değin sürüp gelmiş olan bu kahve
Mezbaha’nın tam karşısında olduğu için özellikle yaz günleri pis pis kokar. Bostan İskelesi’nde kahvelerin topu III.Sultan Selim’in anası Mihrişah Sultan’ın yaptırdığı binalardır. Yaz
günleri Büyük Dede Efendi ile Eyubi Mehmet Bey hemen hemen her gün bu kahvehanelerden birinde buluşurlar, akşamlara kadar meşkle vakit geçirirler. Zekai Dede de (1825-1897)
bunlardan burada ders almıştır.” (Salah Birsel, Kahveler Kitabı, Koza Yayınları, İstanbul,
1975, s. 49). 1986 yılında yol yapım çalışmaları esnasında yıkılarak yok olan kahvehane
2008 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından aslına uygun olarak ihya edilmiştir.
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3. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s. 14b-15a)
Muhtevası: Altlı üstlü 60 oda, 4 büyük ahır, ambar, samanlık,
kömürlük, 2 masura su, 15 tuvalet, avlu, 20 dükkândan oluşan,
dört tarafı taş duvar ile çevrili, üç tarafında arzen ikişer zira
damlalık olmak üzere fasıla ve sokak kapısını müştemil Büyük
Han
Yeri: İstanbul, Şeyh Ebu›l-vefa Camii yakınında, Vefa ahırında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun247 (temlikname) ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 9.050
ziradır.

Yeri: Üsküdar, Çengelköy, Kulelibahçe›de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Hüccet-i şer’iyye ile Mihrişah Valide
Sultan’a ait mülktür. Üzerindeki binalar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 1.314 ziradır.
8. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 18a-18b)
Muhtevası: 12 adet dükkân
Yeri: Galata, Tophane meydanında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası mülknâme-i hümayun ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Üzerindeki binalar Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 560 ziradır.

4. Ticarethane / Leblebiciler Hanı (D.1452 s. 15b-16a)
Muhtevası: 10 oda, ahşap mahzen, 2 tuvalet, paçacı dükkânı, 2
katlı kâgir mahzen, fincancı dükkânı, kalan kısmı boş arsadan
oluşan han
Yeri: İstanbul, Çelebioğlu Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Merhum Cafer Çavuş Vakfı’na
ait olup senelik 720 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufunda olup, üzerindeki binalar hüccet-i şer’iyye ile
Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 1.665 ziradır.

9. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.18b)
Muhtevası: 76 adet dükkân
Yeri: Galata, Hendekbaşı’nda
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası mirî araziden iken temlikname
ile Mihrişah Valide Sultan’a temlik olunan mülktür. Üzerindeki
binalar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
10. Tarım işletmesi / Kara Hasanoğlu Çiftliği denilen menzil
(D.1452 s. 18b-22a)
Muhtevası: İçinde 3 karlık, buzluk, harman yeri (ile çiftlik yakınında, çiftliğe bağlı) 10 kilelik tarla, 3 kilelik tarla, 15 kilelik
tarla, 3 kilelik tarla, 5 kilelik tarla, 10 kilelik tarla, 22 kilelik tarla,
20 kilelik tarla, 22 kilelik tarla, 30 kilelik tarla(ki) toplam 138
kilelik 10 parça tarla251 ile dört tarafı taş duvarla çevrili, kiremit
örtülü, iki hizmetçi odası,(önünde) sundurma, oda, kiremit örtülü sundurma, (içeride) dört tarafı taş duvar ve kiremit örtülü
ahır, samanhane ve önünde 2 sundurmadan oluşan ve içerisinde 3 kantar saman, 10 kile nadas ile çift aletleri vesair eşyalar
bulunan menzil
Yeri: Galata’ya bağlı Kasımpaşa, Tatavla’da (Kurtuluş)
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait olup senelik 2020 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır.

5. Tarım İşletmesi / Ahır (D.1452 s. 16a-16b)
Muhtevası - Yeri: İstanbul, Çelebioğlu Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Abdüsselam ve Yarhisar Mustafa Efendi vakıflarına ait olup senelik 30 akçe mukataa ücreti ile
Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Üzerindeki ahır ise
Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
6. İmalathane / Kassarhane248 (D.1452 s. 16b-17a)
Muhtevası: Altlı üstlü 2 oda, 2 sundurma ve ocaklık bulunan,
derunundan Davud Paşa Sarayı ve Veli Efendi Çeşmesi suları
akan, dört tarafı taş duvar ile çevrili, kök boyası ile yemeni imal
edilen, aylık 500 kuruşa basmacı esnafına kiraya verilmiş olan
kassarhane
Yeri: Havâss-ı Refia249 (Eyüp) kazasına bağlı, Veli Efendi Çeşmesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası mülknâme-i hümayun ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Üzerindeki bina Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

11. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 22a-22b)
Muhtevası: Berber dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsaları Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait olup senelik toplam 1825 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerindeki bina ve
müştemilat ise mülknâme-i hümayun ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 120 ziradır. (11-38 aralığında sayılan akarların mülkiyet durumu aynıdır)

7. Tarım İşletmesi / Dalyan250 (D.1452 s. 17a-18a)
Muhtevası: Büyük Dalyancı odası, ayazma ve Velî yeri ile vesair
müştemilat (ayrıca bahsedilen yerin karşısında, yine zikredilen yerin müştemilatından olan, merhum Ahmed Nazif Efendi Yalısı’nın karşısında) denizden ağ germesi denilen mahalde,
çardak denilen 2 adet dalyan-ı mahi ile (yine bahsedilen yerin
bitişiğinde) üstte bir oda ve balık ağı kurutacak yer ile vesair
müştemilattan oluşan dalyan-ı mâhî

Temlikname-i hümayun: Mîrî arazi gelirinin birine verilmesini veya şartlara uygun olarak rakabenin temlikini bildiren vesika. (Devellioğlu, Osmanlıca…, s. 1252).
Kassarhane: Tekstil fabrikalarında ağartma işleminin yapıldığı yer.
249
Havâss-ı Refîa: Resmi yazılarda Eyüp kadıları (Kadılığı) hakkında kullanılan tabir. (Devellioğlu, Osmanlıca…, s. 396).
250
Dalyan: Deniz, göl ve ırmakların kıyılara yakın yerlerinde ağ ve kazıklarla oluşturulan, büyük balık avlama yeri.
251
Vakfiyede toplam 138 kile denilmekle birlikte, toplam 140 kiledir.
247
248
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12. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.22b)
Muhtevası: Aşçı dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 180 ziradır.

20. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 23b-24a)
Muhtevası: Çilingir dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 60 ziradır.

13. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.22b)
Muhtevası: Kundakçı dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 176 ziradır.

21. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.24a)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 95 ziradır.

14. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.23a)
Muhtevası: Tabancacı dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 176 ziradır.

22. Ticarethane / Hamam (D.1452 s.24a)
Muhtevası: 2 halvet, 3 sofa, dehliz, camekân, tellak odası, ahır
ile vesair müştemilattan oluşan kurşun kaplamalı hamam
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 900 ziradır.

15. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.23a)
Muhtevası: Tüfekçi dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 330 ziradır.

23. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 24a-24b)
Muhtevası: Kahve dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 120 ziradır.

16. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.23a)
Muhtevası: Çamaşırcı dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 80 ziradır.

24. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.24b)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 180 ziradır.

17. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 23a-23b)
Muhtevası: Kasap dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 64 ziradır.

25. İmalathane / Fırın (D.1452 s.24b)
Muhtevası: Ekmek fırını
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 360 ziradır.

18. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.23b)
Muhtevası: Demirci dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 45 ziradır.

26. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.24b)
Muhtevası: At değirmeni ve çeşme
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 500 ziradır.

19. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.23b)
Muhtevası: Düğmeci dükkânı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 42 ziradır.

27. Tarım işletmesi / Bahçe (D.1452 s.25a)
Muhtevası: Üzerinde meyve ağaçları ve meyve vermeyen ağaçlar dikili olan, dört tarafı taş duvar ile çevrili
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 12.350 ziradır.
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28. Tarım işletmesi / Bağ (D.1452 s. 25a-25b)
Muhtevası: Üzerinde meyve ağaçları ve üzüm kütükleri olan,
içinde bir büyük kasır bulunan, dört tarafı taş duvar ile çevrili
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 30.000 ziradır.

35. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.27a)
Muhtevası: Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 450 ziradır.
36. Tarım işletmesi / Arazi (D.1452 s. 27a-27b)
Muhtevası: Düz arazi
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 90.000 ziradır.

29. Arazi / Menzil arsası (D.1452 s.25b)
Muhtevası: 30 menzil binası için tayin ve tahsis kılınan arsa
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 30.000 ziradır.

37. Tarım işletmesi / Arazi (D.1452 s.27b)
Muhtevası: Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 14.400 ziradır.

30. Tarım işletmesi / Bağ ve bahçe arsaları (D.1452 s.
25b-26a)
Muhtevası: Üzerinde meyve ağaçları, meyve vermeyen ağaçlar,
üzüm kütükleri dikili olan
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 182.000 ziradır.

38. Meskenler / Menzil (D.1452 s. 27b-28a)
Muhtevası: Üst katta ikişer oda, dehliz, merdiven, alt katta mutfağı olan, her biri 280 zira arsa üzerine kurulu, birbirine bitişik
3 menzil
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 280x3= 840 ziradır.

31. Tarım işletmesi / Arazi - Sundurma – Ağıl (D.1452 s.26a)
Muhtevası: Boş arsa ve bu arsanın bir kısmında bulunan sundurma ve manda ağılı
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 12.000 ziradır.

39. Tarım işletmesi / Arazi (D.1452 s.28b)
Muhtevası: Çayır arsası
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında, Büyükdere’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Yüzölçümü 224.000 ziradır.

32. Tarım işletmesi / Tarla (D.1452 s. 26a-26b)
Muhtevası: Ziraat edilen tarla
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 50 dönümdür.
33. Tarım işletmesi / Arazi (D.1452 s.26b)
Muhtevası: Boş arazi
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız. Yüzölçümü 100 dönümdür.

40. Tarım işletmesi / Bostan (D.1452 s. 28b-29a)
Muhtevası: İçerisinde kasır, havuz ve mutfak bulunan, etrafı taş
duvarla çevrili, sokak kapısı bulunan, meyveli ve meyvesiz ağaçlar ve üzüm kütüklerinden oluşan mülk bostan
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Yüzölçümü 51.600 ziradır.

34. Tarım işletmesi / Hâdim Korusu Çiftliği (D.1452 s.
26b-27a)
Muhtevası: İçerisinde 2'şer ve 3'er dönüm miktarı 20 parça tarla
ve bostan, 10 adet dağ ve koru bulunan, çevresi 2 saatte devrolunabilen, ayrıca içerisinde koyun gölgeliği, ahır, oda ve 2000
ziralık sundurma bulunan Hadim Korusu Çiftliği
Yeri: Galata’ya bağlı Beşiktaş kasabası, Levent Çiftliği yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülkiyet bilgisi için 11 numaralı akarın mülkiyet durumuna bakınız.

41. Tarım işletmesi / Küçük Nakkaş Çiftliği, çiftliğe bağlı
çayır arsası, 49 parça tarla ve mera (D.1452 s. 29a-33a)
Muhtevası: Üç tarafı kiremit kaplı duvarlı, içerisinde 7 oda,
2 sofa, tuvalet, divanhane, çiftçi aletleri mahzeni, 2 oda, ahır,
zikredilen binaların hizasında kiremit çatılı sundurma, büyük
sütçü odası, bahçe tarafında kiremit çatılı sundurma, avlu içerisinde 2 adet tavuk ve kaz kümesi, çatma denilen üstte 4 göz
büyük ambar, altında ahır, (bitişiğinde) mutfak ve at değirmeni,
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arkasında arılık bahçesi, kapı bitişiğinde ahır, karşısında büyük
sağmal manda ahırı, malak ahırı, öküz ahırı, oda, samanhane,
harman köşkü, 2 çeşme, etrafı taş duvarlı tokat252 avlusu, 2 porta253 kapı, 5 dönüm harman yeri, İstanbul yolu üzerinde 4 dönüm arsa ve üzüm bağı, bitişiğinde meyveli ve meyvesiz ağaçlar dikili 10 dönüm bahçe ve içerisinde harap havuz, bahçıvan
odası, yol kenarında etrafı taş duvar ve kiremit çatılı deve ahırı,
çoban odası, saz örtülü koyun kışlağı, bitişiğinde 5 saz duvarlı koyun kışlağı, 400 kıvırcık koyun, 2 manda öküz, 1 manda
tosun, 10 karasığır öküzü, 8 karasığır inek, 8 buzağı, 6 manda
inek, 5 malak, 3 manda, 1 boğa, 1 malak, 12 kaz, 20 tavuk, 128,5
kile buğday, 118 kile arpa, 84 kile yulaf, 8 kile keten tohumu,
90 vukıyye has un, 400 kantar saman, 246 vukıyye yapağı, 60
kile nadas, sair çiftlik aletleri, bakır kap kacak ve mefruşat ile
300 arabalık otluk çayır arsasıyla beraber, bunun dışında 2000
kilelik 49 parça tarla ve mera
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Küçükçekmece nahiyesinde, Göl kenarında, Yarık Bergos köyü yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait senelik 3700 akçe mukataalı arsadır. Arsa üzerinde
mevcut bulunanlar ise mülknâme-i hümayun, hüccet-i şer’iyye
ve temessükle Mihrişah Valide Sultan’a verilen mülktür.

43. Tarım işletmesi / Taş Ağıl Çiftliği (D.1452 s. 35a-38b)
Muhtevası: 10 kilelik tarla, çiftlik merası, 20 arabalık otluk çayır, 15 arabalık otluk çayır, 80 arabalık otluk çayır, (bu üç çayırdan başka) 4320 kilelik 56 parça tarla, dört tarafı taş duvarlı,
büyük ahır, oda, koltuk ahırı, 2 porta kapı, avlu vesair müştemilatlı mülk çiftlik binaları, (ayrıca) bu çiftlikte mevcut 1800
kile buğday, 1200 kile arpa, 3000 kile yulaf, 20 kile tohum keten,
881 adet koyun, bir seyishane (çobanevi), takımlarıyla birlikte
1 beygir ve 1 merkep, 5500 kuruş nakit, 14 tosun, 13 kısır inek,
17 düve, 6 boğa, 26 sağmal inek(buzağılarıyla), 23 kısır manda ineği, 17 manda, 40 sağmal manda ineği (buzağılarıyla), 3
manda boğası, 32 malak, 33 öküz, 25 kısrak, 14 tay, 28 deve, 320
kaz-tavuk-ördek, 4000 kantar saman, 550 kile nadas vesair çift
aletleri, bakır eşya ve diğer eşyalar
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Büyükçekmece nahiyesinde, Bucdar köyü yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftliğin arsası merhum Sultan Mahmud Han Vakfı’na ait, senelik 1.200 akçe mukataalı arsadır.
Arsa üzerinde bulunan binalar ise Mihrişah Valide Sultan’a ait
mülktür. Çiftliğe bağlı tarlaların rakabesi254 Sultan Beyazıt Veli
Vakfı’na ait olup senelik 4.400 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah
Valide Sultan’ın tasarrufundadır.

42. Tarım işletmesi / Kapadık Çiftliği (D.1452 s. 33a-35a)
Muhtevası: Dört tarafı kiremitli taş duvarlı, içerisinde sundurma, bitişiğinde 4 ahşap ambar, karşısında kiremitle örtülü deve
ahırı, küçük ahır, porta kapı, avlu, harman kapısı içinde harap
mutfak, fırın, kiler, karşısında 2 misafir odası, dört tarafı taş
duvarlı kule (üst katında) 4 oda, tuvalet, abdesthane, hamam,
sofa, alt katında 3 oda, tuvalet, abdesthane, en alt katında at
ahırı, dışında ahşap harman çardağı, bitişiğinde kiremit örtülü
samanhane, öküz ahırı, sundurma, yulaf mahzeni, karşısında
mutfak, at değirmeni, bitişiğinde tavuk kümesi, dört tarafı taş
duvar, porta kapı, avlu, yol üzerinde 2 adet at ahırı, 2 büyük
manda ahırı, malak ahırı, porta kapı, avlu, dört tarafı taş duvarlı kiremit örtülü koyun ağılı, çoban odası ve fırın, bitişiğinde
koyun ağılı, karşısında taş duvarlı kiremit örtülü koyun ağılı,
kule bitişiğinde etrafı kiremitli taş duvarlı, meyveli ve meyvesiz
ağaçlar dikili olan bahçe ve içerisinde büyük havuz, Ekşe Yunus
Bağları içerisinde tahminen 60 dönüm ağaç ve üzüm kütükleri
olan bahçe, saz duvarlı ve saz örtülü koyun ağılı bulunan çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Büyükçekmece nahiyesinde, Bucdar köyü yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Sultan Mahmud Han Vakfı’na
ait senelik 2.400 akçe mukataalı arsadır. Arsanın tasarrufu Mihrişah Valide Sultan’a aittir. Arsa üzerinde mevcut bulunanlar ise
hüccet-i şer’iyye ile Mihrişah Valide Sultan’a aittir.

44. Tarım işletmesi / Bucdar Çiftliği (D.1452 s. 38b-45a)
Muhtevası: 24 kilelik 2 tarla, 24 arabalık otluk 1 çayır, 9 kile
tohumluk 1 tarla, bitişiğinde 2 arabalık otluk 1 çayır, 7 kilelik
1 tarla, 16 kilelik Eğri Tarla, harman altında 10 kilelik arpalık,
bitişiğinde 1 arabalık otluk 1 çayır, 4 kilelik Arslanlı Tarla, 15
kilelik 1 çayır tarlası, ceviz üstünde 4 kilelik 1 tarla, 50 kilelik
1 tarla, 25 arabalık otluk 1 çayır, 17 kilelik 1 tarla, 15 arabalık
otluk çayır tarlası, 4 kilelik 1 tarla, 3 kilelik 1 tarla, 30 kilelik
1 tarla, 2 kilelik 1 tarla, 10 kilelik 1 tarla, 50 kilelik 1 tarla, 30
kilelik 1 tarla, 20 kilelik Meşeli tarla, 20 kilelik İmam Tarlası, 18
kilelik Çotur Tarla, 80 kilelik Büyük Tarla, 25 kilelik İnce Tarla,
20 kilelik 1 tarla, 4 kilelik 1 tarla, 40 kilelik Çakmak Tarla, 20
kilelik 1 tarla, 7 kilelik 1 tarla, 12 kilelik dört kul tarlası, 3 kilelik
1 tarla, 30 kilelik 1 tarla, 60 arabalık otluk 5 çayır arsası, bunlardan başka 531 kile tohumluk 81 tarla, içerisinde saz örtülü 3
koyun ağılı bulunan cevizlik arsa, 4 dönümlük narlık bahçesi
bulunan mülk çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Büyükçekmece nahiyesinde, Bucdar köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftliğin mülkiyeti mülknâme-i hümayunla Mihrişah Valide Sultan’a aittir. Çiftliğe bağlı tarlalar ise
Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait, senelik 2.500 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır.

Tokat: Taşla çevrilmiş avlu. (Aysel Dikmen, Türkiye’de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, C. 5, TDK Yayınları, Ankara, 2009, s. 3949).
Porta: Büyük, çift kanatlı kapı. (Dikmen, Türkiye’de…, s. 4651).
254
Rakabe: Fıkıh terimi olarak mülkiyete konu olan eşyanın sadece maddi varlığını (ayn) ifade eder. Bu anlamdaki mülkiyet rakabe mülkiyeti, ayn mülkiyeti, çıplak mülkiyet diye adlandırılır. (Halit Çalış, “Rakabe”, DİA, C. 34, TDV, İstanbul, 2007, s. 427)
252
253
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45. Tarım işletmesi / Ferhad Paşa Çiftliği (D.1452 s.
45b-49b)
Muhtevası: 40 kilelik 3 tarla, 40 kilelik 3 tarla, 30 kilelik 1 tarla,
50 kilelik 1 tarla, 200 kilelik 4 tarla, 30 kilelik 1 tarla, 50 kilelik 3
tarla, 30 kilelik 1 tarla, 40 kilelik bahçe tarlası, 20 kilelik 1 tarla,
50 kilelik tarlanın içerisinde başkasına ait 12 kilelik kısmı hariç
38 kilelik 1 tarla, 40 kilelik 2 tarla, yine bitişiğinde 40 kilelik 1
tarla, 50 kilelik 1 tarla ki toplam 648 kilelik 23 parça tarla255
ile içerisinde iki koyun ağılı, etrafı taş duvar ve kiremit örtülü 1
büyük samanhane, 1 fırın ve mutfak, bir ambar ve altında öküz
ahırı, saz örtülü sundurma, küçük oda, altında bir ahır ve etrafında mülk yurt yeri bulunan mülk çiftlik ve bu çiftlikte bulunan 300 adet karabaş koyunu, 4 adet karasığır, 100 kile buğday,
55 kile arpa, 100 kantar saman, 45 kile yulaf, çift aletleri, bakır
eşya ve diğer eşyalar
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Davudpaşa Sarayı yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftlik mülknâme-i hümayunla Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Çiftliğe bağlı tarlalar ise Sultan
Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait olup senelik 2.500 akçe mukataa
ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır.

(46’ya ilhak-2) Tarım işletmesi / Filyos Çiftliği’ne zam ve
ilhak edilen tarla, çayır ve arazi (D.1455 s. 13a-27a)
Muhtevası: Daha önce vakfedilen Filyos Çiftliği akarına bu
defa; toplam 1926 kilelik 68 parça tarla, 10 dönümlük meyve
bahçesi, 1,5 dönüm bağ, 2 dönüm üzüm bağı, 1000 zira arsa
ve 12 hisseli köy merasından 1/2 hisse çayır ile boş mahal ilave
edilmektedir.
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsaları Sultan Bayezid-i Veli Vakfı’na
ait olup yıllık 3000 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide
Sultan’ın tasarrufunda olan mülktür. Arsa üzerindeki bilcümle
bina, ağaç, vesaire ise mülknâme-i hümayun ve Mihrişah Valide
Sultan’a ait mülktür.

46. Tarım işletmesi / Filyos Çiftliği (D.1452 s. 49b-52b)
Muhtevası: 2100 kilelik 60 tarla ve mera, kiremit örtülü samanhane, taş duvarlı kiremit örtülü sundurma, altında 2 ahır, büyük
porta kapı, üstünde harman köşkü, içerisinde oda, sofa, tuvalet,
kapı içerisinde kiremit örtülü sundurma, etrafı taş duvarlı tokat
avlu, bitişiğinde 3 ahır, altlı üstlü dört göz ambar ve mahzen, bitişiğinde mutfak ve fırın, harap kule, 2 kiremit örtülü büyük koyun ahırı ve çoban odası, yakınında 9 kiracı menzili, büyük samanlık, taş duvarlı, içerisinde meyveli ve meyvesiz ağaçlar olan
büyük bahçe, çiftlik bitişiğinde üzüm bağı olan 6 dönüm bahçe
ve harman yeri, üstte iki oda, sofa, tuvalet, divanhane altta ahır
bulunan taş duvarlı, kiremit örtülü menzilden oluşan çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftlik mülknâme-i hümayun ve hüccet-i şer’iyye ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Çiftliğe
bağlı tarlalar ise Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait olup senelik 3.700 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın
kullanımındadır.

48. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1452 s. 52b-53b)
Muhtevası: Büyük su değirmeni ile harap kale içerisinde bulunan yurt yerinden oluşan, içerisinde 33 inek, 7 dana, 2 malak, 2
boğa, 12 malak, 2 manda, 15 inek, 8 öküz, 4 dana, 1 beygir, 100
kile buğday, 130 kile arpa, 200 koyun, çift aletleri, bakır eşya ile
vesair eşyaların bulunduğu çiftlik.
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos köyünde, Filyos Köprüsü Deresi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası ve üzerindeki binalar Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 200 ziradır.

47. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s.52b)
Muhtevası: Etrafı taş duvarlı ve kiremit örtülü samanhane, fırın, bakkal, ambar, çardak vesair müştemilatı bulunan Büyük
Han
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos köyünde, Filyos köprüsü yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası ve üzerindeki binalar Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 2.250 ziradır.

49. Tarım işletmesi / Tepe Çiftliği ve çiftliğe bağlı Tepe Korusu (D.1452 s. 53b-57a)
Muhtevası: Fındıklık altında 12 kilelik 3 tarla, Fırın çayırında 5 kilelik 1 tarla, Mandıra yerinde 20 kilelik 1 tarla, Çardak
köyü yakınında Çatalağaç yanında 10 kilelik 2 tarla, Muşmula
Pınarı yakınında 20 kilelik tarla, Kadıpınarı’nda 12 kilelik tarla,
Mezarlık yakınında 12 kilelik Aktoprak tarla, Kabristan yakınında 25 kilelik 2 tarla, Karaağaç dibinde 2,5 kilelik tarla, 25
kilelik Beylik Tarla, 18 kilelik Fındık Tarla, 18 kilelik Arpalık
Tarla, Dut altında, çeşme yakınında 3 kilelik Dut Tarla, Karaçalı
Tarlası altında 2 kilelik tarla, Bokluca’da Aktopraklık yakınında
4 kilelik tarla ki toplam 183,5 kilelik 19 tarla256 ile üstte dört
göz ambar ve altta bir ahırdan oluşan çatma, karşısında kiremit
örtülü 2 büyük samanhane, ahır, dört tarafı taş duvarlı kiremit

(46’ya ilhak-1) Tarım işletmesi / Filyos Çiftliği’ne zam ve
ilhak edilen hayvan ve nakit para (D.1453 s. 13a-13b)
Muhtevası: Daha önce vakfedilen Filyos Çiftliği akarına bu defa
1,5 yaşında 13 adet dana, 13 adet karasığır ineği, 10 adet karasığır öküzü, 11 adet manda ineği, 11adet kısrak ve tay, ayrıca
7.047,50 kuruş nakit para ilave edilmektedir.
255
256

Vakfiyede toplam 648 kilelik 23 parça tarla denilmekledir ancak, toplam 698 kilelik 24 parça tarladır.
Vakfiyede toplam 183,5 kile denilmekledir ancak, toplam 188,5 kiledir.
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Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Çatalca nahiyesinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftlik arsası Sultan Beyazıt Han-ı Veli
Vakfı’na ait olup 2.200 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide
Sultan’ın tasarrufunda olan mülktür. Arsa üzerinde bulunanlar
ise mülknâme-i hümayun ile Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

örtülü çardak, harman yeri, Tepe Korusu denilen koruda dört
tarafı saz duvarlı 3 ahır ve çoban odası, Beşkardaş denilen ceviz
dibinde 3 araba otluk çayır arsası, Uzundere Çayırı’nda 10 araba
otluk çayır arsası, Mera yakınında 45 araba otluk çayır arsası,
Anadere karşısında 15 araba otluk çayır arsası, koru yakınında
35 araba otluk çayır arsası ki toplam 108 araba otluk 5 çayır
arsa, yine çiftlikte 10 manda, 10 manda malağı, 14 karasığır ineği, 5 karasığır buzağısı, 2 karasığır tosunu, 1 karasığır boğası, 2
karasığır düvesi, çift aletleri, vesair müştemilat ile çiftlik yakınındaki Tepe Korusu’ndan oluşan çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos nahiyesinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Çiftlik arsası Sultan Beyazıt Han-ı Veli
Vakfı’na ait olup senelik 3.700 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah
Valide Sultan’ın tasarrufunda olan mülktür. Arsa üzerinde bulunanlar ise mülknâme-i hümayun ile Mihrişah Valide Sultan’a
ait mülktür.

53. Tarım işletmesi / Menzil (D.1452 s. 61b-62b)
Muhtevası: (Altlı üstlü) Üstte dört oda, iki tarafı köşk, altında
küçük ve büyük 2 at ahırı, altta kahve odası, 2 oda, divanhane,
sundurma, 2 tuvalet, bitişiğinde altta 6 oda, hamam, küçük porta kapısı, bir dönüm avlu, içerisinde altlı üstlü altta oda, üstte
oda, altta 2 oda ve ortası hayat, 2 kiler, yine altta oda, mutfak,
hamam, avlu, (bitişiğinde) 15 dönüm dolaplı sebze bahçesi ve
içerisinde bahçıvan odası, vesair müştemilattan oluşan büyük
menzil
Yeri: Rumeli vilayeti, Baba-yı Atik kazası, Kara Halil köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan tarafından satın alınmış mülktür.

50. Tarım işletmesi / Deli Yunus Çiftliği (D.1452 s. 57a-57b)
Muhtevası: Etrafı taş duvar ile çevrili; üstte oda, mutfak ve ambar, altta ahır, vesair müştemilat ile 70 araba otluk çayır arsası,
300 kilelik tarladan oluşan çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos nahiyesinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür.

54. Tarım işletmesi / Kara Halil Çiftliği diye bilinen menzil
(D.1452 s. 62b-63a)
Muhtevası: (Adı geçen menzil yakınında) nazır odası, odacı odası, altı göz ambar, 2 öküz ahırı, sığır sayesi, samanhane,
porta, (dışında) harman yeri, meyveli ve meyvesiz ağaçlı bahçe,
bağ, 25 karasığır öküzü, 22 kısrak, 5 karasığır ineği, 2000 dönüm arazi ve tarla vesair müştemilattan oluşan büyük menzil
Yeri: Rumeli vilayeti, Baba-yı Atîk kazası, Kara Halil köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan tarafından satın alınmış mülktür.

51. Tarım işletmesi / Kara Halil Çiftliği (D.1452 s. 57b-58a)
Muhtevası: 20 araba otluk 5 çayır, 78 kilelik 4 tarladan oluşan
çiftlik
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Terkos nahiyesinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür.

55. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.63a)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Rumeli vilayeti, Baba-yı Atik kazası, Kara Halil köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan tarafından satın alınmış mülktür.

52. Tarım işletmesi / Çanakçı Çiftliği (D.1452 s. 58a-61b)
Muhtevası: 600 kilelik tarla, Kestanelik merasında; 6 kilelik tarla, 5 kilelik tarla, 7 kilelik tarla, Kestanelik merasında mezarlıkta 50 kilelik tarla, Orhanlı merasında 4 kilelik tarla (toplam
672 kilelik tarlalar) ile 40 arabalık otluk çayır, 4 dönüm harman
yeri, üstte 2 oda ve sofa, ambar, altta üç göz ambar, dört tarafı
taş duvarlı yulaf ambarı, çiftçi mahzeni, mutfak ve önünde gölgelik, çoban odası, sığırtmaç odası, tavuk kümesi, tokat avlu ve
önünde sundurma, bitişiğinde büyük ahır, büyük samanhane ve
önünde büyük sundurma, bitişiğinde öküz ahırı, manda ahırı,
malak ahırı ve önünde sundurma, çit ve avlulu arılık, mahzen
önünde sundurma, 2 dönüm üzüm bağından oluşan çiftlik ve
çiftlikte 232 kile buğday, 170 kile arpa, 253 kile yulaf, 300 kantar
saman, 10 araba otluk, 12 kile burçak, 8 kile keten tohumu, 9
karasığır öküzü, 16 karasığır danası, 3 manda öküzü, 18 karasığır ineği ve buzağı, 2 sığır ineği, 5 karasığır düvesi, 4 karasığır
tosunu, 6 manda ineği ve malak, 1 manda ineği, 3 manda düvesi, 15 kısrak tay, 1 erkek tay, 1 kısrak, 1 karasığır tosunu, çift
aletleri bakır eşyalar, vesair eşyadan oluşan çiftlik

56. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.63a)
Muhtevası: Dört göz su değirmeni
Yeri: Rumeli vilayeti, Baba-yı Atik kazası, Hazinedar köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan tarafından satın alınmış mülktür.
57. Tarım işletmesi / Davutlu Çiftliği (D.1452 s. 63a-64a)
Muhtevası: 50 çifte mütehammil arazi ve arazi içerisinde (üstte)
subaşı konağı, büyük ambar, bakkal dükkânı ve han ile panayır
yerinde 30 dükkân, 50 çiftçi hanesi, 50 samanhane, 25 kiracı
menzili, kışlak, 50 harman yeri, pazar yeri ve dalyan-i mâhiden
oluşan çiftlik
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63. Tarım işletmesi / Orhan ve Kapaniçe Çiftlikleri (D.1452
s. 71a-71b)
Muhtevası: 5 damhane, 6 samanhane, kule ve yanında ahır, 2
un değirmeni, susam değirmeni, büyük han, 2 mağaza, 167 dut
ağacı, 2 yonca çayırı, 8 çifte mütehammil beher çifti 60›şar dönümden 180 dönüm tarladan oluşan, Badracık kilesiyle 147 kile
buğday, 16 kile arpa, 8 öküz, 1 merkep, 2 kovan ile vesair eşyadan oluşan iki çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
58. Tarım işletmesi / Uzuncaova Çiftliği (D.1452 s. 64a-67a)
Muhtevası: 20 çifte mütehammil arazi ve arazi içerisinde üstte
subaşı konağı, büyük ambar, 20 çiftçi hanesi, 20 samanhane, 16
kiracı menzili, 1 kışlak, 26 yurt yeri, 1 dönüm üzüm bağı ile
Paşa köyünde 6, Uzuncaova toprağında 8, Uzuncaova civarında
Cevfler yakınında 6, Hacı Ömer Çiftliği yakınında 6 olmak üzere toplam 26 parçadan oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

64. Tarım işletmesi / Azermeni Çiftliği (D.1452 s. 71b-72a)
Muhtevası: Damhane, samanhane, 2 çifte mütehammil 120 dönüm tarla ve çiftlikte bulunan Badracık kilesiyle 3 kile buğday,
12 kile arpa, 23 kovan ile vesair eşyadan oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

59. Tarım işletmesi / Palama Çiftliği (D.1452 s. 67a-67b)
Muhtevası: 5 çifte mütehammil arazi, 5 çiftçi hanesi, 5 samanhane, 5 yurt yerinden oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

65. Tarım işletmesi / Kornova Çiftliği (D.1452 s. 72a-72b)
Muhtevası: 3 kulübe, 3 samanhane, 3 çifte mütehammil 180 dönüm tarladan ile çiftlikte bulunan 70 kile Badracık buğdayı, 6
kile arpa ile 45 kuruş nakitten oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

60. Tarım işletmesi / Hamam-ı Atîk Çiftliği (D.1452 s.
67b-68a)
Muhtevası: 5 çifte mütehammil arazi ve arazi içerisinde 1 büyük
ambar, 5 çiftçi hanesi, 5 samanhane, 19 kiracı hanesi, 5 parça
yurt yeri ile Çatalca kasabası yakınında Kelender Kışlağı diye
bilinen kışlaktan oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

66. Tarım işletmesi / Halimodi Çiftliği (D.1452 s. 72b-73a)
Muhtevası: 16 damhane, 16 samanhane, 1 şerbethane, 500 dut
ağacı, 1 değirmen, 12 dönüm bağ, muhtelif tarlalar ile çiftlikte
bulunan 40 kile Badracık buğdayı, 1 kile arpa, 55 kuruş nakit
bulunan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

61. Tarım işletmesi / Pürhanlı Çiftliği (D.1452 s. 68a-69a)
Muhtevası: 12 çifte mütehammil arazi, Subaşı konağı, 1 büyük
ambar, 12 çiftçi hanesi, 15 samanlık, 11 kiracı menzili, kışlak ve
12 yurt yerinden oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

67. Tarım işletmesi / Bürgansız Çiftliği (D.1452 s. 73a-73b)
Muhtevası: 2 kulübe ve 30 dönüm arazi ile çiftlikte bulunan 16
kile Badracık buğdayından oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

62. Tarım işletmesi / Hacı Ömer ve Kara Hacılı Çiftliği
(D.1452 s. 69a-71a)
Muhtevası: Kiremit örtülü 5 çiftçi damı, 5 kiremit örtülü samanlık, 3 boş çiftçi hanesi, 4 kiremit örtülü kiracı hanesi, 2 samanlık, 5 saz örtülü kalive (?), subaşı konağı, bitişiğinde küçük
ve büyük 4 ambardan oluşan büyük çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

68. Tarım işletmesi / Koçofelani Çiftliği (D.1452 s. 73b-74a)
Muhtevası: 4 damhane, 2 çifte mütehammil 120 dönüm arazi,
187 dut ağacı ile çiftlikte bulunan 30 kovan, 20 kile buğday, 7,5
kile arpa, 24 kuruş nakitten oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
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69. Tarım işletmesi / Çeribaşı Çiftliği (D.1452 s. 74a-74b)
Muhtevası: 1 kule, 3 damhane, 3 çifte mütehammil 180 dönüm
araziden oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

75. Tarım işletmesi / Zeytin bahçesi (D.1452 s. 77b-78b)
Muhtevası: Berber Mustafa Zeytinliği, İstramato kızı Zeytinliği, Bıyıklı oğlu Zeytinliği, Halemini denilen yerde Dimitraki
Zeytinliği, Pavmen denilen yerde Kumru Oğlu Kızı Zeytinliği,
Pağmen denilen yerde Kürkçü Oğlu Kızı Zeytinliği, Keşiş Oğlu
Uşakları Zeytinliği, İstadi Kızı Zeytinliği, Gömlekköy’lü Kürkçü Zeytinliği, Anamotyalı Zeytinliği, Gömlekköy’lü Acı Anton
Kızı Zeytinliği, Pamukçu Oğlu Zeytinliği, Anamotyalı Osman
Zeytinliği, Gömlekköy’lü Derdar Oğlu Zeytinliği, Manok
Zımmî Zeytinliği, Gömlekköy’lü Pamukçu Dimitri Zeytinliği,
Gömlekköy’lü Reis Oğlu Zeytinliği, Deli Mihal Oğlu Zeytinliği,
Gömlekköy’lü Acı Papas Kızı Zeytinliği ve Yorgi Kethüdâ
Zeytinliği’nden oluşan 20 zeytin bahçesi
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Ayamotya toprağında, Acı Mano denilen yerde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

70. Tarım işletmesi / Peço Çiftliği (D.1452 s. 74b-75a)
Muhtevası: 5 damhane, 5 samanhane, 6 dönüm bağ, 40 dut ağacı, Diho köyünde Velaçko tabir olunur mülk arazi ile çiftlikte
bulunan den oluşan, 20 kile buğday, 8 kile arpa, 60 kuruş nakit
bulunan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
71. Tarım işletmesi / Pilavraha Çiftliği (D.1452 s. 75a-75b)
Muhtevası: 2 mağaza, 3 damhane, 2 samanhane, 47 dönüm bağ,
52 dönüm İnetomata arazisi ile çiftlikte bulunan 18 kovan, 150
kuruş nakitten oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

76. Tarım işletmesi / Zeytinlik, tarla ve mahzen (D.1452 s.
78b-79b)
Muhtevası: Dört tarafı taş duvarla çevrili Harem denilen mahalde bulunan, Yanalki Kalfa Uşakları Zeytinliği, Samatya Noduka
Zeytinliği, (dere içinde) Anamotyalı Papas Zeytinliği, Yamandi
Zeytinliği, Katrancı Oğlu Zeytinliği, Yorgi (?) Uşakları Zeytinliği, Belahanda Oğlu Kızı Zeytinliği, Kuşbaz Oğlu Zeytinliği,
İspironlu Karanfil Zeytinliği ki toplam 9 zeytinlik ile Dimelik
Tarla denilen büyük tarla ve bir mahzen
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Kotamya Deresi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

72. Tarım işletmesi / Ayı Sustu Çiftliği (D.1452 s. 75b-76a)
Muhtevası: 3 damhane, 3 samanhaneden oluşan ve içerisinde
36 kile buğday, 10 kile buğday, 28 dut ağacı, 65 kuruş nakit, 600
koyun, 80 keçi, 30 kovan bulunan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

77. Tarım işletmesi / Zeytinlik, bağ ve dağlar (D.1452 s.
79b-80a)
Muhtevası: Harem denilen mahallin taşrasında dere içinde
bulunan, Bıyıklı kızı zeytinliği, Cumali Ahmed Çelebi Zeytinliği, Boşnak oğlu Zeytinliği, Pilaçik Oğlu Zeytinliği (toplam 4
zeytinlik), Kalonya kazası, Gramiye denilen mahalde Gömlekköy’lü Memiş Zevcesi Zeytinliği, Kilavda Oğlu Zeytinliği, büyük çiftlik yakınında etrafı duvarlı zeytinlik, çiftlik yakınında
Anamotyalı Dimitraki Zeytinliği, Hanife Hatun Zeytinliği ve
bir diğer zeytinlik olmak üzere toplam on zeytinlik, bir bağ ve
dağlar.
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Kotamya Bahçesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

73. Tarım işletmesi / Azososti Çiftliği (D.1452 s. 76a-76b)
Muhtevası: 10 damhane, 13 samanhane, 1 kışlak, 300 kilelik
muhtelif tarladan oluşan ve içerisinde isimleri belli olan reaya zimmetlerinde 20 kile Badracık tohumluk buğday, 180 kile
Badracık buğdayı, Badracık’ ta bir debbağhane ve 3 dükkân,
yine Badracık kazasında Marilo köyünde bağ, bahçe ve tarla ile
vesair müştemilattan oluşan menzil
Yeri: Rumeli vilayeti, Badracık kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
74. Tarım işletmesi / Arslan Ağa Çiftliği (D.1452 s. 77a-77b)
Muhtevası: 2000 dönüm mümtaz arazi üzerinde un değirmeni,
5768 dut ağacı ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Akdeniz adalarından Mora Adası’nda
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

78. Tarım işletmesi / Zeytinlik, bahçe, yağ değirmeni vesair
emlak (D.1452 s. 80a-81a)
Muhtevası: Piraşla köyünde Ayı Nikola Zeytinliği olarak bilinen zeytin haremi, Fesleke’de ve Derse toprağında Lagande
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Deresi’nde Akla denilen yerde zeytinlik, bahçe, yağ değirmeni, bunlardan başka Ağzine Köyü Camii Vakfı olan 18 zeytin
ağacından başkaca kendi mülkleri olan ağaçlar, bahçe, değirmen
ve yine aynı yerde bulunan çiftlikler, tarla, bahçe, değirmen ile
vesair emlak
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Piraşla ve Fesleke köylerinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

nümlük Hacı Alemdar Tarlası, 5 dönümlük Tarban Dede İskarit
Oğlu Kızı Tarlası, Tuzla civarında sınırları belli olan dağ ve tarla,
Kamyor Çiftliğinde Çukurtarla civarında 12,5 dönümlük Kaka
Ara Tarlası, Cumali tarafında 28 dönümlük İbrahim Ağa Tarlası, 20 dönümlük Kafle Tarlası, Çökye›de 6,5 dönümlük Bıyıklı
Oğlu Yorgi Tarlası, 100 dönümlük Çenber Tarlası, Çalka’da 12,5
dönümlük Dederako Tarlası, 2 dönümlük Emir Sude Kumru
Oğlu Kızı Tarlası, Çökye’de iki parçadan oluşan 5 dönümlük
Balta Oğlu Mihal Kızı Tarlası, Praşle’de Brancur’da 10 dönümlük Çayırlık Tarlası, Setmer yakınında 5 dönümlük Yorgi Peyoran Tarlası, Çökye’de 3 dönümlük Berber Zevcesi Maron Tarlası,
İskibarta Yerine yakınında 3,5 dönümlük Moyter Tarlası, 2,5 dönümlük Ayı Amoştoliden Yağdane İsterati Tarlası, Ayı Apostoli’de
4 dönümlük Mihal Tarlası, Papiye’de Haydar İlyas yakınında 3
dönümlük Aleksandri Tarlası, Kaçepeli’de 2,5 dönümlük Yorgi
uşaklarının Harem Tarlası, Çeplarhan’da 4 dönümlük Dalid Tarlası, Setmer yakınında 18 dönümlük Yorgi Zevcesi Tarlası, Benkaş yakınında 6 dönümlük Parpano Tarlası, Setmer yakınında
32 dönümlük Keşiş Oğlu Zevcesi Tarlası, Setmer yakınında 4
dönümlük Arpanalı Ahmed Beşe Tarlası, Arpana’da 10 dönümlük Çiçekli Tarlası, Kalamıh’da 5 dönümlük tarla, 16 dönümlük
Halka Tarlası, 20 dönümlük Kara Evle Tarlası, Karlıya Tarlası
ile rahiplerden mübadele olunan Oda Deresi’nde mera, Setmer
yakınında 15 dönümlük Hacı İlyas Zevcesi Tarlası, Eşrote yakınında köprübaşında dere sınırında bir bahçe, Arpanyesonlu
Halil Ağa Bahçesi yakınında bir bahçe, Arpanye’de Hacı Alemdar Bahçesi, Büyük Çiftlik yakınında 1 un değirmeni, yine çiftlik yakınında 1 un değirmeni, yine Büyük Çiftlik yakınında
Kalmalo Değirmeni, Praşle köyünde Emrudluk denilen yerde
1 un değirmeni, Piraşle köyünde 1 büyük kule, Piraşle köyünde
palamutluk, mera, köy bahçesi, Digaman Bahçesi olmak üzere,
toplam 87 parça tarla, değirmen, bahçe ve meradan oluşan 1
büyük mülk çiftlik.
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Kotamya Deresi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

79. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1452 s. 81a-88a)
Muhtevası: Hariciye ve dâhiliyeli, içerisinden akarsu geçen,
içerisinde yağ değirmeni, 30 dönüm bahçe, 50 dönüm harman
tarlası, 20 dönüm harman tarlası, İbrahim Ağa Tarlası yakınında 4 dönümlük Modta Oğlu Tarlası, Çökye’de 7,5 dönümlük
Kuşbaz Kızı Tarlası, 4 dönümlük Harami Pelişaş Tarlası, çay
başında Setmer yakınında 12,5 dönümlük Emersora Nasrâniye Tarlası, Cumalı Çay başında 5 dönümlük Dokaç Kaladin
Tarlası, Çenber Tarlası yakınında 4 dönümlük Manko Tarlası,
4 dönümlük Aya Posturd Uzun Oğlu Anton Tarlası, Setmer
yakınındaki 10 dönümlük İsterati Tarlası, 10 dönümlük Düz
Oğlu Duka Tarlası, 5 dönümlük Dakyalı Kazı Oğlu Dokaç
Tarlası, 4 dönümlük Haramiyeli Sivasnos Tarlası, Çökye’de 5
dönümlük Dakyalı Papas Oğlu Tarlası, Çökye’de 5 dönümlük
Dakyalı Papas Oğlu Tarlası, 5 dönümlük Avşar Oğlu Tarlası, 5
dönümlük Vali yanında Kani Zimmî Tarlası, Setmer yakınında
4 dönümlük Fotana Oğlu Ustul Tarlası, Çökye’de 4 dönümlük
Dahyalı Mosna Kızı Tarlası, Setmer yakınında 6 dönümlük
Kula Oğlu Tarlası, Çökye’de 4 dönümlük Haramiyeli Emersode
Tarlası, 15 dönümlük Haramiyeli Komurokac Kumru Tarlası,
Şevketlü Tarla yakınında 2,5 dönümlük Yapsaki Uluç Oğlu
Tarlası, İbrahim Ağa Tarlası yakınında 8 dönümlük İsterati
Dukaç Tarlası, Çökye’de 2 dönümlük Dakyalı Pramora Kızı
Tarlası, Setmer yakınında 17,5 dönümlük Yoncacı Kefere
Tarlası, Çökye’de 3 dönümlük Kumlanos Zimmî Tarlası,
Çökye’de 3 dönümlük Yorgi İstemat Tarlası, Çökye’de 1,5
dönümlük Kolyoz Oğlu Tarlası, Setmer yakınında 2,5 dönümlük
Dakyalı Palina Kızı Tarlası, Çökye’de 6 dönümlük Acı Mali
Oğlu Tarlası, Çökye’de 2,5 dönümlük Kortona Zevcesi Tarlası,
7 dönümlük İpşirci Oğlu Dimitri Tarlası, Çökye’de Piramore
yakınında 3 dönümlük Cizyakoz Tarlası, Çökye’de 3 dönümlük
Harami yeri Acı Dimitri Kızı Maloka Tarlası, Setmer yakınında
Çilarhaniye’de 4 dönümlük Eşgali Oğlu Uşakları Tarlası,
Çökye’de 4 dönümlük Kula Oğlu Kızı Emerson Tarlası, Setmer
yakınında 10 dönümlük Likoyed Oğlu Kızı Tarlası, Çökye’de 2
dönümlük Çeplako Kızı Tarlası, Setmer yakınında 3 dönümlük
Dokac Kodan Oğlu Tarlası, Çökye’de 5 dönümlük Kuşbaz Kızı
Tarlası, 2 dönümlük Labro Kızı Tarlası, 2 dönümlük Kalaycı
Kızı Zenke Tarlası, 13 dönümlük İsterati Oğlu Yanaki Tarlası,
5 dönümlük Lambro Tarlası, Setmer yakınında 20 dönümlük
Molla İlyas Tarlası, 9 dönümlük Hacı Salih Tarlası, Çökye’de 16
dönümlük Yorgi Oğlu Mani Tarlası, Söğenki Tarla yakınında
22,5 dönümlük Yapya Tade Tarlası, Cum’ali cânibinde 30 dö-

80. Tarım işletmesi / Âyetli ve Ahlat Ovası Çiftliği (D.1452 s.
88a-88b)
Muhtevası: 1 kule, 1 dam ve 1 kahvehaneden oluşan çiftlik
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, dağ
içinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
81. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1452 s.88b)
Muhtevası: Sınırları belli çiftlikler, tarla vesair emlaktan oluşan
çiftlik
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
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82. Tarım işletmesi / Mütevelli Oğlu Çiftliği (D.1452 s.88b)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur. Yüzölçümü 80 dönümdür.
89. Tarım işletmesi / Bağ (D.1452 s.89b)
Muhtevası: Hudutları belli olan 10 parça bağ
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

83. Tarım işletmesi / Koru Sırtı ve Aya Mürd Tarlası (D.1452
s.88b)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur. Yüzölçümü 90 dönümdür.

90. Tarım işletmesi / Madran Ahmed Ağa Bahçesi (D.1452 s.
89b-90a)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

84. Tarım işletmesi / Tarla (D.1452 s. 88b-89a)
Muhtevası: Mütevelli Oğlu Çiftliği karşısında 200 dönümlük
Abdurrahman Ağa Tarlası
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası’nda, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur. Yüzölçümü 200 dönümdür.

91. Tarım işletmesi / Tarla ve mera (D.1452 s.90a)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

85. Tarım işletmesi / Abdurrahman Ağazâde Çiftliği
(D.1452 s.89a)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

92. Tarım işletmesi / Orgalı, Berdak Ahmed ve Mustafa tarlaları (D.1452 s.90a)
Muhtevası: Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

86. Tarım işletmesi / Tarla ve zeytin ağaçları (D.1452 s.89a)
Muhtevası: Sınırları belli mülk tarla ve zeytin ağaçları
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

93. Tarım işletmesi / Zeytin bahçesi (D.1452 s.90a)
Muhtevası: Yeri: Midilli kazası, Keline köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

87. Tarım işletmesi / Yerleve Çiftliği (D.1452 s.89b)
Muhtevası: İçerisinde altlı-üstlü birçok ev bulunan, içinden
akarsu geçen çiftlik
Yeri: Akdeniz adalarından Midilli Adası, Kalonya kazası, Fesleke’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

94. Tarım işletmesi / Hacı Hüseyin Zeytinliği (D.1452 s.
90a-90b)
Muhtevası: Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde

88. Tarım işletmesi / Tarla (D.1452 s.89b)
Muhtevası: 107
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101. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.92a)
Muhtevası: Zeytin değirmeni
Yeri: Midilli kazası, İnoz köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.
95. Tarım işletmesi / Hacı Hüseyin Zeytinliği (D.1452 s.90b)
Muhtevası: Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

102. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.92a)
Muhtevası: 2 yağ değirmeni, 2 un değirmeni
Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

96. Akar Tarım işletmesi / Seyyid Ömer Ağa Zeytinliği
(D.1452 s. 90b-91a)
Muhtevası: Zeytinlik, Gelenbe köyünün harem zeytinliği ile sol
tarafında atik bağ yeri, daha önce bahsedilen büyük harem içinde atik bahçe yeri
Yeri: Midilli kazası, Büyükdikmelik’te
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

103. İmalathane / Değirmen (D.1452 s.92a)
Muhtevası: Un değirmeni
Yeri: Midilli kazasında, Lamin denilen yerde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

97. Tarım işletmesi / Hacı Hüseyin Bahçesi (D.1452 s. 91a-91b)

104. İmalathane / Değirmen (D.1452 s. 92a-92b)
Muhtevası: Zeytinyağı değirmeni
Yeri: Midilli kazasında, Lamin denilen yerde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

Muhtevası: Bahçe ve zeytin ağaçları
Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.
98. Tarım işletmesi / İbrahim Ağa Bahçesi ve Zeytinliği (D.1452
s.91b)

105. Tarım işletmesi / Tarla (D.1452 s. 92b-93a)
Muhtevası: 15 dönümlük Hacı Yahya Tarlası, 5 dönümlük
el-Hac Yahya Tarlası, 12,5 dönümlük Kosko Oğlu Tarlası, 10
dönümlük Nikola İskozza Oğlu Tarlası, 7,5 dönümlük Mihal
Taradit Tarlası, 5 dönümlük Lefter Tarlası, 5 dönümlük Kanlı
Halil Tarlası, 7,5 dönümlük Yeniçeri Tarlası, 20 dönümlük Keleş
Tarlası, 5 dönümlük Molla Yusuf Tarlası, 7,5 dönümlük iki parçadan oluşan Hacı Mehmed Tarlası, 5 dönümlük Anamotyalı
Çoban Tarlası olmak üzere toplam 12 parça tarla
Yeri: Molova kazası, Esleme Toylu köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

Muhtevası: Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.
99. Tarım işletmesi / Deli Hüseyin Bahçesi (D.1452 s. 91b-92a)

Muhtevası: Sebzevat bahçesi ve zeytin ağaçları
Yeri: Midilli kazası, Gelenbe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

106. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.93a)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Molova kazasında, Tere denilen yerde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

100. Tarım işletmesi / Kasban Oğlu Zeytinliği (D.1452 s.92a)

Muhtevası: Yeri: Midilli kazası, Balçık köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.
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107. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 93a-93b)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Molova İskelesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri civarında, Ermiye kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.
113. Tarım işletmesi / Ermiye Çiftliği (D.1452 s. 95b-96a)
Muhtevası: 6 çifte mütehammil arazi, subaşı konağı, 6 çiftçi hanesi, samanhane, 6 kiracı menzili, 6 yurt yeri, 6 büyük kiracı
menzili, çiftlik bitişiğinde menzil, bahçe, 4 dönüm bağ, deniz
sahilinde Karagöz denilen bostan tarlası, Hacı Molla’dan alınan
duhan tarlası, Hacı Yusuf ’tan alınan tarla, diğer duhan tarlasından oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri civarında, Ermiye kazası
bitişiğinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Alım yoluyla Mihrişah Valide Sultan’a
ait mülktür.

108. Tarım işletmesi / Zeytin ağaçları (D.1452 s.93b)
Muhtevası: Zeytin ağaçları
Yeri: Molova kazası, Esleme Toylu köyü, Balta Bayezid’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
109. Tarım işletmesi / Mera (D.1452 s.93b)
Muhtevası: Yeri: Molova kazasında, Anamotya denilen yerde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

114. Tarım işletmesi / Kaprine Çiftliği (D.1452 s. 96a-97a)
Muhtevası: Kaprine Çiftliğinin 1/2 hissesi
Yeri: Rumeli vilayeti, Velesin kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

110. Tarım işletmesi / Bahçe (D.1452 s.93b)
Muhtevası: Yeri: Molova kazası, Ağra köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

115. Tarım işletmesi / Tuzcular Kışlağı (D.1452 s. 97a-97b)
Muhtevası: Yeri: Rumeli vilayeti, Velesin kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

111. Tarım işletmesi / Haydarlı Çiftliği (D.1452 s. 93b-95b)
Muhtevası: 10 çifte mütehammil arazi içerisinde fevkani Subaşı
Konağı, büyük ambar, 10 çiftçi hanesi, 10 samanhane, 5 kiracı
menzili, 10 yurt yeri, kışlak, Ermeye kazasına bağlı Toğıca Bağları’nda 2 dönüm bağ, yine çiftliğe bağlı 4 kilelik tarla, 5 kilelik
tarla, Köleler Tekkesi üstünde 4 kilelik tarla, Kasımlı toprağında
taş avlulu 2 kilelik tarla, Sarıdere denilen yerde 4 kilelik tarla,
7 kilelik Lehcec Tarlası, Koca Derviş bitişiğinde 2 kilelik tarla,
sazlık denilen 5 kilelik tarla, Bahşayid toprağında 5 kilelik tarladan oluşan çiftlik
Yeri: Rumeli vilayeti, Yenişehir Feneri civarında, Ermiye kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

116. Tarım işletmesi / Karnova Kışlağı (D.1452 s.97b)
Muhtevası: Yeri: Rumeli vilayeti, Velesin kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.
117. İmalathane / Göztaşı imalathanesi gediği257 (D.1452 s.
97b-98b)
Muhtevası: 206’şar vukıyyelik 2 adet büyük bakır kazan, 15 vukıyyelik 2 adet küçük bakır kükürt kazanı, 3000 vukıyye mâye-i
nuhâs, 700 vukıyye mâye için göztaşı, 1 büyük kükürt havanı,
2 adet güğüm, 2 adet demir kısaç, 2 adet nühas kürek, 2 adet
kepçe, 2 adet süzgi, 2 adet nühas baltası, 1 adet varyoz, 50 adet
fırın kapağı, 2 adet kantar, 2 büyük ibrik, 4 adet sac, 25 adet
tencere, 2 büyük ağaç havuz, 50 adet ağaç tekne ile vesair aletten
oluşan dört göztaşı imalathanesinin gedik denilen aletleri

112. Tarım işletmesi / Akkeçili Çiftliği (D.1452 s.95b)
Muhtevası: 10 çifte mütehammil arazi içerisinde Subaşı Konağı,
büyük ambar, 10 çiftçi hanesi, 10 samanhane, 5 kiracı menzili,
10 yurt yeri, kışlak, 6 öküz takımı, 3 dönüm bağ ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik

257
Gedik: Esnaf ve sanatkârların özellikle vakıf dükkânlarda mütevellinin izniyle ve “karar” şartıyla ilhak ve bina ettikleri raf, dolap ve sandık gibi âlât ve edevatın hakk-ı karâr şartıyla
konması anlamına gelir. Gerçekten Osmanlı Devleti’nde vakfın malî yetersizliği sebebiyle vakıf dükkânlar harap hale geldiğinde kiracılar dükkânı işler hale getirmek için tamirini üstlenmeyi, bunun karşılığında da kendi mülkü olmak üzere dükkâna hakk-ı karan bulunan âlât ve edevatını yerleştirmeyi ve her sene cüzî bir kira bedeli vererek devamlı kiracı olmayı
istiyorlardı. Böyle bir kira akdi yapıldığı takdirde yerleştirilen malzemeye “gedik”, gayri menkule “gediğin mülkü”, verilen kira bedeline de “mülk kirası” denilmekteydi. (Ahmet Akgündüz “Gedik” DİA, C. 13, TDV, İstanbul, 1996, s. 541).

109

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Yeri: Anadolu vilayeti İzmit kazasına bağlı Çepni köyünde 1
adet, Sapanca kasabasında 2 adet; Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Hasköy kasabası Hamam İskelesi’nde 1 adet
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Satın alma yoluyla Mihrişah Valide
Sultan’a ait mülktür.

ağaçlar bulunan 1 bağ, 16 kile buğday ile vesair müştemilattan
oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Muğla kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

118. Ticarethane / 7 adet karlık (D.1452 s. 98b-99a)
Muhtevası: Yeri: Anadolu vilayeti, Koca Deresi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası merhum Sultan Selim Vakfı’na
ait olup senelik 110 akçe mukataa ücreti ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerindeki binaların mülkiyeti ise
Mihrişah Valide Sultan’a aittir.

123. Tarım işletmesi / Berkeseyke(?) Çiftliği (D.1452 s.
101b-102a)
Muhtevası: İçerisinde 15 öküz, 1 dana, isimleri bilinen kimselerin
zimmetlerinde 1 tosun, 20 kovan, adı geçen kimselerin ekip
biçtiği 9 kile buğday, 15 kile arpa, 1318 dönümlük 65 tarla, Ula
kazasında 217 dönümlük 10 parça tarla, içinde üzüm bağı ve
ağaçlar bulunan 10 dönümlük 1 bağ, 40 kile buğday ile vesair
müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

119. Arazi / Arsa (D.1452 s.99a)
Muhtevası: Yanık Saray arsası diye bilinen ve daha önce günlüğü 15 akçeden kiraya verilen boş arsa
Yeri: Anadolu vilayeti, Kütahya kazası, Balıklı Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Yüzölçümü 4.875 ziradır.

124. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1452 s. 102a-102b)
Muhtevası: Çiftlik dâhilinde olan ve Muğla ahalilerinden bazı
kimselerin tarlalarının haricinde; 25 öküz, 1 kısrak, 1 tay, 10 kile
buğday, 18 kile yulaf, isimleri bilinen kimselerin zimmetlerinde
5 manda, 1 koşu mandası, 1 düğe, 3 tay, çiftliğin içerisinde ve
dışında 10 oda ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Gökâbâd kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

120. Tarım işletmesi / Leyne Çiftliği (D.1452 s. 99a-100a)
Muhtevası: İçerisinde ve dışarısında birçok ev, mahzenler,
iki harap konak, 20 öküz, Zeytin köyünde 5 öküz, Ortakcı
ve Başkacı çiftlikleri arazisinde 62 kile buğday, Gökbelde’de
Karamemiş köyünde adları bilinen kimselerin defterlerinde kayıtlı 6 öküz ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Bozüyük kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

125. Tarım işletmesi / Cumaalanı’yla birlikte Belevi Çiftliği
(D.1452 s. 102b-103a)

Muhtevası: 28 öküz, 480 kile buğday, 228 kile arpa ve yulaf, 1
değirmen ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

121. Tarım işletmesi / Gine Çiftliği (D.1452 s. 100a-100b)
Muhtevası: İçerisinde 12 öküz, Yüz Öyrük ve Söz Armud›da
3 öküz, Yüz Öyrük’de 12 camış ineği, 9 buzağı, adları bilinen
kimselerin zimmetlerinde 88 öküz, 15 kısrak, 5 tay, 2 koyun,
Ahır köyünde ve Bayır köyünde 18 inek, 2 boğa, 8 buzağı, 2
karasığır, 23 öküz, Arık denilen yerde 10 kile buğday, 16
kile arpa, Ahır köyünde 410 dönümlük 5 parça tarla, yine
bahsedilen çiftlik sınırlarında 310 dönümlük 3 parça tarla ile
vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Bozüyük kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.

126. Tarım işletmesi / Karaman Çiftliği (D.1452 s. 103a-103b)
Muhtevası: 86 öküz, 684 kile buğday, 240 kile arpa, değirmen,
harap bağ arsası ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlik olunan mülktür.
127. Tarım işletmesi / Köyceğiz Çiftliği (D.1452 s. 103b-104a)

Muhtevası: 28 öküz, 7 manda, 155 kile buğday, 171 kile yulaf,
Kürekçi denilen değirmen, 1 harap değirmen arsası ile vesair
müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

122. Tarım işletmesi / Dökdük Çiftliği (D.1452 s.
100b-101b)
Muhtevası: İçerisinde 18 öküz, 40 kile buğday, 1 harap oda
arsası, 1 harap konak arsası, 240 dönümlük 19 parça tarla, Bahçeköy’de 800 dönümlük 31 parça tarla, 1 sebzevat bahçesi, Soğukkapı denilen yerde içli dışlı 1 konak, içinde üzüm bağı ve
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128. Tarım işletmesi / Kulak ve Kalınkoz Çiftliği (D.1452 s.
104a-104b)

Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

Muhtevası: 76 öküz, 672 kile buğday, 144 kile arpa, değirmen,
Demirli köyünde 40 dönüm tarla, 2 öküz, 5 kile buğday, 15 kile
arpa ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

134. Tarım işletmesi / Eskere Çiftliği (D.1452 s. 106a-107a)

Muhtevası: 37 öküz, 156 kile buğday, 96 kile arpa, 1 bağ, 1 araba, 4 karasığır ineği, 4 buzağı, 4 kısır inek, Osmanlar köyünde 2
dönüm tarla, 6 kile buğday, Kerte denilen yerde 40 dönüm tarla,
1 öküz, 1 değirmen ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

129. Tarım işletmesi / Mergeni Çiftliği (D.1452 s.104b)

Muhtevası: 16 öküz, 31 kile buğday, 24 kile yulaf ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

135. Tarım işletmesi / Tahtacı Çiftliği (D.1452 s.107a)

Muhtevası: 2 öküz, 30 kile buğday, Karaçay denilen yerde 5 kile
buğday, 5 kile arpa, Görenlik köyünde 70 dönüm tarla ile vesair
müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

130. Tarım işletmesi / Tepe Arası ve Dalyan Çiftliği (D.1452 s.
104b-105a)

Muhtevası: İçerisinde 52 öküz, 10 manda, 3 buzağı, 10 karasığır
ineği, 70 küre mandası, 14 dana, 80 küre kısrağı, 25 tay bulunan
çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

136. Tarım işletmesi / Ellici Çiftliği (D.1452 s. 107a-107b)
Muhtevası: 20 öküz, 54 kile buğday ile vesair müştemilattan
oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Kiras kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

131. Tarım işletmesi / Dine Çiftliği (D.1452 s. 105a-105b)
Muhtevası: 24 öküz, 198 Kile buğday, 54 kile arpa, değirmen ile
vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

137. Tarım işletmesi / Kızılyurd ve Yorunca çiftlikleri
(D.1452 s. 107b-108a)
Muhtevası: 46 öküz, 157 kile buğday, 30 kile arpa, 27 kısrak,
ikişer yaşında 20 tay, 29 öğrük atı, 17 buzağı, 15 düve, 6 dana, 1
karasığır ineği, 5 zenci köle ile vesair müştemilattan oluşan iki
çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

132. Tarım işletmesi / Toparlar Çiftliği (D.1452 s.105b)

Muhtevası: 14 öküz, 2 dişi manda, 48 kile yulaf, değirmen ile
vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

138. Tarım işletmesi / Akçataş Çiftliği (D.1452 s.108a)
Muhtevası: 30 öküz, 12 kile buğday, 4 manda, 1 dana ile vesair
müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

133. Tarım işletmesi / Hamid Çiftliği (D.1452 s. 105b-106a)

Muhtevası: 26 öküz, 15 manda, 3 buzağı, 1 celep, 1 düğe, 20 karasığır ineği, 10 buzağı, 2 dana, 30 güre kısrak, 5 tay, 1 öğrek atı,
3 uslu kısrak, Çayhisar’da 5 parça tarla, 36 kile yulaf ile vesair
müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
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139. Tarım işletmesi / Kargı Çiftliği (D.1452 s. 108a-108b)
Muhtevası: 4 öküz, 30 kile buğday ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

Mülkiyeti / Yüzölçümü: Vakfiyede mülkiyet durumuna ilişkin
bilgi yoktur.
146. Tarım işletmesi / Bağ (D.1452 s.110a)
Muhtevası: 32 dönümlük 3 parça bağ
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Üzümlü kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Vakfiyede mülkiyet durumuna ilişkin
bilgi yoktur.

140. Tarım işletmesi / Küre ve Nif Çiftliği (D.1452 s.108b)
Muhtevası: 5 öküz, 17 kile buğday ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

147. Tarım işletmesi / Muhtelif ağaç ve hayvan (D.1452
s.110a)
Muhtevası: 31 adet ceviz, armut ve badem ağacı ile 4 öküz
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Üzümlü kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Vakfiyede mülkiyet durumuna ilişkin
bilgi yoktur.

141. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1452 s. 108b-109a)
Muhtevası: 4 öküz, 9 kile buğday, 6 kile arpa ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

148. Tarım işletmesi / Hisarönü, Öküz ve Gelibolu Çiftlikleri (D.1452 s. 110a-110b)
Muhtevası: 1 değirmen, 5 öküz, 78 kile arpa, 33 kile çavdar, 63
kile yulaf ile vesair müştemilattan oluşan çiftlikler
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Ula kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

142. Tarım işletmesi / İpecik Çiftliği (D.1452 s. 109a-109b)
Muhtevası: 9 öküz, 120 kile buğday, 48 kile arpa, 44 kile yulaf ile
vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

149. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s. 110b-111a)
Muhtevası: 91 kullanılabilir oda ile 13 harap odadan müteşekkil
han
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Muğla kazası içinde,
Köyceğiz’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

143. Tarım işletmesi / Çotran Çiftliği (D.1452 s.109b)
Muhtevası: 24 kile buğday, 24 kile arpa ile vesair müştemilattan
oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

150. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s.111a)
Muhtevası: 47 kullanılabilir oda, 25 harap oda, 2 ekmekçi dükkânı, 17 dükkân, 3 harap dükkân arsası, şehrin dışında harap
bahçe arsası, sebze bahçesi ile vesair emlaktan müteşekkil han
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağında, Muğla kazası içinde, Köyceğiz’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

144. Tarım işletmesi / Sükût Çiftliği (D.1452 s. 109b-110a)
Muhtevası: 20 öküz, 34 kile buğday, 28 kile arpa, 12 kile yulaf ile
vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Pürnaz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

151. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s. 111a-111b)
Muhtevası: 16 kullanılabilir oda, 25 harap oda, kahvehane, 9
dükkân, yağhane, hariciye konak, 10 dönümlük bağ, hamam ile
vesair emlaktan oluşan han
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Ula kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi
yoktur.

145. Tarım işletmesi / Tarla (D.1452 s.110a)
Muhtevası: 340 dönümlük 41 parça tarla
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Üzümlü kazasında
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152. Ticarethane / Büyük Han (D.1452 s. 111b-112a)
Muhtevası: 5 kullanılabilir oda, 6 harap oda, hamam, 7 dükkân,
hariciye ve dâhiliyeli konak, 2 portakal bahçesi, 2 turunç bahçesi ile vesair emlaktan oluşan han
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Köyceğiz kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

Oğlu denilen 50 dönümlük tarla, Tandurmaz Yeri denilen 12
dönümlük tarla, Efkad yakınında 30 dönümlük tarla, Türk Yeri
denilen 12 dönümlük tarla, Göklük denilen 50 dönümlük tarla,
Emir Yeri denilen 20 dönümlük tarla, Kadı Arap Tarlası denilen
50 dönümlük tarla, Kara Ömer Yeri denilen 50 dönümlük tarla, Pir Ahmed Tarlası denilen 120 dönümlük tarla, Pelenk Yeri
denilen 30 dönümlük tarla, Köklük Yeri denilen 20 dönümlük
tarla, Veli Kuyusu denilen 15 dönümlük tarla, Karbetler Yeri
denilen 10 dönümlük tarla, Hacı Ayan Yeri denilen 40 dönümlük tarla, Türk Hacı Hüseyin Yeri denilen 60 dönümlük tarla,
çeşme yakınında 10 dönümlük tarla, Gümüş Pınar yakınında
Karaağaçlı Yeri denilen 18 dönümlük tarla, Pir Ahmed Tarlası
denilen 15 dönümlük tarla, Veli Oğlu Osman Tarlası denilen 15
dönümlük tarla, Loya Süleyman Yeri denilen 8 dönümlük tarla,
Merkep Meydanı denilen 30 dönümlük tarla, Kaz Yeri denilen
50 dönümlük tarla, Kulu yakınında 12 dönümlük tarla, Köklük
denilen 10 dönümlük tarla, Kor Yeni denilen 10 dönümlük tarla, Dolab Sarımı denilen 20 dönümlük tarla ile mezkûr çiftlik
haricinde olup çiftlik yakınında bulunan Aktuta Tarlası denilen
18 dönümlük tarla (toplam 51 parça tarla) ayrıca dâhiliye ve
hariciyeli harabeye yüz tutmuş konak, 5 kile buğday, 90,5 kile
arpa, mahzen, samanhane, 51 dut ağacı, Karpuzlu kazasında
1500 muhtelif meyve ağacı, değirmen, harap elma bahçesi, Kara
Ayd yakınında 178 zeytin ağacı ile vesair müştemilattan oluşan
çiftlik
Yeri Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Çine kazasında

153. Tarım işletmesi / Araphisarı Çiftliği ve çiftliğe bağlı
tarlalar (D.1452 s. 112a-115a)
Muhtevası: Eskiden beri Araphisarı Çiftliği Tarlaları olan: Ada
köyü denilen yerde 663 dönümlük tarla, Çayırlık Ovası denilen yerde 966 dönümlük tarla, Bergos Hisarı denilen yerde 436
dönümlük tarla, Doğancılık denilen yerde 24 dönümlük tarla,
Esmeri denilen yerde 60 dönümlük tarla, Beşiktaş denilen yerde
10 dönümlük tarla, Kaflik denilen yerde 100 dönümlük tarla,
Sayiler denilen yerde 65 dönümlük tarla, Sayiler denilen yerde
140 dönümlük tarla, Kocakesik denilen yerde 5 dönümlük tarla,
Edin Kaysı denilen yerde 10 dönümlük tarla, Tesyeraltı denilen
yerde 20 dönümlük tarla, Perâkende-i Küçük Panayır yakasında
212 dönümlük tarla, Salıpazarı yakınında 30 dönümlük tarla,
Manoş Tarlası denilen yerde 40 dönümlük tarla, Canavar tarlası
diye bilinen 40 dönümlük tarla, Soğuk Eşme yakınında 50 dönümlük tarla, Menoş yakınında 20 dönümlük tarla ile 15 zeytin
ağacı, samanhane, 3 mahzen, Salıpazarı’nda kahvehane, 20 kile
buğday, 154 kile arpa ile vesair müştemilattan oluşan çiftlik
Yeri: Anadolu vilayeti, Menteşe sancağı, Çine kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Mülkiyetin temlikname veya başka bir yolla alındığına dair bilgi yoktur.

Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür.
155. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s.124a)
Muhtevası: 17 adet dükkân
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Hasköy Humbaracı
Kışlası karşısında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk arsa
üzerine kendi malıyla bina ettiği mülk dükkânlardır. Yüzölçümü 814,00 zira 20 parmaktır.

154. Tarım işletmesi / Acısu ve Kaputaş Çiftliği ve çiftliğe
bağlı tarlalar (D.1452 s. 115a-123a)
Muhtevası: Hacı Hasan tarlası denilen 100 dönümlük tarla, Yenibağ denilen yerde 60 dönümlük tarla, Müşeyyedlik Kesek denilen yerde 28 dönümlük tarla, Karaağaç denilen yerde 60 dönümlük tarla, Kör Kulu yakınında 7 dönümlük tarla, Kör Kulu
yakınında 30 dönümlük tarla, Derdami yakınında 70 dönümlük tarla, Ömerci denilen yerde 90 dönümlük tarla, Taş Harîm
denilen yerde 12 dönümlük tarla, Çerlikır denilen yerde 100
dönümlük tarla, Kara Muça Tarlası denilen yerde 9 dönümlük
tarla, Umur Çıkdırı denilen yerde 80 dönümlük tarla, Kaputaş
yakınında 110 dönümlük tarla, Silence yakınında 70 dönümlük
tarla, Tolı Oğlu Tarlası denilen 40 dönümlük tarla, Dutlu denilen yerde 30 dönümlük tarla, Göbekli Karı Tarlası denilen
80 dönümlük tarla, Arabacı Yeri Tarlası denilen 80 dönümlük
tarla, han vakfı tarlasına bitişik 40 dönümlük tarla, Gerenlik
Tarlası denilen 80 dönümlük tarla, Kocakesik yakınında 70 dönümlük tarla, Kadı Karağacı yakınında Türk Süleyman Yeri denilen 50 dönümlük tarla, Camus Oğlu Yeri denilen 50 dönümlük tarla, Firengi Yunus denilen 30 dönümlük tarla, Hacı Emir

156. Ticarethane / Dükkân (D.1452 s. 124a-124b)
Muhtevası: Bakkal dükkânı
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Hasköy Humbaracı
Kışlası karşısında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk dükkândır / Yüzölçümü 141,50 ziradır.
157. Arazi / Arsa (D.1452 s.124b)
Muhtevası: Dört dükkân yapılabilir arsa
Yeri: Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı Hasköy Humbaracı
Kışlası karşısında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait, 4 dükkân
yapılabilir mülk arsadır. Yüzölçümü 306 zira 6 parmaktır.
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158. Ticarethane / Sebzeci dükkânı gediği (D.1452 s.128b)
Muhtevası: Dört adet sebzeci dükkânında bulunan ve gedik tabir olunan âlet-i lazımeleri
Yeri: İstanbul, Eminönü’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk gedik hakkıdır.

Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Merhum Feyzullah Efendi Vakfı’na ait olup senelik 900 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerindeki bina ise Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 656,50 zira 6 parmaktır.
164. Tarım işletmesi / Çiftlik (D.1453 s. 12b-13a)
Muhtevası: Çiftliğin tüm bina, ağaç, kürum258, sair müştemilatı
ile çiftlikle beraber mülkiyeti Mihrişah Valide Sultan’a ait olup
çiftlikte bulunan, müfredat defterlerine kayıtlı malum miktar
hayvan ve hububat
Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Terkos nahiyesinde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Ebu’l-feth Sultan Muhammed
Han Vakfı’na ait olup senelik 6000 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Üzerindeki bina, ağaç ve
bağlar Mülknâme-i hümayun ve hüccet-i şer’iyye ile Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür.

159. Tarım işletmesi / Ağrilyanoz Çiftliği (D.1453 s. 9b-10a)
Muhtevası: Eskiden beri çiftliğe bağlı olarak ziraat yapılan
41882 zira arazi ve sair müştemilatı olan çiftlik tabir olunur büyük menzil
Yeri: Havâss-ı Refîa kazasında Uskumru cibayetine tabi Bahçeköy’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Sultan Beyazıt Han-ı Veli Vakfı’na ait, senelik 600 akçe ile Mihrişah Valide Sultan’a mukataalıdır. Üzerindeki binalar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.
Yüzölçümü 9760 ziradır.

165. Ticarethane / Dükkân (D.1453 s.13b)
Muhtevası: Birer adet bakkal, çörekçi, kundakçı, terzi, leblebici dükkânı ile iki adet muhtelif dükkân olmak üzere toplam 7
dükkân
Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy kasabasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası mukataa bedeli karşılığı Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Üzerindeki binalar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

160. Ticarethane / Hamam (D.1453 s.10a)
Muhtevası: Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy kasabasında, Humbaracı ve Lağımcı Kışlası avlusunda
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası mukataa-i malume ile Mihrişah
Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Üzerindeki hamam ve müştemilatı Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

166. Meskenler / Mahkeme menzili (binası) (D.1453 s.
13b-14a)
Muhtevası: Evler ve bu evlere bağlı mâ-i leziz ve sair müştemilattan oluşan mahkeme menzili
Yeri: Eyüp, Camii Kebir Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Hz. Ebu Eyyûb Halid Bin
Zeyd’ül- Ensarî Vakfı’na ait olup mukataa bedeli karşılığı Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerindeki bina,
müştemilat ve mâ-i leziz Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

161. Ticarethane / Han, kahvehane, kayıkhane (D.1453 s.
10b-11a)
Muhtevası: Han, kahvehane ve (altında) kayıkhaneden oluşan
ve Büyük Ayvalı Şerbethanesi denilen yer
Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy kasabasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Atik Ali Paşa Camii Şerifi Vakfı’na ait olup senelik 600 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufunda olan mülktür. Arsa üzerindeki binalar
Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 1.040 ziradır.

167. Ticarethane / Değirmen gediği (D.1453 s. 14a-14b)
Muhtevası: Dört horos değirmeni, un ambarı, oda, ahır ve gedik
aletleri bulunan değirmenin mevcut binaları ve mülk aletleri
Yeri: Eyüp, Kızıl Mescit Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Ebu Eyyûb Halid Bin Zeyd’ülEnsarî Vakfı’na ait olup senelik 460 akçe mukataa bedeli ile
Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Üzerindeki binalar
Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 600 ziradır.

162. Ticarethane / Dükkân (D.1453 s. 11a-11b)
Muhtevası: Küçük Ayvalı Şerbethanesi denilen horasancı dükkânı
Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy kasabasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Merhum Feyzullah Efendi Vakfı’na ait olup senelik 100 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufunda olan arsadır. Üzerindeki bina Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 161,50 ziradır.

168. Tarım işletmesi / Manastır ve metoh259 (D.1453 s.
14b-15b)
Muhtevası: Asomaton Kokopoli Manastırı ve manastıra tabi
Karaöz tabir olunur Deya Yaya Predomez denilen metohun bil-

163. Meskenler / Sahilhane (D.1453 s. 11b-12a)
Muhtevası: Yeri: Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy kasabasında

Kürum: Üzüm, bağ kütüklerine verilen addır. (Devellioğlu, Osmanlıca…, s. 618).
Metoh: Kilise veya manastır avlusunda bulunan, papazların ikamet ettikleri bina / müştemilata verilen addır. (Canan Seyfeli, “Osmanlı Devlet Salnamelerinde Bulgar Eksarhlığı ve
Bulgar Katolikler (1847-1918)”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, A.Ü. İlahiyat Fakültesi Yayınları, Ankara, 2011, C. 52, S. 2, s. 163).
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Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.

cümle bina, ağaç, kürum, zeytin ağaçları, değirmen vesair cüzi
ve külli müştemilatının tamamı
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kazası, Enilakipos köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsa üzerindeki bina, ağaç bağ vesair
müştemilat hüccet-i şer’iyye ve sair senetler mucibince eskiden
beri Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Arsası Atina Hassı’na
ait olup yıllık 250 kuruş mukataa bedeli karşılığı Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufunda iken, Mihrişah Valide Sultan tarafından sahiplerinden satın alınıp vakfa ilhak olunan mülktür.

173. Tarım işletmesi / Metoh, kilise, tarla, bağ, oda, ahır, su
değirmeni ve zeytin ağaçları (D.1453 s. 16b-17a)
Muhtevası: İki oda ve iki ahırdan oluşan metoh denilen bir
menzil ile Aya Peraskoyi Kilisesi ve tahminen elli kilelik tarla,
bağ ve zeytin ağaçları, zikri geçen metoh yakınında Mare Kotadebin köyünde oda ve iki ahır, çeşitli mahallerde ziraat olunan
100 dönüm tarla, su değirmeni, 70 zeytin ağacı
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabası, Oza Dağı’nda Ayatırya’da
ve Yunikola manastırları yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı sayılan akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.

169. Tarım işletmesi / Metoh denilen menzil, ağaç, bağ
(D.1453 s.15b)
Muhtevası: Sekiz oda, iki ahır, bir zeytinyağı değirmeni vesair müştemilata sahip menzil ile menzilin civarındaki ormanda
müteferrik on adet mahalde bulunan sekiz yüz adet ağaç ve yirmi dönüm bağ
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabasında, kasabaya yarım saat
uzaklıkta Papa Angeli Kilisesi civarında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir. Bağın
yüzölçümü 20 dönümdür.

174. Tarım işletmesi / Metoh, Vari Kilisesi, tarla ve zeytin
ağaçları (D.1453 s. 17a-17b)
Muhtevası: İki oda ve üç ahırdan oluşan ve metoh denilen menzil, Vari Kilisesi, 100 dönüm tarla ve belirli sayıda zeytin ağacı
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabası hudutları dâhilinde, Masoye Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.

170. Tarım işletmesi / Menzil ve zeytin ağaçları (D.1453
s.16a)
Muhtevası: Asomaton Kokopoli Manastırı zahiresinin toplanması için, hudutları belli, iki oda, ahır ve zeytinyağı değirmeninden oluşan menzil ile bu menzilin yakınında adı geçen Maroşe Köyü Ormanı’nda müteferrik sekiz mahalde bulunan dört
yüz elli adet zeytin ağacı
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabası yakınında, Maroşe köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.

175. Tarım işletmesi / Metoh, tarla ve orman (D.1453 s.17b)
Muhtevası: İki oda ve iki ahırdan oluşan ve metoh denilen
menzil, tahminen iki bin dönüm tarla ve orman ile bunların
içinde olan bilcümle mülk bina, ağaç, üzüm bağı vesair bilinen
müştemilatı
Yeri: Atina kasabası, Korusla köyünde ve etrafında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.
176. Ticarethane / Han ve imalathane (D.1453 s. 17b-18a)
Muhtevası: Terlik, çetik ve pabuç imal eden esnafa mahsus altlı-üstlü yirmi oda, attar dükkânı ve kahvehaneden oluşan han
ile hanın bitişiğinde bulunan yoğurtçu imalathanesi
Yeri: İstanbul, Kumkapı yakınında, Tülbentçi Hüsameddin Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Sabık Kethüda Reisi Hacı Mustafa Ağa Vakfı’na ait olup senelik 5.760 akçe mukataa bedeli ile
Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerindeki binalar ise Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 1.048
ziradır.

171. Tarım işletmesi / Orman ve ağaç (D.1453 s.16a)
Muhtevası: Konara denilen manastırın orman ve ağaçları
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabası yakınında, Maroşe köyü
taşrasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Atina kazasındaki bulunan ve yukarıda 168 numaralı akarla aynı mülkiyet durumuna tabidir.
172. Tarım işletmesi / Ayataryada Manastırı, Ayo Nikola
Manastırı ile bunların metohu olan menzil, tarla ve bağ
(D.1453 s. 16a-16b)
Muhtevası: Ayataryada ve Ayo Nikola denilen iki eski manastır
ile bu manastırların metohu olup dört oda, iki ahır ve tahminen
yirmi beş kilelik tarla, dağ, orman ve ağaçlarından oluşan menzil ve bu menzilin yakınında Pendi köyü sahrasında bulunan
yüz dönüm tarla, dört dönüm bağ
Yeri: Rumeli vilayeti, Atina kasabası civarında, Oza Dağı’nda

177. Ticarethane / Bina (D.1453 s. 18a-19a)
Muhtevası: Kâgirden, üstte 5 oda, altta 5 mahzen ve yemenici
dükkânından oluşan bina
Yeri: İstanbul, Balıkpazarı Kapısı dışında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Ayasofya-yı Kebir Vakfı’na ait
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184. Ticarethane / Bal mumcu imalathanesi gediği (D.1454
s. 8a-8b)
Muhtevası: Bal mumcu imalathanesinin gedik denilen aletleri
Yeri: Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk gedik hakkıdır.

olup aylık 150 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah Valide Sultan’ın
tasarrufundadır. Arsa üzerindeki binalar ise Mihrişah Valide
Sultan’a ait mülktür. Yüzölçümü 396 zira 6 parmaktır.
178. Ticarethane / Taşçı gediği (D.1453 s.19a)
Muhtevası: Taşçı dükkânında bulunan ve taşçı gediği denilen
aletler
Yeri: Galata’ya bağlı Ortaköy’de
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Hüccet-i şer’iyye ile Mihrişah Valide
Sultan’ın mülkiyetinde olan gedik hakkıdır.

185. Ticarethane / Bal Mumcu dükkânı gediği (D.1454 s.8b)
Muhtevası: Bal mumcu dükkânının gedik denilen aletleri
Yeri: İstanbul, Zindan Kapısı’nda
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk gedik hakkıdır.

179. Tarım işletmesi / Eski Hamam Çiftliği (D.1454 s. 5b-6a)
Muhtevası: Üç oda, iki büyük samanlık, dört kiracı odası,
tarlalarında ziraat olunan on iki kile buğday, iki kile arpa,
çiftlikte mevcut 500 kuruşluk tohum ve mahsul akçesini müştemil etrafı taş duvar ile çevrili Eski Hamam Çiftliği
Yeri: Rumeli vilayeti, Çatalca kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mülknâme-i hümayun ile Mihrişah
Valide Sultan’a ait mülktür.

186. Ticarethane / Üç adet dükkân (D.1454 s. 8b-9a)
Muhtevası: Çörekçi fırını, aşçı dükkânı ve sütçü dükkânı
Yeri: İstanbul, Büyüklanga yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası İlyas Bey Vakfı’na ait olup yıllık
mukataa bedeli karşılığında Mihrişah Valide Sultan’ın tasarrufunda olan mülktür. Arsa üzerindeki binalar ise Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür.

180. Ticarethane / Dükkân (D.1454 s.6a)
Muhtevası: Kahvehane dükkânı
Yeri: Hasköy kasabası, Abdüsselam Mahallesi’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Vakfın nakit parasıyla Bostanî Ali bin
Mustafa’dan satın alınan mülktür. Yüzölçümü 100 ziradır.

187. Ticarethane / Dolapçı gediği (D.1454 s. 9a-9b)
Muhtevası: İki dükkânda bulunan ikişer ustanın her biri için;
ikişer dolaptan sekiz dolap, üçer çıkrıktan on iki çıkrık ile sair
gedik aletleri
Yeri: Eyüp, Bostan İskelesi yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Hatt-ı hümayun ile dört dolapçı ustasının mülkiyetinde iken Mihrişah Valide Sultan tarafından satın
alınan gedik hakkıdır.

181. Ticarethane / Keresteci ve mismarcı gediği (D.1454
s.6b)
Muhtevası: Keresteci ve mismarcı gediği
Yeri: Rumeli vilayeti, Kırk Kilise kasabasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Erkili veledi Kosta isimli kişiden satın
alınan gedik hakkıdır.

188. Tarım işletmesi / Kazıklı Çiftliği ve mahzeni (D.1455 s.
10a-11a)
Muhtevası: İki oda, iki sığır damı, samanhane ve su
değirmeninden oluşan çiftlik ile çiftliğin (Kazıklı Yalısı İskeleleri
yakınında bulunan) (üstte soğan mahzeni ve altta kömür mahzeni olmak üzere) iki kat mülk mahzeni
Yeri: Anadolu vilayeti, İzmit’e bağlı Saraylı köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’ın sipahi Hacı
Mustafa Ağa’dan bedeli mukabili satın aldığı mülktür.

182. Ticarethane / Dükkân (D.1454 s. 6b-7b)
Muhtevası: İki adet lüleci dükkânı
Yeri: Tophane, Hendekbaşı’nda
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Temlik-i hümayunla Dârüssaâde Ağası Bilal Ağa›nın mülkiyetinde iken, Mihrişah Valide Sultan
tarafından bedeli karşılığı satın alınan mülktür. Birinci dükkânın yüzölçümü 39,50 zira, ikincisinin 39,50 ziradır.

189. Ticarethane / Çiftlik denilen büyük menzil (D.1455
s.11a)
Muhtevası: Kahvehane ve iskeleden oluşan, çiftlik denilen büyük menzil
Yeri: Anadolu vilayeti, İzmit›e bağlı Saraylı köyünde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’ın, Sipahi Hacı
Mustafa Ağa’dan bedeli mukabili satın aldığı mülktür.

183. Tarım işletmesi / Bostan (D.1454 s. 7b-8a)
Muhtevası: Bahçıvan odası, küçük havuz, su kuyusu, meyveli ve
meyvesiz ağaçlardan oluşan iki tarafı taş duvarlı bostan
Yeri: Eyüp, Bostan İskelesi yakınında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Arsası Hazreti Ebu Eyyûb-i Ensâri
Vakfı’na ait olup, yıllık 1700 akçe mukataa bedeli ile Mihrişah
Valide Sultan’ın tasarrufundadır. Arsa üzerinde olan bina, ağaç
ve bağlar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülktür. Arsanın yüzölçümü 5.803,50 zira 6 parmak
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190. Ticarethane / Lögenci gediği (D.1455 s. 11a-11b)
Muhtevası: Dört oda vesair müştemilattan oluşan lögenci260
imalathanesinde bulunan gedik
Yeri: İstanbul, Testereciler yakınında, Parmakkapı civarında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’ın hüccet-i
şer’iyye ile mülk ve hakkı olan gediktir.
191. Ticarethane / Sebzeci gediği (D.1455 s. 11b-12a)
Muhtevası: İki sebzeci dükkânında bulunan ve müfredat defterlerinde yazılı olan sebzeci gediği âlet-i lazımeleri
Yeri: İstanbul, Eminönü’nde
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’ın hüccet-i
şer’iyye ile satın aldığı mülk gedik hakkıdır.
192. Tarım işletmesi / Balıklı Çiftliği ve Tepecik Çiftliği
(D.1455 s. 50b-52b)
Muhtevası: Muhtelif bina, tohum mağazası, odunluk, ahır, çeşme, konak, ambar, bahçe, fırın, güvercin kulesi, tavuk damı,
hayvan, hububat, mefruşat, ziraat aletleri, tarla, mera, çayır vesair müştemilatı bulunan, Balıklı ve Tepecik çiftlikleri diye bilinen iki büyük menzil
Yeri: Anadolu vilayeti, Mihaliç kazasında
Mülkiyeti / Yüzölçümü: Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk iken
vefatından sonra miras yoluyla III. Selim’e intikal etmiş olan
mülktür. Mihrişah Valide Sultan Vakfı’na meşrut olmak üzere
III. Selim tarafından vakfedilmiştir.
193 – 196. Gelir tahsisatları261 / Turgutlu, Drama, Menemen
ve Denizli (Lazkiye) mukataa gelirlerinden 30.000 kuruş (D.
1452, s. 129a-130a)
Muhtevası: Turgutlu mukataası gelirinden yıllık 7.500 kuruş;
Drama Mukataası gelirlerinden yıllık 5.000 kuruş ve Menemen
mukataası gelirinden yıllık 10.000 kuruş; Denizli (Lazkiye) mukataası gelirinden yıllık 7.500 kuruş olmak üzere yıllık toplam
30.000 kuruş
Yeri: Mülkiyeti / Yüzölçümü: Araziler mirî arazi olup, gelirlerinin bir
kısmı vakfa tahsis edilmiştir.

260
Lögen: Kireç ve zeytinyağıyla dövülerek yapılan bir cins macundur. Çeşme ve musluklarda ve su borularının deliklerini tıkamada kullanılır. (Şemseddin Sami, Kâmus-ı
Türkî, Çağrı Yayınları, İstanbul, 1997, s. 1248).
261
Mülkiyeti devletin elinde kalmak şartıyla arazi-i emiriyeden olan bir yerin gelirinin
vakfedilmesi tahsisât kabilinden vakıfdır.
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II. AKARLARIN İŞLETME ŞARTLARI
Vakfın 196 akarının ne şekilde işletileceği yine vakfiyelerde belirlenmektedir. Bazı akarların icâre-i vâhideyle, bazılarının icâreteynle
kiraya verilmesi şart olunmuşken, bazı akarların icâre-i vâhide veya icâreteynle kiraya verilebileceği belirtilmektedir. Sayısı az olmakla
birlikte, bazı akarların ne şekilde işletileceğine dair vakfiyelerde bilgi bulunmamaktadır. Aşağıdaki tablolarda yer aldığı vakfiyeye göre
her bir akarın hangi işletme şartına tabi olduğu ele alınmaktadır.
Tablo 29

30 Nisan 1790 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları (Toplam Adedi: 1)
İşletme Şartı

Uygulandığı Akarlar

Her yıl mütevelli eliyle kiraya verilecektir (D.1451, s.8a)

1

Tablo 30

9 Temmuz 1795 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları (Toplam Adedi: 157)
İşletme Şartı

Uygulandığı Akarlar

Vakfiyede bazı akarlar için özel işletme şartları getirilmiş ve bu husus ayrıca düzenlenmiştir.
Diğerleri ise genel işletme şartı belirlenerek bu şarta tabi tutulmuştur. Genel işletme şartına
tabi tutulan akarlar, vakıf yönetiminin takdirine bağlı olarak her yıl icâre-i vâhide ile veya
icâreteyn-i misleteyn ile kiraya verilecektir (D.1452, s. 128b-129a)

2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39,
40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 61, 62, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 118, 120, 121, 122, 123, 124, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 157

Akar, aylık 500 kuruş müeccele42 ile kiraya verilecektir (D.1452, s.128b)

6

Akar, yıllık 45 kuruş müeccele ile kiraya verilecektir (D.1452, s.128b)

7

Havâss-ı Refia (Eyüp) kazasına bağlı, Terkos köyündeki Filyos Çiftliği, genel işletme şartına
tabi olup her yıl icâre-i vâhide ile veya icâreteyn-i misleteyn ile kiraya verilecektir. (D.1452,s.
128b-129a)
Şart Değişikliği: Çiftliğin işletme şartında değişiklik yapılarak yıllık icâre-i vâhide ile kiraya
verilmesi şartı getirilmiştir (D. 1455 s.27a)

46

Adı geçen çiftlikler icâreteyn-i misleteyn ile kiraya verilecektir (D.1452, s. 127a-127b)

51, 57, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135

Midilli kazasında bulunan musakkafat ve mustağallât yıllık 4.000 kuruş müeccele ve muaccele43 ile mütevelli tarafından kiraya verilecektir (D.1452, s. 127b-128a)

93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104

İzmit›te Çepni köyünde 1 adet, Sapanca›da 2 adet, Havâss-ı Refîa kazasına bağlı Hasköy
kasabasında 1 adet olmak üzere toplam 4 adet Göztaşı imalathanelerinde bulunan, gediklerin
her biri 125›er kuruştan yıllık 500 kuruş müeccele ile kiraya verilecektir (D.1452, s.128a)
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Yanık Saray arsası, yıllık 45 kuruş müeccele ile kiraya verilecektir (D.1452, s.128a)

119

İstanbul, Eminönü›nde bulunan 4 sebzeci dükkân gediği günlük 12’şer akçeden yıllık toplam
144 kuruş müeccelle ve muacceleyle talibine icar olunacaktır (D.1452, s.128b)

158
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Tablo 31

24 Ocak 1797 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları (Toplam Adedi: 20)
İşletme Şartı

Uygulandığı Akarlar

Ağrilyanoz Çiftliği, yıllık icâre-i vâhide ile mütevelli tarafından Bahçeköy’de oturan suyolculara ve diğer taliplilere icar olunacaktır. Adı geçen çiftlik ile çiftliğe bağlı ziraat olunan arazinin
yıllık 600 akçe zemin mukataası bedeli vakıf gelirlerinden ödenecektir (D.1453, s.20b)

159

Adı geçen kayıkhane, han, kahvehane, horasancı dükkânı, sahilhane, hamam, yedi dükkân, değirmen, çiftlik ve çiftlikte bulunan hayvanat ve hububat, Pabuççular hanı, Balık
Pazarı›ndaki han ve taşçı dükkânı gediğinden her biri vakıf mütevellisi tarafından icâre-i
vâhide ile talibine icar olunacaktır (D.1453, s.21a)

160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 176, 177, 178

Havâss-ı Refîa’daki mahkeme menzili vakıf tarafından hâkim olan efendilere aylık 80 kuruş
icâre-i vâhide ile kiraya verilecektir (D.1453, s.21a)

166

Atina’da bulunan manastır, Mihrişah Valide Sultan İmaretine gönderilecek yıllık bin vukıyye
bal ve bin vukıyye zeytinyağı karşılığında kiraya verilecektir (D.1453, s.15a)

168

Atina kazasında bulunan vakıf mülkler, talibine kiraya verilip hasıl olan kira ve gelirleri vakfa
zam ve ilhak olunacaktır (D.1453, s. 21a-21b)

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175

Tablo 32

11 Kasım 1800 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları (Toplam Adedi: 9)
İşletme Şartı

Uygulandığı
Akarlar

Adı geçen çiftlik (Rumeli, Çatalca’daki Eski Hamam Çiftliği), bostan (Eyüp, Bostan İskelesi’nde), bal mumcu kârhânesi, bal mumcu dükkânı
ve dolapçı dükkânları gediği mütevelli eliyle talibine icâre-i vâhide ile yıllık kiraya verilecektir. Hâsıl olan gelir vakfa zam ve ilhak olunacaktır
(D.1454, s.9b)

179, 183

Hasköy, Abdüsselam’daki kahvehane dükkânı icâreteyn-i misleteyn ile eski sahibi Bostanî Ali’ye kiraya verilip vakfolunmuştur (D.1454,s.6a)
İşletme Şartı: Adı geçen kahvehane dükkânı, lüleci44 dükkânları, keresteci ve mismarcı45 dükkânı gediğinin kiraları vakıf gelirlerine zam ve
ilhak olunacaktır (D.1454, s. 9b-10a)

180

Keresteci ve mismarcı gediği, 100 kuruş muaccele ve günlük 8 akçe müeccele ile hakkın satın alındığı Erkili isimli kişiye kiraya verilip vakfedilmiştir (D.1454,s.6b)
İşletme şartı: Adı geçen kahvehane dükkânı, lüleci dükkânları, keresteci ve mismarcı dükkânı gediğinin kiraları vakıf gelirlerine zam ve ilhak
olunacaktır (D.1454, s. 9b-10a)

181

İki lüleci dükkânı, muaccele-i malume ve her biri günlük yarımşar akçeden toplam bir akçe müeccele ile mülkün satın alındığı Bilal Ağa’ya
kiraya verilip vakfedilmiştir (D.1454, s.7b)
İşletme şartı: Adı geçen kahvehane dükkânı, lüleci dükkânları, keresteci ve mismarcı dükkânı gediğinin kiraları vakıf gelirlerine zam ve ilhak
olunacaktır (D.1454, s. 9b-10a)

182

Beşiktaş, Cihannüma Mahallesi’ndeki bal mumcu imalathanesi gediği 3000 kuruş muaccele ve yıllık 120 kuruş müecceleyle Yusuf oğlu Hacı
Ali’ye kiraya verilmiştir. (D.1454, s.8a)
İşletme şartı: Adı geçen çiftlik, bostan, bal mumcu kârhânesi, bal mumcu dükkânı ve dolapçı dükkânları gediği mütevelli eliyle talibine icâre-i
vâhide ile yıllık kiraya verilecektir. Hasıl olan gelir vakfa zam ve ilhak olunacaktır (D.1454, s.9b)

184

İstanbul, Zindan kapısındaki bal mumcu dükkânı gediği Yusuf oğlu Hacı Ali’ye 800 kuruş muaccele ve yıllık 60 kuruş müeccele ile kiraya
verilip vakfedilmiştir (D.1454, s.8b)
İşletme şartı: Adı geçen çiftlik, bostan, bal mumcu kârhânesi, bal mumcu dükkânı ve dolapçı dükkânları gediği mütevelli eliyle talibine icâre-i
vâhide ile yıllık kiraya verilecektir. Hasıl olan gelir vakfa zam ve ilhak olunacaktır (D.1454, s.9b)

185

İstanbul, Büyüklanga yakınındaki çörekçi fırını ve sütçü dükkânları icâreteyn-i misleteyn ile kiraya verilecektir (D.1454, s.9b)

186

Eyüp, Bostan İskelesi yakınındaki iki dolapçı gediği ikiyüzellişer kuruş muaccele ve yıllık ikişer yüz kuruş müeccele ile yine gedik hakkının
satın alındığı ustalara kiraya verilip vakfedilmiştir (D.1454, s.9a)
İşletme şartı: Adı geçen çiftlik, bostan, bal mumcu kârhânesi, bal mumcu dükkânı ve dolapçı dükkânları gediği mütevelli eliyle talibine icâre-i
vâhide ile yıllık kiraya verilecektir. Hasıl olan gelir vakfa zam ve ilhak olunacaktır (D.1454, s.9b)

187
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1. Nitelikleri ve Türlerine Göre Akarlar

Tablo 33

1 Ocak 1801 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları
(Toplam Adedi: 4)
İşletme Şartı
Vilâyet-i Anadolu’da, İzmit’e bağlı Saraylı köyündeki Kazıklı Çiftliği ve mahzeni, yerin satın alındığı Sipahi Hacı
Mustafa Ağa’ya, muaccele-i malume ve günlük 10 akçe
müecceleyle kiraya verilip olarak vakfedilmiştir (D.1455,
s. 10a-10b)
Anadolu vilayetinde, İzmit’e bağlı Saraylı köyündeki
çiftlik, yerin satın alındığı Sipahi Hacı Mustafa Ağa›ya
muaccele-i malume ve günlük 10 akçe müecceleyle kiraya
verilip vakfedilmiştir (D.1455, s.11a)

Tablo 35

Akarların Niteliklerine Göre Dağılımı

Uygulandığı
Akarlar

188

189

İstanbul, Testereciler yakınında, Parmakkapı civarındaki
lögenci gediği muaccele-i malume ve yıllık 75 kuruş
müeccele ile isimleri belli 4 kişiye kiraya verilip olarak
vakfedilmiştir (D.1455, s.11b)
İşletme şartı: Gedikler İcâreteyn-i misleteyn ile talibine
kiraya verilecektir (D.1455, s.27a)

190

İstanbul, Eminönü›nde bulunan iki sebzeci dükkân gediği icâreteyn-i misleteyn ise isimleri belirli kişilere kiraya
verilerek vakfedilmiştir (D.1455 s. 11b-12a)
İşletme Şartı: Gedikler İcâreteyn-i misleteyn ile talibine
kiraya verilecektir (D.1455, s. 27a)
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Oranı %

127

64,80

Ticarethane

41

20,92

Gedik hakkı

10

5,10

İmalathane

9

4,59

Arazi

3

1,53

Mesken

2

1,02

Mukataa geliri tahsisatı

4

2,04

Toplam

196

100

Vakıf akarların çoğunluğunu oluşturan tarım işletmeleri kendi
arasında türlerine göre tasnif edildiğinde aşağıdaki tablo ortaya
çıkmaktadır.

Tablo 34

Anadolu vilayeti, Mihaliç kazasındaki Balıklı ve Tepecik
çiftlikleri her sene mütevelli eliyle icâre-i vâhide ile kiraya
verilip, geliri vakfın maaş ve masraflarına harcanacaktır
(D.1455, s. 53a-53b)

Adedi

Tarım İşletmesi

Vakfedilen 196 akarın 127 adedi, oransal olarak da %64,80’i
tarım işletmelerinden oluşmaktadır. Bu durumda vakıf akarlarının, önemli ölçüde tarım işletmelerinden meydana geldiği
söylenebilir. 41 adet ve %20,92’lik oranla ticarethaneler ikinci sırada yer almaktadır. Kalan akarların 10’u gedik hakkı, 9’u
imalathane, 3’ü arazi, 2’si mesken ve 4’ü de mukataa geliri tahsisatından oluşmaktadır.

14 Kasım 1805 Tarihli Vakfiyedeki Akarların İşletme Şartları
(Toplam Adedi: 1)
İşletme Şartı

Akarın Niteliği

Uygulandığı
Akarlar

Tablo 36

Tarım İşletmelerinin Türlerine Göre Dağılımı

192

III.AKARLARIN DEĞERLENDİRMESİ
Bu başlık altında, Mihrişah Valide Sultan tarafından vakfedilen
akarlara ilişkin vakfiyelerde yer alan bilgilerden oluşturduğumuz tablolarla akarlar hakkında bilgiler vermeye çalışılacaktır.
Akarlar, oluşturulan tablolarla niteliklerine, türlerine, mülkiyet
durumlarına, bulundukları yerlere ve işletme şartlarına göre
tasnif edilip değerlendirilecektir.

120

Tarım işletmesi

Adet

Oranı %

Çiftlik

77

60,63

Zeytinlik

12

9,45

Bağ, bahçe, bostan

10

7,87

Tarla

8

6,30

Menzil, manastır, kilise ve müştemilatları

7

5,51

Muhtelif tarım arazisi

6

4,72

Kışlak

2

1,57

Ağaç ve hayvan

2

1,57

Ahır

1

0,79

Dalyan

1

0,79

Mera

1

0,79

Toplam

127

100,00

Tablodan anlaşılacağı üzere, 127 tarım işletmesinin 77’si, oransal olarak %60,63’ü çiftliklerden oluşmaktadır ve çiftlikler tarım
işletmeleri içerisinde çok önemli bir ağırlığa sahiptir. Bunu 12
adet ve %9,45’lik oranla zeytinlikler, 10 adet ve %7,87’lik oranla
bağ, bahçe ve bostanlar, 8 adet ve %6,30’luk oranla tarlalar takip
etmektedir.

toplam 141’dir), 10 adedinin han, 2 adedinin hamam, 2 adedinin menzil ve 1 adedinin de karlık olduğu görülmektedir.

Çiftlik olarak tanımlanan tarım işletmelerinin ekonomik büyüklükleri hakkında fikir vermesi bakımından Halil İnalcık’ın
bir makalesinden şu alıntı yapılabilir:

Gedik Haklarının Türlerine Göre Dağılımı

Vakfın diğer bir türü olan gedik hakları da çeşitli gediklerden
oluşmakta olup dağılımı aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Tablo 38

“17.yüzyıldan beri kırsal bölgelerde topraklar, çiftlikler gittikçe
daha fazla askeri sınıfın, çavuşların, yeniçerilerin eline geçiyor.
Köy sicillerinde bu olgunun elle tutulur örneklerini görüyoruz.
İstanbul civarındaki köylerde zengin sınıf yeniçerilerdir. Askeri
sınıfın en zengin olanları ise sultana en yakın olanlardır. Sicillerimizde Hibetullah Sultan’ın annesi Mihrişah Kadın’ın bir alım
kaydı bulunmaktadır. Mihişah İmparatorluğun buğday ambarı
sayılan Teselya Feneri’nde bir çiftlik satın alıyor. Bu çiftlikte 40
çift öküzü vardır. Bir başka deyişle 40 çift öküzle işlenen muazzam bir tarım arazisi söz konusudur. Mihrişah’ın çiftliğinde ayrıca 4 mandırası, 2 dönüm bağı ve 180 koyunu bulunmaktadır.262

Gedik

Adet

Oranı %

Sebzeci gediği

2

20

Göztaşı imalathanesi gediği

1

10

Dolapçı gediği

1

10

Lögenci gediği

1

10

Değirmen gediği

1

10

Taşçı gediği

1

10

Keresteci ve mismarcı gediği

1

10

Bal mumcu gediği

1

10

Bal mumcu imalathanesi gediği

1

10

Toplam

10

100,00

Tablo 39’da yer alan imalathane türündeki akarlar ve dağılımlarına bakıldığında, 9 imalathanenin 7’sinin değirmen (4’ü Midilli kazasında, 2’si Levent Çiftliği yakınında, 1’i de Rumeli’de
olmak üzere), 1’inin Eyüp kazasına bağlı Veli Efendi’de kassarhane, 1’inin de Levent Çiftliği yakınında ekmek fırını olduğu
görülmektedir.

Bahsi geçen çiftlik Mihrişah Valide Sultan tarafından ilk vakfedilen olan Mağule Malakaş Çiftliğidir.
Tarım işletmelerinden sonra 41 adet ve %21,24’lük orana sahip
ticarethanelerin türleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 37

Tablo 39

Ticarethanelerin Türlerine Göre Dağılımı
Ticarethane

Adet

Oranı %

Dükkân

26

63,41

Han

10

24,39

Hamam

2

4,88

Menzil

2

4,88

Karlık46

1

2,44

Toplam

41

100,00

İmalathanelerin Türlerine Göre Dağılımı

263

Adet

Oranı %

Değirmen

7

77,78

Kassarhane

1

11,11

Fırın

1

11,11

Toplam

9

100,00

Tablo 40

Şehir halkının her türlü ihtiyacının karşılanması için müesseseler
kuran vakıflar bu müesseselerin devamlılığını sağlamak için de
dükkânlar, çarşılar, siteler inşa ediyor, esnaf vakıf dükkânlarda
kiracı olarak üretimlerini, ticaretlerini sürdürüyordu.263 Yukarıdaki tabloda yer alan ve Mihrişah Valide Sultan tarafından
vakfedilen 41 adet ticarethane türündeki akarın dağılımına bakıldığında 26 adedinin dükkân (bazı kalemlerinde birden fazla
dükkân sayılmakta olup tekil olarak saydığımızda dükkân sayısı
262

İmalathane

Arazilerin Türlerine Göre Dağılımı

İnalcık, Eyüp Sultan…, s. 12.
Ahmet Kala, Debbağlıktan Dericiliğe, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları, İstanbul, 2012, s. 182.
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Arazi

Adet

Oranı %

Menzil arsası

1

33,33

Boş arsa

1

33,33

Dükkân arsası

1

33,33

Toplam

3

100,00

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Tablo 42

Tablo 40’ta görüldüğü üzere 3 arazi olarak vakfedilmiştir. Bunlar, Levent Çiftliği yakınında 30 menzil yapılabilecek 30.000 zira
yüzölçümlü menzil arsası, Kütahya’da Yanık Saray arsası diye
bilinen 4.875 zira yüzölçümlü boş arsa ve Hasköy’deki Humbaracılar Kışlası karşısında 4 dükkân yapılabilecek 306 zira 6
parmak yüzölçümlü arsalardır.

Akarların Mülkiyet Durumuna Göre Dağılımı

Mesken statüsünde iki akarın vakfedildiği görülmektedir. Bunlardan ilki Levent Çiftliği yakınında birbirine bitişik 3 menzil,
diğeri ise Hasköy kasabasında bulunan sahilhanedir.
Tahsis kabilinden niteliğinde olmak üzere, vakfın ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyla Turgutlu mukataası gelirinden yıllık
7.500 kuruş; Drama mukataası gelirlerinden yıllık 5.000 kuruş,
Menemen mukataası gelirinden yıllık 10.000 kuruş ve Denizli
(Lazkiye) mukataası gelirinden yıllık 7.500 kuruş olmak üzere
vakfa yıllık toplam 30.000 kuruş gelir tahsisatı yapılmış ve vakfedilmiştir.

2. Bulundukları Yerlere Göre Akarlar
Tablo 41

Bulundukları Yerlere Göre Akarların Dağılımı
Bulunduğu yer

Adedi

Oranı %

İstanbul

76

38,78

Anadolu vilayeti

44

22,45

Rumeli vilayeti

40

20,41

Cezâyir-i Bahr-i Sefîd vilayeti

36

18,37

Toplam

196

100

Mülkiyet durumu

Adedi

Oranı %

Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk

88

44,90

Arsası mukataalı, üzerindeki bina ve ağaçlar Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk

50

25,51

Mülknâme-i hümayun (temlikname) ile Mihrişah
Valide Sultan’a temlikli mülk

37

18,88

Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk gedikler

10

5,10

Vakfiyelerde mülkiyetin nasıl edinildiğine dair bilgi
olmayan mülkler

3

1,53

Mülkiyetin bir kısmı temliknameli, bir kısmı mukataalı olanlar

3

1,53

Gelir tahsisatı

4

2,04

III. Selim’e miras yoluyla intikal edip Valide Sultan
vakfına dâhil edilenler

1

0,51

Toplam

196

100

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere vakfın akarlarının 88 adedi (% 44,90) Mihrişah Valide Sultan’a ait mülk iken, 50 adedi
(% 25,51) mukataalıdır. 37 (%18,87) mülknâme-i hümayun
(temlikname) ile Mihrişah Valide Sultan’a temlik edilmiştir. 10
ise (%5,10) Valide Sultan’a ait mülk gediklerden oluşmaktadır.
Vakfiyelerde 3 akara ilişkin mülkiyet bilgisi bulunmamaktadır.
Diğer 3 akarın mülkiyetinin bir kısmı temlikli, bir kısmı mukataalıdır. 4 gelir tahsisatı şeklindedir. Son olarak, Valide Sultan’ın
vefatıyla oğlu III. Selim’e mirasen intikal eden 1 çiftlik, III. Selim
tarafından vakfedilerek, annesinin vakfına olarak bağlanmıştır.

Yukarıdaki tabloda, vakfın akarları bulundukları coğrafi konuma ve idari birime göre tasnif edilerek verilmektedir. 196
vakıf akarın 76’sı, oransal olarak da %38,78’i İstanbul’da bulunmaktadır. Bunu 44 adet ve %22,45’lik oranla Anadolu Vilayeti takip etmektedir. Rumeli Vilayeti’nde bulunan sayısı 40
olup, %20,41’lik orana sahiptir. Son olarak %18,37’lik oranla 36
Cezâyir-i Bahr-i Sefid Vilayeti’nde bulunmaktadır. Görüldüğü
üzere akarlar konum itibariyle İstanbul’da yoğunlaşmakla beraber, Anadolu, Rumeli ve Cezâyir-i Bahr-i Sefid vilayetlerinde de
azımsanamayacak sayı ve oranda bulunmaktadır.
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Mihrişah Valide Sultan Sebili / Eyüp

 أوْ ِع ٍلم،صدقَ ٍة جارية
ٍ إذا ماتَ ابْنُ آدَم ا ْنقَطَع عَملُهُ إالَّ ِم ْن ثَال
َ :ث
 أوْ َول ٍد، يُ ْنتَفَ ُع بِ ِه
ُصالح ي ْدعُو لَه
ٍ
Ademoğlu öldüğü zaman, amel defteri kapanır. Ancak üç kimse bundan müstesnadır. Devam eden sadaka (sadaka-i câriye),
kendisinden faydalanılan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat
bırakanlar.
*

Hadis, Müslim, Vasıyye, 14

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
VAKFIN YÖNETİMİ DENETİMİ
ÇALIŞANLARI VE SOSYAL SİYASET
AÇISINDAN DEĞERLENDİRMESİ

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

I. VAKFIN YÖNETİMİ DENETİMİ VE
ÇALIŞANLARI

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede tevliyetle ilgili şart değişikliği
yapılmıştır. Yeni şarta göre vakıf tevliyeti kaydı hayat şartıyla
Mihrişah Valide Sultan’a ait olacak, vakıf işlerinin edası mütevelli eliyle yapılacak, vakıf şartlarını değiştirebilme yetkisi sadece Valide Sultan’a ait olacaktır. Kendisinden sonra III. Selim
mütevellilik hizmetini yürütecek, ondan sonra tevliyet III. Selim’in itibar ve nüfuz sahibi erkek evladına ait olacaktır.266 Vakfiyede, akarların kiraya verilmesi, Humbarahane Camii tahsisatının satın alınması, vakıf gelirleri ile vakıf müesseselerin tamir,
bakım ve onarımlarının yapılması, gediklerin kiraya verilmesi
ve gedik sahiplerinin belirlenmesi, vakıf kiracılarının vefatında tereke ve mirasçılıkla ilgili işlemler ile vasiyet işlerinin takip
edilmesi, vakıf gelir fazlasının askeri işlere tahsis edilebilmesi
için vakıf adına görüş verilmesi işlerinin mütevelli eliyle yapılacağı ayrıca belirtilmektedir.

Vakfın merkez idare teşkilatında 9 kişi yer almaktadır. En üst
yetkili ve karar organı mütevelli, mütevellinin vekili mütevelli
kaymakamı, birinci kâtip, günlük gelir gider hesaplarını kaydeden ruznamçe kâtibi, vakıf gelirlerini toplayıp mütevelli kaymakamına teslim eden câbi, vakıf işlerinin kaydını tutan kâtib-i
muharrer-i umûr-ı evkaf, akarların aylık gelirlerini kaydeden
kâtib-i müşâhere-i akarât-ı evkaf, tamirat tadilat işlerinin kaydını tutan meremmet kâtibi ve son olarak veznedar vakfın genel idari teşkilatında yer almaktadır. Ayrıca, vakfın genel merkez yönetiminin dışında, Medine’deki sakalık, sebil, musluk ve
ayakyolu hizmetlerini yönetmek üzere bir mütevelli kaymakamı
daha görev yapmaktadır. Böylece vakfın genel yönetim kadrosu
toplam 10 kişiden oluşmaktadır.

11 Kasım 1800 tarihli vakfiyede, akarların kiraya verilmesi hususunun mütevelli eliyle yerine getirilmesi şartı bulunmaktadır.

Vakfın yönetim merkezi Eyüp’teki imarettir. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede imarette 2 mütevelli odası olduğu ifade edilmektedir. Vakfın denetimini ise “vakıf nazırı” yapmaktadır.

1 Ocak 1801 tarihli vakfiyeyle mütevellilik konusunda tekrar
esaslı değişiklikler yapılmıştır. Valide Sultan kaydı hayat şartıyla
mütevelliliği yürütecek, kendisinden sonra III. Selim mütevelliliği devralacaktır. III. Selim’den sonra ise irâd-ı cedit defterdarı
olanlar vakfın mütevelliliğini yürütecekler, bütün vakıf şartları
yerine getirildikten sonra kalan yıllık gelir fazlası askeri harcamalar için kullanılacaktır.267

1. Vakfın Yöneticileri ve Denetçi
A. Mütevelli
Mütevelli, vakıf şartları gereğince vakfın işlerini görmek ve vakfı
idare etmek için tayin olunan kişidir. Vakfın en üst yöneticisidir.
İki türü vardır. İlki, vakfeden tarafından vakfiye şartları çerçevesinde tayin edilen mütevellidir ki buna meşrutiyet üzere mütevelli denilir. İkincisi ise vakfiyede şart olarak belirtilmemiş olup
hâkim tarafından belirlenen mütevellidir264 ki buna da mansup
mütevelli denilir. Mihrişah Valide Sultan’a ait vakfiyelerde, vakfın tevliyeti ile ilgili çeşitli düzenlemeler bulunmaktadır.

Mütevelliyle ilgili bu şart değişikliğinin, III. Selim’in çocuğunun olmamasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Zira önceki
şartlarda III. Selim’den sonra tevliyetin erkek evladına geçeceği
belirtilmekte, ancak kendisinden sonra evladı olmadığı için tevliyet irâd-ı cedit defterdarlarına bırakılmaktadır.
Valide Sultan’ın vefatından sonra III. Selim’in Valide Sultan adına yaptığı vakfın 14 Kasım 1805 tarihli vakfiyesine göre, Valide
Sultan’a ait önceki vakıfların mütevellisi kim olursa, bu vakıfta
da mütevelli o olacak, önceki vakıf kayıt ve şartları ne ise bu
vakıfta da aynı şartlar geçerli ve muteber olacaktır.268 Daha kısa
bir anlatımla, tevliyet konusunda Valide Sultan’ın 1 Ocak 1801
tarihli son düzenlemesi bu vakfiye için de geçerli olacaktır.

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede, Valide Sultan’ın sıhhat ve afiyette olduğu müddetçe vakfın mütevelliliğini yürüteceği belirtilmektedir. Vakıf şartlarında değişiklik yapabilme yetkisi sadece Valide Sultan’da olacak, kendisinden sonra vakıf şartlarında
değişiklik yapılmayacaktır. Valide Sultan’ın vefatından sonra
tevliyet oğlu III. Selim’e, ondan sonra ise III. Selim’in en büyük
oğluna ve oğlunun oğluna geçecektir.265

B. Kâimmakâm-ı Mütevelli (Mütevelli Kaymakamı)

Vakfiyede bizzat mütevelli tarafından yapılması şart olan konular da yer almaktadır. 30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede vakfın
akarının mütevelli marifetiyle kiraya verilmesi, Mehmed Paşa
Camii için gerekli tahsisat malzemesinin mütevelli marifetiyle
satın alınması, Teberdarlar Ocağına yapılan tahsisatın mütevelli
tarafından Teberdar Ocağı kethüdalarına teslim edilmesi, vakfın gelir fazlasının mütevelli tarafından korunup saklanması ve
Mehmed Paşa Camii’nin tamiratına harcanması mütevellinin
görevleri olarak belirlenmiştir.

Mütevelli Kaymakamı, vakıf işlerinin yürütülmesinde mütevellinin yardımcısı ve üst düzey yönetici olarak görev yapmaktadır. Valide Sultan’ın vakfında, biri merkezde diğeri Medine’de
olmak üzere iki mütevelli kaymakamı bulunmaktadır.
Mütevelli, özellikle uzak yerlerde verilecek vakıf hizmetleri için
asıl mütevelli kaymakamının yanı sıra başka mütevelli kaymakamı ataması da yapabilmektedir. Valide Sultan’ın, Medine’deki

Ömer Hilmi Efendi, İthaf-ül-Ahlaf…, s. 13-14.
D.1451, s. 12a-12b.
266
D.1452, s. 172a-173a.
267
D.1455, s. 39a-39b.
268
D.1455, s. 53b.
264
265
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vakıf hizmetlerini yürütmek üzere Medine’de ikamet eden bir
kişiyi mütevelli kaymakamı ve nazır olarak tayin etmesi böyle
bir atamadır.269

Mihrişah Valide Sultan’ın aynı zamanda kethüdası olan Yusuf
Ağa, uzun müddet vakfın mütevelli kaymakamlığını yürütmüştür. 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeden itibaren tüm vakfiyelerin
tescil davalarına Valide Sultan’ın vekili sıfatıyla Yusuf Ağa bizzat
veya tayin ettiği vekil vasıtasıyla katılmıştır. Konya’da çok değerli
yazma eserlerin bulunduğu kütüphane vakfı da bulunan Yusuf
Ağa, III. Selim’in tahttan indirilmesinden sonra yargılanmış ve
idam edilmiştir.

9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, vakıfta görev yapacak
mütevelli kaymakamının; ileri görüşlü, tedbiri elden bırakmayan, tecrübeli, mütedeyyin, vakıf mallarını koruma ve gözetmede hassas, insaflı, kanaatkar, israftan kaçınan, iffetiyle tanınan,
gayretkeş, vakıf şartlarına gereği gibi riayet eden, iş bilir bir
kimse olması şartı yer almaktadır. Yaptığı hizmet karşılığında
mütevelli kaymakamına günlük 100 akçeden yıllık 3.250 kuruş
ücret verilmekte, imaretten günlük 7 çift fodla ile 7 kap yemek
tahsis edilmektedir.270 11 Kasım 1800 tarihli vakfiyeyle imaretten yapılan tahsisat günlük 10 çift fodlaya çıkarılmıştır.271

C. Kâtib-i Evvel
Mihrişah Valide Sultan, okuyup duyduğunu anlayan, liyakatli,
hesap kitaptan anlayan bir kimsenin günlük 70 akçeden yıllık
1.625 kuruş ücret ve imaretten günlük 4 çift fodla ile 4 yemek
istihkakıyla vakfına kâtib-i evvel olmasını şart koşmuştur.276 11
Kasım 1800 tarihli vakfiyeyle imaretten yapılan yemek tahsisatı
6 çift fodlaya çıkarılmıştır.277

Vakfiyede, mütevelli kaymakamına yüklenen özel görevler de
bulunmaktadır. Örneğin, Galata Mevlevihanesi’nde icra edilen
Mevlevi ayini ve Mesnevi okumalarının riyasetini Şeyh Mehmed Galip Efendi’den sonra yürütecek olan şeyhi dört mevlevihane şeyhi arasında yapılacak imtihanla mütevelli kaymakamı
belirleyecektir.272

D. Ruznamçe Kâtibi
Ruznamçe, Osmanlı bürokrasisinde çeşitli kalemlerde günlük
işlemler için tutulan defterin genel adıdır.278 Resmi bir defter
türü olan ruznamçe daha ziyade gelir ve harcamaların günlük
olarak kaydedildiği bir defterdir. Ruznamçe kâtibi de bu işlemleri
kaydetmekle görevli şahıstır.

Nazperver Kadın Vakfı’na yıllık 1.250 kuruş imdadiye verilmesi şartıyla birlikte, adı geçen vakfın yıllık gelir gider hesaplarının Valide Sultan Vakfı’nın mütevelli kaymakamı nezaretinde
Nazperver Kadın Vakfı mütevellisi tarafından tutulması, gelir
fazlasının mütevelli kaymakamı marifetiyle Nazperver Kadın
Vakfı sandığında saklanması, bakım onarımlar yapıldıktan sonra kalan miktarın mütevelli kaymakamının nezaretinde akara
dönüştürülüp kiraya verilmesi şartları yer almaktadır. Hatta
Nazperver Kadın Vakfı’nın tüm iş ve işlemleri Valide Sultan
Vakfı’nın mütevelli kaymakamının nezaretinde (denetiminde)
Nazperver Kadın Vakfı mütevellisi tarafından yapılmaktadır.273

Mihrişah Valide Sultan, hesap kitaptan anlayan, güvenilir bir
kimsenin günlük 30 akçeden yıllık 787,50 kuruş ücret ve imaretten günlük 3 çift fodla ve 3 kap yemek istihkakıyla vakfına ruznamçe kâtibi olmasını şart koşmuştur.279 11 Kasım 1800 tarihli
vakfiyeyle yemek tahsisatı 5 çift fodlaya çıkarılmıştır.280

E. Kâtib-i Muharrer-i Umûr-i Evkaf
Valide Sultan, Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesi Kalemi’nde
çalışan bir kimsenin günlük 10 akçe ücret ve imaretten günlük
1çift fodla ve 1 kap yemek istihkakıyla vakfına kâtib-i muharrer-i umûr-i evkaf olmasını şart koşmuştur.281

Valide Sultan Türbesi’ndeki Sakal-ı Şerif, mütevelli kaymakamı
tarafından ziyaret ettirilmekte ve muhafazasına yerleştirilerek
mütevelli kaymakamı tarafından mühürlenmekte ve saklanmaktadır.274

F. Kâtib-i Müşâhere-i Akarât-ı Evkaf

Valide Sultan adına her yıl hacca gönderilecek kişiye verilecek
1.500 kuruş ödenek mütevelli kaymakamı tarafından teslim
olunacaktır.275

Vakıf akarların aylık kira gelirlerini yazmakla görevli olan kâtiptir. Mihrişah Valide Sultan, işinde uzman bir kimsenin günlük
6 akçe ücret, imaretten günlük 1 çift fodla ve 1 kap yemek istihkakıyla vakfına kâtib-i müşâhere-i akarât- ı evkaf olmasını şart
koşmuştur.282

Bkz. “Haremeyn Hizmetleri” başlığı “C” bendi.
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2. Vakfın Yönetimiyle İlgili Genel Şartlar

G. Meremmet Kâtibi
Vakfın tamirat tadilat işlerinin kaydını tutmakla görevli olan
kâtiptir. Mihrişah Valide Sultan, dindar, muttaki ve işini düzgün
yapan bir kimsenin günlük 5 akçe ücret ve imaretten günlük 1
çift fodla ile 1 kap yemek istihkakıyla vakfına meremmet kâtibi
olmasını şart koşmuştur.283

Vakfiyelerde, vakfın yönetimiyle ilgili genel şartlar belirlenmiş
bulunmaktadır. Bu şartları şöylece sıralayabiliriz:
Vakıf, vakfiyelerdeki şartlara uygun şekilde yönetilecek, İrâd-ı
Cedit (Nizâm-ı Cedit Hazinesi) defterdarlarından başka kimse
dışarıdan vakfa müdahale etmeyecektir. Vakıf çalışanları, kendilerine tahsis edilen ücretleri dışında vakıftan bir şey almayacaklardır.

H. Câbi
Câbi, vakfın gelirlerini toplayan tahsildardır.284 Valide Sultan,
güvenilir, ahlaklı, işinin ehli, vakfın menfaatini gözeten, vakıf
muamelelerine vâkıf, vakıf hizmetlerinde gayretli bir kimsenin
günlük 10 akçeden yıllık 360 kuruş ücret ve imaretten günlük 2
çift fodla ile 2 kap yemek istihkakıyla vakfına câbi olmasını şart
koşmuştur.285 Yemek tahsisatı 11 Kasım 1800 tarihli vakfiyeyle 4
çift fodlaya çıkartılmıştır.286

İrâd-ı Cedit defterdarı (III. Selim’den sonra vakfın tevliyeti bu
kişiye şart edilmiştir) ve diğer vakıf yöneticileri, vakıf şartlarının devam ettirilmesine dikkat edecekler, vakıf mallarının ve
parasının başka yerlere sarf edilmesine izin vermeyeceklerdir.
Bunun aksine davrananlar için ise “femen beddelehu”290 ayetine
atıf yapılarak, ahirette Resulullah’ın şefaatinden mahrum olmaları yönünde beddua edilmektedir.291

I. Veznedar

Vakfın gelir gider hesapları her yıl Darüssaade Ağası nezaretinde olmak üzere mütevelli kaymakamı, kâtip, ruznamçeci ve câbi
eliyle hazırlanacaktır.292

Vakfın genel yönetiminin oluşturulduğu 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede veznedar yer almazken, vakıf büyüdükçe veznedar
ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Valide Sultan da, 11 Kasım 1800 tarihli
vakfiyesiyle, diğer selâtin vakıflarında olduğu gibi vakfına bir
veznedar alınmasını şart etmiştir. Veznedar, sadık ve becerikli bir kişi olacak, hizmeti karşılığında günlük 10 akçe ücret ve
imaretten 1 çift fodla ve 1 kap yemek alacaktır.287

3. Vakıf Çalışanları Ve İstihdam Şartları
A. Vakıf Çalışanları
Valide Sultan Vakfı’na ait müesseselerin çalışanları, ilgili olduğu müessesenin başlığı altında incelenmiştir. Vakfa ait olmayan
müesseselerde çalışan fakat ücretleri Valide Sultan Vakfı tarafından karşılananlar ile vakfın sürekli çalışanı olmayıp yaptığı
hizmete göre vakıftan ücret alanlar “Diğer Hayır Hizmetleri”
başlığı altında ele alınmıştır.

J. Vakıf Nâzırı (Denetçi)
Vakıf Nazırı, mütevellinin vakıfla ilgili tasarruf ve işlerine
nezaret edip bunları kontrol eden kişidir. Nazır, mütevellinin
tasarruf ve işlerine müdahale etmeyip bunların vakfiyede
belirtilen şartlara uygun olup olmadığını denetler, olumsuz bir
durumla karşılaşması halinde yetkili makamlara bilgi verir. 288
Mihrişah Valide Sultan, Darüssaade Ağası’nın günlük 20 akçe
ücret ile vakfına nâzır olmasını şart koşmuştur.289

Vakfın genel olarak ücret ödediği personel durumunu topluca göstermek maksadıyla aşağıda bazı tablolar verilmiştir. İlk
tabloda vakfın kendi müesseselerinde çalışan görevliler, ikinci
tabloda vakfa ait olmayan müesseselerde çalışan fakat ücretleri
Valide Sultan Vakfı’nca karşılanan görevliler, üçüncü tabloda
ise vakıf personeli olmayıp yaptığı hizmet karşılığında vakıftan
ücret alan görevliler belirtilmiştir.
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Tablo 26

Vakfa Ait Müesseselerde Çalışanlar
Çalıştığı
Müessese

Çalışan
Sayısı

VAKIF YÖNETİCİLERİ
Vakfın merkez teşkilatı yöneticileri

9

Vakfın Medine’deki mütevelli kaymakamı

1

Ara toplam

10

EYÜP KÜLLİYESİ ÇALIŞANLARI
İmaret görevlileri

25

Türbe görevlileri (3 türbedar, 2 ferraş, 1 bevvap, 1 talebeye ders verecek Kur’an hocası)

7

Türbe kapısının iki yanındaki çeşmelerin taskeşi

1

Sebil görevlileri (2 sebilci, 1 suyolcu, 1 suyolcu çırağı)

4

Külliyedeki sebilin iki yanındaki çeşmeler, Hasköy Gümüşhane bitişiğindeki çeşme ve Hasköy Humbaracılar Kışlası duvarındaki çeşmelerin taskeşi

1

Külliyedeki sebilin iki yanındaki çeşmeler, Hasköy Gümüşhane bitişiğindeki çeşme, Hasköy Humbaracılar Kışlası duvarındaki çeşme, kışla ve kışla hamamı suyollarının görevlileri (suyolcu ve suyolcu çırağı)

2

Eyüp’teki sıbyan mektebi görevlileri

4

Ara Toplam

44

DİNİ MÜESSESELERDE ÇALIŞANLAR
Mehmed Paşa Camii görevlileri

16

Humbarahane Camii görevlileri

14

Levent Kışla Camii görevlileri

16

Vefa’daki Mescit görevlileri

2

Ara Toplam

48

EĞİTİM MÜESSESELERİNDE ÇALIŞANLAR
Aksaray’daki sıbyan mektebi görevlileri

4

Levent’teki sıbyan mektebi görevlileri

2

Eyüp Camii’ndeki kitaplık (kütüphane) görevlileri (hafız-ı kütüp)

2

Ara Toplam

8

SU MÜESSESELERİNDE ÇALIŞANLAR
Vefa’daki büyük hanın suyollarının suyolcusu

1

Bahçeköy yakınında Kılıçpınarı denilen yerden Valide Suyuna, oradan Levent Çiftliğine gelen suyolları
görevlileri (suyolcu ve çırağı)

2

Bahçeköy’deki Mihrişah Valide Sultan Bendi’nin suyolcuları

3

Valide Sultan Bendi’nin yukarısındaki 2 kasrın tamir bakım görevlisi

1

İstanbul’da Balıkpazarı Kapısı haricinde Tuz Kulesi karşısında Çeşnigir Zeynep Usta’nın ruhu için yaptırılan çeşmenin taskeşi ve suyolcusu

2

Dolmabahçe’de Hibetullah Sultan’ın ruhu için Valide Sultan’ın yaptırdığı çeşmenin taskeşi

1

Fındıklı Ayaspaşa’da Fatma Sultan’ın ruhu için yaptırılan çeşmenin taskeşi

1

Dolmabahçe’de Hibetullah Sultan için, Fındıklı Ayaspaşa’da Fatma Sultan için yaptırılan çeşmeler; Beşiktaş’ta üç yol ağzında Hazinedar Usta’nın yaptırdığı çeşme, Beşiktaş Kılıç Alipaşa’da Yağlıkçı Hacı İbrahim
Ağa Çeşmesi ve bundan sonra yaptırılacak çeşmelerin suyolcusu

1

Galata Fındıklı Selime Hatun Mahallesi’nde Kilerci Dildâde Usta ruhu için yaptırılan çeşmenin taskeşi

1

Ara Toplam

13

DİĞER ÇALIŞANLAR
Ravza-i Mutahhara’da hadis okuyucu görevli

1

Vakfın ihtiyacı olan bal mumunu üretmek üzere bal mumcu

1

Ara Toplam

2

Toplam Görevli Sayısı

125

129
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Tablodan anlaşılacağı üzere, vakfın kendi müesseselerinde çalışanların toplam sayısı 125’tir. Bunların 10’u vakfın yönetiminde
yer alan yöneticilerdir. 115 çalışan ise, vakıf müesseselerde farklı alanlarda hizmet veren görevlilerdir. Valide Sultan Vakfı’nın
en büyük hayır müessesesi olan Eyüp’teki imaret, aynı zamanda
en fazla personelin çalıştığı kurum olup, 44 kişi imarette görev
yapmaktadır. Bu da, toplam vakıf personelinin üçte birinden
fazlasının imarette çalıştığını göstermektedir.

17
7

Ara Toplam

7

Toplam Görevli Sayısı

30

Tablo 28

Çalıştığı Müessese

Vakfa Ait Olmayan Müesseselerde Çalışıp Ücretleri Vakıf Tarafından Karşılanan Görevliler
Çalışan
Sayısı

SU MÜESSESELERİNDE ÇALIŞANLAR

Beşiktaş Kılıç Alipaşa’da Yağlıkçı Hacı İbrahim Ağa Çeşmesi’nin
taskeşi

Ara Toplam

Vakfın Personeli Olmayıp Hizmeti Karşılığında Ücret Alan
Görevliler

Tablo 27

1

1

Bostancılar Hastanesi görevlileri (1 tabip, 1 cerrah, 1 çavuş, 4 hasta
bakısı)

Su müesseselerinde çalışanların sayısı ise 13’tür. Bunların bir
kısmı Valide Bendi’nin, suyollarının bakım, onarım ve tamiri,
çeşmelerin suyunun akması için görevli suyolculardır. Diğerleri
ise çeşmelerde halkın su içmesi için bulundurulan tasların korunmasıyla görevlendirilen taskeşlerdir. Birden çok çeşme için
tek bir taskeş görevlendirildiği de olmaktadır. Yine başka bir
hizmeti yerine getirenlere ek görev olarak taskeşlik görevi de
verilebilmektedir. Su müesseselerinde görevli olarak saydığımız
13 kişi, ek görevle bu işi yapanlardan olmayıp, doğrudan suyolculuk ve taskeşlikle görevlendirilmiş olanlardır.

Beşiktaş üç yol ağzında Valide Sultan’ın Hazinedar Ustası tarafından
yaptırılan çeşmenin taskeşi

3

Denizli Kadıköy’de Kırcıtaş Mescidi hademesi
SAĞLIK MÜESSESELERİNDE ÇALIŞANLAR

Dini müesseselerde çalışanların sayısı 48’i bulmaktadır. Mehmed Paşa Camii’nde 16, Humbarahane Camii’nde 14, Levent
Kışla Camii’nde 16 ve Vefa’daki mescitte 2 görevli bulunmaktadır.

Çalıştığı Müessese

Eyüp Otakçılar’da Mehmed Bey Mescidi görevlileri

Çalışan Sayısı

Vakfın denetçisi (vakıf nazırı)

1

Mekke’deki münadiler

2

Türbede her Pazar ve Perşembe günleri toplanan cemiyet halkası görevlileri (şeyh ve 12 derviş)

13

Türbede her sabah namazından sonra hatim okuyan
görevliler (toplam 30 kişi görevli olup, 3’ü Valide Sultan türbesinin türbedarı olduğundan hatime dışarıdan
katılan 27 kişi tabloya konulmuştur)

27

Her yıl Valide Sultan adına hacca gönderilecek kişi

1

Eyüp Sultan Camii’nin 3 imamı ve baş müezzini (her
gün 5 vakit namazda ihlas, Fatiha okuma ve dua
hizmetleri)

4

Ayasofya, Beyazıt, Fatih ve Eyüp Camii muarrifleri
(Cuma namazları sonrasında Fatiha okuma ve dua
hizmetlerini yerine getirecekler)

4

Galata Mevlevihanesi’nde Salı ve Cuma günleri
Mesnevi okumaları şeyhi

1

1

Galata Mevlevihanesi’nde Salı ve Cuma günleri
Mesnevi okumalarına Galata, Kasımpaşa, Beşiktaş
ve Yenikapı Mevlevihanesi derviş ve şakirtlerinden
katılanlar

Sayı belirtilmemiş

Bahçeköy’de Sultan Mahmud Han Bendi (Topuzlu Bent) suyolcularının bölükbaşısı

1

Medine’de Harem-i Saadet’e su taşıyan sakalar

Sayı belirtilmemiş

Sarıgez yakınındaki Çatalçeşme’nin taskeşi ve suyolcusu

2

Galata Fındıklı’da Selime Hatun Mahallesi’nde Kilerci Dildâde Usta
Çeşmesi yakınındaki Yusuf Ağa Çeşmesi’nin taskeşi

Hac zamanında Medine’deki sebile su taşıyan sakalar

1

Sayı belirtilmemiş

Ara Toplam

6

Nazperver Kadın Mektebi’nde Mevlit Kandili’nde okutulacak mevlit görevlileri (Nazperver Kadın Vakfı’na
verilen 1.250 kuruş imdadiyenin sarf yerlerindendir)

Sayı belirtilmemiş

DİNİ MÜESSESELERDE ÇALIŞANLAR

Toplam Görevli Sayısı (sayı belirtilmeyenler hariç)

Anadolu’da Çerkeş kazasında, Kadışah Camii görevlileri (Hatip,
imam, müezzin, kayyum, şeyh, 2 Kur’an hocası) (Nazperver Kadın
Vakfı’na verilen 1.250 kuruş imdadiyenin sarf yerlerindendir)

7

Galata’ya bağlı Tophane’de Firuz Ağa Mahallesi’nde bulunan Sirkeci
Mescidi’nin kayyum görevlisi

1

Galata’ya bağlı Tophane’de Firuz Ağa Mahallesi’nde bulunan Sirkeci
Mescidi’nin bitişiğindeki mektebin hocası

1

Mahmud Paşa Camii Vaizi (Nazperver Kadın Vakfı’na verilen 1.250
kuruş imdadiyenin sarf yerlerindendir)

1

İstanbul, Ayasofya Camii yakınında Nazperver Kadın tarafından
ihya edilen Üskübî İbrahim Efendi Mescidi görevlileri (imam,
müezzin, kayyum) (Nazperver Kadın Vakfı’na verilen 1.250 kuruş
imdadiyenin sarf yerlerindendir)

3

GENEL TOPLAM (yukarıdaki 3 tablonun toplamı)

53
208

Vakfın yöneticileri ve personeli birlikte ele alındığında, Valide
Sultan’ın büyük bir vakıf kurmuş olduğu daha net şekilde anlaşılmaktadır. Vakfın yöneticileri ve kendine ait personeli toplam
125 kişiden oluşmakta, o günün şartları ile bakıldığında büyük
bir istihdam oluşturmaktadır. Vakfa ait olmayan kurumlarda
çalışan ancak ücretleri Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nca ödenen kişi sayısı 30’u bulmaktadır. Vakıf personeli olmayıp, vakıf
hayır hizmet ve şartlarının yerine getirilmesinde yaptığı hizmete göre bir nevi günübirlik ücret alanların sayısı 53 olup, bu tür

130

hizmetlerde sayı olarak belirlenmeyen çalışanlar da bulunmaktadır. Netice itibariyle, vakıf faaliyetleri dolayısıyla sayısı belirtilmeyenler hariç 208 kişi vakfın hizmetlerinde çalışmaktadır.

Sonraki vakfiyelerde, yeni getirilen şartlar dışında eski şartların uygulanmasına aynen devam edileceği yönünde hükümler
bulunduğundan, sonraki vakfiyelerde belirlenen görevliler açısından da yukarıda sayılan genel istihdam şartları geçerli olacaktır.295

B. İstihdam Şartları
Vakıf hizmetlerinde istihdam edilecek kişilerde bulunması gereken özellikler vakfiyelerde belirtilmiştir. “Hayır Müesseseleri”
ve “Diğer Hayır Hizmetleri” başlıkları altında, vakıf şartlarında
hangi görevli için hangi kıstasların arandığı detaylarıyla birlikte
anlatılmaktadır.

4. Vakıf Şartlarının Uygulanamaması Durumunda
Gelirlerin Değerlendirilmesi
Valide Sultan, vakfiyelerde belirlenen hayır hizmet ve şartlarının zamanla uygulanamaz hale gelmesi halinde, vakıf gelirlerinin nasıl değerlendirileceğini de belirlemiştir. Konuyla ilgili
muhtelif vakfiyelerindeki düzenlemeler aşağıdaki gibidir.

Bu başlık altında ise, tüm çalışanlar için geçerli genel istihdam
şartları incelenecektir. Özellikle 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, genel istihdam şartları belirlenmiş durumdadır.293 Buna
göre;
•

Görevlilerin her biri, memur oldukları hizmetleri bizzat ifa
edeceklerdir.

•

Görevlilerden biri hastalanırsa, iyileşene kadar kendisine
müddet verilecektir. Basit sebeplerle işe gelmemeye ve vekil
çalıştırmaya izin verilmeyecektir.

•

Görevini bizzat ifa etmeyerek vekille iş gördüren veya görevini terk edenin vazife ve ücreti, hak eden, muktedir başka
birisine verilecektir.

•

Görevlilerden biri hayatta iken kör, sakat veya akıl hastası olursa, görev vekil vasıtasıyla yürütülebilir. Bu durumda
olan görevliden görev alınıp başka birisine verilmeyecektir.

•

Görevliler, vazifelerini dikkatli ve düzgün bir şekilde yerine
getirdikleri müddetçe, kendileri için belirlenen ücreti alacaklardır.

•

30 Nisan 1790 tarihli vakfiyede, gelirlerin zamanla vakfiyede
belirlenen yerlere sarfı imkânsız hale gelirse, Müslüman fakirlere harcanması şart koşulmuştur.296
9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyede, vakıf gelirlerinin vakfiyelerde
belirlenen yerlere sarfına engel çıkarsa, Mekke ve Medine’deki
fakirlere harcanması şartı bulunmaktadır.297
1 Ocak 1801 tarihli vakfiyede, 9 Temmuz 1795 tarihli vakfiyeyle
aynı düzenleme yer almakta, engel hal durumunda vakıf gelirlerinin Mekke ve Medine’deki fakirlere harcanması şart edilmektedir.298
Valide Sultan’ın vefatından sonra 14 Kasım 1805 tarihli vakfiyede III. Selim, vakıf şartlarını yerine getirmeye engel durum
oluşması halinde, gelirlerin Müslüman fakirlere sarf olunmasını
şart koşmuştur.299

5. Vakıf Şartlarının Değiştirilmesi Konusundaki
Hükümler

Görevli, vazifelerinin herhangi birinden ferağ edemez, el
çekemez.

•

Görevlilerden biri vefat ederse, o görevi yerine getirebilecek
liyakatte evladı varsa, babanın görevi evlada verilecektir.
Ancak vefat eden kişinin evladı küçük veya hizmete liyakatli değilse görev evlada verilmeyecektir.

•

Vakıfta imam, hatip, müezzin, kayyum vesair çalışanlardan
biri vefat ettiğinde, tüm vakıflarda geçerli olduğu gibi, vefat
eden birinci görevli ise ikinci birinci olacak, üçüncü ikinci,
dördüncü üçüncü olacaktır. Göreve yeni tayin edilen kişi
dördüncü olacaktır. Vefat eden birinci, ikinci veya üçüncünün yerine göreve gelen kişi ben vefat edenin derecesi olan
birinci, ikinci veya üçüncü olurum diyemeyecektir.294

Valide Sultan ilk vakfiyeden itibaren, vakıf şartlarında değişiklik yapma yetkisini kendi uhdesinde tutarak vakfını büyütüp
geliştirebilmenin önünü açık tutmuştur. Nitekim ilk vakfiyeden
sonraki zeyl vakfiyelerle bir çok hayır müessesesi kurmuş, aynı
şekilde bir çok akarı vakfına eklemiştir.
Valide Sultan, kendisi tarafından düzenlenen 6 Nisan 1802
tarihli son vakfiyesinde de, vakıf şartlarının değiştirilmesi konusunu kendi yetkisinde bırakmış, kendisinden sonra gelecek
mütevelliye bu konuda yetki vermemiş, adı geçen vakfiyeyle yapılan değişiklikler dışında önceki vakfiyelerdeki düzenleme ve
şartların baki ve geçerli olacağını belirtmiştir.300
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II. SOSYAL SİYASET AÇISINDAN
VAKFIN DEĞERLENDİRMESİ

zan ayı ve mübarek gecelere ayrıca önem verilerek yapılan tahsisat miktarı arttırılmıştır. Camide günlük dini hizmetlere ek
olarak mevlit okutulması hizmeti de şart edilmiştir.

Hayırseverler, servetlerini toplumla paylaşma, toplumun hizmetine sunma düşüncelerini kurdukları vakıflar aracılığıyla
gerçekleştirmişlerdir. Birer vakıf akarı olarak inşa ettikleri han,
çarşı ve dükkanlarla iktisadi ve ticari hayatı canlandırıp geliştirirken, bina ettikleri cami, tekke, dergah gibi dini yapılarla
toplumun dini ihtiyaçlarını karşılamışlardır. Eğitim ihtiyacını
gidermek için mektep, medrese gibi eğitim kurumları, yoksulu,
yolda kalmışı ve talebeleri doyurmak için imaretler, hastalara
hizmet vermesi için darüşşifalar yine birer vakıf müessesesi olarak kurulmuştur. Şehirlerin su ihtiyacını karşılamak için suyu
tutmak amacıyla bentler, bentlerden mahallelere, sokaklara
kadar su getirmek için kanallar ve suyolları, suyun dağıtılması amacıyla yapılan çeşmeler, sebiller birer hayır hizmetidir. Bu
hizmetleriyle vakıflar adeta toplumun tüm ihtiyaçlarına karşılık
vermeye çalışan yaygın, toplumsal bir kuruluş haline gelmişlerdir.301

Dini hizmetler alanında Valide Sultan’ın yaptırmış olduğu ikinci cami, Humbarhane Camii’dir. Humbaracılar ve Lağımcılar
Kışlası’nda yaptırdığı bu cami aynı zamanda askerlerin dini
ihtiyaçlarını da karşılamaya yöneliktir. Camide dini hizmetleri
yürütmek üzere hatip, vaiz, imam, devirhan ve müezzin görevlendirilmiştir. Cami ihtiyaçlarının karşılanması için vakıftan
tahsisat ayrılmıştır. Mübarek gün ve gecelerde mevlit okutulması şart edilmiştir.
Valide Sultan’ın yaptırdığı bir diğer cami de, yine kışla camiidir.
Levent Kışlası’nda yaptırılan bu camide dini hizmetleri yerine
getirmek üzere hatip, imam, vaiz, devirhan, müezzin, muarrif
ve naathan görevlendirilmiştir.
Vakfın akarlarından olan Vefa’daki büyük handa bir de mescit
bina edilmiş, dini hizmetleri yürütmek üzere imam ve müezzin
görevlendirilmiş, mescit ihtiyaçları için tahsisat ayrılmıştır.

Günümüzde sosyal devlet anlayışının sonucu olarak merkezi
yönetim tarafından verilen eğitim, sağlık, dini hizmetler başta olmak üzere birçok kamu hizmeti Osmanlı’da vakıflar eliyle
gerçekleştirilmiştir. Vâkıf insanlar ekonomik güçleri nispetinde irili ufaklı vakıflar kurarak servetlerini toplumun emrine
sunmuşlardır. Vakıfların topluma sundukları hizmetleri, dini,
sosyal yardım, eğitim, sağlık, şehircilik - bayındırlık ve askeri
faaliyetleri destekleyici hizmetler olarak tasnif edebiliriz.

Vakfı’nın dini hizmetlerinin yürütüldüğü diğer bir mekan, Valide Sultan’ın türbesidir. Pazartesi ve Perşembe günleri türbede
cemiyet halkası oluşturularak hatmi hacegan ve zikir yapılması,
sabah namazlarından sonra hatim okunması, Mevlit kandillerinde türbede Sakal-ı Şerif ziyareti, hatim ve dua yapılması,
Kur’an dersi verilmesi dini hizmetler arasında yer almaktadır.
Vakfın kendi müesseseleri dışında yürütülen dini hizmetler de
bulunmaktadır. Bu hizmetler arasında Harameyn hizmetleri
önemli bir yer tutmaktadır. Mekke’de münadilere her yıl bir
miktar para gönderilmesi, Mekke’deki fakirlere yardım gönderilmesi, Cuma ve Pazartesi geceleri Ravza-i Mutahhara’da
tütsü yakılması, Buhari’den Hadis okunması Harameyn’de yürütülen dini hizmetlerdir. Galata Mevlevihanesi’nde Mesnevi-i
Şerif okunması, Vanlı Şeyh Seyyid Ahmed Efendi Dergâhı’nda hatm-i hâcegân ve zikir yapılması, Nazperver Kadın Sıbyan
Mektebi’nde Mevlit kandillerinde Mevlit okutulması, Mahmut
Paşa Camii’nde Cuma günleri vaaz hizmeti, Üskübi İbrahim
Efendi Mescidi’ne tahsisat yapılması, Mevlana Türbesi, Mehmet
Bey Mescidi, Abdülbâki Efendi Zâviyesi ve Sirkeci Camii’ne
tahsisat ayrılması, Galata Sarayı’nda kandil gecelerinde Sakal-ı
Serif ’in ziyarete açılması, Eyüp Sultan Camii için diğer vakıflara ödenecek mukataa bedelinin üstlenilmesi, Şeyh Himmetzâde
Zaviyesi’ne tahsisat ayrılması, her yıl bir kişinin Valide Sultan
adına hacca gönderilmesi, Denizli Kadıköy’deki Kırcıtaş Mescidi’ne tahsisat ayrılması, Eyüp Sultan, Ayasofya, Beyazıt ve Fatih
camilerinde Valide Sultan’a dua edilmesi bu hizmetler arasında
yer almaktadır.

1. Vakıflar Eliyle Yürütülen Sosyal Hizmetler
A. Dini Hizmetler
Vakıflar toplumun dini ihtiyaçlarını gidermek üzere cami,
mescit, namazgah, darülhadis, darulhuffaz gibi müesseler kurmuşlar, buralarda görev yapmak üzere imam, müezzin, hatip,
muarrif, vaiz gibi görevliler tayin etmişler, aydınlatma, temizlik
gibi giderlerini karşılamışlardır. Yine ibadet gayesiyle Kur’an-ı
Kerim hatmi, hadis okunması, hatmi hacegan yapılması, kandil
geceleri mevlit okunması gibi faaliyetleri hayır hizmeti olarak
yerine getirmişlerdir.
Valide Sultan Vakfı’nın kurduğu ilk müessese, yeniden inşa ve
ihya ederek vakfettiği Mehmet Paşa Camii’dir. Dolayısıyla vakfın ilk sosyal siyaset uygulaması dini hizmetler alanında karşımıza çıkmaktadır. Camide dini hizmetleri yerine getirmek
üzere imam, hatip, vaiz, müezzin, devirhan, aşirhan ve naathan
görevlendirmiştir. Caminin aydınlatmasını sağlamak için belli
miktarlarda bal mumu ve zeytinyağı tahsisatı yapılmış, Rama301

İbrahim Erol Kozak, Bir Sosyal Siyaset Müessesesi Olarak Vakıf, Sakarya Üniversitesi Yayınları, Sakarya, 1994. s. 14-16.
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B. Sosyal Yardım Hizmetleri

kapsamda, her sene haremin bir yerden başka bir yere nakli gerçekleştiğinde harem ağalarının tümüne gidiş akçesi olarak 250
kuruş, geliş akçesi olarak 250 kuruş olmak üzere toplam 500 kuruşun ödenmesi vakıf şartları arasında yer almaktadır.

Vakıf hizmetlerinin en yaygın görüldüğü alan sosyal yardım
hizmetlerinden oluşmaktadır.302 Yoksullar, düşkünler, hastalar,
yolda kalanlar, öğrenciler gibi ihtiyaç sahiplerine sosyal yardım
niteliğinde birçok vakıf hizmeti sunulmuştur. Yoksulluk ve açlıkla mücadelede vakıf imaretler her gün dağıttıkları yemekle
önemli bir hizmeti yerine getirmişlerdir. Öğrencilere barınma,
yeme içme, giyinme ve harçlık sağlanarak eğitimlerini devam
ettirebilme imkanı tanınmıştır. Yolda kalanlara, tabhaneler ve
kervansaraylar kısa süreli konaklama imkanı sağlamışlardır.

C. Eğitim Hizmetleri
Osmanlıda her seviyeden eğitim kurumları vakıflar tarafından
kurulmuş, eğitim hayatının hemen hemen tamamı vakıflar aracılığı ile yürütülmüştür.303 Günümüzde okul öncesi eğitim hizmeti sayılabilecek sıbyan mektepleri, orta ve yükseköğrenim
fonksiyonunu icra eden medreseler, ihtisas eğitimi veren darülhadis, darülkurra, darüttıp gibi müesseseler vakıflar tarafından
kurulmuştur.

Mihrişah Valide Sultan Vakfı tarafından sağlanan sosyal yardımları şöylece sıralayabiliriz:
Vakfın sosyal yardım hizmetlerinde en önemli müessesesi,
Eyüp’te kurmuş olduğu imarettir. İmarette günlük 600 kişiye
sıcak yemek çıkarılmaktadır. İmaretten yardıma ihtiyacı olanların yanısıra vakıf çalışanlarına, tekke ve zaviyelerde görev yapan
derviş ve talebelerine de yemek tahsisatı yapıldığı görülmektedir. Günümüzde de faaliyete devam eden birkaç imaretten biri
olan bu müessesede ihtiyaç sahiplerine dağıtılan yemek sayısı
günlük 3.500’ü bulmaktadır.

Mihrişah Valide Sultan Vakfı eğitim hizmetleri alanında da aktif olarak yer almış, vakfa bağlı olmak üzere Aksaray, Eyüp ve
Levent’te kurulan üç sıbyan mektebi vakfın eğitim hizmetlerini
yürütmüştür. Ayrıca Eyüp Sultan Camii’nde kurulan kitaplıkla
hocalara, talebelere hizmet sunulmuştur.
Aksaray’daki sıbyan mektebi için hoca, halife-i mektep ve hat
üstadı olmak üzere üç personel görevlendirilmiştir. 30 öğrencinin eğitim gördüğü mektebin öğrencileri, hocaları ve mektep
ihtiyaçlarının karşılanması için tahsisat ayrılmıştır. Eyüp’te külliye bünyesinde yer alan sıbyan mektebinde hizmetleri yürütmek üzere muallim, halife-i mektep, hâfız meşk hocası ve bevvap olmak üzere dört kişi görevlendirilmiş, mektebin ihtiyaçları
için tahsisat ayrılmıştır. Levent Çiftliği Kışlası’ndaki ahşap caminin bitişiğinde yaptırılan sıbyan mektebinde de muallim ve
halife-i mektep olmak üzere iki kişi görevlendirmiştir. Eyüp
Sultan Camii’ndeki kitaplıkta hizmet etmek üzere iki hâfız-ı kütüp görevlendirilmiştir.

Vakfiyelerde geçen sosyal yardımlar; Mekke’ye giden surre alayı
ile her yıl vakıftan 500 kuruş gönderilmesi ve layık olan 50 fakire 10’ar kuruş olarak taksim edilip dağıtılması, Üsküdar’a bağlı
Kadıköy’de bulunan Sa’diye Tarikatı’ndan Abdülbaki Efendi Zaviyesi’nin fukara ve dervişleri için zaviye şeyhine yıllık 20 kuruş, Eyüp İmaretinden günlük 6 kap yemek ve 6 çift fodla tahsis
edilmesi, Nazperver Kadın Vakfı’na tahsis edilen 1.250 kuruştan karşılanmak üzere her yıl Recep ayında 330 kuruş harcanarak, Nazperver Kadın Sıbyan Mektebi’ndeki 40 çocuğun her
birine 6’şar kuruşa kapama, kuşak, fes, pabuç alınması, mektep
çocuklarının sair ihtiyaçlarına da 16 kuruş harcanması, mektep
muallimine 15 kuruş, mektebin birinci yardımcı hocasına 10
kuruş, ikinci yardımcı hocasına 8 kuruş, çeşmenin suyolcusuna 15 kuruş kapama bedeli verilmesi, kalan 6 kuruşun fakirlere
dağıtılması, mektebe her kış 15 kuruşluk kömür alınması, mektepte eğitim gören 40 çocuğa her yaz toplam 30 kuruş sim akçe
verilmesi olarak sayılabilir.

D. Sağlık Hizmetleri
Vakıfların yürüttüğü önemli hizmetlerden biri de sağlık hizmetleridir. Darüşşifa, tımarhane, bimarhane, tabhane olarak
isimlendirilen sağlık kurumları farklı alanlarda sağlık hizmetleri sunmuşlardır. Sağlık müesselerinde çalışan tabip, hemşire ve
hasta bakıcı gibi çalışanların ücretleri, tedavide kullanılar ilaç
ve alet masrafları vakıflarca karşılanmıştır. Sadece hastanede
hizmet verilmemiş, hastaneye gelemeyecek durumda olanlara
evde sağlık ve ilaç hizmeti de verilmiştir.

Yine Eyüp’te, Valide Sultan İmaretinin karşısında bulunan ve
mülkiyeti Eyüp Sultan Vakfı’na ait olan bostanın ebniye vakıflarından Kâtip Halil Efendi Vakfı’na yıllık 38 kuruş imdadiye
ödenmesi, İstanbul’da Denizabdal yakınında bulunan Şeyh
Himmetzâde Zaviyesine Eyüp İmaretinden günlük 3 kap yemek istihkakı verilmesi, fukaranın yemek bedeli tahsisatı olarak zaviyeye aylık 25 kuruş ödeme yapılması vakfın yerine getirdiği sosyal hizmetler arasındadır. Valide Sultan, hizmetinde
bulunanlara da vakfı aracılığıyla çeşitli yardımlar yapmıştır. Bu
302
303

Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın direk kendisinin kurduğu
sağlık müessesesi bulunmamakla birlikte, Bostancılar Hastanesi için yaptığı tahsisatla sağlık hizmetlerine katkı sağlamıştır.
Topkapı Sarayı önünde bulunan hastanede maaşları vakıftan
karşılanmak üzere bir tabip ve bir cerrah görevlendirilmiş, tabibin sağlık hizmetleri için yıllık 150 kuruş ilaç bedeli, cerrahın
vereceği sağlık hizmetleri için ise yıllık 100 kuruş merhem ve

H. Hüsnü Koyunoğlu, Sosyal Politika Açısından Vakıflar – XVII. Yüzyıl İstanbul Örneği, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, 2002, s. 151.
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askerlerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmışlardır. Askeri hastanelerde görev yapan personel görevlendirmişler, askerlerin
yemek ihtiyacı için taamiye adıyla tahsisat yapmışlardır.

malzeme bedeli tahsis edilmiştir. Ayrıca hastanede bir çavuş,
hasta ve yaralılarının hizmetini görmek üzere dört hasta bakıcı görevlendirilmiş, bunların ücretleri vakıftan karşılanmıştır.
Tabip ve cerrahın, hastaların hastalığına göre ilaç tertip ederek
yaralıları merhemle tedavi etmeleri, fakir, zayıf ve çaresiz hasta
ve yaralılardan ücret vermeye kudreti olmayanlardan ilaç, merhem parası vesair her ne ad altında olursa olsun para alınmaması şart koşulmuştur. Ücret aldığı tespit edilen doktor olursa
derhal görevden alınarak yerine başka bir doktorun görevlendirilmesi, çavuş ve hasta bakıcıların hasta ve yaralılara güzelce
bakıp hizmette kusur göstermemeleri şart edilmiştir.

Mihrişah Valide Sultan Vakfı askeri hizmetleri destekleyici faaliyetler de yürütmüştür. Humbarahane ve Levent kışlalarında
yaptırdığı cami, çeşme ve hamamlarla askerin ihtiyacının karşılanmasında rol üstlenmiştir. III. Selim tarafından Nizâm-ı
Cedit kapsamında kurulan Teberdarlar Ocağı askerlerine yıllık 1.500 kuruş taamiye (yemek bedeli) tahsis edimiştir. Valide
Sultan askeri hizmetleri desteklemek üzere, vakıf gelirlerinden
tüm giderler karşılandıktan sonra kalan gelir fazlasının askeri
hizmetlerin karşılanması için hazineye aktarılmasını, askeri işlere, askeri araç gereç alımına harcanmasını şart etmiştir. Hatta,
kendisinin vefatından sonra vakfının yönetimini (mütevelliliğini) Nizâm-ı Cedit Hazinedarlarına bırakmıştır. Askeri hastane
niteliğinde olan Bostancılar Hastanesi’nde tabip, cerrah, hasta
çavuşu ve hasta bakıcı görevlendirmiş, bunların maaşlarını,
hastaların ilaç ve tedavi masraflarını vakıftan karşılamıştır.

E. Şehircilik ve Bayındırlık Hizmetleri
Osmanlı döneminde şehircilik ve belediye hizmetlerinin neredeyse tamamı vakıflar eliyle yürütülmüştür. Vakıf müesseler
yeni kurulan şehir ve nahiyelerin merkezini oluşturmuş, sosyal ve iktisadi hayat bu müesseseler etrafında şekillenmiş ve
gelişmiştir. Şehrin su ihtiyacının karşılanması için su bentleri
yaptırılmış, suyolları inşa edilmiş, şehre su taşınmış ve çeşmeler
vasıtasıyla tüm yerleşim yerlerine dağıtılmıştır. Yollar, köprüler
inşa edilmiş ve halkın kullanımına sunulmuştur. Yol güzergahlarında kurulan kervansaraylar vasıtasıyla hem yol güvenliği
sağlanmış hem de yolcuların, tüccarların barınma ihtiyacı giderilmiştir.

2. Vakıf Hizmetlerinin Sosyal Etkileri
Yukarıda sayılan vakıf hizmetleri çeşitli sosyal sonuçlar ortaya
çıkarmıştır. Devlet toplum ilişkilerinde aracı kurum rolü üstlenme, toplumda sosyal barışa, servetin yeniden dağılımına ve
istihdam artışına katkı sağlama, vakıf hizmetlerin ortaya çıkardığı başlıca sosyal sonuçlar olarak sayılabilir.

Valide Sultan Vakfı’nın kurmuş olduğu müesseseler mimari ve
şehircilik anlamında şaheser niteliğinde olup kurulduğu bölgeye
değer katar niteliktedir. Eyüp Külliyesi, günümüzde dahi Eyüp
semti için önemli bir değer ifade etmektedir. Valid Sultan’ın şehircilik ve bayındırlık alanında en önemli hizmetlerinden biri
de şehrin su ihtiyacının karşılanmasına yönelik faaliyetleridir.
Belgrat ormanlarında yaptırmış olduğu bent şehrin su ihtiyacını karşılama noktasında büyük hizmet vermiştir. Bentten şehir
merkezine kadar yaptırdığı ve tamir ettirdiği suyollarıyla 23 lüle
miktarındaki suyu şehre taşımıştır. Yine Kırkçeşme Suyu’ndan
8 masura, Bahçeköy Kılıçpınarı’ndan çıkardığı 3 masura, Kağıthane Karaağaçsuyu‘ndan 10 masura suyu da vakfetmiştir.
Vakıf suları inşa ettiği Eyüp Külliyesine, külliye bünyesindeki
çeşmelere, Humbarhane Kışlasına, kışladaki Humbarhane Camiine, hamama ve çeşmeye bağlamıştır. Ayrıca farklı vakıflara
ait çeşmelere de bu sulardan tahsisatlar yapmış, çeşmeleri işler
hale getirmiştir. 12 farklı yerde çeşme yaptırmış, insanların su
ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olmuştur. Biri Eyüp Külliyesi’nde, diğeri Medine’de olmak üzere 2 de sebil yaptırmıştır.

A. Devlet Toplum İlişkilerinde Aracı Kurum Rolü
Devlet toplum ilişkilerinde vakıflar önemli ölçüde aracı kurum
olma özelliği göstermiştir. Günümüzde devlet eliyle görülmekte
olan hizmetlerin önemli kısmı vakıflar eliyle yerine getirilmiş,
devlet de bu vakıfları desteklemiştir. Kurulan büyük vakıfların
büyük kısmı gerek arazi temliki, gerekse vergi geliri tahsisi gibi
usullerle devlete ait imkanları kullanmış, bunun karşılığında da
devlet tarafından yerine getirilecek eğitim, sağlık gibi hizmetleri yerine getirmiştir. İncelemekte olduğumuz Mihrişah Valide
Sultan Vakfı’na da III. Selim tarafından temlikname yoluyla
arazi, tarla, çiftlik tahsisatları yapılmış, vergi geliri tahsisatı yapılmıştır. Vakıf da, eğitim, sosyal, dini, beledi hizmetler gibi bir
çok alanda halka yönelik hizmetleri yerine getirmiştir.

B. Toplumda Sosyal Barışı Sağlama
Vakıflar, sunmuş oldukları hizmetlerle toplumda sosyal barışı
sağlayıcı, çatışmayı önleyici kurumlar olmuşlardır. Toplumsal
çatışma, sınıf çatışması gibi kavramların dışında, bütünleştirici rol üstlenmiş, toplumun ihtiyaçlarına göre hizmet alanlarını
belirlemiş, tüm sosyal gruplara ihtiyaç duydukları hizmetleri
sunmaya çalışmışlardır. Osmanlı dönemi vakıfları da karakteristik özellik olarak, insanlar arasında din, dil, ırk, duşunce farkı
gozetmeden ihtiyac sahipliği esasını göz önünde bulundurarak
hizmet vermişlerdir. Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın imaret,
sağlık, bent, suyolu, çeşme hizmetleri incelendiğinde, ihtiyaç

F. Askeri Faaliyetleri Destekleyici Hizmetler
Askeri hizmetler devlet eliyle yürütülmekle birlikte vakıflar bu
alanda da ciddi katkılar sağlamışlardır. Kale, istihkam, gemi ve
top yapımı, lengerhane, dökümhane, saraçhane inşa eden vakıflar, savaşta başarı gösteren askerlere yardım da yapmışlardır.
Yine askeri teçhizatın karşılanmasında nakdi destek sağlamışlardır. Kışlalarda cami, hamam, çeşme gibi tesisler kurarak
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sahiplerine vurgu yapıldığı ve insanlar arasında herhangi bir
ayrım yapılmadığı görülmektedir.

C. Servetin Yeniden Dağılımını Sağlama
Dini birer vazife olan zekat ve sadaka gibi, vakıflar da servetin
toplum katmanları arasında yeniden dağılımına hizmet eden
bir kurum olarak karşımıza çıkmaktadır. Vakıf kuran kişilerin
varlıklı insanlar olduğu düşünüldüğünde, bu kişiler vakıfları
aracılığıyla servetlerini yeniden toplumun hizmetine sunmakta,
ihtiyaç sahipleriyle paylaşmaktadırlar. Mihrişah Valide Sultan
Vakfı’na bakıldığında da muazzam bir servetin biriktirilmeyip,
kurulan vakıf müesseseleri aracılığıyla toplumun ve ihtiyaç sahiplerinin istifadesine sunulduğu görülmektedir.

D. İstihdam Artışına Katkı Sağlama
Vakıflar sundukları hizmetleri kurdukları çeşitli müesseseler
aracılığıyla yerine getirmiş, bu hizmetleri finanse edebilmek
için işletmeler kurmuşlardır. Gerek hizmet müesseselerinde çalışanlar, gerekse vakıf han, hamam gibi işletmelerde çalışanlar
istihdamı önemli ölçede arttırmışlardır. Vakıfların imar ve inşa,
bakım, onarım faaliyetleri de büyük ölçüde istihdama katkı sağlamıştır.
Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın sağladığı istihdamın yapısına
bakıldığında, vakfın merkez teşkilatında 10, Eyüp Külliyesi’nde
44, dini müesseselerde 48, eğitim müesseselerinde 8, su müesseselerinde 13 ve diğer hizmetlerde 2 olmak üzere toplam 125
kişiyi vakıf bünyesinde istihdam ettiği görülmektedir. Başka
vakıf ve kurumlara ait su müesselerinde çalışan 6, dini müesselerede çalışan 17, sağlık müesseselerinde çalışan 7 olmak üzere
toplam 30 kişinin ücretleri vakıf tarafından karşılanmaktadır.
Ayrıca vakıf personeli olmayan ancak yaptığı hizmet karşılığında vakıftan ücret alan 53 kişi bulunmaktadır. Böylece vakıftan
ücret alanların sayısı toplamda 208 kişiyi bulmaktadır. Bunların
dışında vakfiyelerde sayısı belirtilmeyen ve yaptığı hizmet karşılığında alacağı ücretler belirlenen kişiler de bulunmaktadır.
Dönemin şartları düşünüldüğünde bu sayıda çalışanın bulunduğu Mihrişah Valide Sultan Vakfı’nın istihdama önemli ölçüde
katkı sağlamış olduğu söylenebilir. Diğer yandan, vakfın akarları arasında yer alan ve vakıf tarafından inşa edilen han, hamam,
dükkanların ciddi anlamda istihdam alanı oluşturduğu, tarım
işletmelerinin de önemli ölçüde istihdam kaynağı olduğu görülmektedir.
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VAKFİYELER VE
TRANSKRİPSİYONLARI
Vakfiyelerde geçen şahıs ve yer adları günümüz imlasıyla yazılmıştır. Belgelerde geçen âyetler
Arap harfleriyle verilmiş, sûre ve âyet referansları dipnotta belirtilmiştir.
Mâ’, şer‘-i gibi sakin kelimeler, çok kullanılan bazı kelimeler ve kelime başları hariç olmak
üzere, Arapça kelimelerde geçen hemze ( ’ )ءişaretiyle, ayın ( )عharfi ise ‘ işaretiyle gösterilmiştir. Kelime başlarında bulunan hemze ve ayın harfleri gösterilmemiştir.
Belgelerde okunamayan kısımlar (…) şeklinde, asıl belgede boş bırakılan yerler [boş] şeklinde,
kesilmiş/kopmuş kısımlar ise [kesik] şeklinde gösterilmiştir. Tarafımızca yapılan eklemeler [ ]
içinde yazılmıştır. Metne yapılan sair müdahaleler dipnotta belirtilmiştir. Doğru okunduğundan şüphe edilen kelimeler, sonuna eklenen soru işareti ile (?) şeklinde belirtilmiştir. Kâtibin
gramer ve imlâyla alakalı hatalarına işaret edilmemiştir.
Belgede rumuz ile yazılan ay adları, metinde de aynı şekilde yazılmış, kısaltmalar listesinde
bunların açık halleri verilmiştir. “ibn”, “bin” kelimeleri (b.), “binti” kelimesi ise (bt.) kısaltması
ile yazılmıştır. Belgenin aslındaki mühürler, (mühür) şeklinde belirtilmiştir.
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1a

[1a] Hâzihî vakfiyyetün sahîhatün şer‘ıyyetün ve ledeyye sübûtü mazmûnihî
mer‘ıyyetün tekabbelallâhü sübhânehû ve teâlâ min vâkıfihâ kabûlen hasenen
ve veffekallâhü sicillehe’l-ekremü imâmüna’l-a‘zam ve’s-sultânü’l-efham meddallâhü zıllehû alâ cemîi’l-enâm mede’d-dühûri ve’l-a‘vâm ve ene’l-fakīr ilâ
birri Mevlâhü’l-gāfir Mustafa Aşır el-kadı bi askeri Rumeli
Gufira leh.
[mühür] Âşiru’n-nâs bi hulukı’l-Mustafa
Mâ fîhi mine’l-vakfi ve’ş-şürûtı sahha ındî alâ nemati’l-mebsût ve innî hakemtü bi sıhhatihî ve lüzûmihî âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-Hanefiyyeti’l-eslâf min emri’l-evkāf ve ene’l-fakīr İbrahim Efendizâde Mustafa el-kadı
bi askeri Anadolu
Gufira leh.
[mühür] abdühû Mustafa
Mâ ehâta hâze’r-rakkı’l-menşûr ve havâhü ve nataka bihî mazmûnehû ve fehvâhü mine’l-vakfi ve’t-tesbîl sümme’l-muhâsame li ecli’l-hükmi ve’t-tescîl ve
sahha ledeyye ve sahha beyne yedeyye fe hakemtü hâze’l-vakfe ve lüzûmihî
fî husûsihî ve umûmihî âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-ecille ve
murâıyen limâ yecibü riâyetehû fi’l-evkāf mâ kese’l-vakfi hâze’l-hükmi’s-sedîd
hallehü’l-lüzûmi ve’t-te’bîd harrarahü ilâ alâi Rabbihi’l-kadîr Ali el-müfettiş bi
umûri evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
Gufira leh.
[mühür] er-rızku alellâh
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[Sûret-i hatt-ı hümâyûn şevket-makrundur]1

[1b] İşbu vakfiyye-i sahîha-i şer‘-i şerîf-i mutahhariye
mutâbık ve muvâfık olmağla düstûru’l-amel tutulup hılâfından gāyetü’l-gāye hazer ve mücânebet oluna.
بسم للا الرحمن الرحيم
Hamd ü sipâs-i bedîu’l-esâs ve şükr ü sitâyiş-i bî-hadd ü
kıyâs, hemîşe-i ol vâkıf-ı esrâr-ı cihân ve nâzım-ı ahvâl-i
zemîn ü zamân, hallâk-ı ins ü cân, feyyâz-ı cûd ü ihsân,
kâşif-i rumûzü’r-Rahmân, bahşende-i künûz-ı َالن َسان
َ ََخل
ِْ ق
2
ْ
َّ
َ َعل َمهُ البَيَان, zü’l-mülki ve’l-melekût, Rabbü’l-izzeti ve’l-ceberût, celle celâlühû ve amme ale’l-

[2a]alemîne birruhû ve nevâlühû- hazretinin Dergâh-ı a‘lâ
ve bargâh-ı kibriyâsına olsun kim: Eyvân-ı âlemi üslûb-ı
bedî‘ üzere ibdâ‘ ve sun‘-ı acîb ve dilfirîb üzere ihtirâ‘ edüp
sakf-ı zerrînin fehvâ-yı 3 َولَقَ ْد َزيَّنَّا ال َّس َماءile tezyîn ve sath-ı
anberînin nakş-i gül ve reyâhîn ile reşk-i nigâristân-ı hîn
eyleyip nüsha-i insanı ahsen-i takvîmde imlâ ve eymen-i
üslûbda inşâ buyurup 4 َوعَلَّ َم آ َد َم األَ ْس َماء ُكلَّهاmûcebince tedâîf-i ümmü kitâbda mastûr olan âmme-i esmâyı ta‘lîm
edüp, kābiliyyet-i benî Âdemi tırâz ve lekad ك َخلِيفَةً فِي
َ َج َع ْلنَا
5
َ
ْ
ْر
ض
 األile mutarraz
ِ

2a - 1b

[2b] ve cerîde-i dilkeş-i hilkatın 6ََاب َو ْال ِح ْك َمة
َ َوأَن َز َل للا ] َعلَ ْيكَ[ ْال ِكت
7
8 َ
mazmûnu ile müşerref kılmışdır. ك فَضْ ُل للا ي ُْؤتِي ِه َمن يَشاء
َ َِذل
ve sadhezâr-ı salevât-ı zâkiyât ve teslîmât-ı nâmiyât ki
nefehât-ı âsârından zemîn ve âsumân münevver ola. Ol
hâce-i cihân, medîne-i ilm ü irfân, pişvâ-yı kül ve rehnümâ-yı sübül, sâhib-i havz-ı mev‘ûd, mukīmü makām-ı
mahmûd, gülben-i gülşen-i nübüvvet, tezer ü bağ-ı risâlet, Habîb-i Hudâ, Rasûl-i müctebâ, a‘nî bihî Hazret-i
Muhammedeni’l-Mustafa -aleyhi salevâtüllâhi mâ dâmeti’l-ardi ve’s-semâ’- ravza-i pâk ve türbe-i ıtırnâklerine olsun ki: Vücûd-ı pür cûdu

[3a] bâis-i îcâd-ı levh u kalem ve bâdî-i tekvîn-i sahâif-i
âlem idüğü  لوالك لوالك لما خلقت األفالكHadîs-i şerîfi ile
müberhen olup cemî‘-i enbiyâ ve rusül-i muktebes-i envâr-ı tâbnâkleridir ve dahi mübârezân-ı meydan-ı َالسَّابِقُون
9
َ السَّابِقُونve fâizi unvân-ı 10 َك ْال ُمقَ َّربُون
َ ِ أُوْ لَئolan âl ü ashâb ü
ahfâdları üzerlerine olsun ki: Nücûm-ı hüdâ ve mesâbîh-i
dücâ olup  اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديهم اهتديهمHadîs-i şerîfi mazmûnuna mazhar olmuşlardır -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim
ecmaîn- ammâ ba‘d ammâ ba‘d: Erbâb-ı elibbâya habî ve
hafî ve ashâb-ı nühâya muzmer ve muhtefî değildir ki
1

3a- 2b

Bu ibare, vakfiyenin VGMA 58/1/1’de kayıtlı suretinde mevcut olup, 1451 numaralı asıl defter nüshasında yer almamaktadır.

Kur’ân, Rahmân, 3-4.
3
Kur’ân, Mülk, 5.
4
Kur’ân, Mülk, 5.
5
Kur’ân, Sad, 26.
6
Kur’ân, Nisâ, 113.
2

7

 مشرّ زMetinde şeklindedir.

Kur’ân, Hadid, 21.
9
Kur’ân, Vâkıa, 10.
10
Kur’ân, Vâkıa, 11.
8
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[3b] libâs-ı hayât-ı benî Âdem, ber-kubây-ı müsteâr
ُ َو َما َخلَ ْق
olmağla insan-ı kâmil 11 ُون
َ ت ْال ِج َّن َو ِْال
ِ نس إِ َّال لِيَ ْعبُد
muktezâsınca Hâliku’l-ibâda ibâdetde kâhil ve bir an
andan gāfil olmayup hâl-i âfiyetde meâl-i âkıbeti re’y-i
sedîd ile tedebbür ve fikr-i reşîd ile tefekkür eyleyüp:
 الدنيا مزرعة اآلخرةmübtegāsınca mezraa-i dünyâda
tohum-ı hayrâtı zirâat ve bezr-i hasenâtı hırâset
ile tahsîl-i melekât-ı kudsiyye ve tekmîl-i maârif-i
ünsiyye bâbında sarf-ı kudret ve bezl-i miknet kılıp
mehâsın-ı a‘mâl ile muhallâ ve mekârim-i hasene ile
musaffâ ve müzekkâ olmağla rûz-ı haşrde hey’et-i
[4a] behiyye ile mahşûr ve niam-ı dâru’n-naîm ile
mesrûr ola. Binâen alâ zâlik: Hâlâ mesned-ârâ-yı
serîr-i saltanat ve revnak-efzâ-yı taht-ı hilâfet, şehriyâr-ı sipihr-i iktidâr ve bülend-i‘tibâr ü bahtiyâr,
mekârim-i âsâr u gerdûn-vakār, hurşîd-i cihân-tâb,
burc-ı devlet-i mâh-ı ziyâ-bahşâ-yı evc-i saâdet, muallâ-pâye-i evreng-i şehriyârî mükrim-i sâye-i fazl-ı
perverdigârî, hayat-efzâ-yı kāleb-i adl ü dâd, berk-efken-i harman-ı cevr ü fesâd, nâsır-ı şerîat-ı garrâ,
vâris-i hilâfet-i kübrâ, hâkān-ı müfahham, veliy-yi
niam-ı âlem, şevketlü mehâbetlü kudretlü azametlü
es-sultân

4a - 3b

[4b] b. es-sultân b. es-sultân es-Sultan Selim Han b.
es-Sultan Mustafa Han -lâ yezâlü âyâti saltanatihî
metlüvvehû fî efvâhi’l-enâm- efendimiz hazretlerinin vâlide-i muhteremeleri -mehd-i ulyâ-yı hilâfet-saray-ı saltanat-ı uzmâ ve ümmü’l-mü’minîn, haremcâ-yı millet-i beyzâ dürre-i ferîde ticân-ı devlet ü
ikbâl ve vişâhi’s-sadri hassân-ı necdet ü iclâl- iffetlü
ismetlü nezâhetlü şefkatlü Mihrişah Sultan -lâ zâlet
şümûsü devletihâ tâliaten min ufukı’l-ikbâl- hazretleri dahi cenâb-ı Rabbü’l-eflâk mâlikü’l-mülki
ve’l-emlâk cellet azametühû
[5a] ve allet kudretühû hazretlerinin kendülere ihsân buyurduğu niam-ı cemîleyi mülâhaza birle: أَحْ ِسن
12 َ
ك
َ  َك َما أَحْ َسنَ للا إِل ْيemr-i şerîfinden gaflet buyurmayup
mefhûm-ı münîf-i 13ق
ٍ  َما ِعن َد ُك ْم يَنفَ ُد َو َما ِعن َد للا بَاtâb-ı
çâlâk-ı serîu’l-idrâklerine münsâk olmağın, mazmûn-ı latîf-i Hadîs-i şerîf اذا مات ابن آدم انقطع عمله اال عن
ثالث علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية في سبيل للا
müsted‘âsınca erbâb-ı hasenât-ı câriye ve ashâb-ı sadakāt-ı bâkıye silkine insilâke rağbet buyurup vakf-ı
âti’z-zikri tanzîme
5a - 4b
Kur’ân, Zâriyât, 56.
12
Kur’ân, Kasas, 77.
13
Kur’ân, Nahl, 96.
11
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[5b] irâde-i aliyye buyurmalarıyla; Bu fakīr Saray-âb
cedîd-i behişt-âsâ-yı sultânî -dâme mahfûzen bi’l-avni’s-samedânî-de Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağalarına
mahsûs odaya varup müslimîn huzûrlarında akd-i
meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-erkân ve bast-ı seccâde-i dîn-i münîf-i râsihu’l-bünyân olundukda;
Sultân-ı müşârun ileyhâ taraf-ı zâhiru’ş-şereflerinden
husûs-ı âti’z-zikrde vekîlleri oldukları el-Hâc Beşir
Ağa ve Mercan Ağa şahâdetleriyle ber-nehc-i şer‘î
sâbit ve sübût-ı vekâletlerine hükm-i şer‘î lâhık olan
bi’l-fi‘l Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası umdetü’l-havâs
ve’l-mukarrabîn
[6a] mu‘temedü’l-mülûk ve’s-selâtîn sâhibü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’l-menî‘ inâyetlü atûfetlü re’fetlü
İdris Ağa Hazretleri; Meclis-i ma‘kūd-ı mezkûrda
vakf-ı âti’l-beyâna li ecli’t-tescîl mütevellî nasb ve
ta‘yîn olunan sultân-ı müşârun ileyhâ hazretlerinin
kethudâ-yı âl-i nejâtları serbevvâbîn-i Dergâh-ı âli
umdetü’l-eâzım ve’l-a‘yân sâhibü’l-mekârim ve’l-ihsân saâdetlü mekremetlü Mahmud Beyefendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm edüp;
Ezmine-i sâbıkada ashâb-ı hayrâtdan merhûm ve
mağfûrun leh Mehmed Paşa nâm sâhibü’l-

6a - 5b

[6b]hayrın mahmiyye-i İslambol’da Aksaray kurbunda Gurebâ Hasan Ağa mahallesinde müceddeden binâ ve ihyâ ve hasbeten lillâhi teâlâ vakf ve habs
eyledikleri câmi‘-i şerîf ve mekteb-i münîfin vakfını
tekmîl ve tanzîm ve derûnuna iktizâ eden hademe ve
mürtezikasın ta‘yîn ve tetmîm ve vezâyif ve maaşların
tebyîn ve tersîm eylemeksizin dâr-ı bekāya rıhlet ile
câmi‘-i merkūm garîb ve harâb olup bundan akdem
vâkı‘ olan harîkde dahi muhterik olmağla külliyen
harâb ve arsa-i sırfa kalmışiken; Kethudâ-yı mûma
ileyh Mahmud Beyefendi câmi‘-i şerîf-i merkūm ile
[7a] mekteb-i münîf-i mezkûru hasbeten lillâhi teâlâ
müceddeden binâ ve ihyâ etmeleriyle hademesi tanzîmine dahi müşârun ileyhâ hazretlerinin irâde-i
aliyyeleri tealluk etmekden nâşî vakf-ı âti’z-zikrin
sudûruna değin bâ-huccet-i şer‘ıyye yedlerinde mülk
ve hakları olan; Vilâyet-i Rumeli’de Yenişehir-i Fener kazâsına muzâfa Sahra nâhiyesinde vâkı‘ Magola Malakaş nâm karyede kâin lede’l-ahâlî ve’l-cîrân
Malakaş çiftliği denmekle şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî; yirmi dört bâb mezâri‘ler ve dört
bâb mandıra ve üç bâb kirâcı menzilleri

7a - 6b
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[7b] ve dîvânhâneli iki bâb kethudâ odaları ve tahtında ahur ve dört göz anbar ve önünde tahtânî bir
oda ve yüz seksen üç re’s ağnâm ve der-anbar iki yüz
yetmiş altı İstanbulî keyl hınta ve tohumluk
dört yüz seksen İstanbulî keyl hınta ve tohumluk yüz
on sekiz keyl İstanbulî şaîr ve ma‘lûmü’l-aded bal arısı kovanı ve lede’l-ahâlî ma‘lûmü’l-hudûd iki dönüm
kürûmî mülk bağı müştemil Magola Malakaş ta‘bîr
olunur bir bâb mülk çiftliklerini. Hasbeten lillâhi
teâlâ ve taleben li merzâti Rabbiha’l-a‘lâ vakf-ı sahîh-i
[8a] şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled ile vakf ve habs buyurup şol vechile ta‘yîn-i
şürût ve tebyîn-i kuyûd-ı mabsût buyururlar ki çiftlik-i mezkûr beher sene bâ ma‘rifet-i mütevellî âhara
îcâr olunup hâsıla olan icâresinden bir mücevvid ve
mürettil hâfız-ı Kelâmullah kimesne câmi‘-i şerîf-i
merkūmda imâm olup evkāt-ı hamsede cemâat-ı
müslimîne imâmet ile edâ-yı hizmet edüp yevmî otuz
akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve bir hûb nefs ve hoş
nefes fasîhu’l-lisân belîgu’l-beyân, âlim
[8b] ve sâlih kimesne hatîb olup her Cum‘a andelîb-i
hoş-elhân gibi nagamât-i dilistân ile hutbe-i vâzıhatü’l-beyâna müdâvemet eyleyüp yevmî otuz akçe
vazîfeye mutasarrıf ola ve verâ‘ ve takvâ ile mevsûf ve
zühd ü salâh ile ma‘rûf ulemâ-yı âmilîn ve sulehâ-yı
sâlihînden ulûm-ı Arabiyet’de mâhir ve tahkīk ve tedkīk-ı tefâsîr-i şerîfe ve ehâdîs-i münîfeye kādir bir
fâzıl ü kâmil ve âlim ü âmil kimesne câmi‘-i şerîf-i
merkūmda vâiz olup her hafta yevm-i Cum‘a ve isneynde ba‘de edâ-i salâtü’z-zuhur cemâat-ı hâzırîne

8a - 7b

[9a] va‘z ü nasîhat edüp galle-i merkūmeden yevmî
otuz akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve hoş sadâ ve
pâk-edâ üç nefer sâhib-i takvâ kimesneler câmi‘-i
merkūmda müezzin-i evvel ve sânî ve sâlis olup her
biri ba‘de edâi’l-hizme müezzin-i evvel olan yevmî
sekiz akçe ve müezzin-i sânî ve sâlis olanların her
biri yevmî dörder akçe vazîfeye mutasarrıf olalar ve
yevmî dört akçe vazîfe ile bir kimesne kayyım-ı câmi‘
ve yevmî dört akçe vazîfe ile dahi bir kimesne ferrâş
ve yevmî dört akçe vazîfe ile dahi bir kimesne sirâci-i
kanâdîl olup hizmet-i
9a - 8b
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[9b] lâzimelerin kemâ yenbagī ba‘de’l-edâ her biri
yevmî dört akçe vazîfeye mutasarrıf olalar ve yevmî
on bir akçe vazîfe ile müstahakkīnden iki nefer kimesne devirhân ve yevmî on akçe vazîfe ile dahi iki
nefer kimesne aşırhân ve yevmî beş akçe vazîfe ile
dahi bir kimesne na‘thân olup her biri hizmet-i lâzımelerin ba‘de’l-edâ vazîfe-i mersûmelerine mutasarrıf olalar ve bir kâtib-i sâib14-i ehl-i rakam ve muhâsib kimesne dahi vakf-ı mezkûre kâtib olup ba‘de
edâi’l-hizme yevmî altı akçe vazîfeye mutasarrıf ola
ve hamele-i Kur’ân-ı
[10a] Kerîm’den sâlih ve mütedeyyin ve muallim ve
müeddib bir kimesne dahi hâce-i mekteb olup etfâl-ı
müslimîn ve sıbyân-ı mü’minîne ta‘lîm-i Hazret-i
Kur’ân-ı Mecîd eyleyüp yevmî on beş akçe vazîfeye
mutasarrıf ola ve bir müstaid kimesne dahi mekteb-i
merkūmda halîfe olup mekteb-i merkūma tevârüd
eden etfâl-ı mü’minîne derslerin ta‘lîm ile edâ-yı
hizmet eyleye, yevmî sekiz akçe vazîfeye mutasarrıf
ola ve bir hattat-ı üstâd ta‘lîm-i hatda sâhib-i i‘tiyâd
kimesne dahi mekteb-i merkūma müdâvemet eden
sıbyâna hâce-i

10a - 9b

[10b] meşk olup teallüm eden etfâle irâet-i sanâat-ı
hat ile edâ-yı hizmet eyleye, yevmî on beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve bir hizmetinde sâî kimesne dahi
râh-ı âbî olup yevmî dört akçe vazîfeye mutasarrıf ola
ve mekteb-i mezkûra müdâvemet eden sıbyânın otuz
neferinin her birine beher sene kubeyl-i Ramazan-ı
şerîfde yüzer pâre kapama-bahâ ve yirmişer pâre
papuc-bahâ verilüp vakt-i tevzî‘de hâce-i mektebe
on guruş ve halîfeye beş guruş verile ve beher sene
mevsim-i şitâ tekarrübünde mekteb-i merkūma on
guruşluk kömür alına
[11a] ve beher sene kubeyl-i Ramazan-ı şerîfde
bâ-ma‘rifet-i mütevellî çiftlik-i mezkûre gallesinden
câmi‘-i şerîfde îkād için yirmi vukıyye revgan-ı zeyt
ve beş vukıyye revgan-ı şem‘ iştirâ olunup şühûr-ı
sâire içün dahi şehriyye dörder vukıyyeden senevî
kırk dört vukıyye revgan-ı zeyt ve ikişer vukıyyeden
yirmi iki vukıyye revgan-ı şem‘ iştirâ olunup câmi‘-i
merkūm minâresi için dahi her gece üçer vukıyyeden
doksan vukıyye ve beş aded leyâli-i mübâreke içün
dahi on beş vukıyye revgan-ı zeyt iştirâ oluna ve beher sene kandil ve şamandıra için
14

11a - 10b

Sâib: doğru, isabetli.
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[11b] dahi senevî on guruş sarf oluna ve beher sene
surre emîni olanlar yediyle yine çiftlik-i merkūm
gallesinden olmak üzere Mekke-i mükerreme -şerrefehallâhü teâlâ ilâ yevmi’l-kıyâme-de Cebel-i Ebî
Kubeys ve Cebel-i Hindî’de olan iki nefer münâdîlere
senevî onar guruşdan yirmi guruş irsâl oluna ve işbu
câmi‘-i şerîf ve mekteb-i münîf levâzımâtı tekmîlinden sonra yine çiftlik-i merkūm gallesinden Saray-ı
Cedîd-i ma‘mûre-i sultânîde zülüflü teberdârlar ocağına senevî bin beş yüz guruş taâmiyye ta‘yîn buyurmalarıyla beher sene
[12a] kubeyl-i Ramazan-ı şerîfde bâ-yed-i mütevellî
teberdârân kethudâlarına bin beş yüz guruş teslîm
olunup teberdârân taâmlarına sarf oluna ve ba‘de ikmâli’l-masârıfât galleden fazla zuhûr eder ise yed-i
mütevellîde hıfz olunup lede’l-iktizâ câmi‘-i şerîf
ta‘mîrâtına sarf oluna ve vakf-ı şerîflerinin ber vech-i
hasbî tevliyeti mâdem ki vücûd-ı mekârim-nümûd
şefkat-alûdları erîke-nişîn sıhhat ve âfiyet ola vakf-ı
şerîfleri tevliyetini kendilere meşrûta olup tebdîl ve
tağyîr-i şürût ve taklîl ve teksîr-i gallât

12a - 11b

[12b] ve masârıf merraten ba‘de ûlâ ve kerraten gıbbe uhrâ yed ve meşiyyetlerinde olup diledikleri gibi
tasarruf buyuralar kendilerden sonra bâb-ı tebdîl-i
şürût-ı kuyûd min külli’l-vücûh mesdûd olup tevliyet-i vakf-ı şerîfleri hâlâ zât-ı şevket-meâb-ı hilâfet-nisâbları bâis-i âsâyiş-i âlemiyân olan necl-i
necîbleri şevketlü mehâbetlü kudretlü azametlü Sultan Selim Han -ebbedallâhü hılâfetühû ilâ inkırâzı’z-zamân- efendimiz hazretlerine ve fer‘an gıbbe
aslın ekber evlâd-ı evlâdlarına meşrût ola ve Devlet-i
aliyye-i ebediyyetü’l-istimrârda
[13a] bi’l-fi‘l Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası olanlar
vakf-ı şerîflerine ber-vech-i hasbî nâzır olup emr-i
nezâretde ihtimâm eyleyeler ve mürûr-ı şühûr u eyyâm ve kürûr-ı sinîn ü a‘vâm ile galle-i vakfı masârıf-ı mezbûre ve mesâlih-i mastûreye sarfa imkân
bulunmaz ise menâfi‘-i vakf-ı şerîf mutlaka fukarâ-yı
müslimîne harc ve sarf oluna deyü ta‘yîn-i şürût ve
tebyîn-i kuyûd-ı mebsût buyurup çiftlik-i merkūmu
bi cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve kâffeti’l-menâfi‘
ve’l-merâfık vakfiyyet üzere tesellüm ve tasarruf eylemeleriyçün işbu

13a - 12b
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[13b] mütevellî Mahmud Beyefendi’yi tarih-i
kitâbdan altmış gün mukaddem mahallinde kabza
taslît buyurduklarında anlar dahi bi’t-tevliye
mahallinde ahz ü kabz ve tesellüm ve vakfiyyet üzere tasarruf eylemişlerdir buyurduklarında; Mütevellî-i mûmâ ileyh Mahmud Beyefendi hazretleri
dahi vekîl-i mûmâ ileyh hazretlerini cemî‘-i kelimât-ı
meşrûhalarında vicâhen tahkīk ve şifâhen tasdîk eylediklerinden sonra vekîl-i mûma ileyh -esbegallâhü
niamehû aleyh- hazretleri bi’l-vekâle vakf-ı sâbıku’z-zikrden rücû‘ ve mukaddemât-ı nizâa şürû‘ buyurup vakf-ı akār
[14a] ınde’l-eimmeti’s-selâsi’l-ahyâr sahîh ve câiz
olup lâkin Hazret-i İmam-ı A‘zam ve tavd-ı eşem siracü’l-ümme kâşifü’l-gumme imâmü’l-eimme Ebâ
Hanife el-Kûfî -âmelehüllâhü teâlâ bi lutfihi’l-celî
ve’l-hafî- mezheb-i hatîr ve ictihâd-ı münîrlerinde
gayr-i lâzım olduğundan mâadâ arâzi-i emîriyyede
mevcûde ebniye ve kürûm hükm-i menkūlde olup
menkūlâtın dahi sıhhat-ı vakfiyyetinde ihtilâf etmeleriyle müvekkile-i müşârun ileyhâ -lâ zâlet beytü’d-devleti ma’mûreten bi efdalihâ- hazretleri çiftlik-i mezkûr

14a - 13b

[14b] vakfiyyetinden rücû‘ ve kemâ fi’s-sâbık mülkiyyet üzere istirdâd buyururlar deyü nizâa tasaddî
buyurduklarında; Mütevellî-i mûma ileyh dahi eğerçi hâl bast olunan minvâl üzeredir lâkin imâmeyn-i
hümâmeyn karmeyn-i kamkameyn imâm-ı sâni Ebû
Yusuf hazretleri katında vâkıf mücerred “vakaftü” demekle ve imâm-ı sâlis Muhammed b. Hasan eş-Şeybâni hazretleri indinde teslîm ile’l-mütevellî olmağla
vakf-ı lâzım olup menkūlün vakfiyyeti sıhhati dahi
ba‘zı müctehidîn-i kirâmdan mervî olmağla mülk-i
vâkıf bi’l-külliye zâil ve bu mezhebe cumhûr-ı
[15a] eimme zâhib ve mâil olmalarıyla vâkıfe-i mûma
ileyhâ hazretleriyçün rücûa mecâl kalmamışdır deyü
redden imtinâ‘ ve husûmet ve nizâ‘ ile hâkim-i müvakkı‘-ı sadr-ı kitâb -tûbâ lehû ve hüsne meâb- efendi
huzûrunda müterâfiân ve her birleri mübtegālarınca
fasl u hasme tâlibân olduklarında; Hâkim-i mûmâ
ileyh -efâdallâhü niamehû aleyh- dahi cânib-i vakfı
evlâ ve ahrâ görmeleriyle âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-ecilleti’l-eslâf vakf-ı mârru’z-zikrin
sıhhat ve lüzûmuna alâ kavli men yerâhu mine’l-eimmeti’l-müctehidîn

15a - 14b
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15b

[15b] -rıdvânüllâhi aleyhim ecmâîn- hükm-i sahîh-i şer‘î ve kazâ-i sarîh-ı mer‘î
etmeleriyle vakf-ı merkūm lâzım ve mütehattim olup min ba‘da nakz ve nakzına
mecâl muhâl oldu. 15  فَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما َس ِم َعهُ فَإِنَّ َما إِ ْث ُمهُ َعلَى الَّ ِذينَ يُبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن َللا َس ِمي ٌع َعلِي ٌمve ecru’l-vâkıfe ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Cerâ zâlike ve hurrira fi’l-yevmi’l-hâmis
aşer min Şa‘bâni’l-muazzam li sene erbaa ve mieteyn ve elf.
Kayd-şüd16

Be defter-i kalem-i muhâsebe-i Harameyn-i şerîfeyn bâ-i‘lâm-ı fazîletlü Aşır Mustafa Efendi sadr-ı Rum hâlâ ve bâ-fermân-ı âlî el-vâkı‘ fî 8 N. sene 1204.
Kur’ân, Bakara, 181.
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 58 numaralı defterdeki nüshasında bulunmamakta olup, aynı arşivdeki 1451
numaralı defterin sonunda yer almaktadır.

15
16
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[9a] el-Emru kemâ zükira fîhi Ali el-müfettiş bi umûri evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn nemmekahü’l-fakīr ileyhi azze şânüh
-gufira leh[mühür] er-rızku alellâh
İşbu hilâl-ı sutûr-ı meymenet-mevfûrda tastîr olunduğu vech üzere;
Vâkıfe-i müşârun ileyhâ -menea’l-lâhü’l-müslimîne bi tavli bekāha- hazretleri taraf-ı zâhiru’ş-şereflerinden ikrâr-ı âti’z-zikrde dahi
vekîl-i şer‘îleri oldukları mahzar-ı hasm-ı câhid-i şer‘îde alâ vechi’ş-şer‘ şâhidân-ı mûmâ ileyhimâ şehâdetleriyle sâbit ve sübût-ı
vekâletlerine hükm-i şer‘î lâhık olan bi’l-fi‘l Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe
ağası inâyetlü atûfetlü re’fetlü İdris Ağa hazretleri huzûr-ı meâlî-i
mevfûrlarında ma‘kūd meclis-i şer‘-i hatîr-i lâzimü’t-tevkīrde
bi’l-vekâle takrîr-i kelâm ve ta‘bîr-i ani’l-merâm buyurup;
Vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretleri işbu vakf-ı şerîflerinde ta‘yîn
buyurdukları şürûtun merraten ba‘de ûlâ ve kerraten gıbbe uhrâ
tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîrini yed-i ulyâ ve meşiyyet-i
savâb-intimâlarında1 komalarıyla derûn-ı vakfiyyede muharrer;
Vâiz-i kürsi-i câmi-i şerîf olan efendiye yevmî otuz akçe vazîfe
ta‘yîni şartından rücû‘ buyurup müceddeden şol vechile şart ve
ta‘yîn buyururlar ki âlim ve âmil müstehakkînden iki nefer efendilerden her biri yevmî on beşer akçe vazîfe ile yine câmi‘-i şerîf-i
merkūmda hâzırlar olan cemâat-ı müslimîne yevm-i Cum‘a ve isneynde va‘z u nasîhat edüp her biri hizmet-i lâzimesin ba‘de’l-edâ galle-i vakfdan her biri yevmî on beş akçe vazîfeye mutasarrıf
olalar ve işbu şartın dahi tebdil ve tağyîri merraten ba‘de ûla kendi yedlerinde olmak üzere müceddeden şart ve ta‘yîn ve tansîs ve
tebyîn buyurdular; Dediklerinde mâ hüve’l-vâkı‘ bi’l-ibtigā işbu
mahalle sebt ve imlâ olundu.
Fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-işrîn min şehri Ramazani’l-mübârek li
sene erbaa ve mieteyn ve elf.
Şühûdü’l-hâl.
1

Savab-intima: doğru.
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17a - 16b

[16b] Fa‘büdüllâhe hayrun ve ebkā
Mâ fîhi mine’l-ilhâk ve’z-zam kad hakemtü bi sıhhatihî bi hukmi
muhkemVâkıfan alâ ittifâkı’l-ihtilâf beyne’l-ecilleti ve’l-eşrâf Nemmekahü’l-fakīr ileyhi azze şânüh es-Seyyid Mehmed Münib el-müfettiş bi umûri evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
Gufira leh.
[mühür] es-Seyyid Mehmed Münib
Bismillâhi’l-vâkıfi ale’s-serâir, el-kâşifü ammâ fi’z-zamâir ve lehü’l-hamdü’l-müstemirri’l-mütekerrir
ve’ş-şükri’l-müteceddidi
ve’l-mütekarrir alâ na‘mâihi’l-lezî faddala ba‘dı ibâdihî bi’l-ılmi
ve’l-hedy ve’l-hasenât ve erşedehû ilâ sebîli’l-adli ve’t-tükā ve’l-hayrâti veffakahü li iktisâbi’l-fedâili ve’l-mesûbât ve’n-neylü ilâ tahsîli
a‘le’l-merâtibi ve’d-derecât fe sübhâne men lâ ilâhe sivâhü ve lâ tebdîle limâ halekahû ve addelehû ve sevvâhü hüve’l-bârii’l[17a]musavviri’s-samed râfiu’s-semâvâti bi gayri amed ve’s-salâtü
alâ ekmeli min ındehû ümmü’l-kitâb ve efdalü men ûtiye’l-hikmete ve faslü’l-hıtâb Muhammedün Ahmedü’l-hâdî li’l-ıbâd ilâ
mâ yenfeuhüm yevmü’l-mîâd ve alâ âlihî ve evlâdihî ve ahfâdihî
ve ashâbihi’l-lezîne bihim tele’lee garratü’l-hakkı’l-mübîn ve ale’ttâbiîn lehüm bi ihsânin ilâ yevmi’d-dîn ammâ ba‘d:Nâm-ı nâmîleri
iklîl-pirâ-yı fark-ı kıbâle-i ferîde-i güzîde ve ism-i sâmîleri dîbâce-i
tırâz-ı cerîde-i harîde olan dürretü iklîlü’s-saltanati’z-zâhira gurreti
cebînü’s-saâdeti’l-bâhira kıdvetü’l-muhadderâti’l-muazzamât, umdetü’l-müvakkırâti’l-mükerremât, aliyyetü’z-zât seniyyeti’s-sâfât tâcü’n-nisâi fi’l-âlemîn, ümmü’l-mülûk ve’s-selâtîn
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[17b] semiyyetü’ş-şân felekiyyetü’l-mekân el-muhtassa bi
mezîdi avâtıfi’l-meliki’l-mennân devletlü saâdetlü atûfetlü
mekremetlü Vâlide Sultan -dâmet ismetühâ ve zâdet iffetühâhazretlerinin kethudâ-i âlî-kadrleri ve taraf-ı devletlerinden
vekîl-i müseccel-i şer‘îleri olup tarafından âharı dahi tevkîle
me’zûn olan umdetü’l-emâcid ve’l-eâlî câmiu’l-mehâmid ve’lmeâlî zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhü’l-menî‘ saâdetlü semâhatlü Yusuf Ağa hazretleri taraf-ı bâhiru’ş-şereflerinden iktisâb-ı kisb-i
şeref-i vekâlet ile müftehar ve mübâhî olan Ahmed Efendi b.
Hüseyin Efendi meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-ımâd ve mahfil-i
dîn-i münîf-i râsihu’l-evtâdda bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î
[18a] ve i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î idüp; Müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri işbu bâlâ-yı sıdk ihtivâsı mübârek hatt-ı hümâyûn-ı celâlet-makrûn ile muhallâ kitâb-ı
mücelledin sahâyıf-i letâyifinde mistâr ve muharrer vakf-ı
celîlü’ş-şânlarının taklîl ve teksîr ve tenkīs ve tevfîr-i şürût ve
kuyûdlarının tebdîl ve tağyîrini merraten ba‘de uhrâ yed-i müeyyid-i aliyyelerine ta‘lîk buyurmalarıyla;
Bu def ‘a tevfîr-i hayrâta irâde-i aliyyeleri tealluk etmekden nâşî
kerîme-i muhteremeleri merhûme ve mağfûrun lehâ Hibetullah Sultân -tâbe serâhâ- hazretlerinin rûh-ı şerîfleriyçün;

18a - 17b

Medîne-i Üsküdar’da İhsâniye nâm mahalde müceddeden
binâ ve inşâ ve kendi mülkleri olup bu def ‘a
[18b] vakf-ı sahîh-i şer‘î-i müebbed ile vakf ve habs eyledikleri
ma‘lûmü’l-mikdâr mâ’-i lezîzlerini icrâ buyurdukları çeşmeye
bir kimesne taskeş olup hizmeti mukābelesinde vakf-ı mezbûrları hâsılâtından yevmî altı akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve
diğer kerîme-i muhteremeleri merhûme ve mağfûrun lehâ Fatma Sultan -tâbe serâhâ- hazretlerinin rûh-ı şerîfleriyçün yine
medîne-i Üsküdar’da Karaca Ahmed nâm mahalde müceddeden binâ ve inşâ ve ber minvâl-i muharrer kendi mülkleri olup
kezâlik vakf ve habs buyurdukları ma‘lûmü’l-mikdâr mâ’-i
lezîzlerini icrâ buyurdukları çeşmeye dahi bir kimesne taskeş
olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yine vakf-ı mezbûrları hâsılâtından yevmî altı akçe vazîfeye
[19a] mutasarrıf ola ve çeşme-i mezkûrların râh-ı âbîsi olan kimesne dahi hizmeti mukābelesinde yevmî on iki akçe vazîfeye
mutasarrıf ola ve çeşme-i mezkûrların korucusu olan kimesne
dahi hizmeti mukābelesinde yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola ve mâ’-i lezîz-i merkūm içün hakk-ı mecrâ mukābili
Mehmed Ağa vakfına beher şehr on akçe ve Vâlide-i Atîk vakfına yevmî bir buçuk akçe mukātaaları dahi vakf-ı mezbûrları
hâsılâtından verile ve vakf-ı şerîflerinin tebdîl ve tağyîri merraten ba‘de uhrâ yine kendi yedlerinde olmak üzere müceddeden şart ve ta‘yîn ve tansîs ve tebyîn buyurdular dedikde mâ
hüve’l-vâkı‘ bi’l-ibtigā sebt olundu
Fi’l-yevmi’s-sâlis min Saferi’l-hayr li sene seb‘a ve mieteyn ve
elf.
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19b

[19b] [Şühûdü’l-hâl]
İbrahim Efendi b. Mustafa, Mehmed Arif Efendi b. Feyzullah, İbrahim Efendi b. Ali, Mehmed Necib Efendi b. Akif Efendi, es-Seyyid
Mehmed Efendi b. es-Seyyid Hasan, Hüseyin Efendi b. el-Hâc Ahmed, es-Seyyid İsmail Efendi b. Mustafa.

162

Eyüp sırtlarından Bostan İskelesi , Mihrişah Valide Sultan Külliyesi ve Eyüp Sultan Camii

4
27 Rebiülevvel 1209
(22 Ekim 1794) Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA, D. nr. 1451, K. 170, s. 9b-10b

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[9b] El-emru kemâ rukıme bih.
Ahmed Şevki el-müfettiş bi umûr-ı evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
Nemmekahü’l-fakīr ileyhi azze şânüh. -gufira leh[mühür] Ahmed Şevki
Hamd-i fâyık ve senâ-yı lâyık ol mâlikü’l-mülki ve’l-melekût ve
Rabbü’l-izzeti ve’l-ceberût hazretlerine lâyık ve şâyestedir ki:
İbâdât-ı hâssayı ziynet-i akl-i râsih ve hilye-i şer‘-i nâsıh ile
müzeyyen ve mücellâ kılıp sülûk-ı mesâlik-i reşâda tevfîkın
dakīk ve ulûm-ı icmâliyi istikmâle mütevellî olanlara cennet-i
adni elyak eyledi.
Ve dürûd-ı nâ-ma‘dûd ol mazhar-ı levlâk vemâ sadak  َو َما1
ك
َ  أَرْ َس ْلنَاsâhib-i makām-ı Mahmûd misbâh-ı bezmgâh ve cûd
miftâh-ı gencine-i sehâ ve cûd, Habîb-i Hudâ şefî‘-i rûz-ı cezâ
a‘nî bihî Muhammedini’l-Mustafa -aleyhi efdalü’t-tehâyâ-nın
sâha-i gülzârı irem olan ravza-i pür-envâr melâik-i kirdârlarına şâyestedir ki:
Zebân-ı mu‘ciz beyânlarından sudûr ve zuhûr eden Kelâm-ı
kadîm-i hazret-i perverdigâr ve ehâdîs-i fesâhat-âsâr dürer-bârları “ ”كالشمس في وسط النهارmeyân2-ı âlemiyânda zâhir ve
âşikâr olup bâis-i ihkâm-ı ahkâm-ı şerâyi‘ ve ihkâm ve sebeb-i
intizâm-ı ahvâl-i cumhûr-ı enâm olmuşdur. Rıdvân-ı İlâhi ve
rahmet-i nâ-mütenâhî cümle âl ü athâr-ı saâdet-medâr ve ashâb-ı ahyâr-ı refîu’l-mikdârlarına husûsan çehâr-yâr-ı nâmdârlarına vâsıl ola ki:
Her biri cânib-i dârü’n-niam-ı a‘zama vesâil ve vâzı‘-ı erkân-ı
ûlâya delâil olmağla eimme-i müctehidîne rehnümâ ve ulemâyı âmilîne pişvâ3 olup tarîk-ı Hakka hâdî ve sübül-i tevfîka
münâdî olmuşlardır -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmaîn- ammâ
ba‘d:
Erbâb-ı fıtnat ve ashâb-ı basîret ayn-i ibret birle gerdiş4-i deverân-ı dûne ve cünbüş-i çarh-ı bukalemûna nazar edüp evzâında selâmet ve etvârında istikāmet görmeyüp yakīnen bilmişlerdir ki:

9b

Dünyâ-yı denî dâr-ı makām ve medâr-ı nizâm olmayup niamı zıll-i zâil ve mukīmi zayf-i râhil olduğu çeşm-i ibret ve ayn-i basîret ile
َ
َ ْ
müşâhede 5ص ِر
َ َح ْالب
ِ  َو َما أ ْم ُر السَّا َع ِة إِالَّ َكلَ ْمfehvâ-yı garîbini teemmül ve tedebbür edüp ber-mûceb-i Kelâm-ı kadîm-i َُو َما تُقَ ِّد ُموا ألنفُ ِس ُكم ِّم ْن َخي ٍْر ت َِجدُوه
6
7
َّ de sâhib-i
 ِعن َد للاmazmûn-ı münîfi ile âmil olup rızâ-yı Rabb-i gafûr iktisâbına sa‘y-i mevfûr ile ınde’l-muhâsebât ُضي ُع أَجْ َر ال ُمحْ سنين
ِ إن للا الَ ي
nisâb-ı bedîu’l-unvânın tahrîr ve inşâsına ve tastîr ve imlâsına bâis ve bâdî oldur ki:
Nâm-ı nâmîleri iklîle-i pirâ-yı fark kıbâle-i ferîde-i güzîde ve ism-i sâmîleri dîbâce-i tırâz-ı cerîde-i harîde olan hâlâ câlis-i serîr-i kasr-ı
sultânî ve lâbis-i efser-i hurşîd-peyker-i felek-i Osmânî sultân-i selâtîn-i cihân ve hâkān-ı havâkîn-i zaman şehr-i yâr-ı sehim-i iktidar
hurşîd-i fer şehinşâh cihândâr-ı bülend-ahter pâdişâh-ı bahr ü berr muhyî-i merâsim-i adl ü dâd, mâhî-i âsâr-ı cevr ü fesâd, bâis-i emn
ü emân, vâris-i mülk-i Süleyman, sultân-ı a‘zam ü ekrem, hâkān-ı emced ü efham, mâlik-i rikābü’l-ümem bâis-i âsâyiş ü intizâm-ı âlem
sultânü’l-İslâm
Kur’ân, Enbiyâ, 107.
Meyân: bir şeyin ortası.
3
Pişva: önder, başkan.
4
Gerdiş: dönme, devretme.
5
Kur’ân, Nahl, 77.
6
Kur’ân, Bakara, 110.
7
Kur’ân, Hud, 115.
1
2
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[10a] ve’l-müslimîn nâsır-ı şer‘-i şerîf-i seyyidü’l-mürselîn
şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü kerâmetlü es-sultân
b. es-sultân es-Sultan Selim Han b. es-Sultan el-Gazi Mustafa Han -lâ zâlet âyâti saltanatühû mastûraten fî sahâyifi’l-eyyâm ve ma berehat silsileti hılâfetehû müteselsiletün
ilâ inkırâzı’z-duhûr ve’l-a‘vâm- hazretlerinin vâlide-i mükerreme-i muazzamaları dürretü iklîlü’s-saâdeti ve’l-ikbâl
gurreti cübeyni’l-ızzeti ve’l-celâl es-seyyideti’r-refîati’ş-şân
ve’l-melekiyyetü’l-münîfeti’l-mekân sâhibetü’s-saâdeti’l-fâhira bi devleti’d-dünyâ ve’l-âhıra ve’s-seyyidelletî yadribü bi
meâsiriha’l-emsâl ve’z-zâti’s-saîde elletî lâ yûcedü lehâ fîmâ
tahassus bihâ min sıfâti’l-kemâl nazîr-ü misâl umdetü’l-muhadderat zübdetü’l-muvakkarât aleyhi’z-zat safiyyetü’s-sıfât
zâtü’l-ulâ ve’s-saâdât ümmü’l-mü’minîn ve’l-mü’minât nuhbetü’z-zamân rabiatü’d-deverân devletlü inâyetlü atûfetlü
re’fetlü Mihrişah Vâlide Sultan -dâmet ismetühâ ve zâdet iffetühâ- hazretlerinin kethudâ-yı mükerremleri ve cemî‘-i umûr
u husûslarını idâre ve ru’yete cenâb-ı şerîf-i lâzımü’t-tevkīr
ve’t-teşrîflerinden iktisâb-ı kesb-i şeref vekâletleriyle müftahır ve mübâhî olup;
Tarafından âharı dahi tevkîle me’zûn olan iftihâru’l-emâcid
ve’l-eâlî müstecmiu’l-mehâmid ve’l-meâlî zü’l-kadri’r-refî‘
ve’l-câhi’l-menî‘ saâdetlü semâhatlü atûfetlü Yusuf Ağa’nın
kethudâları ve taraf-ı devletlerinden vekîl-i müseccel-i şer‘îleri Ahmed Efendi b. Hüseyin meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedî
ve mahfil-i dîn-i münîf-i Muhammedî’de bi’l-vekâle takrîr-i
kelâm ve ta‘bîr ani’l-merâm idüp;
İşbu yedimde olup bin iki yüz dört senesi Şa‘bân-ı şerîfinin
on beşinci günü tarihiyle müverraha Harameyn müfettişi esbak fazîletlü Ali Efendi’nin imzâ ve hatmini hâviye mücelled
bir kıt‘a vakfiyyesi nâtıka olduğu üzere müvekkile-i vâlide-i
müşârun ileyhâ hazretleri bundan akdem yedlerinde mülk
ve hakları olan vilâyet-i Rumeli’de Yenişehir-i Fener kazâsına
muzâfa Sahra nâhiyesinde vâkı‘ Magola Malakaş nâm karyede kâin lede’l-ahâlî ve’l-cîrân Malakaş çiftliği denmekle
kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî bir
bâb çiftliklerini vakf ve habs birle teslîm ile’l-mütevellî ve tescîl-i şer‘î etdirdüp;

10a

Hâsılâtından mahmiyye-i İslambol’da Aksaray kurbunda gurebâ Hasan Ağa mahallesinde ashâb-ı hayrâtdan merhûm ve mağfûrun
leh Mehmed Paşa’nın vakfı olup bundan akdem muhterik olmağla Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin müceddeden binâ ve ihyâ
buyurdukları câmi‘-i şerîf ve mekteb-i münîfin vakfını tekmîl ve tanzîm ve derûnuna iktizâ eden hademe ve mürtezikasın ta‘yîn ve
tetmîm ve vezâif ve maaşların tebyîn ve tersîm buyurmuşlar idi.
Lâkin müvekkile-i Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretleri vakf-ı şerîf-i mezkûrlarının tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîrini kendi yed
ve meşiyyetlerinde kodukları ecilden bu def ‘a dahi şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyurdular ki çiftlik-i mezkûrun hâsılâtından yine câmi‘-i şerîf-i mezkûra beher sene gurre-i şehr-i Rebîu’l-evvelde mecmû‘ masârıfı iki yüz guruş sarfıyla bir
mevlid-i şerîf kırâat olunup hâsıl olan mesûbât-ı celîlesini bundan akdem vedâ‘-ı âlem-i fânî ve azm-i gülşen-sarây-ı câvidânî eden
cennet-mekân kerîmeteyn-i muhteremeynleri merhûme ve mağfûrun lehümâ Hibetullah Sultan ve Fatıma Sultan hazretlerinin rûh-ı
şerîflerine ihdâ oluna ve işbu şürûtları dahi vakf-ı mezbûrlarında icrâ oluna
ve sâir vakfiyye-i mezkûreleri derununda olan şürût ve kuyûdlarının cümlesi kemâkân ibkā oluna.
Ve vakf-ı mezbûrun bundan böyle yine tebdîl ve tağyîr ve taklîl
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10b

[10b] ve teksîri yine kendi yed ve meşiyyetlerinde ola deyü takrîr ve şart buyurmalarıyla işbu takrîrim tahrîr ve hıfzan li’l-makāl kıbel-i
şer‘den yedime vesîka-i şer‘ıyye i‘tâ olunması bi’l-vekâle murâdımdır dedikde gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î işbu vesîka-i enîka alâ
mâ hüve’l-hakīka bi’t-taleb ketb ve imlâ olundu
Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ ve’l-ışrîn min şehri Rebîu’l-evvel li sene tis‘a ve mieteyn ve elf.
Şühûdü’l-hâl
es-Seyyid İsmail Zihni Efendi b. Mustafa, Abdülkadir Efendi b. Ahmed Efendi, Hafız Abdullah Efendi b. Abdurrahman, es-Seyyid
el-Hâc Lütfullah Efendi
Kayd şüd
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Huve’l-mu’in1
Devletlü Vâlide-i muhteremem hazretlerinin taleben li merdâtillâhi teâlâ ihyâsına muvâffaka oldukları evkāf-ı celîlelerinin işbu vakfiyye-i ma‘mûlün bihâsında mastûr olan cemî‘-i
şürût ve kuyûdu ilâ âhiri’l-eyyâm her vechile mer‘î tutulup
mûcebince amel oluna.
Eccele’n-nâzarü fî hâz e’l-mecelleti’l-celîle ve’l-kıbâleti’l-cemîle bi’l-fikri’s-sâkıb ve’n-nazari’n-nâkıb fe vecede mâ
fîhâ mine’l-vakfi ve’t-tesbîl ve’l-kazâi bi’s-sıhhati ve’l-lüzûmi ve’t-tescîl mutâbıkan li’ş-şer‘ı’l-kavîm ve sebkihî muvâfıkan li’s-sakki’l-kadîm cealellâhü’l-aliyyi’l-azîm hâlisan li
vechi’l-kerîm ve ene’l-fakīr ileyhi azze şânühû es-Seyyid
Mehmed Arif Dürrizâde el-müftî bi dâri’s-saltanati’l-aliyyeti’l-Osmaniyye -ufiye anh[mühür] Sâlik-i râh Mehmed Arif
Hüve hasbî
Hâzihî vakfiyyetün sahîhatün ve vesîkatün mer‘ıyyetün
Mâ fîhi mine’ş-şürûtı ale’n-nemâti’l-mebsût cealellâhü sa‘ye
vâkıfetihâ meşkûran ve hayrihâ mebrûran ve ene’l-fakīr Hayrullah el-kadı bi asker-i Rumeli.
[mühür] … Hayrullah
Hüve’l-muvaffık
Sakkün sahîhun muvâfikun li’ş-şer‘ı’l-hatîr fîhi meberrâtin
şettâ li vechillahi’l-kebîr
Edâmallâhü el-vâkıfete’l-muvaffakıyyete bihâ ve cârâhâ
fi’d-dâreyni bimâ yuhıbbü ve yerdâ ve ene’l-abdü’l-fakīr ilâ
Rabbihi’l-kadîr Mehmed Arîf b. Ahmed Ataullah
el-kadı bi Asâkiri’l-Mansûre bi Anadolu
el-ma‘mûre -gufira lehüm[mühür] Mehmed Arîf
1
Bu ibare, vakfiyenin VGMA 636/1/1’de kayıtlı nüshasında yer almakta
olup, 1452 numaralı defterdeki kayıtta bulunmamaktadır.

Kayd:2
Bâ-takrîr-i saadetlü Yusuf Ağa kâim-i makâm mütevelli-i
vakıf ve kethüdâ-yı müşârün ileyhâ ve bâ-i’lâm-ı sadr- Rum
faziletlü Abdullah Molla Efendi ve bâ fermân-ı âlî el-vâki fi
23 Zilkade sene 1210
بسم للا الرحمن الرحيم
Elhamdü lillâhi’l-vâkıfi ale’l-meknûn, el-mevkūfi alâ hükmihî külle mâ kâne ve mâ yekûn ve’s-salâtü alâ habîbihî
Muhammedini’l-lezî beyyene ciheti’l-halâs ve ayyene vezâifi’l-ıhlâs ve alâ hulefâihi’r-râşidîne’l-kāimîn makāmehû fi
nezâreti umûri’d-dünyâ ve’d-dîn ve alâ âlihi’l-kirâm ve ashâbihi’l-ızâm el-meşrûti lehüm imâreti erkâni’l-İslâm ammâ
ba‘d: Fe kad vakaftü alâ mâ vakafet ve vukkıfet hâzihi’l-vâkıfeti’l-celîleti’z-zât ve’l-cezîleti’l-hasenât, el-mehdi’l-ulyâ
ve’l-mümehhidetü’l-mukaddimât saâdeti’l-ûlâ ve’l-uhrâ aynü’l-cûdi ve’l-ihsân ve menbai’l-hayrâti’l-hısân halef-i Hadicetü’l-kübrâ fi’z-zühhâde ve adl-i Âyişeti’l-hamrâ fi’r-reşâde, bedri bi devri’l-ekvân Hazret-i Vâlide Sultan, ümmü
emiru’l-mü’minîn ve imâmü’l-mûvahhidîn halîfetüllâhi ve
halîfeti Rasûlillâh, nâsıru kitâbillah ve nâsıru süneni Rasûlillâh, men zâde bi şevketihî mefâhırı âl-i Osman, kemâ alâ bi
Rasûlillâhi adnân, elâ ve hüve es-sultân b. es-sultân, es-Sultan Selim Han b. es-Sultan Mustafa Han -lâ zâle yetehallâ bi
ismihi’l-menâbir ve’n-nükūd ve yenhallü ve yen‘akıdü ve bi emrihî cemîı’l-ukūd ve kad rafea hâze’l-vakfi ileyye fi’l-meclisi’şşer‘î’l-âlî ve vakaa’t-terâfu‘ ledeyye bi mahdari mine’l-ekâbiri
ve’l-eâlî- fe hakemtü bi lüzûmi sıhhatihî ve sıhhati lüzûmihî
bi cemîi erkânihî ve şürûtıhî ve hudûdihî ve rusûmihî, âlimen
bi’l-hilâfi’l-müttefikı beyne’l-müctehidîn ve müreccihan min
edilletihim mâ yakvâ ve yetekavvâ bihî mesâlihi’l-mûvahhidîn, Allahümme tekabbel minhâ hâzihi’s-sadakāti’l-câriye ve
eczihâ fi’d-dârayni bi’d-derecâti’l-âliye ve’l-kerâmâti’l-gāliye
ve ene’l-abdü’d-dâî ilâ Rabbihi’l-mücîb es-Seyyid Mehmed
Münib el-müfettiş bi umûri evkāfi’l-Harameyni’l-muhteremeyn -gufira leh[mühür] es-Seyyid Mehmed Münib
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 636/1/1’de kayıtlı nüshasında yer almakta
olup, 1452 numaralı defter kaydında yer almamaktadır.
2
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بسم للا الرحمن الرحيم
Levâmi‘-i eşia-i âfitâb-i devlet-i dîn ve tavâli‘-i maşrika-i
mâhitâb-i şer‘-i mübîn, tâk-ı zer-endûd-i lâciverdiyye-i
fürûziyâ, ve serlevhâ-i sipihr-i zebercediye-i fürûğ u bahâ
verdikce ezhâr-ı hamd-i nâ-mahdûd ve şükûfehâ-yı şükr
ü senâ-yı nâ-ma‘dûd ol bâni-i mebânî-i mevcûdât ve âferînende-i etvâr-ı kainât, pâdişâh-ı lâ mekân ve şahinşâh-ı
nizâm fermâ-yı âlem-i emkân melik-i
mülk-i câvidân, vâkıf-ı esrâr-ı ins ü cân, bahşende-i künûz-ı
3
َال ْن َسانَ َعلَّ َمهُ ْالبَيَان
َ َ َخلkâşif-i rumûz-ı 4 َ الرَّحْ َمنُ َعلَّ َم ْالقُرْ آنrâfi‘-i
ِْ ق
basîti’l-eflâk, bâsıt-ı bisât-ı hâk, zü’l-mülki ve’l-melekût,
Rabbi’l-izzeti ve’l-ceberût, mülhim-i vâridât-ı âlem-i gayb,
nükte-i pervâz-i hikmet-i lâ rayb, zîbbahşâ-yı nev-arûs-i
kemâl, ziynet-efzâ-yı bikr-i fikr-i makāl, alîm ü habîr-i bîzevâl, semî‘ u basîr ü bî-misâl, ammet mevâidü’l-âlâihî ve
cellet avâid-i na‘mâihî hazretlerinin dergâh-ı akdes ve bargâh-ı mukaddeslerine, hezâr ve sadhezâr acz ü iftikār ile arz
ve ref ‘ olunur ki ahsen-i ekvân ve eşref-i a‘yân olan nev‘-i
insanın ba‘zısına fazl ü kemâl ve ba‘zısına câh ü mâl
ü menâl ve ba‘zısında şiir:  أن يجمع العالم في/ ليس من للا بمستنكر
 واحدmagzâsınca mecmû‘-ı kemâlâtı cem‘ ile tefavvuk-ı emsâl-i rûzî kılıp, kavâbil-i insanı envâ‘-ı envâr-ı ulûm ile münevver ve esnaf-ı fünûn ve kemâl ile serefrâz ve mu‘teber
edüp hasenât ve meberrâtı mukābelesinde َُم ْن َجا َء بِ ْال َح َسنَ ِة فَلَه
5
 َع ْش ُر أَ ْمثَالِهَاiktizâsı üzere ucûr-i cezîle ve mesûbât-ı celîle va‘d
ve i‘dâd edüp ve  كنت كنزاً مخفيا ً فأحببت أن أعرفmazmûnu üzere
ol kenz-i meknûn ve ezd-i bîçûn cevâhir-i şüûn-i ezeli ve
letâyif-i fünûn-i kemâl-i lem yezelî birle, âyine-i ukūl-i ehl-i
kabûle tecellî edüp, sahâyif-i dilhây-ı pür-safâya bes ulûm ü
maârif ve elvâh-ı
[1a] ervâh-ı zü’n-nehâya neşr-i dürer-i letâyif ede. Lâ cerem
dilistân-ı bostân-ı âlemi üslûb-i bedî‘ üzere ibdâ‘ ve sun‘-ı
acîb ve vaz‘-ı dilfirîb üzere ihtirâ‘ edüp sakf-ı zerrîn-i ziynet-fahvâ-yı 6 َولَقَ ْد َزيَّنَّا ال َّس َماءile tezyîn ve sath-ı anberînin gül
ve reyâhîn ile reşk-i nigâristân-çin eyleyüp, nüsha-i insanı
7
ُ  َونَفَ ْخden neş’edâr etdikde, hıl‘at-i zibâ ve لَقَ ْد َخلَ ْقنَا
وحي
ِ ُّت فِي ِه ِمن ر
8
َ
ْ
َ
ْح
الن َسانَ فِي أ َس ِن تق ِو ٍيم
ِ ْ ile mersûm ve müzeyyen ve kıbâle-i ik9
bâllerin  َولَقَ ْد َك َّر ْمنَا بَنِي آ َد َمtevkīıyle merkūm ve muanven َوعَلَّ َم
10 َّ ُ
 آ َد َم األَ ْس َماء كلهَاmantûkunca tezâîf-i ümm-i kitâbda mastûr
olan âmme-i esmâyı ta‘lîm ve kâffe-i hakāyık-i lâ yuhsâyı
tefhîm birle, kubâ-yı kābiliyyet-i
Kur’ân, Rahmân, 3-4.
Kur’ân, Rahmân, 1-2.
5
Kur’ân, Enâm, 160.
6
Kur’ân, Mülk, 5.
7
Kur’ân, Hicr, 29.
8
Kur’ân, Tîn, 4.
9
Kur’ân, İsrâ, 70.
10
Kur’ân, Bakara, 31.
3
4
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[1b] benî Âdemi tırâz-ı 11ض
َ  إِنَّا َج َع ْلنَاile muttarız ve
ِ ْك َخلِيفَةً فِي ْاألَر
12َ ْ ْ
ْ
َ
cerîde-i dilkeş-i hılkatin َاب َوال ِحك َمة
َ  َوأَن َز َل للا َعل ْيmazmûnu ile
َ ك ال ِكت
13 َ
müşerrez ve ك فَضْ ُل للا ي ُْؤتِي ِه َمن يَشاء
َ ِ َذلmazmûn-ı beşâret-makrûnu
üzere ta‘zîm ü tekrîm ve iclâl ü tefhîm ile ol bostân-ı behişt-âyin
içre hilâfet-i emrin anlara ta‘yîn etmekle, vâkıf-ı esrâr-ı ahadiyyet
ve ârif-i âdâb-ı ubûdiyyet kılıp ve bir nass-ı kerâmet-tev’em-i َعلَّ َم
14 َ
الن َسانَ َما لَ ْم يَ ْعل ْم
ِ ْ ni‘met-i akl ü beyân in‘âmıyla behâyim-i in‘âmdan
mümtâz ve irsâl-i enbiyâ ve rusül ve iblâğ-i şâriân-ı şerâyi‘ ve sübül
ihsânıyla varta-i dalâl ve isyândan necât ve halâs ve tevbe ve ihlâs
müyesser idüp şeref-i ilm ü irfân ve saâdet-i bî gāyet-i dîn
[2a] ü imân birle, kâffe-i ibâd-ı İslâmı serfirâz ve mümtâz ve
bâzâr-ı tefâvüt ve merâtibde ve ق
َ ْض ُك ْم فَو
َ ض َو َرفَ َع بَ ْع
ِ َْج َعلَ ُك ْم َخالَئِفَ األَر
15
ت
ا
ج
ر
د
ْض
ع
ب
âyât-ı
mübeyyinâtı
mâ
sadakınca
ta‘dîl-i
mevâzin ve
ٍ َ َ َ ٍ َ
mekādir etmekle tertîb-i nizâm-ı esbâb ve emr-i muâmelede şer‘-i
mübîn ile ta‘lîm-i âdâb etmekle, zümre-i mü’minîn ve fırka-i muvahhidîn mevkıf-ı rızâsında vukūfa sâî ve mesâcid-i şükr-i âlâ-yı
vâlâsında ukûfe muvaffak ve mühtedî ve fehvâ-yı hidâyet-nümâ-yı
16
ْ ُوا ْالبِ َّر َحتَّى تُنفِق
ْ ُ لَن تَنَالtahtında indirâce rızâdâde ve âyet-i
َوا ِم َّما تُ ِحبُّون
kerîme-i صالِحًا ِّمن َذ َك ٍر أَوْ أُنثَى َوهُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَنُحْ يِيَنَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَجْ ِزيَنَّهُ ْم
َ َم ْن َع ِم َل
17
ْ ُ أَجْ َرهُم بِأَحْ َس ِن َما َكانfehvâ-yı beşâret ihtivâsıyla mazhar-ı
َوا يَ ْع َملُون
âsâr-ı hasene ve masdar-i ef ‘âl-i müstahsene eyleyüp

2a - 1b

[2b] fazl-i bî-gāyetinden fasıldâr olan ekser-i ibâd-ı kerûbî-nihâde
ْ َُو َما تَ ْف َعل
raşha-i zülâl tevfîkıyla rukde-i gafletden intibâh verip وا ِم ْن
18
 َخي ٍْر يَ ْعلَ ْمهُ للاâyet-i hidâyet-gāyeti ve bunların emsâli âyet-i beşâret-karîn-i fehâvî-i güzînlerine yakīn-i müyesser kılmağla kimin
sülûk-ı mesâlik-i birr ü ihsân ve azîmet-i vücûh-ı hayrât ü hısânda
dâmen-i dermeyân edüp ve ba‘zı ibâd-ı ubbâdîn ihyâ-yı mekârim
ve mehâmide irşâd ve ba‘zı zühhâd-ı pâk i‘tikādı azîmet-i Hacc-ı
şerîfiyle “lebbeyk” gûyân ve edâ-yı zekât ve salâta sâî ve ba‘zı zihn-i
müstakīmi olanları, âyet-i kerîme-i يَوْ َم َال يَنفَ ُع َما ٌل َو َال بَنُونَ إِ َّال َم ْن أَتَى للا
ب َسلِيم
ٍ  بِقَ ْلve nass-ı kerîm-i يل للا َك َمثَ ِل َحبَّ ٍة
ِ َِّمثَ ُل الَّ ِذينَ يُنفِقُونَ أَ ْم َوالَهُ ْم فِي َسب
19
ُ
ْ أَنبَت
َ
ُف
َ
َّ
اس ٌع َعلِي ٌم
و
للا
و
اء
ش
ي
ن
م
ل
ع
ا
ض
ي
للا
و
ة
ب
ح
ة
ئ
م
ُ
َ َِ ِ َ
ِ َ َ
َ ٍ َ ِّ َت َس ْب َع َسنَابِ َل فِي ُكلِّ سُنبُلَ ٍة
[3a] mazmûn-ı şerîfinden âgâh ve ث
ٍ اِ َذا َماتَ ابنَ آ َد َم اِ ْنقَطَ َع َع َملُهُ اِالّ ع َْن ثَال
ٌ
اريَة َعلَى ِعبَا ِد للا تَ َعالى
َ صالِ ٌح يَ ْدعُو لَهُ َو
َ  ِع ْل ٌم يَ ْنتَفِ ُع بِ ِه َو َولَ ٌدHadîs-i şerîfiِ ص َدقَة َج
nin ma‘nâ-yı latîfinden pür-intibâh olmağla Cenâb-ı Rabbü’l-erbâb
ve mâlikü’r-rikāb ihsân eylediği niam-ı celîle ve minen-i cemîleyi
ba‘de’t-tefekkür 20ق
ٍ  َما ِعن َد ُك ْم يَنفَ ُد َو َما ِعن َد للا بَاmazmûn-ı inâyet-nûhşem
21
ِ َو َما تُقَ ِّد ُموا ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر ت َِجدُوهُ ِع ْن َد للاmefhum-ı saâdet-makrûnunu
ba‘de’t-tezekkür 22ت
ِ ت ي ُْذ ِه ْبنَ ال َّسيِّئَا
ِ  إِ َّن ْال َح َسنَاnazm-ı latîfi üzere vesîle-i
fevz ü saâdet ve sebeb-i tahsîl-i rızâ-yı Rabb-i izzet olduğu muhakkak ve müsbet olan hasenât-ı bâkıye cânibine meyl ü azîmet
Kur’ân, Sad, 26.
Kur’ân, Nisâ, 113.
13
Kur’ân, Mâide, 54.
14
Kur’ân, Alak, 5.
15
Kur’ân, Enâm, 165.
11
12

16

Kur’ân, Âl-i İmran, 92.

17

Kur’ân, Nahl, 97.
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Kur’ân, Bakara, 197.
Kur’ân, Bakara, 261.
20
Kur’ân, Nahl, 96.
21
Kur’ân, Müzemmil, 20.
22
Kur’ân, Hûd, 114.
18
19
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[3b] ve hasbe’l-kadere tedârik-i zâd-ı âhirete müsâraat birle
vakf-ı emvâl ve bezl-i sadakāta mu‘tâd eyleyüp, ber-fehvâ-yı
saâdet- ihtivâ 23 َمن َجاء بِ ْال َح َسنَ ِة فَلَهُ َع ْش ُر أَ ْمثَالِهَاed‘âf öşrüyle mücâzât
ve mükâfât ve beşâretde ار ِس ًّرا َو َعالَنِيَةً فَلَهُ ْم
ِ َالَّ ِذينَ يُنفِقُونَ أَ ْم َوالَهُم بِاللَّي ِْل َوالنَّه
24
ٌ ْ أَجْ ُرهُ ْم ِعن َد َربِّ ِه ْم َوالَ َخوâyet-i kerîmesi mukَف َعلَ ْي ِه ْم َوالَ هُ ْم يَحْ َزنُون
tezâsı üzere hayrât ve hasenâta sâî ve kimin dahi âyet-i hidâyet-i
25
اآلخ ِر
ِ اج َد للا َم ْن آ َمنَ بِاهلل َو ْاليَوْ ِم
ِ  إِنَّ َما يَ ْع ُم ُر َم َسmazmûn-ı saâdet-makrûnunda cennât-i âliyâta dühûle imdâd ve Hadîs-i şerîf-i saâdet
redîf-i  من بنى هلل مسجدا يبتغي به وجه للا بنى للا له مثله في الجنةmefhûm-i
inâyet-meşhûnunda idrâca irşâd kılmağla ihyâ-yı
[4a] cevâmi‘ ve mesâcid ve inşâ-yı medâris ve meâbide tâlib
ve nicesine dahi ber-fehvâ-yı âyet-i kerîme-i saâdet-ihtivâsını
iş‘âr edüp her câyi‘ ve fakīr ve muhtâc-i lokma-gîr behreyâb olmak üzere imâret imârına râgıb etmekle vesîle-i dühûl-i cinân
olan ücûr-i cezîle ve mesûbât-ı cemîleyi va‘d u i‘dâd ile âmme-i
mü’minîn hayrını a‘mâl-i hassân ve tertîb-i evkāf-ı infâk ve ihsâna tevfîk edüp, hayrât ü hasenâtı hayr-ı zâd ve zahr-ı yevm-i
mîâd ve bezl-i salâta mu‘tâd eyleyüp her hasene-i cemîleye
ed‘âf-i aşer ile mücâzât ve mükâfâta va‘d-i muhakkıku’l-incâz
buyurup hemvâre-i sehâb-i ucûru üzerlerine imtâr-i ك َعلَى
َ ِأُوْ لَئ
26
ُ
ْ
ْ
َ
َك هُ ُم ال ُمفلِحُون
َ ِهُدًى ِّمن َّربِّ ِه ْم َوأوْ لئ

4a - 3b

[4b] ile lutfun izhâr eylemişdir ve dürer-i dürûd-ı amîmü’l-vurûd ve gurer-i tahiyyet ü selâm-i nâ-ma‘dûd, ol dürr-i
yektâ-yı bahr-i şühûd sâhibu’l-mi‘râc ve’l-makāmi’l-mahmûd el-muhtassu bi-şefâati’l-uzmâ ve’l-havzü’l-mevrûd mesned-nişîn-i serîr küntü nebiyyen ve Âdeme beyne’l-mâ’i ve’ttîn, der-âyet nişân-ı 27 َك إِ َّال َرحْ َمةً لِّ ْل َعالَ ِمين
َ  َو َما أَرْ َس ْلنَاtûtî-i şükürhâ-i
28
ْ
ُ نط
ق ع َِن الهَ َوى
ِ َ َو َما يbülbül-i destân-serây-ı 29 ُس ْب َحانَ الَّ ِذي أَ ْس َرىşehbâz-i pür-ihtirâz-i evc-i  أَنا سيد ولد آدمve sîmurg-i hümâ pervâz-i
burc-ı 30ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم
َ  َعلَّ َمsultân-i âlîşân, kişver-i lî maallâh, husrev saâdet-destgâh-ı risâlet-penâh, a‘nî bihî Hazret-i Muhammedü’l-Mustafa -sallallâhü aleyhi ve alâ âlihi’l-asfiyâ-nın tîb-i
tayyibe-i tîbnâk, ve meşhed-i muattar u pâklarına nisâr olsun
ki: Vücûd-i
[5a] pür-cûdu ber-fehvâ-yı sadakāt ihtivâ-yı لوالك لوالك لما خلقت
 األفالكsebeb-i îcâd-ı mevcûdât ve bâis-i inşâ-yı kâinât olup
mü’minîn ve mü’minâtı sırât-ı müstakīme irşâd ve hidâyet ve
sübül-i dârü’s-selâma delâlet eyledi ve bî-şümâr-ı rıdvân-ı İlâhî
ve rahmet-i nâ-mütenâhî zümre-i âl ü evlâd-ı kirâm-ı vâcibü’l-ikrâm ve ashâb-i ahyâr-ı lâzimü’l-ihtirâmları merâkıd-i
aliyye ve meşâhid-i seniyyelerine olsun ki: Her biri أصحابي
 كالنجوم بأيهم اقتديهم اهتديتمfehvâ-yı beşâret ihtivâsınca necm-i dîn
ve misbâh-ı râh-ı yakīn olup seyf ü kalem ile ihyâ-yı dîn-i mübîn ve alem-i ilm ile i‘lâ-yı kelimetü Rabbü’l-âlemîn eylemekde
bezl-i makdûr ve sa‘y-i mevfûr etmişlerdir. -rıdvânüllâhi teâlâ
Kur’ân, Enâm, 160.
Kur’ân, Bakara, 274.
25
Kur’ân, Tevbe, 18.
26
Kur’ân, Bakara, 5.
27
Kur’ân, Enbiyâ, 107.
28
Kur’ân, Necm, 3.
29
Kur’ân, İsrâ, 1.
30
Kur’ân, Nisâ, 113.
23

5a - 4b

24
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[5b] aleyhim ecmaîn- ammâ ba‘d: İşbu kitâb-ı sıhhat-nisâb ve
bu hıtâb-ı anberîn-nikāb hâme-i müşkîn libâs-ı hamd ü sipâs
mebde‘-i ukūl ü havâs ile dîbâce-i pîrâ-yı kırtâs ve berâa-i anberîn-i enfâs salât-i bî-add ü kıyâs, meb‘ûs-i kâffe-i cinn ü nâs
ve âl ü ashâb-ı envâr-ı iktibâs ile serlevhâ-i pîrâ-yı rakk-ı kâfûr
iltibâs olmağla bâis ve bâdî oldur ki: Hâlen bi’l-yümn ve’l-ikbâl ve bi’l-azameti ve’l-iclâl erîke-i pirây-ı hakānî, zîb evreng-i
Osmânî, hâmi-i havzatü’l-İslâm müşeyyid-i kavâyimi’ş-şerâyı‘
ve’l-ahkâm, bâsitü’l-emni ve’l-emân, nâşiru’l-adli ve’l-ihsân
gıyâsü’l-mü’minin mugīsü’l-müslimîn hulâsâtü’l-mevcûdâti
mine’l-mâ’i ve’t-tîn revnak-efzâ-yı tâc ü dîhim
[6a] şehinşâhî sâye-i inâyet-vâye-i İlâhî mültecâ-yı selâtîn-i
cihân-ı hurşîd-i âsumân şevket ü şân Sultan Selim Han -ebbedallâhü mülkehû ilâ inkırâzı’d-deverân ve ebbede saltanatühü’l-aliyyete ilâ intihâi’z-zamân- hazretlerinin mehd-i ulyâ-yı
zât-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnları hulâsatü’l-anâsır ve’lerkân tâc-ı ibtihâcına âsumân, sadîkatü’ş-şiyem mes‘adet-i
simât-i sâniye-i Râbia-i Adeviyye-i ibâdât-ı âdât, mazhar-ı
me’ser-i fevz-i saâdet, melekiyyetü’z-zât, melekiyyetü’s-sıfât,
safvetü’d-dünya ve’d-dîn, ismetü’l-İslâm ve’l-müslimîn, ümmül-mülûk ve’s-selâtîn, bâisetü’l-kitâbi’l-münîri’l-müstetâb,
maşrık-ı âfitâb eltâf-ı sübhânî, mehbit-i envâr-ı füyûzât-ı Rabbânî, devletlü inâyetlü atûfetlü re’fetlü

6a - 5b

[6b] merhametlü cenâb-ı Mihrişah Vâlide Sultan kerâmet-meâb -dâmet ulûvvühâ ve rif ‘atühâ ve halledallâhü devletühâ ve ismetühâ- hazretleri bâlâda keşîde-i silk ü beyân olan
cevâhir-i kelimât-ı ibret-nümânın hulâsa-i meâlini tahkīk ve
ْ َما قَ َّد َم
ikān eylemesine mübtenî dâru’l-karâr-i ukbâda ni‘met ت
31
ُ يَدَاهile mütenâime ve ganâyim-i rahmet-i Rabbânî’den muğtenime olmak ümniyesi zımnında; Niyyet-i hâssa ve azîmet-i
muhlisa ile hazâin-i kerem ve ihsân-ı bî-payân ve defâin-i himem ve eltâf-ı bî-girânından şeref-i sıdk-ı taviyyet ile behrever olduğu enfes-i mâl-i halâl ve atyeb-i menâl-i birr ü nevâlinden ifrâz ve ber-vech-i âti’l-beyân vakf ve habs içün tahsîs
ve imtiyâz eylediği; Emlâk-i ma‘lûmü’l-mikdârın bi’l-hukmi’şşer‘î mahallinde tesviye-i şürût ve kuyûd-ı vakfiyye-i
[7a] ma‘mûlün bihâ zımnında sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât
ve tâlibetü’l-meberrât ve’l-mesûbât müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan Hazretlerinin; Kethûdâ-yı âlîkadrleri ve zikri âtî vakflarını takrîr ve tescîle ve da‘vâ-yı rücû‘ ve istirdâda taraf-ı
devletlerinden iktisâb-i kesb-i şeref-vekâlet ile müftahır ve
mübâhî idüğü mahzar-i hasm-ı câhid-i şer‘îde şer‘an sâbit
ve sübût-i vekâletlerine hükm-i şer‘î lâhık olan umdetü’l-eâzım ve’l-ekârim müstecmi‘-i cemîi’l-mehâmid ve’l-mekârim
zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’l-menî‘ saâdetlü semâhatlü atûfetlü
re’fetlü Yusuf Ağa Hazretleri husûs-ı âti’z-zikrin mahallinde
istimâ‘ ve fasl ü hasmiyçün bi’l-iltimâs bu fakirin Mahrûse-i
Galata’ya muzâfa kasaba-i Beşiktaş’da Kılıç Ali nâm
31

7a - 6b

Kur’ân, Kehf, 57.
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[7b] mahalde kâin müşârun ileyh semâhatlü Yusuf
Ağa Hazretlerinin şeref-endâz temekkün ve istikrâr oldukları sâhilhâne-i âlî kâdrlerine varup zeyl-i kitâbda
mektûbü’l-esâmî bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd
eylediği meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-bünyân ve mahfil-i dîn-i münîf-i müessesü’l-erkânda cenâb-ı sâbiku’l-evsâf, vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretlerinin vakf-ı
câi’z-zikrlerinin emr-i tescîlin itmâm içün kıbel-i şer‘-i
şerîf-i lâzimü’t-teşrîfden; Mütevellî nasb ve ta‘yîn olunan sâbıkan Diyarbekir kadısı umdetü’l-mevâlii’l-ızâm
zübdetü’l-fudalâi’l-kirâm fazîletlü semâhatlü atufetlü
Mehmed Emin Efendi b. Hasan mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î buyurup,
müvekkilem müşârun ileyhâ hazretleri
[8a] bundan akdem tertîb-i sadakāt-i câriye ve ta‘yîn-i
hasenât-ı bâkıye hakkında vârid olan Kelâm-ı Şerîf
Hazret-i İlâhî ve Hadîs-i latîf-i risâlet-penâhînin mazmûn-ı şerîfini mülâhaza ve meknûn-i münîfini muhâfaza ile tahsîl-i ücûr-ı meşkûre ve tekmîl-i umûr-i
mebrûreye sa‘y-i mevfûr ve bezl-i makdûr eyleyüp إِنَّ َما
32
اآلخ ِر
اج َد للا َم ْن آ َمنَ بِاهلل َو ْاليَوْ ِم
ِ
ِ  يَ ْع ُم ُر َم َسnass-ı celîlü’ş-şânı
ve  من بنى مسجدا هلل تعالى بنى للا له بيتا في الجنةHadîs-i şerîf-i
bâhiru’l-burhânî birle hemzebân ve binâ-yı cevâmi‘ ve
mesâcid efdal-i hayrât makūlesi idüğüne iki şâhid-i
âdil-i azîmü’ş-şân idüğün görüp âyet-i kerîme ve hadîs-i şerîfi iki cenah tâir-i

8a - 7b

[8b] devlet ve her birine ittibâı dû cihânda mâye-i fahr
u izzet ve iki mısra‘ bâb-ı saâdet ittihâz edüp;
Bir câmi‘-i şerîf ve ma‘bed-i latîfe tarh-endâz binâ ve
tetimmât ve mühimmâtı ile tertîb ve ihyâya teşmîr-i
dâmen-i hasene etmekle; İşbu yedimde olup bin iki yüz
dört senesi şehr-i Ramazan-ı şerîfinin yirmi beşinci
günü tarihiyle müverraha Harameyn-i şerîfeyn müfettiş-i esbak fazîletlü Ali Efendi’nin imzâ ve hatmini hâviye bir kıt‘a vakfiyye-i ma‘mûlün bihâsı nâtıka olduğu
üzere: Mahmiyye-i İslambol›da Gurebâ Hüseyin Ağa
mahallesinde kâin Mehmed Paşa câmii dinmekle arîf
tahdîd ve tavsîfden müstağnî
[9a] ma‘lûm her fakīr ve ganî câmi‘-i şerîf mürûr-ı
zamân ve kürûr-ı şühûr u a‘vâm ile harâb ve mâil-i
turâb olup ta‘mîr ve termîme vakfının müsâadesi olmamağla müvekkilem müşârun ileyhâ hazretleri hasbeten lillâhi teâlâ ve haseneten li rûh-i Rasûlihi’l-muallâ atyeb-i mâl ve enfes-i menâlleriyle câmi‘-i şerîf-i
mezkûr-ı âlîşân ve ma‘bed-i latîf-i sütûde bünyânî müceddeden binâ ve ihyâ buyurup câmi‘-i şerîf-i mezkûr
civârında kâin kendi mülk arsaları üzerine kezâlik atyeb-i mallarıyla ta‘lîm-i sıbyân içün bir mükellef mekteb-i rasînü’l-erkân bünyâd ve îcâd ve an esâs ihdâs ve
i‘dâd buyurup masârıfı içün alâ re’yi
32

9a - 8b

Kur’ân, Tevbe, 48.
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[9b] men cevvezehû min nehârîru’l-meşâhîr tertîb-i
evkāf-ı bâkıye-i nemâ-pezîr bekā-semire azîmet ve
tafsîl-i şürût ve kuyûd-ı lâzımeye sa‘y ü himmet birle,
bâ-huccet-i şer‘ıyye silk-i mülk-i sahîhlerinde münselik mülkleri olup Vilâyet-i Rumeli’de Yenişehir-i Fener
kazâsına muzâfa Sahra nâhiyesinde Magola Malakaş
nâm karyede vâkı‘ tahdîd ve tavsîfden müstağni yirmi
dört bâb mezraa ve dört bâb mandıra ve üç bâb kirâcı
menzilleri ve ma‘lûmü’l-hudûd: dîvânhâneli ve iki bâb
kethudâ odalı ve tahtında ahur ve dört göz anbar ve
önünde tahtânî bir bâb oda ve yüz seksen re’s-i ağnâm
ve der-anbar iki yüz yetmiş altı keyl-i
[10a] İstanbulî hınta ve tohumluk dört yüz seksen keyl-i
İstanbulî hınta ve tohumluk yüz on sekiz keyl-i İstanbulî
şaîr ve ma‘lûmü’l-aded arı kovanı ve iki dönüm kürûmî
mülk bağı müştemil Magola Malakaş ta‘bîr olunur bir
bâb çiftliğini vakf-ı sahîh-i şer‘î-i muhalled ve habs-i
sarîh-ı mer‘î-i müebbed ile vakf ve habs ve her biri icâre-i vâhide ile îcâr oluna deyü şart ve ta‘yîn ve gallâtından derûn-ı vakfiyyede tasrîh ve beyân buyurdukları
üzere ber-minvâl-i muharrer binâ ve ihyâ buyurdukları
câmi‘-i şerîf-i müşeyyedü’l-bünyân ve muallimhâne-i
latîf-i sedîdü’l-erkânın masârıf ve vezâifi verile deyü
ta‘yîn-i şürût ve teybîn-i kuyûd buyurup

10a - 9b

[10b] ve yine yedimde olup bin iki yüz dört senesi
Şa‘bân-ı şerîfinin on beşinci günü tarihiyle müverraha
ve müfettiş-i mûma ileyh Ali Efendi’nin imzâ ve hatmini
hâviye âhar bir kıt‘a vakfiyye-i ma‘mûlün bihâsı nâtıka
olduğu üzere akārât-ı muharrere-i mezkûrenin gallât-ı
merkūmesinden Enderûn-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnda Zülüfliyân ocağı neferâtına taâmiyye olmak üzere neferât-ı mezkûreye senevî bin beş yüz guruş verile; Deyü
şart ve ta‘yîn birle akārât-ı mezkûreyi teslîm ile’l-mütevellî ve zikr-i te’bîd buyurup, lâkin 33ت
ِ ْس َذآئِقَةُ ْال َمو
ٍ ُكلُّ نَ ْف
mefhûmunun âriflerine hafî ve ashâb-ı edâya muzmer
ve muhtefî değildir ki işbu dehr-i gaddâr ve rûzgâr-i
[11a] zûrkârın niamı zill-i zâil ve mukīmi dayf-i râhil ve
sıhhat sekāmete makrûn ve izzet zilletle meşhûndur. Pes
ُ َو َما َخلَ ْق
âkıl ve ârif ve kâmil ve munsıf oldur ki نس
َ ال
ِ ْ ت ْال ِج َّن َو
34
َّ
ْ
ُون
د
ب
ع
ي
ل
ال
إ
muktezâsınca
hâl-i
âfiyetde
meâl-i
âkıbetini
ُ
َِ ِ
ِ
re’y-i reşîd ile tasavvur ve fikr-i sedîd ile tefekkür kılıp
 الدنيا مزرعة اآلخرةmısdâkınca zer‘-i dünyâda tohum-ı
hayrâtı zirâat ve bezr-i hasenâtı hırâset edüp makdûr-i
mebrûrunu hayrât-ı azîme ve meberrât-i cesîmeye sarf
edüp lâ cerem dünyâda fikr-i âhiret muktezâ-yı akl-i
selîm ve müsted‘â-yı tab‘-ı müstakīmdir binâen alâ zâlik
müvekkilem Vâlide Sultan müşârun ileyhâ
11a - 10b
33
34

Kur’ân, Âl-i Imran, 185.
Kur’ân, Zâriyât, 56.
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[11b] hazretleri dahi vakt-i fırsatı ganîmet ve ruhsat-ı sıhhati devlet bilüp tahsîl-i rızâ-yı Hakk’a azîmet
ve hasbe’l-kadere tedârik-i zâd-ı âhirete müsâraat
birle vakf-ı mezkûrlarının tebdîl ve tağyîr-i şürût ve
kuyûd ve izdiyâd-i vezâif ve akārât ve taklîl ve teksîrini derûn-ı vakfiyye-i mezkûrelerinde merraten
ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ kendi yed ve meşiyyet-i aliyyelerinde kodukları ecilden bu def ‘a vakf-ı
mezkûrlarının îrâd ve vezâif ve masârıfını teksîr ve
tevfîr ve müceddeden hayrât ihyâ ve inşâsı murâd-ı
alîleri olmağla işbu yedimde olan senedât-ı şer‘ıyye
ve mülknâme-i hümâyûnlar mantûklarınca vakf-ı
câi’z-zikrin sudûruna
[12a] değin: Arsası Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı Ensâri –
aleyhi rahmetü’l-Bâri- vakf-ı şerîfine senevî bin sekiz
yüz akçe mukātaa ile ber-mûceb-i temessük tasarruf-ı âlîlerinde olup medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı
Ensâri’de Câmi‘-i Kebîr mahallesinde Bostân iskelesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tûlen
ve arzan be hısâb-ı terbîî on dört bin zirâ‘ arsaları
üzerine bu def ‘a nâm-i sâmîleri yâd ve tezkâr-ı elsine-i ibâdullâhda fi’l-leyl ve’n-nehâr derkâr ve nâil-i
ücûr u mesûbât ve kesb-i rıf ‘at-ı derecât olmak içün
atyeb-i mallarıyla hasbeten lillâhi teâlâ ve haseneten
li rûh-ı Rasûlihi’l-muallâ müceddeden binâ

12a - 11b

[12b] ve ihyâ buyurdukları iki bâb kârgîr türbedâr
odası ve iki bâb kârgîr habbâz odası ve iki bâb kârgîr
tabbâh odası ve iki bâb kârgîr mütevellî odası ve bir
sofa ve bir bâb kârgîr sebîlci odası ve mahtab ve dört
aded kenîf ve kiler ve matbah ve fırın ve bir anbar-ı
kebîr ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb
imâret ve bir türbe-i şerîf ve bir sebîl ve çeşme ve meberrât-i sâirelerinin kârgîr ebniye-i memlûkelerini ve
yine imâret-i merkūme mukābilinde vâkı‘ arsalarının
mecmûu yine Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı Ensâri vakfına
senevî üç yüz altmış akçe mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında olan
[13a] bir tarafdan Zileli İmam Sultânî es-Seyyid Osman Efendizâde müderrisîn-i kirâmdan es-Seyyid
Mahmud Molla Efendi konağı ve bir tarafdan leb-i
deryâ ve iki tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd terbîan
üç yüz altmış bir buçuk zirâ‘ arsada mebnî iki göz kayıkhâne ve üzerinde bir bâb kahvehâne ve zahrlarında birbirine muttasıl üç bâb kârgîr dekâkîn-i ebniyeleri ile etrâf-ı erbaası taş duvar ile muhât terbîan bin
beş yüz üç buçuk zirâ‘ arsayı müştemil kebîr imâret
odunluğu mahallinin ebniye-i memlûke-i mezkûrelerini ve yine medîne-i mezbûrede Câmi‘-i Kebîr mahallesinde

13a - 12b
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[13b] kâin etrâf-ı erbaası türbe hamamı külhanı ve
Hüseyin Ağa menzili ve mekteb ve tarîk-ı âm ve tarîk-ı
hâs ile mahdûd taş duvarı ve Sinan Paşa vakfından olmak üzere ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olup
kanavât-ı müsennât ile derûn-ı arsa-i mezkûrelerde
cârî bir masura mâ’-i lezîzi müştemil şirâen bâ-huccet-i şer‘ıyye mülkleri olan ma‘lûmü’l-mikdâr arsayla
arsa-i mezkûre ittisâlinde kâin lede’l-ahâlî ve’l-cîrân
ma‘lûmü’l-hudûd yine Hazret-i Halid vakfına senevî
yüz seksen akçe mukātaa ile ber-mûceb-i temessük
mutasarrıfe oldukları arsa üzerine kendi mallarıyla
müceddeden binâ
[14a] buyurup ber-vech-i muharrer yedlerinde mülkleri olan ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât birbirine muttasıl iki bâb türbedâr menzillerinin ebniye-i
memlûkelerini ve yine bâ-huccet-i şer‘ıyye kanavât-ı
müsennâtına tebeıyyet ile yedlerinde mülk ve hakları
olup Kırkçeşme suyundan Eyyüb’de İslâm Bey mahallesinde vâkı‘ cedîd kubbeden ifrâz ve müşterek tarîk
ile erbâb-ı miyâh ma‘rifetleriyle imâret-i mezkûre ve
türbe-i şerîf ve sebîl ve çeşme-i mezkûrelerine icrâ buyurdukları tekmîl sekiz masura mülk mâ’-i lezizlerini
ve Havâss-ı refîa kazâsına muzâfa Hasköy kasabasında
müceddeden binâ ve inşâ olunan

14a - 13b

[14b] humbaracı ve lağımcı neferâtı kışlağı derûnunda Abdüsselam vakfına senevî dört yüz yirmi
akçe mukātaa-i zemîn ile terbîan beş yüz üç zirâ‘ ve
Ali Paşa-yı Atik vakfına senevî beş yüz yirmi üç akçe
mukātaa-i zemîn ile terbîan dokuz yüz on beş zirâ‘
ki cem‘an senevî dokuz yüz kırk üç akçe mukātaa-i
zemîn ile ber-mûceb-i temessük mutasarrıfe oldukları ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât terbîan bin üç
yüz otuz beş zirâ‘ arsa üzerine hasbeten lillâhi teâlâ
müceddeden binâ ve ihyâ buyurdukları câmi‘-i şerîf
ve ma‘bed-i latîflerini ve yine mahmiyye-i İslambol’da
Şeyh Ebü’l-Vefa câmi‘-i şerîfi kurbunda kâin Vefa ahırı dinmekle arîf
[15a] ber-mûceb-i mülknâme-i hümâyûn yedlerinde
mülkleri olan ma‘lûmü’l-hudûd tûlen ve arzan behesâb-ı şatrancî dokuz bin elli zirâ‘ arsa üzerine yine
kendi mallarıyla müceddeden binâ ve inşâ buyurdukları fevkānî ve tahtânî altmış bâb oda ve dört kıt‘a kebîr ahur ve bir kıt‘a anbar ve samanhâne ve kömürlük
ve tekmîlen iki masura mâ’-i lezîz ve on beş aded kenîf
ve havlu ve etrâf-ı erbaası taş duvar ile muhât ve etrâf-ı
selâsesinde arzan ikişer zirâ‘ damlalık olmak üzere fasıla ve sokak kapusu ve yirmi aded dekâkîn ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk hân-ı
kebîrlerini ve mahmiyye-i

15a - 14b
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[15b] İslambol’da Çelebioğlu mahallesinde vâkı‘ arsası merhûm Cafer Çavuş vakfına senevî yedi yüz
yirmi akçe mukātaa-i kadîme ile tasarruflarında olup
üzerinde olan bi’l-cümle ebniyesi bâ-huccet-i şer‘ıyye
yedlerinde mülk ve hakları olan bir tarafdan ba‘zan
merhûm Abdüsselam Efendi vakfından Şerife Emetullah Hatun tasarrufunda olan yağhâne ve ba‘zan
yine Abdüsselam Efendi vakfından Alaca hamam
odunluğu ve ba‘zan Hüseyin Çelebi menzili ve bir
tarafdan ba‘zan mülk kârgîr Şişeciler hânı ve ba‘zan
yine mezbûr Abdüsselam Efendi ve Yarhisar Mustafa
Efendi
[16a] vakflarından değirmen ve bir tarafdan ba‘zan
müfrez kârgîr mülk kazgancı dükkânları ve ba‘zan
mülk kârgîr boyacı dükkânı ve bir tarafdan ba‘zan
müfrez mülk kârgîr dekâkîn ve ba‘zan tarîk-ı âm ile
mahdûd tûlen ve arzan be-hesâb-ı terbîî bin altı yüz
altmış beş zirâ‘ arsada mebnî on bâb oda ve bir ahşab mahzen ve iki kenîf ve bir paçacı dükkânı ve iki
kat kârgîr mahzen ve bir fincancı dükkânı ve arsa-i
hâliye ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi muhtevî leblebiciler hânı dinmekle arîf bir bâb hânın bi’l-cümle
ebniye-i memlûkeleriyle sâlifü’z-zikr değirmen ittisâlinde kâin

16a - 15b

[16b] kezâlik arsası mûmâ ileyhimâ Abdüsselam ve
Yarhisar Mustafa Efendi vakıflarına senevî otuz akçe
mukātaa ila tasarruflarında olan ma‘lûmül-hudûd
ve’l-müştemilât bir bâb ahırın mülk ebniye-i mevcûdesini ve yine Havâss-ı refîa kazâsına muzâfa Veli
Efendi Çeşmesi nâm mahalde vâkı‘ bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülkleri olan ma‘lûmü’l-mikdâr arâzi üzerinde mebnî hudûd-ı ma‘lûme ve fevkānî
ve tahtânî iki bâb oda ve iki sundurma ve bir matbah
ocağı ve müştemilât-ı sâireyi müştemil derûnundan
Davud Paşa sarayı ve Veli Efendi çeşmesi suları cereyân
[17a] edüp etrâf-ı erbaası taş duvar ile muhât kök
boyası ile elvân yemenî i‘mâl olunur beher şehr beş
yüz guruş icâre-i vâhide ile basmacı esnafına îcâr
buyurdukları bir bâb mülk kasarhânelerini ve yine
bâ-huccet-i şer‘ıyye yedlerinde mülk ve hakları olup
medîne-i Üsküdar civârında Çengel karyesinde Kulelibağçe kurbunda kâin müteveffâ Ahmed Nazif
Efendi sâhilhânesi pişgâhında leb-i deryâda vâkı‘ bir
tarafdan tarîk-ı âm ve bir tarafdan ba‘zan mâ’-i lezîz
çeşmesi ve ba‘zan sed mahalli ve bir tarafdan merhûm Ahmed Nazif Efendi bağı ve taraf-ı râbii yine
bağ-ı merkūm ile mahdûd tûlen

17a - 16b
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[17b] yetmiş üç ve arzan on sekiz zirâ‘ terbîan bin üç
yüz on dört zirâ‘ mülk arsa üzerinde mebnî: tahtânî
bir bâb kebîr dalyancı odası ve oda-i mezkûr derûnunda vâkı‘ bir kârgîr ayazma ve voli yeri Ve etrâf-ı
erbaası taş duvar ile muhât ve müştemilât-ı sâire ve
mahall-i mezkûr mukabilinde yine mahall-i mezkûr
müştemilâtından merhûm-ı müşârun ileyh Ahmed
Nazif Efendi sâhilhânesi mukābilinde “deryâdan ağ
germesi” ta‘bîr olunur mahal derûnunda deryâya kadîmden berü vaz‘ olunagelen “çardak” ta‘bîr olunur
iki aded dalyan-i mâhî ve müştemilât-ı sâireyi hâvî
mahal ile yine mahall-i mezkûr
[18a] ittisâlinde tarîk-ı âm âşuru bir tarafdan leb-i
deryâ ve bir tarafdan merhûm Ahmed Nazif Efendi
sâhilhânesi ve bir tarafdan tarîk-ı âm ve bir tarafdan
arsa-i hâliye ile mahdûd ve mebnî fevkānî bir bâb oda
ve sâir balık ağı kurudacak mahal ve müştemilât-ı
ma‘lûmeyi hâvî dalyan-i mâhînin arsa ve mebnîye-i
mezkûrelerini ve yine mahrûse-i Galata’ya muzâfa
kasaba-i Tophane’de Tophane meydanında bir tarafdan ta‘lîmhâne ve bir tarafdan mühimmât mahzenleri ve bir tarafdan arsa-i hâliye ve bir tarafdan leb-i
deryâ ile mahdûd deryâdan mahzenlere varınca tûlen

18a - 17b

[18b] yetmiş ve arzan sekiz be-hesâb-ı şatrancî beş
yüz altmış zirâ‘ mukaddemâ arâzi-i mîriyyeden olup
bâ-mülknâme-i hümâyûn kendilere temlîk olunan
arsa üzerine müceddeden binâ eyledikleri birbirine
muttasıl on iki aded dükkânlarını ve yine kasaba-i
mezkûrede Handekbaşı nâm mahalde kal‘a duvarı
ittisâlinde kezâlik arâzi-i mîriyyeden olup kendülere temlîk olunan arsa üzerine müceddeden binâ buyurdukları birbirine muttasıl cem‘an yetmiş altı aded
dükkânlarını ve yine mahrûse-i Galata’ya muzâfa kasaba-i Kasımpaşa’da Tatavla nâm mahalde kâin Kara
Hasan oğlu çiftliği dinmekle arîf
[19a] etrâf-ı erbaası yine müvekkilem müşârun ileyhâ hazretlerinin arsaları merhûm Sultan Bayezid
Han-ı Veli vakfına senevî iki bin yirmi akçe mukātaa
ile ber-mûceb-i temessükât tasarruflarında olan üç
aded karlık ve bir buzluk ve harman yeri ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile
zirâat ve hırâset olunan bir tarafdan el-Hâc Ahmed
bostânı kurbunda tarîk-ı âmdan çiftlik-i mezkûra
doğru Mimar oğlu bağı sınırını sırâtca Laz oğlu bağına varup ondan Mihal tarlası sınırını geçip on yedi
cemâat tarlasına ba‘dehû Levend
19a - 18b
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[19b] çiftliğine mürûr eden tarîk-ı âmmı kesip geçip icâre kâtibi tarlasına varınca bir tarafdan tarla-i
mezkûr kurbunda Kehhal Ağa tarlasına varup andan
Meto zimmî tarlası sınırıyla su akıntısı ile Sirkeci deresine varınca ve bir tarafdan yine dere-i mezkûrdan
doğru Baruthâne deresine varınca ve bir tarafdan Baruthâne deresinden bayır yukarı çıkıp ba‘dehû Acem
mezaristanını ve Cin deresi nâm mahalli geçip mârru’z-zikr el-Hâc Ahmed mezaristanı sınırıyla tarîk-ı
âmma varınca bu hudûd dâhilinde bir tarafdan elHâc Ahmed mezaristanı
[20a] ve bir tarafdan çiftliğe mürûr eden tarîk tarîk-ı
âm ve bir tarafdan Cin deresine mürûr eden tarîk ve
bir tarafdan ba‘zan Cin deresi ve ba‘zan Macir bostânı
ile mahdûd tahmînen on keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine dere kurbunda bir tarafdan çiftlik
tarlası ve bir tarafdan dere ve iki tarafdan tarîk-ı âm
ile mahdûd tahmînen üç keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine Mimar oğlu bağı kurbunda kâin bir
tarafdan çiftlik tarlası ve bir tarafdan dere kurbunda olan tarla ve iki tarafdan Cin deresi ile mahdûd
tahmînen on beş keyl tohum istîâb

20a - 19b

[20b] eder bir kıt‘a tarla ve yine Balmumcu tarlası
kurbunda Sirkeci deresi fevkınde kâin bir tarafdan
Balmumcu Ahmed Ağa tarlası ve bir tarafdan Sirkeci
deresi ve bir tarafdan bayır ve bir tarafdan tarîk-ı âm
ile mahdûd tahmînen üç keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Yorgi bağı kurbunda
kâin Yorgi bağı ve bir tarafdan tarîk-ı âm ve bir tarafdan İspir bağı ile mahdûd tahmînen beş keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine Andriya bağı kurbunda kâin bir tarafdan tarîk ve bir tarafdan Cin deresi ve tarafeyni çiftlik tarîkı ile mahdûd tahmînen on
[21a] keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine
çiftlik önünde bir tarafdan Cin deresi ve bir tarafdan
karlık ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen yirmi iki keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve
yine Papas bağı kurbunda kâin bir tarafdan tarîk-ı
âm ve bir tarafdan Düğmeci Tanaş tarlası ve iki tarafı
çiftlik tarlası ile mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine küçük karlık kurbunda kâin bir tarafdan Papas bağı kurbunda olan tarla ve bir tarafdan Hasan tarlası ve bir tarafdan acem
mezaristanı

21a - 20b
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[21b] ile mahdûd tahmînen yirmi iki keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine çiftlik bağçesi kurbunda kâin bir tarafdan tarîk-ı âm ve bir tarafdan Cin
deresi ve ba‘zan karlık ve bir tarafdan acem mezaristanı ile mahdûd tahmînen otuz keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ki cem‘an yüz otuz sekiz keyl tohum istîâb eder on kıt‘a tarlaları ile mahdûd ve etrâf-ı
erbaası taş duvar ile muhât: kiremid pûşîdeli iki bâb
yanaşma odaları ve önünde sundurma ve âhar bir bâb
oda ve yine kiremid pûşîdeli sundurma ve dâhiliyede
etrâf-ı erbaadan
[22a] taş duvar ve kiremid pûşîdeli bir ahur ve bir
bâb samanhâne ve önünde iki aded sundurmayı
müştemil bir bâb mülk çiftlik ta‘bîr olunur menzilleri
ile derûnunda mevcûde üç kantar saman ve on keyl
nadas ve âlât-i çift ve eşyâ-yı sâire-i ma‘lûmelerini ve
yine arsaları merhûm Sultan Bayezid-i Veli vakfına
min haysü’l-mecmû‘ senevî bin sekiz yüz yirmi beş
akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessükât tasarruflarında olup üzerinde olan ebniye ve sâir müştemilâtı bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk
ve hakları olup, mahrûse-i Galata’ya muzâfa

22a - 21b

[22b] kasaba-i Beşiktaş verâsında vâkı‘ Levend çiftliği dinmekle arîf çiftlik kurbunda kâin tûlen on beş
ve arzan sekiz terbîan yüz yirmi zirâ‘ arsada mebnî
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb berber
dükkânı ve yine dükkân-ı mezkûr ittisâlinde kâin tûlen yirmi iki ve arzan on üç terbîan yüz seksen zirâ‘
arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir
bâb aşcı dükkânı ve yine dükkân-ı mezkûr ittisâlinde
kâin tûlen yirmi iki ve arzan sekiz terbîan yüz yetmiş
altı zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb kundakcı dükkânı
[23a] ve yine dükkân-ı mezkûr ittisâlinde kâin tûlen
yirmi iki ve arzan sekiz terbîan yüz yetmiş altı zirâ‘
arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir
bâb tabancacı dükkânı ve yine dükkân-ı mezkûr ittisâlinde kâin tûlen yirmi iki ve arzan on beş terbîan
üç yüz otuz zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât bir bâb tüfenkci dükkânı ve yine dükkân-ı mezkûr kurbunda vâkı‘ tûlen on ve arzan sekiz
terbîan seksen zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât bir bâb câmeşûy dükkânı ve yine
dükkân-ı

23a - 22b
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[23b] mezkûr kurbunda vâkı‘ tûlen sekiz ve arzan
sekiz terbîan altmış dört zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb kasab dükkânı
ve yine bu mahalde tûlen yedi buçuk ve arzan altı
terbîan kırk beş zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb demirci dükkânı ve yine
bu mahalde tûlen yedi ve arzan altı terbîan kırk iki
zirâ‘ arsada mebni ma‘lûmü’l-hudud ve’l-müştemilât
bir bâb düğmeci dükkânı ve yine bu mahalde tûlen
on iki ve arzan beş terbîan altmış zirâ‘ arsada menî
ma‘lûmü’l-hudûd
[24a] ve’l-müştemilât bir bâb çilingir dükkânı ve
yine bu mahalde tûlen on ve arzan dokuz buçuk terbîan doksan beş zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât bir bâb bakkal dükkânı ve yine bu
mahalde tûlen kırk beş ve arzan yirmi terbîan dokuz
yüz zirâ‘ arsada mebnî hudûd-ı ma‘lûme ve iki halvet ve üç sofa ve dehliz ve câmekân ve dellak odası
ve ahur ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî kurşun pûşîdeli bir bâb kârgîr hamamı ve yine mahall-i
mezkûrda kâin tûlen on iki ve arzan on terbîan yüz
yirmi zirâ‘ arsada mebnî

24a - 23b

[24b] ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb kahve dükkânı ve yine mahall-i mezkûrda vâkı‘ tûlen
on sekiz ve arzan on terbîan yüz seksen zirâ‘ arsada
mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât âhar bir bâb
bakkal dükkânı ve yine mahall-i mezkûrda vâkı‘ tûlen yirmi ve arzan on sekiz terbîan üç yüz altmış zirâ‘
arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir
bâb nân-ı azîz fırını ve yine fırın-ı mezkûr ittisâlinde
vâkı‘ tûlen yirmi beş ve arzan yirmi terbîan beş yüz
zirâ‘ arsada mebnî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât
bir bâb at değirmeni ve bir mâ’-i lezîz çeşmesi
[25a] ve yine mahall-i mezkûrda câmi‘-i şerîf kurbunda bağ pişgâhında35 vâkı‘ bir tarafdan bağ-ı
mezkûr ve etrâf-ı selâsesi çiftlik-i mezkûr arâzisi ile
mahdûd tûlen yüz otuz ve arzan altmış beş terbîan
on iki bin üç yüz elli zirâ‘ arsa üzerinde mağrûs eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmire ve etrâf-ı erbaası
taş duvarı müştemil bir bâb bağçeyi ve yine mahall-i
mezkûr ittisâlinde vâkı‘ bir tarafdan dağ ve tarafeyni çiftlik arâzisi ve bir tarafdan sâlifü’z-zikr bağçe ile
mahdûd tûlen iki yüz elli ve arzan yüz yirmi terbîan
otuz bin zirâ‘ arsa üzerinde
35

Pişgah: ön.
25a - 24b
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[25b] mağrûs eşcâr ve kürûmu ve derûnunda bir
kasr-ı âliyi müştemil etrâf-ı erbaası taş duvar ile
muhât bir kıt‘a bağı ve yine mahall-i mezkûrda bi’r-i
mâ’ dolabı mukābilinde atîk dükkânlar zahrında bağ
karşısında vâkı‘ iki tarafdan ebniye-i mezkûrlar ve iki
tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen üç yüz ve arzan yüz
terbîan otuz bin zirâ‘ arsa üzerinde otuz bâb menzil
binâsıyçün ta‘yîn ve tahsîs kılınan mahalli ve yine
çiftlik-i mezkûr zîrinde36 vâkı‘ bir tarafı dağ ve bir tarafı su bendi ve bir tarafı çiftlik arâzisinden taş ocağı
kurbunda dere ile müntehî olup
[26a] tûlen dokuz yüz on ve arzan iki yüz terbîan bir
yük seksen iki bin zirâ‘ arsa üzerinde mağrûs kürûm
ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağ ve bağçe arsalarını ve yine çiftlik-i mezkûr civârında kâin
etrâf-ı erbaası çiftlik-i mezkûr arâzisi ile mahdûd tûlen yüz elli ve arzan seksen terbîan on iki bin zirâ‘
arsanın terbîan sekiz yüz zirâ‘ mikdârı arsa üzerinde
mebnî sundurma ve manda ağılı ve mâadâ hâlî arsayı ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda vâkı‘ bir tarafı
Kanlıkavak ve bir tarafı Çamurluk ve bir tarafı İstinye
bağları

26a - 25b

[26b] işbu hudûd ile mahdûd elli dönüm mikdârı
mezrû‘ tarla ve yüz dönüm mikdârı arâzi-i hâliyeyi
ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda kâin bir tarafı Ayas
Ağa karyesi tarîkında Bağçe karyesi ve Belgrad karyesi tarîkları mahallinin sağ cânibi ve bir tarafı Beylik koru ve Sarıyar ayazması ve bir tarafı Ayas karyesi
kurbunda nehir kenarında değirmen yeri mukābilinde Cevizdere’den Çamurluk ve Yalnız Terazi ve bir
tarafı Yumru Kayalar ve Nişantaşı ile mahdûd derûnunda ikişer ve üçer dönüm mikdârı yirmi kıt‘a tarla
ve bostân mahalleri ve on
[27a] aded dağ ve koru olup etrâf-ı erbaası iki saat
mikdârı devir olunur derûnunda koyun sâyebânı ve
ahur ve oda ve iki bin zirâ‘ mikdârı sundurma olup
işbu hudûd ile mahdûd Hâdim korusu dinmekle
arîf bir bâb çiftliğini ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda dere kenarında vâkı‘ tûlen otuz ve arzan on
beş terbîan dört yüz elli zirâ‘ arsa üzerinde mebnî
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb değirmeni
ve yine mârru’z-zikr Levend çiftliğinin kebîr kapısı
mukābilinde vâkı‘ bir tarafı çiftlik kapısı tarîkı ve bir
tarafı Kağıdhane
36

Zîr: alt.
27a - 26b
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[27b] karyesi tarîkı ve bir tarafı yel değirmeni ve bir
tarafdan cebel ile mahdûd tûlen üç yüz ve arzan üç
yüz terbîan doksan bin zirâ‘ arâzi-i müsteviyyeyi ve
yine mârru’z-zikr Levend çiftliğinin ittisâlinde kışlak
tarafında vâkı‘ bir tarafı dekâkîn zahrı ve nihâyesi yel
değirmeni ve bir tarafı hendek bağ mukābili ve bir
tarafı cebel ile mahdûd tûlen yüz yirmi ve arzan yüz
yirmi terbîan on dört bin dört yüz zirâ‘ arâziyi ve yine
çiftlik-i mezkûr kurbunda kâin önü çiftlik hâricinde
meydan ve zahrı bağ önünde arsa ve arzan bir tarafı
dekâkîn ve bir tarafı
[28a] ber-vech-i muharrer tahdîd olunan kebîr arsa
ile mahdûd her biri tûlen yirmi ve arzan on dört terbîan iki yüz seksen zirâ‘ arsa üzerinde mebni her biri
fevkānî ikişer oda ve bir mikdâr dehliz ve birer merdiven ve tahtânî bir matbah binâsını hâvî birbirine
muttasıl üç bâb mülk menzillerini ve yine müvekkilem Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretleri mârru’z-zikr
Levend çiftliği civârında vâkı‘ hamam ve çeşme-i
latîfelerine icrâ içün çiftlik-i mezkûr pişgâhında ve
Havâss-ı aliyye kazâsına tâbi‘ Bağçe karyesi civârında
Kılıçpınarı nâm mahalde

28a - 27b

[28b] hafr-i âbâr ile cem‘ u tahsîl ve kanavât-ı müsennâtına tebeıyyet ile bâ-huccet-i şer‘ıyye yedlerinde
mülk ve hakları olan üç masura mâ’-i lezîz-i cârîlerini ve yine mahall-i mezkûr kurbunda Büyükdere’de
vâkı‘ bir tarafdan cânib-i yemîn tarafı ba‘zan bostân
ve ittisâlinde cibâl ve zahrı söğüt ağaçlarında cibâl
ve yesâr tarafı yukarıdan cibâl ve deryâ tarafı cibâle
muttasıl bostân ve ön tarafı sâhil-i bahr ile mahdûd
tûlen sekiz yüz ve arzan iki yüz seksen terbîan iki yük
yirmi dört bin zirâ‘ mülk çayır arsası ve yine çiftlik-i
mezkûr kurbunda kâin
[29a] bir tarafı Benlizâde ve Ataullah Efendi çayırı
ve bir tarafı deryâya gelince tarîk-ı âm ve bir tarafı
ba‘zan menzil ve ba‘zan Abdülbaki Ağa sâhilhânesi
ve bir tarafı Baltalimanı’nda dutluk ve nehir, işbu hudûd ile mahdûd tûlen dört yüz ve arzan yüz yirmi
terbîan elli bir bin altı yüz zirâ‘ arsa üzerinde mebnî
bir bâb kasr ve bir havuz ve matbah ve etrâfı taş duvar
ve sokak kapısını müştemil eşcâr-ı müsmire ve gayr-i
müsmireli bir kıt‘a bostânın bilcümle ebniye ve eşcâr
ve kürûm ve eşya-i sâire-i ma‘lûme-i memlûkelerini
ve yine müvekkilem devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân-

29a - 28b
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[29b] hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn ve
bâ-huccet-i şer‘ıyye ve ber-mûceb-i temessük ber-vech-i âtî tasarruf-ı âlîlerinde olup Havâss-ı refîa
kazâsına muzâfa Çekmece-i Sağīr nâhiyesinde göl
kenarında Yarık Bergos karyesi kurbunda vâkı‘ Küçük Nakkaş çiftliği dinmekle arîf arsaları merhûm
Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî üç bin yedi yüz
akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük ve
bâ-mülknâme-i hümâyûn tasarruflarında olup çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen bir tarafdan Çekmece-i Sağīr gölü kenarında Yarık Bergos karyesi tarîkında
[30a] iki aded sancak tepeleri beraberlerinde göl
kenarında çiftlik-i mezkûru sıyırdıp geçip kenarca
Kartal tepesi nâm mahalli dahi mürûr edüp Papas
harmanına varınca ve bir tarafdan yine harman-ı
mezbûrdan Büyükhalkalı sınırı ve ittisâlinde olan
çeşmeye varıp ba‘dehû kurbunda Halkalı’dan mürûr
eden tarîkı kesip geçip yine kezâlik çayır sıra orta
kaldırımı kesip geçip Benefşe çiftliğine mürûr eden
tarîkce Benefşe çiftliği tarlası kenarında olan köylere
varınca ve bir tarafdan Benefşe çiftliği çayırı ile mârru’z-zikr

30a - 29b

[30b] çiftlik çayırı beyninde olan köylerden dere karşısına ve Sakızağacı’nı geçip Benefşe tarlası ittisâlinde baş yukarı ve buruklukdan orta kaldırıma varup
ba‘dehû kaldırımdan doğru Hasan oğlu deresine vardıkda Yarık Bergos kaldırımına müteveccih oldukda
cânib-i yesâra dönüp baş yukarı Sığırtmac bayırı tepesine çıkıp andan kadîmi mevzu‘ olan iki aded dikili
taşları mürûr edüp sırtca doğru mârru’z-zikr iki aded
sancak tepeleri ittisâlinde olan tarîkı kesip geçip sâhil-i bahra varınca
[31a] işbu hudûd-i mezkûr dâhilinde vâkı‘ tahmînen
üç yüz araba ot istîâb eder bir kıt‘a mülk çayırı arsasından mâadâ tahmînen iki bin keyl tohum istîâb
eder kırk dokuz kıt‘a tarla ve mer‘alar ile mahdûd
etrâf-ı selâsesi kiremid pûşîdeli taş duvar ve derûnunda mebnî ulyâda yedi bâb oda ve iki sofa ve bir
kenîf ve dîvânhâne ve süflâda bir çiftci âlâtı mahzeni
ve iki oda ve bir ahur ve ebniye-i mezkûre hizâsında
kiremid pûşîdeli sundurma ve ittisâlinde bir kebîr südcü odası ve bağçe cânibinde yine kiremid

31a - 30b
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[31b] pûşîdeli sundurma ve havlu derûnunda iki
aded tavuk ve kaz kümesleri ve çatma ta‘bîr olunur
fevkānî dört göz kebîr anbar ve tahtında bir ahur ve
ittisâlinde bir matbah maa esb değirmeni ve zahrında
arılık bağçesi ve kapu ittisâlinde bir ahur ve karşısında bir kebîr sağmal manda ahırı ve bir malak ahırı
ve bir öküz ahırı ve kapı fevkınde bir bâb oda ve bir
kebîr samanhâne ve bir harman köşkü ve iki mâ’-i
lezîz çeşmesi ve etrâfı taş duvarlı bir Tokat havlusu ve
iki aded porta kapı ve tahmînen beş dönüm mikdârı
mülk harman
[32a] yeri ve İslambol tarîkı fevkınde tahmînen dört
dönüm mikdârı arsa ve kürûmî mülk bağ ve ittisâlinde eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli on dönüm
mikdârı bir kıt‘a mülk bağçe ve derûnunda bir harâb
havuz ve bir bahçıvân odası ve yine tarîk kenarında
etrâfı taş duvar ve kiremid pûşîdeli bir deve ahırı ve
bir çoban odası ve saz pûşîdeli bir koyun kışlağı ve
ittisâlinde saz duvarlı beş aded ganem kışlağı ve sâir
müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk çiftlikleri
ile yine çiftlik-i mezkûr derûnunda mevcûd
32a - 31b

[32b] dört yüz aded marya kıvırcık ağnâmı ve iki
aded altışar yaşında a‘lâ manda öküzü ve dört yaşında bir a‘lâ manda tosunu ve beşer yaşında on aded
a‘lâ kara sığır öküzü ve beşer yaşında sekiz aded a‘lâ
kara sığır ineği ve sekiz aded a‘lâ buzağı ve beşer yaşında altı aded a‘lâ manda ineği ve ikişer yaşında üç
aded erkek malak ve iki aded dişi körpe malak ve üç
aded kebîr manda ineği ve bir kara sığır boğası ve bir
körpe malak ve on iki kaz ve yirmi tavuk ve yüz yirmi
sekiz buçuk keyl hınta ve yüz on sekiz keyl şaîr ve
seksen
[33a] dört keyl yulaf ve sekiz keyl keten tohumu ve
doksan vukıyye dakīk-i has ve dört yüz kantar saman
ve iki yüz kırk altı vukıyye yapağı ve altmış keyl nadas ve sâir âlât-i çift ve evânî-i nühâsiyye ve mefrûşât
vesâir bi’l-cümle emlâk ve eşya-yı ma‘lûme-i mevcûdelerini ve yine müvekkilem devletlü Vâlide Sultan Hazretlerinin arsası merhûm Sultan Mahmud
Han vakfına senevî iki bin dört yüz akçe mukātaayla
ber-mûceb-i temessükât tasarruflarında olup üzerinde mevcûd ebniyesini yedlerinde bâ-huccet-i şer‘ıyye
mülkleri olan yine Havâss-ı

33a - 32b
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[33b] refîa kazâsına muzâfa Çekmece-i Kebîr nâhiyesinde Bocdar karyesi kurbunda vâkı‘ Kapadık çiftliği
dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî etrâf-ı erbaadan kiremid pûşîdeli taş
duvar ve derûnunda bir aded sundurma ve ittisâlinde ahşabdan dört aded anbar ve karşısında kiremid
pûşîdeli bir deve ahırı ve bir sağīr ahır ve porta kapu
ve havlu ve harman kapusu dâhilinde bir harâb matbah maa fırın ve kiler ve karşısında iki aded misâfir
odası ve etrâf-ı erbaadan taş duvar ve kule ta‘bîr olunur fevkānîde
[34a] dört bâb oda ve bir kenîf maa abdesthâne ve
bir hamam ve bir sofa ve tahtânîde üç bâb oda ve
bir kenîf maa abdesthâne ve tahtında bir at ahırı ve
hâricinde ahşab harman çardağı ve ittisâlinde kiremid pûşîdeli bir kebîr samanhâne ve bir öküz ahırı ve
sundurma ve bir yulaf mahzeni ve karşısında matbah
ve bir esb değirmeni ve ittisâlinde tavuk kümesi dört
tarafı taş duvar ve porta kapu ve havluyu müştemil
ebniye-i mezkûre ve yol üstünde iki âdeti esb ahırı
ve iki kebîr mandıra ahırı ve bir malak ahırı ve porta
kapu

34a - 33b

[34b] ve havluyu müştemil dört tarafdan taş ve kiremid pûşîdeli ganem ağılı ve bir çoban odası maa
fırın ve ittisâlinde kezâlik bir ganem ağılı ve karşısında taş duvar ve kiremid pûşîdeli havluyu müştemil
bir ganem ağılı ve kule ittisâlinde etrâfı taş duvar ve
kiremid pûşîdeli ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bir kıt‘a mülk bağçe ve derûnunda havz-ı kebîr ve
Ekşe Yunus bağları derûnunda vâkı‘ tahmînen altmış
dönüm mikdârı eşcâr ve kürûmî mülk bağ ve saz duvarlı ve saz pûşîdeli bir aded ganem ağılını
[35a] müştemil bir bâb ebniyesi mülk çiftlik ile yine
çiftlik-i mezkûr kurbunda vâkı‘ mülhakātından olan
yine müşârun ileyh Sultan Mahmud Han vakfına arsası senevî bin iki yüz akçe mukātaa ile ber-mûceb-i
temessük tasarruflarında olup üzerinde mevcûd ebniyesi mülk taş ağıl dinmekle şehîr etrâf-ı erbaası çiftlik-i mezkûrlara tebeıyyet ile zirâat ve hırâsat olunup
arsaları Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî dört bin
dört yüz akçe mukātaa-i zemîn ile yine ber-mûceb-i
temessükât tasarruflarında olan bir tarafdan Bocdar
karyesi hudûdu

35a - 34b
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[35b] kurbundan geçip Haramî deresinde olan köprüden İslambol cânibine doğru tarîk-ı âmdan mürûr
eden Kadı Mezarı kurbunda olan mâ’-i lezîz çeşmesini geçip Dere karyesi köprüsüne varınca ve bir
tarafdan Dere karyesi köprüsünden Beylik çayırın
çiftlik cânibine inüp çayırın kenarında vâkı‘ köylerden Ermeni bendine andan bendsıra doğru su yerine varınca ve bir tarafdan su yerinden Tavşan tarlası
derûnunda ayazmaya varup baş yukarı Kapadık’dan
Ermeni değirmenine mürûr eden tarîkı
[36a] kesip geçip dereden kadîmi vaz‘ olunan yerli taşdan sırt sıra geçip ba‘dehû kömürcü yerini kat‘
edüp Sayes dere cânibine giderken Çatak Mustafa’nın
tarlası derûnunda Karaçalı’dan Flibos tarîkına varıp
kat‘ edüp andan Sayes deresinden geçip Flibos deresine varınca bir tarafdan dere-i mezkûrdan doğru Flibos sınırıyla deresıra tutup dereye ba‘dehû Eğrek ve
Peynirlik başına varıp andan Sazlı Ayazma’dan doğru
Kokmuş Pınar’a varıp ba‘dehû sırt sıra Karaçalı’dan
[36b] geçip Haramî deresinde olan çeşmeye varınca
ve yine Bocdar hudûdu dâhilinde bir tarafdan Haramî deresinden mürûr eden kaldırım ve bir tarafdan
Kadımezarı ve bir tarafdan İsmail Efendi tarlası ve bir
tarafdan Bocdar çiftliğine tebeıyyet ile zirâat olunan
Beylik çayır tahmînen on keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve hudûd-ı mezkûre çiftlik mer‘ası olup
derûnunda âhar kimesnelerin tasarruflarında olan
ta[r]lalar ve tahmînen yirmi araba alef hâsıl olur bir
kıt‘a ve yine on beş araba alef hâsıl olur

36a - 35b

[37a] bir kıt‘a ve tahmînen seksen araba alef hâsıl
olur bir kıt‘a ki: bu üç kıt‘a çayırlardan mâadâ tahmînen dört bin üç yüz yirmi keyl tohum istîâb eder elli
altı kıt‘a tarlalar ile mahdûd etrâf-ı erbaadan taş duvar ve bir kebîr ahır ve bir oda ve bir koltuk ahırı ve
iki porta kapu ve havlu ve müştemilât-ı sâireyi müştemil bir bâb mülk çiftlik ebniyesi ile yine yedlerinde
mülkleri olup çiftlik-i mezkûrlar derûnlarında mevcûd bin sekiz yüz keyl hınta ve bin iki yüz keyl şaîr ve
üç bin keyl

37a - 36b
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[37b] yulaf ve yirmi keyl tohum-ı keten ve altı yüz
beş aded a‘lâ ve genç kıvırcık ağnâmı ve iki yüz yetmiş beş aded kıvırcık marya-i ağnâm ve bir koyun
ve seksen hânesi bârgîr maa takım ve bir a‘lâ hımâr
maa takım ve çiftlik derûnunda beş bin beş yüz guruş
nukūd-ı mevcûde ve üçer yaşında on dört aded tosun ve on üç aded kısır inek ve ikişer yaşında on yedi
aded erkek ve dişi düğe ve üç kara sığır boğası ve bir
yaşında üç aded dişi ve erkek boğa ve yirmi altı aded
sağmal inek maa buzağı ve yirmi üç aded kısır
[38a] manda ineği ve iki aded orta marya tosun mandası ve bir marya koşu mandası ve kırk aded sağmal
manda ineği maa buzağı ve üç aded manda boğası ve
üçer yaşında on üç aded erkek ve dişi malak ve ikişer
ve birer yaşında on dokuz aded erkek ve dişi malak ve
otuz üç aded koşu içün a‘lâ ve koca kara sığır öküzleri ve on aded orta koşu mandası ve dört aded koca
koşu mandası ve yirmi beş aded genç ve koca kısrak
ve dört aded erkek tay ve on aded dişi tay
[38b] ve on dört aded mükemmel takımlı erkek deve
ve on bir aded marya deve ve üç aded marya deve
ve üç yüz yirmi aded kaz ve mısır tavuğu ve kara tavuk ve ördek dört bin kantar saman ve beş yüz elli
keyl nadas ve sâir edevât-i çift evânî-i nühâsiyye ve
mefrûşât ve eşya-yı sâire-i ma‘lûme-i memlûkelerini
ve yine müşârun ileyhâ devletlü Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk
ve hakları olup yine Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Çekmece-i Kebîr nâhiyesinde Bocdar karyesinde

38a - 37b

[39a] vâkı‘ Bocdar çiftliği dinmekle arîf etrâf-ı erbaası yine vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin merhûm Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî iki bin beş
yüz akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük
tasarruflarında olup kadîmden berü çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen karye-i
mezkûre kurbunda vâkı‘ bir tarafdan tarîk-ı âm ve
bir tarafdan ba‘zan Mahmud oğlu Ali Ağa ve ba‘zan
Deli Mustafa oğlu Halil tarlaları ve bir tarafdan yine
ba‘zan Ali Ağa ve ba‘zan Halil Ağa tarlaları ve ba‘zan
Mahmud oğlu

39a - 38b

193

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[39b] İsmail Efendi tarlası ve bir tarafdan dere ile
mahdûd tahmînen yirmi dört keyl tohum istîâb eder
iki kıt‘a tarla ve yirmi dört araba ot istîâb eder bir kıt‘a
mülk çayır ve yine bir tarafdan dere ve bir tarafdan
ba‘zan Mahmud oğlu Hüseyin ve Halil Beşe tarlaları
ve iki tarafdan İmam İsmail Efendi tarlası ve mer‘a ile
mahdûd tahmînen dokuz keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve ittisâlinde iki araba ot istiâb eder bir kıt‘a
çayır ve yine saray altında bir tarafdan dere ve etrâf-ı
selâsesi Deli
[40a] Mustafa oğlu Halil Beşe tarlası ile mahdûd
tahmînen yedi keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve
Ceviz tahtında Eğri tarla dimekle ma‘rûf on altı keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve harman altında on
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a arpalık ve ittisâlinde
bir araba ot istîâb eder bir kıt‘a çayır ve tahmînen
dört keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a Arslanlı tarla ve
on beş keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a çayır tarlası ve
Ceviz fevkınde dört keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a
tarla
[40b] ve yine bir tarafdan Tatarcık tepesi ve bir tarafdan Gammaz çayırı ve bir tarafdan ba‘zan Halil Ağa
ve ba‘zan Osman Ağa ve ba‘zan İmam tarlaları ve bir
tarafdan Bocdar deresi ile mahdûd tahmînen elli keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yirmi beş araba ot
istîâb eder bir kıt‘a çayır ve yine bir tarafdan Tatarcık
deresi ve bir tarafdan Bocdar deresi ve bir tarafdan
ba‘zan Halil Ağa ve ba‘zan dere çiftliği tarlası ve bir
tarafdan Söğüt deresi ile mahdûd tahmînen on yedi
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve on

40a - 39b

[41a] beş araba ot istîâb eder bir kıt‘a çayır tarlası ve
yine bir tarafdan tarîk ve bir tarafdan Pehlivan Hüseyin Beşe tarlası ve iki tarafdan imâm tarlası ile mahdûd tahmînen dört keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a
tarla ve yine bir tarafdan Ahmed Ağa tarlası ve tarafeynden dere ile mahdûd tahmînen üç keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Tatarcık
tarîkı ve bir tarafdan İmam İsmail Efendi tarlası ve
bir tarafdan dere ve bir tarafdan ba‘zan İsmail Efendi
ve ba‘zan Ali Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen otuz
keyl

41a - 40b
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[41b] tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine Kovalık deresi karşısında tahmînen iki keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Kovalık deresi
ve iki tarafdan Ali Ağa tarlası ve bir tarafdan İsmail
Efendi tarlası ile mahdûd tahmînen on keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine Filtepe’de vâkı‘ bir
tarafdan Pınarlı tarîk ve bir tarafdan Ali Ağa tarlası
ve bir tarafdan ba‘zan Ali Ağa tarlası ve ba‘zan Gömlek Hüseyin tarlası ve bir tarafdan ba‘zan Ahmed Ağa
ba‘zan Ali Ağa ve ba‘zan Halil Ağa ve ba‘zan İmâm
İsmail Efendi tarlaları
[42a] ile mahdûd tahmînen elli keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve yine ittisâlinde kâin bir tarafdan
değirmen tarîkı ve bir tarafdan Ahmed Ağa tarlası ve
bir tarafdan mer‘a ve bir tarafdan Halil Ağa tarlası ile
mahdûd tahmînen otuz keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan tarîk-ı mezkûr ve bir
tarafdan Ahmed Ağa tarlası ve iki tarafdan mer‘a ile
mahdûd Meşeli tarla dinmekle arîf tahmînen yirmi
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Halil Ağa tarlası ve bir tarafdan Ali Ağa
42a - 41b

[42b] tarlası ve bir tarafdan Ömerli tarîkı ile mahdûd İmam tarlası dinmekle arîf tahmînen yirmi keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan
Ömerli tarîkı ve bir tarafdan değirmen tarîkı ve bir
tarafdan Halil Ağa tarlası ve bir tarafdan İmam İsmail Efendi tarlası ile mahdûd Çotur tarla ta‘bîr olunur
tahmînen on sekiz keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a
tarla ve yine bir tarafdan Kömürcü tarîkı ve bir tarafdan kaldırım ve bir tarafdan İmam İsmail Efendi
tarlası ve ba‘zan Halil Ağa tarlası ile mahdûd
[43a] Büyüktarla dinmekle arîf tahmînen seksen keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan
Korsan tarlası ve bir tarafdan dere ve bir tarafdan
kaldırım ve bir tarafdan Kömürcü tarîkı ile mahdûd
İncetarla dimekle ma‘rûf tahmînen yirmi beş keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan kaldırım ve bir tarafdan değirmen tarîkı ve bir tarafdan
Akça Bergos tarlası ve bir tarafdan Halil Ağa tarlası
ile mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve yine Çakmak

43a - 42b
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[43b] deresinde vâkı‘ bir tarafdan Su yeri ve bir tarafdan Ali Ağa tarlası ve bir tarafdan Mehmed Beşe tarlası ile mahdûd tahmînen dört keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan dere ve bir tarafdan
ba‘zan Halil Ağa ve ba‘zan Ali Ağa ve ba‘zan İmam
İsmail Efendi tarlaları ve bir tarafdan Kömürcü tarîkı
ve bir tarafdan Halil Ağa tarlası ile mahdûd Çakmak
tarla dimekle arîf tahmînen kırk keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Kömürcü tarîkı
ve bir tarafdan Halil Beşe tarlası ve bir tarafdan mer‘a
[44a] ve bir tarafdan ba‘zan Halil Ağa ve ba‘zan Ali
Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine karye-i mezkûre ittisâlinde Kefere Maşadı başında vâkı‘ bir tarafdan
tarîk ve bir tarafdan Ali Ağa tarlası ve bir tarafdan
mer‘a ve bir tarafdan sazlık ile mahdûd tahmînen
yedi keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine
Dörtkol dimekle ma‘rûf bir tarafdan ağıl ve bir tarafdan ba‘zan mer‘a ve ba‘zan Hüseyin tarlası ve bir
tarafdan Ali Ağa tarlası ve bir tarafdan tarîk ile
[44b] mahdûd tahmînen on iki keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan tarîk ve bir tarafdan ba‘zan Halil Ağa ve ba‘zan Hüseyin Beşe tarlaları ve bir tarafdan Ali Ağa ve bir tarafdan Halil Ağa
tarlaları ile mahdûd tahmînen üç keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve yine Kumtarla dimekle ma‘rûf
bir tarafdan kaldırım ve bir tarafdan karye tarîkı ve
bir tarafdan Çekmece tarîkı ile mahdûd otuz keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve hudûd-ı mezkûr ile
mahdûd arâzi derûnunda tahmînen altmış araba ot

44a - 43b

[45a] istîâb eder beş kıt‘a mülk çayır arsasından mâadâ cem‘an tahmînen beş yüz otuz bir keyl tohum istîâb
eder seksen bir kıt‘a tarlalar ile mahdûd derûnunda
saz pûşîdeli üç aded ganem ağıllarını müştemil mülk
cevizlik arsası ve yine iki tarafdan Mahmud oğlu Ali
Ağa tarlası ve bağçesi ve bir tarafdan Mahmud oğlu
İsmail Efendi bağçesi ve bir tarafdan dere ile mahdûd
tahmînen dört dönüm mikdârı Narlık dinmekle arîf
mülk bağçeyi müştemil bir bâb mülk çiftliklerini

45a - 44b
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[45b] ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkleri
olup Havâss-ı refîa kazâsına muzâfa Davud Paşa Sarayı kurbunda vâkı‘ Ferhad Paşa çiftliği dimekle arîf
etrâf-ı erbaası arsaları merhûm Sultan Bayezid-i Veli
vakfına senevî iki bin beş yüz akçe mukātaa-i zemîn
ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olup çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen Ayvalı derede köprü başında Ferhad Paşa deresinin hizâsında vâkı‘ bir tarafdan Litroz’a mürûr eden
[46a] kaldırım ve bir tarafdan ba‘zan Nuri Efendi ve
ba‘zan Bayram Paşa tarlası kurbunda su terazisinden
Kovalık ta‘bîr olunur savak mahallini geçip Kahvecibaşı tarlası nihâyetine varınca ve bir tarafdan dere-i mezkûr ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum
istîâb eder üç kıt‘a tarla ve yine Ivaz karyesine mürûr
eden tarîk ittisâlinde çeşme fevkınde vâkı‘ bir tarafdan Dede Efendi çiftliği tarlası sınırıyla sırtca mürûr
edüp mâ’-i lezîz kemeri tahtında Solakbaşı tarlası ve
bir tarafdan tarla-i
[46b] mezkûr ve bir tarafdan kemerden baş aşağı
Ferhad Ağa tarlası ve bir tarafdan zikr olunan çeşme
ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum istîâb eder üç
kıt‘a tarla ve yine çeşme-i mezkûrun çiftlik-i merkūm
cânibinde vâkı‘ bir tarafdan tarîk ve bir tarafdan Kibritci oğlu tarlası ve bir tarafdan çiftlik mer‘ası ve bir
tarafdan Ferhad Paşa deresiyle mahdûd tahmînen
otuz keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine bir
tarafdan tarla-i mezkûr ve bir tarafdan kemerden
dere sıra gidüp ba‘zan Solakbaşı

46a - 45b

[47a] tarlası ve ba‘zan Ali Ağa tarlası ve bir tarafdan
ba‘zan Şehzâde Efendi tarlası ve ba‘zan çiftlik tarlası
ile mahdûd tahmînen elli keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine bir tarafdan Ivaz karyesi kemerini
geçip tepede Karaçalı’dan toprak yoldan su akıntısına
varınca ve bir tarafdan Büyükkemer kurbunda Şehzâde Efendi tarlası ve bir tarafdan Nafiz Efendi tarlası
ve bir tarafdan çiftlik tarlası ile mahdûd tahmînen iki
yüz keyl tohum istîâb eder dört kıt‘a tarla ve yine bir

47a - 46b
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[47b] tarafdan Ivaz karyesi tarîkı ve bir tarafdan Kibritci tarlası ve bir tarafdan çiftlik tarlası ve bir tarafdan Nafiz Efendi tarlası ile mahdûd Taşlıkbayır tarla
dimekle ma‘rûf tahmînen otuz keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve yine Ivaz karyesine mürûr eden tarîkın cânib-i yesârında çiftliğe varınca ma‘lûmü’l-hudûd tahmînen elli keyl tohum istîâb eder üç kıt‘a tarla
ve yine Ferhad Paşa deresi karşısında Litroz tarafında
vâkı‘ bir tarafdan Litroz’a mürûr eden tarîk
[48a] ve iki tarafdan Said Efendi tarlası ve bir tarafdan dere ile mahdûd tahmînen otuz keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve çiftlik-i mezkûr tahtında
vâkı‘ bir tarafdan Ana deresi ve bir tarafdan çiftlik
fevkınde yol ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a Bağçe tarlası dimekle ma‘rûf tarla ve yine çiftlik-i mezkûrdan köprüye mürûr eden
tarîkın cânib-i yesârında tahmînen yirmi keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine çiftlik fevkınde Kavak
karyesi
[48b] tarîkı kurbunda kâin tahmînen elli keyl tohum
istîâb eder tarlanın derûnunda âharın tasarrufunda
olan on iki keyl tohum istîâb eder mahalden mâadâ
otuz sekiz keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine
mahall-i mezkûrda tahmînen kırk keyl tohum istîâb
eder iki kıt‘a tarla ve yine ittisâlinde tahmînen kırk
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve tahmînen elli
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ki cem‘an altı yüz
kırk sekiz keyl tohum istîâb eder yirmi üç

48a - 47b

[49a] kıt‘a tarlalar ile mahdûd derûnunda: iki aded
ganem ağılları ve etrâf-ı erbaadan taş duvar ve kiremid pûşîdeli bir kebîr samanhâne ve bir matbah
maa fırın ve mülk anbar ve tahtında öküz ahırı ve
saz pûşîdeli sundurma ve oda-i sağīr tahtında bir
ahur ve etrâfında mülk yurd yerini müştemil bir bâb
mülk çiftlik ile yine yedlerinde mülkleri olup çiftlik-i
mezkûr derûnunda mevcûd üç yüz aded karabaş ağnâm ve dört re’s kara sığır ve yüz keyl hınta ve elli beş
keyl şaîr

49a - 48b
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[49b] ve yüz kantar saman ve kırk beş keyl yulaf ve
âlât-i çift ve ber-mûceb-i defter-i müfredât evânî-i
nühâsiyye ve eşya-yı sâire-i ma‘lûme memlûkelerini ve yine Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Terkos nâhiyesinde vâkı‘ müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn ve bâ-huccet-i şer‘ıyye yedlerinde mülkleri olup Flibos çiftliği
dinmekle arîf etrâf-ı erbaası yine çiftlik-i mezkûra
tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen arsaları merhûm Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî
[50a] üç bin yedi yüz akçe mukātaa-i zemîn ile müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin ber-mûceb-i
temessükât tasarruflarında olup bir tarafdan Sazlı derede vâkı‘ çayır dibinde Kuru tepeden Flibos köprüsüne mürûr eden tarîkı kesip geçip bayır üstünde Taş
tepeye doğru sırtca Şatır sınırıyla Pervane çukuruna
varıp ba‘dehû Kozluk derede kadîmi mevzu‘ Büyüktaş’a andan Kozludere nâm mahalle inip derece Kalaylı Koz tarlasına varıp baş yukarı Acı Mihalıç karyesine mürûr eden
[50b] tarîk-ı âmma varınca ve bir tarafdan ve yine
tarîk-ı âm-ı mezkûrdan el-Hâc Mihalıç karyesine
doğru gidip Gölyeri nâm mahalle varıp andan Molla
Ali’nin tarlasının alt tarafından Haraçcı çiftliği tarlası kurbunda olan büyük ceviz ağacı hizâsıyla dereyi
karşı geçip doğru So[ğ]uk Pınar’a varıp ba‘dehû otluk tarîkı ile sıyırdıp Çoban çeşmesine varınca ve bir
tarafdan yine Otluk tarîkı ile Bosna kabristanına varıp ba‘dehû hizâsında olan Derecik Akyar’dan tarîk-ı
amma varınca

50a - 49b

[51a] ve bir tarafdan yine tarîk-ı âmmdan mürûr
edüp üst tarafda olan kavak ağacı dibinden su akıntısıyla Beylik çayıra inip ve çayır derûnunda cârî dereyi
kat‘ edüp Kurd Tepesi nâm mahalle varınca bu hudûd
ile mahdûd arâzi derûnunda vâkı‘ âhar kimesnelerin
uhdelerinde olan tarlalardan ve tahmînen: iki yüz
araba ot istîâb eder iki kıt‘a mülk çayır arsalarından
mâadâ tahmînen iki bin yüz keyl tohum istîâb eder
altmış kıt‘a tarla ve mer‘alar ile mahdûd derûnunda
kiremid pûşîdeli

51a - 50b

199

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[51b] bir bâb samanhâne ve etrâfı taş duvar ve kiremid pûşîdeli sundurma tahtında iki aded ahur ve
kebîr porta kapu fevkınde fevkānî harman köşkü ve
derûnunda bir bâb oda ve sofa ve kenîf ve kapu derûnunda kiremid pûşîdeli sundurma ve etrâf-ı erbaası
taş duvarlı Tokat ta‘bîr olunur mahal ve ittisâlinde bir
sağmal manda ahırı ve bir malak ahırı ve bir yoz sığır
ahırı ve çatma ta‘bîr olunur fevkānî dört göz kebîr anbar ve tahtında bir mahzen ve ittisâlinde bir matbah
maa fırın ve bir bâb
[52a] harâb kârgîr kule ve iki aded kiremid pûşîdeli
kebîr ganem ahırı ve çoban odası ve kurbunda dokuz
bâb kirâcı menzilleri ta‘bîr olunur hâneler ve bir kebîr
samanhâne ve etrâf-ı erbaadan taş duvarlı ve eşcâr-ı
müsmire ve gayr-i müsmireli bir bâb kebîr bağçe ve
çiftlik ittisâlinde arsa ve kürûmî mülk tahmînen altı
dönüm mikdârı bağ ve harman yeri ve çiftlik menzili ta‘bîr olunur etrâf-ı erbaadan taş duvar ve kiremid
pûşîdeli tahtânî iki bâb oda
[52b] ve bir sofa ve kenîf ve dîvânhâne ve tahtında
bir bâb ahır ve Flibos köprüsü kurbunda tahmînen
be-hesâb-ı terbîî iki bin iki yüz elli zirâ‘ mülk arsa
üzerinde mebnî etrâf-ı erbaadan taş duvar ve kiremid
pûşîdeli bir bâb samanhâne ve fırın ve bakkal dükkânı ve anbar ve çardak ve sâir müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb hân-ı kebîr ve yine Köprü deresinde
etrâf-ı erbaadan taş duvar ve kiremid pûşîdeli tahmînen terbîan iki yüz zirâ‘ mülk arsa üzerine mebnî bir
bâb kebîr mâ’-i lezîz ve değirmeni ve kadîmi harâb

52a - 51b

[53a] kal‘a derûrunda vâkı‘ mülk yurd yerini müştemil bir bâb çiftlikleri ile yine yedlerinde mülkleri
olup çiftlik-i mezkûr derûnunda mevcûd: otuz üç
aded a‘lâ manda ineği ve yedi aded a‘lâ manda danası
ve iki aded a‘lâ manda malağı ve iki aded a‘lâ manda
boğası ve on iki aded a‘lâ manda malağı ve iki aded
a‘lâ koşu mandası ve on beş aded a‘lâ kara sığır ineği
ve sekiz aded a‘lâ kara sığır öküzü ve dört aded a‘lâ
kara sığır danası ve bir a‘lâ bârgir ve yüz keyl zirâat

53a - 52b
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[53b] olunmuş hınta ve yüz otuz keyl zirâat olunmuş
şaîr ve iki yüz aded karabaş ağnâmı ve bilcümle âlât-i
çift ve evânî-i nühâsiyye ve mefrûşât ve sâir eşyâ-yı
ma‘lûme-i mevcûde-i memlûkelerini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkü olup yine Havâss-ı
refîa kazâsına muzâfa Terkos nâhiyesinde vâkı‘ elân Tepe çiftliği dinmekle arîf etrâf-ı erbaası arsaları
merhûm Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî üç bin
yedi yüz akçe mukātaa-i zemîn ile
[54a] yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olup
çiftlik-i mezkûre tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen fındıklık tahtında vâkı‘ tahmînen on iki keyl
tohum istîâb eder üç kıt‘a tarla ve fırın çayırı nâm
mahalde vâkı‘ tahmînen beş keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve tarla-i mezkûr fevkınde Mandıra yeri
dinmekle arîf tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve Çardak karyesi kurbunda Çatalağaç
yanında tahminen on
[54b] keyl tohum istîâb eder iki kıt‘a tarla ve Muşmula pınarı kurbunda tahmînen yirmi keyl tohum istîâb
eder bir kıt‘a tarla ve Kadıpınarı dimekle ma‘rûf on
iki keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve mezarlık
kurbunda Aktoprak tarlası dimekle ma‘rûf tahmînen
on iki keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve kabristan kurbunda tahmînen yirmi beş keyl tohum istîâb
eder iki kıt‘a tarla ve Karaağaç dibinde tahmînen iki
buçuk keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a kara ağaç tarlası

54a - 53b

[55a] ve Ören tarla ardında Beylik tarla dimekle
ma‘rûf tahmînen yirmi beş keyl tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve on sekiz keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a Fındık tarla dinmekle arîf tarla ve tahmînen on
sekiz keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a arpalık tarla ve
dut altında çeşme kurbunda tahmînen üç keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a dut tarla ve Karaçalı tarlası tahtında tahmînen iki keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla
ve Bokluca’da Aktopraklık kurbunda tahmînen

55a - 54b
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[55b] dört keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a ki cem‘an
yüz seksen üç buçuk keyl tohum istîâb eder on dokuz kıt‘a tarlalar ile mahdûd mahal derûnunda çatma ta‘bîr olunur dört göz bir bâb anbar ve tahtında
bir bâb ahur ve karşısında kiremid pûşîdeli iki aded
kebîr samanhâne ve bir bâb ahur ve etrâf-ı erbaadan
taş duvarlı kiremid pûşîdeli çardak ve harman yeri
ve çiftlik-i mezkûr mülhakātından sâhil-i Bahr-i Siyah’da el-ân tepe karşısı dimekle ma‘rûf koru dâhilinde etrâf-ı erbaadan
[56a] saz duvarlı üç aded ahur ve çoban odası ve
Beşkardaş dinmekle arîf ceviz dibinde üç araba ve
Uzundere çayırı dinmekle arîf tahmînen on araba ve
mer‘a kurbunda tahmînen kırk beş araba ve Anadere
karşısında tahmînen on beş araba ve koru kurbunda
tahmînen otuz beş araba ki cem‘an yüz sekiz araba
ot istîâb eder beş kıt‘a mülk çayır arsası ve çiftlik-i
mezkûr derûnunda mevcûd on aded manda ineği ve
on aded manda malağı ve on dört aded kara sığır ineği ve beş
[56b] aded kara sığır buzağısı ve iki aded kara sığır
tosunu ve bir kara sığır boğası ve iki kara sığır düğesi ve sâir âlât-i çift ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi
hâvî bir bâb mülk çiftlik ile kurbunda vâkı‘ sâhil-i
Bahr-i Siyah’da Araba Konağı sınırından inip Kazganlı yoluyla sırtca dik aşağı üç yol kavuşduğu yere
inip andan doğru Kanikpınarı nâm mahalde dört
yol ağzına varıp andan Çatalağaç yanında dereden
in aşağı varıp ba‘dehû yamaç ile leb-i Bahr-i Siyah’da
kumlara varıp ba‘dehû leb-i

56a - 55b

[57a] deryaca doğru Kartal Tepesi nâm mahalle andan sırtca sırt yol ile diğer Araba konağına varınca
bu hudûd ile mahdûd el-ân Depe Korusu dimekle
ma‘rûf mülk koruyu müştemil bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkleri olup
yine Havâss-ı refîa kazâsına muzâfa Terkos nâhiyesine vâkı‘ Deli Yunus çiftliği dinmekle arîf bir tarafdan
Yassı Ören ve bir tarafdan Sinan köprüsü ile araba
yolu Örendik’e sırt ile

57a - 56b
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[57b] araba yolu ile Türkmen mezarına ve bir tarafdan yine yol ile Mahkeme mezarlığı andan yol ile
Mandacı çayırı ve andan Sinan köprüsü ile nihâyet
bulur bu hudûd ile mahdûd etrâf-ı erbaası taş duvar
ile muhât derûnunda: fevkānî oda ve matbah ve anbar ve ahur ve müştemilât-ı sâireyi hâvî ve tahmînen
yetmiş araba ot istîâb eder mülk çayır ve üç yüz keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a mülk tarlayı müştemil bir
kıt‘a mülk çiftliklerini ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda vâkı‘ bâ-mülknâme-i hümâyûn
[58a] yedlerinde mülk ve hakları olan Kara Halil çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî tahmînen yirmi araba ot istîâb eder
beş kıt‘a çayır ve yetmiş sekiz keyl tohum istîâb eder
dört kıt‘a tarlaları müştemil bir kıt‘a mülk çiftliklerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkleri olup
Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Çatalca nâhiyesinde vâkı‘ Çanakcı çiftliği dinmekle arîf etrâf-ı erbaası yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
[58b] Hazretlerinin arsası merhûm Sultan Bayezid-i
Veli vakfına senevî iki bin iki yüz akçe mukātaat-i
zemîn ile ber-mûceb-i temessükât tasarruflarında
olup, çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset
olunagelen bir tarafdan kestânelikden meşe kütüğüne mürûr edüp araba yoluna ve andan Pınarlık içinde
mevzu‘ olan taşa varıp ba‘dehû Aktoprak nâm mahalden Karaçalı ve Göktaş ve Eskibend’e andan Halid
Bey hendeği ve bostânı ve kara makberesine varıp
doğru Karaağaç’a ondan

58a - 57b

[59a] Göktaş’ı geçip İncelik ve Kızıl yerlerden mürûr
edüp sırtca dere başında olan araba yoluna varıp Yenice karyesi sınırıyla Keçi emîresi ve Araba yolu ile
mürûr edüp Arslancı mezarına varıp andan derece
doğru Aktoprak›dan Deve Yurdu nâm mahalli geçip
Ayvatlı karyesi tarafından olan meşe kütüğüne varınca işbu hudûd-i mezkûr dâhilinde tahmînen altı yüz
keyl tohum istîâb eder tarla ve kestânelik mer‘asında
tahmînen altı keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla

59a - 58b
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[59b] ve Örçünlü mer‘asında tahmînen dört keyl
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine kestânelik
mer‘asın[d]a tahmînen beş keyl tohum istîâb eder bir
kıt‘a tarla ve yine mer‘a-yı mezkûrda tahmînen yedi
keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve yine mer‘ayı merkūmda mezarlıkda tahmînen elli keyl tohum
istîâb eder bir kıt‘a tarla ki cem‘an altı yüz yetmiş iki
keyl tohum istîâb eder tarlalarıyla tahmînen kırk araba ot istîâb eder bir kıt‘a çayır ve dört dönüm mikdârı
harman yeri
[60a] ile mahdûd ve derûnunda kâin: fevkānî iki bâb
oda ve bir sofa ve fevkānî bir anbar ve tahtında üç göz
anbar ve etrâf-ı erbaadan taş duvarlı bir yulaf anbarı
ve bir bâb çiftci mahzeni ve bir matbah ve önünde
sâyebend ve bir bâb çoban odası ve bir bâb sığırtmaç
odası ve tavuk kümesi ve bir tokat ta‘bîr olunur mahal ve önünde sundurma ve ittisâlinde bir kebîr ahur
ve bir bâb kebîr samanhâne ve önünde bir kebîr sundurma ve ittisâlinde bir öküz ahırı ve bir manda
[60b] ahırı ve bir malak ahırı ve önünde sundurma ve
çit havlulu aruluk ve mahzen önünde sundurma Ve
iki dönüm mikdârı bir kıt‘a kürûmî mülk bağı müştemil bir bâb mülk çiftlikleri ile. Yine çiftlik-i mezkûr
derûnunda mevcûd: iki yüz otuz iki keyl hınta ve yüz
yetmiş keyl şaîr ve iki yüz elli üç keyl yulaf ve üç yüz
kantar saman ve on araba otluk ve on iki keyl burçak
ve sekiz keyl keten tohumu ve beş re’s orta yaşlı kara
sığır öküzü ve def ‘a dört re’s

60a - 59b

[61a] kara sığır öküzü ve on altı re’s bir buçuk yaşında kara sığır danası ve üç re’s manda öküzü ve on
sekiz re’s kara sığır ineği ve buzağı ve iki re’s kurâda
sığır ineği ve beş re’s üçer yaşında kara sığır düğesi
ve dört re’s üçer yaşında kara sığır tosunu ve altı re’s
manda ineği ve malak ve def ‘a bir re’s manda ineği ve
üç re’s ikişer yaşında manda düğesi ve on re’s kısrak
ve tay ve beş re’s üçer yaşında kısrak tay ve bir re’s üç
yaşında erkek tay ve bir re’s

61a - 60b
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[61b] kurâda kısrak ve def ‘a bir re’s kara sığır tosunu ve âlât-i çift ve evânî-i nühâsiyye ve eşyâ-yı sâire-i
mevcûde-i ma‘lûme-i memlûkelerini ve yine Vâlide-i
müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-huccet-i şer‘ıyye
şirâen yedlerinde mülk ve hakları olup vilâyet-i Rumeli’de Baba-yı Atîk kazâsına tâbi‘ Kara Halil karyesinde vâkı‘ bir tarafı sebzevât bağçesi ve bir tarafı câmi‘-i şerîf ve tarafeyni tarîk-ı âm ile mahdûd: fevkānî
dört bâb oda ve tarafeyni köşk ve tahtında sağīr ve
kebîr iki esb ahırı ve bir bâb tahtânî kahve odası
[62a] ve def ‘a iki bâb tahtânî oda ve dîvânhâne ve bir
sundurma ve iki kenîf ve ittisâlinde altı bâb tahtânî
oda ve bir kârgîr hamam ve bir sağīr porta kapusu
ve tahmînen bir dönüm mikdârı havlu ve dâhiliye
derûnunda bir bâb fevkānî oda ve tahtında bir oda ve
tahtânî iki bâb oda ve ortası hayât ve iki kiler ve def ‘a
bir bâb tahtânî oda ve bir matbah ve bir hamam ve
bir mikdâr havlu ve ittisâlinde dolablı iki kıt‘a sebze
bağçesi tahmînen on beş dönüm mikdârı
[62b] ve derûnlarında bağçevân odası ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb kebîr menzil ile Yine menzil-i mezkûr kurbunda vâkı‘ bir tarafı dere ve üç tarafı
tarîk-ı âm ile mahdûd: bir bâb nâzır odası ve odacı
odası ve altı göz anbar ve iki öküz ahırı ve bir sığır
sâyesi ve bir samanhâne ve bir porta ve hâriciyyede
harman yeri ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli
bağçe ve bir mikdâr bağ ve yirmi beş re’s kara sığır
öküzü ve yirmi iki re’s kısrak ve beş re’s kara sığır ineği ve tahmînen iki bin dönüm

62a - 61b

[63a] mikdârı arâzi ve tarla ve müştemilât-ı sâireyi hâvî Kara Halil çiftliği ta‘bîr olunur bir bâb kebîr
menzil ile yine mârru’z-zikr Kara Halil karyesinde
vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb bakkal dükkânı ile yine çiftlik-i mezkûra bir saat mesâfe-i baîd olan Hazinedar karyesinde vâkı‘ etrâf-ı
erbaası yine çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve
hırâset olunan tarla ile mahdûd dört göz su değirmenlerini ve yine devletlü Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i

63a - 62b
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[63b] hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup vilâyet-i Rumeli’de Yenişehir-i Fener’de Çatalca kazâsında vâkı‘ Davudlu çiftliği dinmekle arîf bir tarafdan
Vikala köprüsünden Vezir toprağına gelince ve diğer
tarafı Badracık yoluna gelince ve diğer tarafı Istasaki
pınarına gelince andan Zeyand Boğazı’na gelince andan Çuka nâm mahalle gelince andan Yolca Makrine
köprüsüne gelince andan Deli Hasan nâm mahalle
gelince andan Platanaki nâm mahalle gelince andan
Kanapiçe nâm mahalle gelince Latortsun’a(?) gelince
andan
[64a] Yolca Agoryani köprüsüne gelince andan İstodomrod köşesine varınca bu hudûd ile mahdûd:
elli çifte mütehammil arâzi ve derûnunda bir bâb
fevkānî subaşı konağı ve bir anbar-ı kebîr ve bir bakkal dükkânı ve bir bâb hân ve panayır yerinde otuz
bâb dekâkîn ve elli bâb çiftci hâneleri ve elli bâb samanhâne ve yirmi beş bâb kirâcı menâzili ve bir kışlak ve elli aded harman yeri ve pazar yeri ve bir kıt‘a
dalyan-i mâhîyi müştemil bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin
64a - 63b

[64b] bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkleri
olup mârru’z-zikr Çatalca kazâsında vâkı‘ Uzuncaova
çiftliği dinmekle arîf bir tarafdan Karalar deresi hudûdu olan hendekden Âhariyanlı toprağına varınca
andan Bekirler çiftliğinden Nemaki tarlasına andan
Uzuncaova toprağı dâhilinde Karalar karyesinden
Bekir Beşe oğlundan alınan tarla hudûdu hendeğe
varınca andan yine Ahriyanlı toprağı ve Bekirlerden
Pithari çiftci tarlasına ve andan yine Uzuncaova toprağı
[65a] Karalar’dan Moralı’dan alınan tarla hudûdu
yine hendeğe varınca ve andan Ahriyanlı toprağı Bekir’den def ‘a Pithari çiftci tarlasına müntehî olunca
andan Uzuncaova toprağı ve Alamanaka çiftci tarlası
hudûdu hendeğe varınca ve andan Ahriyanlı toprağı
Bekirlerden Zengi Timur tarlasına müntehî olunca
ve andan Uzuncaova toprağı İstati çiftci tarlası hudûdu ve köprüye varınca ve andan yine Ahriyanlı toprağı Bekirlerden Prispor tarlasına

65a - 64b
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[65b] varınca ve andan Uzuncaova toprağı Prispor
tarlası hudûdu eski azmağa varınca ve andan Ahriyanlı toprağı Bekirler’in hâsıl havlusuna varınca ve
andan Uzuncaova’ya varınca hudûd eski hendeğe
varınca ve andan Bekirler’in toprağı harman yerleri ve andan Uzuncaova toprağı mer‘a-yı Uzuncaova
hudûdu bağları hendeğine varınca ve andan Bekirler toprağı ve Bekirler mer‘ası ve andan Uzuncaova
yolundan Prispor tarlasına hudûdu bağlar hendeğine
varınca ve andan
[66a] Bekirler toprağı bağlar kenarı Bekirlere varınca ve andan Uzuncaova toprağı İstatoci çiftci tarlası
bağlar hendeğinden Baba Galani ve Yorgaki tarlasından yukarı yola çıkınca ve andan Bekirler toprağı
hudûdu Pürnaz yoluna çıkınca ve andan Uzuncaova
toprağı andan hudûdu Pürnaz yolu ve yine Bekirler
toprağından Yorgaki çiftci tarlası ve andan Uzuncaova tarlası hudûdu Çukurtaş’a varınca ve andan bir
tarafı Alayaka toprağı çayır yeri ve bir tarafı Uzunca
[66b] ova toprağı hudûdu hendekden ve andan yine
Alayaka toprağı Todori tarlasına Bekirlerden ve andan Uzuncaova toprağı Karaçalı’ya varınca ve andan
yine Alayaka toprağı Tafo tarlası Bekirlerde ve bir
tarafı Uzuncaova hudûdu ve yine andan Alayaka ve
andan Vardarlı karyesinden Abdülfettah’dan alınan
tarla ve andan Uzuncaova toprağı Kosta çiftçi tarlasına müntehî olur. İşbu hudûd ile mahdûd: yirmi çifte
mütehammil arâzi derûnunda fevkānî subaşı konağı
ve kebîr anbar

66a - 65b

[67a] ve yirmi aded çiftci hâneleri ve yirmi aded samanhâne ve on altı aded kebîr kirâcı menzili ve bir
kışlak ve yirmi altı aded yurd yerleri ve kürûmlu bir
dönüm bağ ve Paşa karyesinde altı kıt‘a ve Uzuncaova toprağında sekiz kıt‘a ve Uzuncaova civârında
Cevfler kurbunda altı kıt‘a ve Hacı Ömer çiftliği kurbunda altı kıt‘a ki cem‘an yirmi altı kıt‘a yeri müştemil
bir bâb mülk çiftliğini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkleri

67a - 66b
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[67b] olup yine Çatalca kazâsında vâkı‘ Palama çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî: beş çifte mütehammil arâzi ve
beşer bâb çiftçi hâneleri ve beşer bâb samanhâne ve
beş aded yurd yerlerini müştemil bir bâb mülk çiftliklerini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülkü olup yine Çatalca kazâsında vâkı‘ Hamam-i atîk
çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî: beş çifte mütehammil arâzi
[68a] ve derûnunda bir anbar-ı kebîr ve beş bâb çiftci hâneleri ve beş bâb samanhâne ve on dokuz bâb
kirâcı hâneleri ve beş kıt‘a yurd yeri ve Çatalca kasabası kurbunda Kelender ismiyle müsemmâ bir kışlağı müştemil bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn
yedlerinde mülkü olup yine Çatalca kazâsında vâkı‘
Pürhanlı çiftliği dinmekle arîf bir tarafdan Gülbeğli
Beğzâde tarlasından eski değirmene varınca andan
yine Gülbeğli
[68b] tarafında Karaniye nâm mahalle varınca andan Elhanlı çiftliğinden Mermer dimekle ma‘rûf mahalden Alboya Kavak nâm mahalle varınca andan
Tavşan Ovası sınırı Kubbe dimekle ma‘rûf mahalle
varınca andan yine Tavşan Ovası sınırından Eski
Kale’ye varınca andan Aydo[ğ]muşlu Tepe dimekle
ma‘rûf mahalle varınca bu hudûd derûnunda: on iki
çifte mütehammil arâzi ve subaşı konağı ve bir kebîr
anbar ve on iki bâb çiftci hâneleri ve on beş bâb samanhâne ve on bir bâb kirâcı menzilleri ve bir kışlak

68a - 67b

[69a] ve on iki bâb yurd yerlerini müştemil bir bâb
mülk çiftliklerini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine Çatalca kazâsında
vâkı‘ Hacı Ömer ve Kara Hacılı dinmekle arîf bir bâb
çiftliğin hudûdu ibtidâ Akpınar nehrinden hurûc ve
ovaya cereyân eden Saçak ta‘bîr olunur su kenarınca
Ada ta‘bîr olunur mahalde bir tarafı Beypınarı çiftliği ve bir tarafı çiftlik-i Hacı Ömer toprağından dere
kenarınca

69a - 68b
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[69b] Mavle karşısında olan köprü ve yine dere kenarınca Şevketlü köprüsüne ve ordan bir tarafı Ahriyanlı toprağı ve diğer tarafı mezkûr Kara Hacılar toprağıdır andan yine dere kenarınca Çatal ta‘bîr olunur
mahalden bir tarafı Mezolar karyesi ve diğer tarafı
mezbûr Kara Hacılar toprağıdır ve andan yine dere
kenarınca İsmail Ağa köprüsünden bir tarafı Karalar karyesi toprağı ve bir tarafı mezbûr Kara Hacılar
toprağıdır andan dere kenarınca Tahtaköprü ta‘bîr
olunur Döşeme nâm mahalden
[70a] bir tarafı Kirci çiftliği toprağı ve taraf-ı âharı
mezkûr Kara Hacılar toprağıdır andan Cum‘a karyesine giden yola varınca bir tarafı Gurlu çiftliği toprağı
ve bir tarafı mezkûr Kara Hacılar toprağıdır andan
yol kenarınca Gurlu çiftliği karşısında Mavle nâm
mahal hizâsına varınca bir tarafı Gurlu toprağı çiftliği ve diğer toprağı Kara Hacılar toprağıdır andan
Küçük Ahmedli’nin çeltik harkına varınca bir tarafı
Gurlu toprağı ve taraf-ı âharı mezbûr Kara Hacılar
toprağıdır andan hark kenarınca dolaşup
[70b] Küçük Ahmedli›den Fırtına oğlunun tarlasına
varınca bir tarafı Küçük Ahmedli çiftliği ve bir tarafı
mezbûr Kara Hacılar toprağıdır andan mezkûr Saçak
suya varınca Hacı Ömer çiftliği ve Küçük Ahmedli
çiftliği ile mahdûd: kiremid pûşîdeli beş çiftci damı
ve beş bâb kiremid pûşîdeli samanlık ve üç bâb hâlî
çiftci hânesi ve dört bâb kiremid pûşîdeli kirâcı hâneleri ve iki bâb samanlık ve beş bâb saz pûşîdeli kaliveler ve fevkānî subaşı konağı ve ittisâlinde

70a - 69b

[71a] sağīr ve kebîr ve dört aded anbarı müştemil
bir bâb mülk kebîr çiftliklerini ve yine müşârun
ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup vilâyet-i
Rumeli’nde Badracık kazâsında vâkı‘ Orhan ve Kapaniçe çiftlikleri dinmekle şöhretine binâen tahdîd
ve tavsîfden müstağnî beş bâb damhâne ve altı bâb
samanhâne ve bir kârgîr kule maa ahur ve iki bâb
âsiyâb-ı dakīk ve bir bâb âsiyâb-i sûsen ve bir bâb
hân-ı kebîr ve iki bâb mağaza ve yüz

71a - 70b
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[71b] altmış yedi aded eşcâr-ı dut ve iki kıt‘a yonca
çayırını ve sekiz çifte mütehammil beher çifti altmışar dönümden yüz seksen dönüm mülk tarlaları
müştemil iki kıt‘a mülk çiftlikleri ile yine yedlerinde mülkleri olup derûn-ı çiftlikde mevcûd Badracık
kilesiyle: yüz kırk yedi keyl hınta ve on altı keyl şaîr
ve sekiz re’s öküz ve bir re’s merkeb ve iki kovan ve
eşya-i sâire-i mevcûde-i memlûkelerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülk
[72a] ve hakları olup yine Badracık kazâsında vâkı‘
Azermeni çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen
tahdîd ve tavsîfden müstağnî: bir bâb damhâne ve
bir bâb samanhâne ve kezâlik iki çifte mütehammil
yüz yirmi dönüm tarlaları müştemil bir bâb mülk
çiftlik ile yine yedlerinde mülkleri olup derûn-ı çiftlikde mevcûd: Badracık kilesiyle üç keyl hınta ve on
iki keyl şaîr ve yirmi üç aded kovan ve eşyâ-i sâire-i
memlûkelerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn
[72b] yedlerinde mülk ve hakları olup yine Badracık kazâsında vâkı‘ Kornova çiftliği dinmekle kemâl-i
şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî üç
aded kulübe ve üç samanhâne ve üç çifte mütehammil
yüz seksen dönüm tarlayı müştemil derûnunda mevcûd yine yedlerinde mülkleri olan yetmiş keyl Badracık hınta ve altı keyl şaîr ve kırk beş guruş nukūd-i
mevcûdesini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve
hakları olup yine Badracık kazâsında vâkı‘ Halimodi

72a - 71b

[73a] çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî on altı damhâne ve on altı
bâb samanhâne ve bir şerbethâne ve beş yüz aded eşcâr-ı dut ve bir bâb âsiyâb ve on iki dönüm bağ ve
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-mikdâr tarlaları müştemil bir
bâb mülk çiftlikleri ile yine yedlerinde mülkleri olup
derûn-ı çiftlikde mevcûd: kırk keyl Badracık hınta ve
bir keyl şaîr ve elli beş guruş nukūd-ı mevcûdesini Ve
yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup

73a - 72b
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[73b] yine Badracık kazâsında vâkı‘ Bürgansız çiftliği
dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî: iki bâb kulübe ve on altı keyl Badracık
hınta ve otuz dönüm arâziyi müştemil bir bâb mülk
çiftliğini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve
hakları olup yine mârru’z-zikr Badracık kazâsında
vâkı‘ Koçofelani çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine
binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî: dört bâb damhâne ve iki çifte mütehammil yüz yirmi dönüm mülk
[74a] arâziyi müştemil bir bâb mülk çiftlik ile derûnunda mağrûs yüz seksen yedi aded eşcâr-ı dut ve
otuz aded kovan ve yirmi keyl hınta ve yedi buçuk
keyl şaîr ve yirmi dört guruş nukūd-i mevcûdesini ve
yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup
yine mârru’z-zikr Badracık kazâsındâ vâkı‘ Çeribaşı
çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî bir bâb kule ve üç damhâne ve üç
çifte mütehammil yüz seksen
[74b] dönüm mülk arâziyi müştemil bir bâb mülk
çiftliklerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk
ve hakları olup yine mârru’z-zikr Badracık kazâsında
vâkı‘ Peço çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen
tahdîd ve tavsîfden müstağnî: beş bâb damhâne ve
beş bâb samanhâne ve altı dönüm bağ ve kırk aded
eşcâr-ı dut ve Diho karyesinde ba‘zı mevâzı‘da Velaçko ta‘bîr olunur mülk arâziyi müştemil bir bâb mülk
çiftlik ile çiftlik-i mezkûr derûnunda mevcûd yine
kendi

74a - 73b

[75a] mülkleri olan yirmi keyl hınta ve sekiz keyl şaîr
ve altmış guruş nukūd-i mevcûdesini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine mârru’z-zikr Badracık kazâsında vâkı‘ Pilavraha çiftliği
dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî: iki bâb mağaza ve üç bâb damhâne ve
iki bâb samanhâne ve kırk yedi dönüm bağ ve çiftlik-i
mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunan İnetomata ta‘bîr olunur elli iki

75a - 74b
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[75b] dönüm arâziyi müştemil bir bâb mülk çiftlik
ile çiftlik-i mezkûr derûnunda mevcûde yine yedlerinde mülkleri olan on sekiz kovan ve yüz elli guruş
nukūd-i mevcûdesini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine mârru’z-zikr Badracık
kazâsında vâkı‘ Ayı Sustu çiftliği dinmekle kemâl-i
şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî: üç
bâb damhâne ve üç samanhâneyi müştemil bir bâb
mülk çiftlik ile derûnunda mevcûd
[76a] yine yedlerinde mülkleri olan otuz altı keyl
hınta ve on keyl şaîr ve yirmi sekiz aded eşcâr-ı dut
ve altmış beş guruş nukūd ve altı yüz re’s ağnâm ve
seksen re’s keçi ve otuz aded mülk kovanını ve yine
Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine
mârru’z-zikr Badracık kazâsında vâkı‘ Azososti çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî: on aded damhâne ve on üç aded
samanhâne ve bir kışlak ve tahmînen üç yüz
[76b] keyl tohum istîâb eder mülk tarlaları müştemil
bir bâb mülk çiftlik ile çiftlik-i mezkûr derûnunda
ma‘lûmü’l-esâmî reâyâ zimmetlerinde yirmi keyl-i
Badracık tohumluk hınta ve yüz seksen keyl-i Badracık mezrû‘ hıntasını ve derûn-ı Badracık’da vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk debbağhâne ve üç bâb mülk dükkânlarını ve yine Badracık kazâsında Marilo nâm karyede vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd derûnunda mülk bağ ve bağçe ve tarla
ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk menzilini

76a - 75b

[77a] ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup Cezâyir-i Bahr-i Sefîd’den Mora cezîresinde
vâkı‘ Arslan Ağa çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Bedimah deresi ve diğer tarafı Yeyelice deresi ve âhar
tarafı Küçük Mani hudûdu ve taraf-ı râbii Bali Ağa
çiftliği hudûduyla mahdûd ve mümtâz tahmînen iki
bin dönüm mikdârı arâzi üzerinde bir kıt‘a kârgîr
âsiyâb-i dakīk ve beş bin yedi yüz altmış sekiz aded
eşcâr-ı dut ve müştemilât-ı sâireyi

77a - 76b
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[77b] hâvî bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Cezâyir-i
Bahr-i Sefîd’den Midilli cezîresinde Kalonya kazâsında Ayamotya toprağında Acı Mano nâm mahalde
vâkı‘ bir tarafı Acı Katu deresi ve bir tarafı bağçeler
kurbunda sağīr dereye müntehî ve bir tarafı yukarı ve
ba‘zan İskender Mustafa zeytinliği ve Koz ve Tepeci
sürü Hüseyin Beşe zeytinliği ve taraf-ı râbii dere ile
mahdûd bağçeye müntehî olup işbu hudûd ile mahdûd mahal derûnunda cümlesi bir mahalde mahlût
olup: Berber Mustafa zeytinliği ve İstramato kızı zeytinliği ve Bıyıklı oğlu zeytinliği
[78a] ve Halemini nâm mahalde Dimitraki zeytinliği
ve Pavmen nâm mahalde Kumru oğlu kızı zeytinliği
ve Pağmen nâm mahalde Kürkcü oğlu kızı zeytinliği
ve yine mahall-i mezkûrda Keşiş oğlu uşakları zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda İstadi kızı zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Gömlek karyeli Kürkcü zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Anamotyalı
zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Gömlek karyeli
Acı Anton kızı zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda
Pamukcu oğlu zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Anamotyalı Osman zeytinliği ve yine mahall-i
mezkûrda Gömlek

78a - 77b

[78b] karyeli Derdar oğlu zeytinliği ve yine mahall-i
mezkûrda Manok zimmî zeytinliği ve yine mahall-i
mezkûrda Gömlek karyeli Pamukcu Dimitri zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Gömlek karyeli Reis
oğlu zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Deli Mihal oğlu zeytinliği ve yine mahall-i mezkûrda Gömlek karyeli Acı Papas kızı zeytinliği ve yine mahall-i
mezkûrda Yorgi Kethudâ zeytinliği dimekle arîf zeytin bağçesi ki hudûd-i mezkûr dâhilinde vâkı‘ cem‘an
yirmi kıt‘a mülk zeytin bağçelerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i
hümâyûn
[79a] yedlerinde mülk ve hakları olup yine mârru’z-zikr Kalonya kazâsı derûnunda Kotamya deresinde vâkı‘ etrâf-ı erbaası taş duvar ile muhât harem
ta‘bîr olunur ma‘lûmü’l-hudûd mahal derûnunda
kâin: Yanaki Kalfa uşakları zeytinliği ve Samatya Noduka zeytinliği ve Dimelik tarla dimekle meşhûr bir
kıt‘a mülk kebîr tarlasını ve dere içinde Anamotyalı
Papas zeytinliği ve Yamandi zeytinliği ve yine dere
içinde Katrancı oğlu zeytinliği ve Yorgi uşakları zeytinliği ve Belahanda oğlu kızı zeytinliği ve Mahzen ve
Kuşbaz oğlu zeytinliği
79a - 78b
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[79b] ve İspironlu Karanfil zeytinliği dinmekle arîf
dokuz kıt‘a mülk zeytinlik ve bir kebîr mülk tarla ve bir mülk mahzenini ve yine bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülkleri olup kazâ-i mezkûrda Kotamya bağçesi derûnunda mârru’z-zikr harem
taşrasında kâin ma‘lûmü’l-hudûd mahal derûnunda
vâkı‘ derede: Bıyıklı kızı zeytinliği ve Cum‘alı Ahmed
Çelebi zeytinliği ve yine derede Boşnak oğlu zeytinliği ve yine derede Pilaçik oğlu zeytinliği dinmekle
arîf cem‘an dört kıt‘a mülk zeytin bağçelerini ve yine
kazâ-i mezkûr derûnunda Gramiye
[80a] nâm mahalde cümlesi bir mahalde olarak çiftlik civârında vâkı‘ Gömlek karyeli Memiş zevcesi
zeytinliği ve Kilavda oğlu zeytinliği ve kebîr çiftlik
kurbunda etrâfı duvarlı bir bâb mülk zeytinlik ve
mülk dağlarını ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda
Anamotyalı Dimitraki zeytinliği dimekle ma‘rûf zeytin bağçesi ve bağ ve etrâf-ı erbaası harem ve Hanife Hatun zeytinliği ve harem taşrasında zeytinlik ki:
cem‘an yedi kıt‘a mülk zeytin bağçelerini ve mülk bir
kıt‘a bağ ve mülk dağlarını ve yine Vâlide-i müşârun
ileyhâ hazretlerinin

80a - 79b

[80b] bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve
hakları olup yine Kalonya kazâsında Piraşla ve Fesleke karyeleri toprağında vâkı‘ Piraşla karyesinde
Ayı Nikola zeytinliği dimekle ma‘rûf zeytin haremi
ve Fesleke›de ve Derse toprağında Lagande deresinde Akla nâm mahalde kâin mülk zeytinlik ve mülk
bağçe ve âsiyâb-i revgan ki işbu zeytinlik derûnunda
başka olarak Ağzine karyesi câmii vakfı olan on sekiz
aded zeytin eşcârından mâadâ kendi mülkleri olan
sâir eşcâr ve bağçe ve mülk âsiyâbını ve yine kazâ-i
mezkûr derûnunda
[81a] kâin her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât
ve ma‘lûmü’l-kıta‘ cümlesi mülkleri olan çiftlikât ve
tarla ve bağçe ve âsiyâb ve emlâk-i sâire-i ma‘lûmelerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları
olup yine mârru’z-zikr Kalonya kazâsında Kotamya
deresinde kâin hâriciyye ve dâhiliyeli ve mâ’-i cârî ve
müştemilât-ı sâire-i ma‘lûme-i hâvî ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât: bir bâb kebîr çiftlikleri ile derûnunda vâkı‘ bir bâb âsiyâb-i revgan ve tahmînen otuz
dönüm mikdârı

81a - 80b
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[81b] bir bâb bağçe-i cedîd ve kurbunda vâkı‘ tahmînen elli dönüm harman tarlası ve def ‘a yirmi dönüm
harman tarlası ve çiftlik-i mezkûra tâbi‘ İbrahim
Ağa tarlası kurbunda Motda oğlu tarlası dinmekle
arîf dört dönüm tarla ve Çökye’de Kuşbaz kızı tarlası
dimekle ma‘rûf yedi buçuk dönüm mikdârı tarla ve
yine Çökye’de vâkı‘ Harâmî Pelişaş tarlası dinmekle
arîf dört dönüm tarla ve Çay başında Setmer kurbunda Emersora nasrâniyye tarlası dinmekle arîf on iki
buçuk dönüm tarla ve Cum‘alı çayı başında Dokac
[82a] Kaladin tarlası dimekle arîf beş dönüm tarla ve
Çenber tarlası kurbunda Manko tarlası dinmekle arîf
dört dönüm tarla ve Aya Posturd Uzun oğlu Anton
tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve Setmer kurbunda İsterati tarlası dinmekle arîf on dönüm tarla
ve yine Setmer kurbunda ve Düz oğlu Duka tarlası
dimekle arîf on dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Dakyalı Kazı oğlu Dokac tarlası dinmekle arîf beş
dönüm tarla ve Haramiyeli Sivasnos tarlası
[82b] dinmekle arîf dört dönüm tarla ve Çökye’de
Dakyalı Papas oğlu tarlası dinmekle arîf beş dönüm
tarla ve def ‘a Çökye’de Papas oğlu tarlası dinmekle
arîf beş dönüm tarla ve yine Çökye›de Avşar oğlu tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla Vali Banidekani(?)
zimmî tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ve yine
Setmer kurbunda Fotana oğlu Ustul tarlası dinmekle
arîf dört dönüm tarla ve yine Çökye›de Dahyalı Mosna kızı tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve yine

82a - 81b

[83a] Setmer kurbunda Kula oğlu tarlası dinmekle arîf altı dönüm tarla ve yine Çökye’de Haramiyeli
Emersode tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve
yine Çökye’de Haramiyeli Komurokac Kumru tarlası
dinmekle arîf on beş dönüm tarla ve yine Şevketlü
tarla kurbunda Yapsaki Uluç oğlu tarlası dinmekle
arîf iki buçuk dönüm tarla ve İbrahim Ağa tarlası
kurbunda İsterati Dukaç tarlası dinmekle arîf sekiz
dönüm tarla ve yine Çökye›de Dakyalı Pramora kızı
tarlası dinmekle arîf
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215

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[83b] iki dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Yoncacı Kefere tarlası dinmekle arîf on yedi buçuk dönüm tarla ve yine Çökye’de Kumlanos zimmî tarlası
dinmekle arîf üç dönüm tarla ve yine Çökye’de Yorgi
İstemat tarlası dinmekle arîf üç dönüm tarla ve yine
Çökye’de Kolyoz oğlu tarlası dinmekle arîf bir buçuk
dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Dakyalı Palina kızı tarlası dimekle arîf iki buçuk dönüm tarla ve
yine Çökye’de Aci Mali oğlu tarlası dinmekle arîf altı
dönüm tarla ve yine Çökye›de vâkı‘ Kortona
[84a] zevcesi tarlası dinmekle arîf iki buçuk dönüm
tarla ve yine Çökyeli İpşirci oğlu Dimitri tarlası dinmekle arîf yedi dönüm tarla ve yine Çökye’de Piramore kurbunda Cizyakoz tarlası dinmekle arîf üç
dönüm tarla ve yine Çökye’de Harami Yeri Aci Dimitri kızı Maloka tarlası dinmekle arîf üç dönüm
tarla ve yine Setmer kurbunda Çilarhaniye’de Eşgali
oğlu uşakları tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla
ve yine Çökye›de Kula oğlu kızı Emerson tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve yine Setmer
[84b] kurbunda Likavid oğlu kızı tarlası dinmekle
arîf on dönüm tarla ve yine Çökye›de Çeplako kızı
tarlası dinmekle arîf iki dönüm tarla ve yine Setmer
kurbunda Dokac Kodan oğlu tarlası dinmekle arîf
üç dönüm tarla ve yine Çökye›de Kuşbaz kızı tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ve yine Çökye›de
Labro kızı tarlası dimekle arîf iki dönüm tarla ve yine
Çökye›de Kalaycı kızı Zenke tarlası dimekle arîf iki
dönüm tarla ve yine Çökye›de İsterati oğlu Yanaki
tarlası dinmekle arîf on

84a - 83b

[85a] üç dönüm tarla ve yine Çökye›de Enleve değirmeninde Lambro tarlası dinmekle arîf beş dönüm
tarla ve yine Setmer kurbunda Molla İlyas tarlası
dinmekle arîf yirmi dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Hacı Salih tarlası dinmekle arîf dokuz dönüm
tarla ve yine Çökye›de Yorgi oğlu Mani tarlası dinmekle arîf on altı dönüm tarla ve yine Söğenki tarla
kurbunda Yapya Tade tarlası dinmekle arîf yirmi iki
buçuk dönüm tarla ve yine Cum‘alı cânibinde Hacı
Alemdar tarlası dinmekle

85a - 84b
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[85b] arîf otuz dönüm tarla ve yine Tarban Dede İskarit oğlu kızı tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ve
yine Tuzla civârında ma‘lûmü’l-aded cebel ve tarla ve
yine Kamyor çiftliğinde Çukur tarla civârında Kaka
Ara dinmekle arîf on iki buçuk dönüm tarla ve yine
Cum‘alı cânibinde İbrahim Ağa tarlası dinmekle arîf
yirmi sekiz dönüm tarla ve yine mahall-i mezkûrda
Kafle tarlası dinmekle arîf yirmi dönüm tarla ve yine
Çökye’de Bıyıklı oğlu Yorgi tarlası dinmekle arîf altı
buçuk dönüm tarla ve yine mahall-i mezkûrda Çenber tarlası dinmekle arîf
[86a] yüz dönüm tarla ve yine Çalka’da Derako tarlası dinmekle arîf on iki buçuk dönüm tarla ve yine
Çalka’da Emir Sude Kumru oğlu kızı tarlası dinmekle
arîf iki dönüm tarla ve yine Çökye’de Balta oğlu Mihal kızı tarlası dinmekle arîf beş dönüm iki parça tarla ve yine Praşle’de Brancur’da Çayırlık tarla dinmekle
arîf on dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Yorgi
Peyoran tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ve yine
Çökye’de Berber zevcesi Maron tarlası dinmekle arîf
üç dönüm tarla ve yine
86a - 85b

[86b] İskibarta Yerine kurbunda Moyter tarlası dinmekle arîf üç buçuk dönüm tarla ve yine Ayı Amoştoliden Yağdane İsterati tarlası dinmekle arîf iki
buçuk dönüm tarla ve yine Ayı Apostolide Mihal tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve yine Papiye’de
Haydar İlyas kurbunda Aleksandri tarlası dinmekle
arîf üç dönüm tarla ve yine Kaçepeli’de Yorgi uşaklarının harem tarlası dinmekle arîf iki buçuk dönüm
tarla ve yine Çeplarhan’da Dalid tarlası dinmekle arîf
dört dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Yorgi zevcesi tarlası
[87a] dinmekle arîf on sekiz dönüm tarla ve yine
Benfeş kurbunda Parpano tarlası dinmekle arîf altı
dönüm tarla ve yine Setmer kurbunda Keşiş oğlu
zevcesi tarlası dinmekle arîf otuz iki dönüm tarla ve
yine Setmer kurbunda Arpanalı Ahmed Beşe tarlası dinmekle arîf dört dönüm tarla ve yine Arpana’da
Çiçekli Tarla dinmekle arîf on dönüm tarla ve yine
Kalamıh’da beş dönüm tarla ve yine on altı dönüm
Halka tarlası ve yirmi dönüm Kara Evle tarlası ve
Karlıya tarlasıyla râhiblerden mübâdele olunan Oda
deresinde

87a - 86b
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[87b] olan ma‘lûmü’l-mikdâr mer‘a ve yine Setmer
kurbunda Hacı İlyas zevcesi tarlası dinmekle arîf on
beş dönüm tarla ve yine Eşrote kurbunda köprü başında dere sınırında bir bâb bağçe ve Arpanyesonlu
Halil Ağa bağçesi kurbunda bir bâb bağçe ve yine Arpanye’de Hacı Alemdar bağçesi dinmekle arîf bir bâb
bağçe ve kebîr çiftlik kurbunda bir bâb âsiyâb-ı dakik
ve yine çiftlik kurbunda def ‘a bir bâb âsiyâb-ı dakik
ve yine Kebîr çiftlik kurbunda Kalmalo değirmeni
dinmekle arîf bir bâb değirmen ve Praşle karyesinde
Emrudluk nâm mahalde bir bâb âsiyâb-i
[88a] dakīk ve Praşle karyesinde bir kebîr kule ve
yine Praşle karyesinde palamutluk ve mer‘a ve bir
kıt‘a karye bağçesi ve Digaman bağçesi dinmekle arîf
bir bâb bağçede cem‘an seksen yedi kıt‘a mülk tarla ve
âsiyâb ve bağçe ve mer‘aları müştemil bir bâb mülk
kebîr çiftliklerini ve yine Vâlide-i müşârun ileyhâ
hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde
mülk ve hakları olup yine kazâ-i mezkûr derûnunda
dağ içinde vâkı‘ Âyetli ve Ahlat ovası çiftliği dinmekle
kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî derûnunda: bir kule ve bir dam ve bir kahve

88a - 87b

[88b] hâneyi müştemil bir bâb çiftliğini ve yine
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine mârru’z-zikr Kalonya kazâsında vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât ve ma‘lûmü’l-kıta‘ mülk çiftlikât ve tarla ve tarla ve emlâk-i sâire-i
ma‘lûmelerini ve yine Kalonya kazâsında Mütevelli
oğlu dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî bir kıt‘a mülk çiftliğini ve yine
çiftlik-i mezkûr civârında vâkı‘ Koru sırtı ve Aya
Mürd tarlası dinmekle arîf doksan dönüm mikdârı
bir kıt‘a mülk tarlalarını ve yine çiftlik-i mezbûr karşısında Abdurrahman
[89a] Ağa tarlası dinmekle arîf bir tarafı çay ve bir
tarafı deryâ ve bir tarafı Tokat›a varınca bu hudûd ile
mahdûd iki yüz dönüm mikdârı bir kıt‘a mülk tarlalarını ve yine mahall-i mezkûr civârında Abdurrahman Ağazâde çiftliği dinmekle arîf ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât bir bâb mülk çiftliğini ve yine çiftlik-i
mezkûr civârında vâkı‘ bir tarafı deryâ ve bir tarafı
Kaşarya ormanı ve bir tarafı Erzun deresi ve taraf-ı
râbii Mütevelli oğlu çiftliğine müntehîdir bu hudûd
derûnunda ma‘lûmü’l-kıta‘ mülk tarla ve zeytin eşcârını ve yine çiftlik-i mezbûr civârında Fesleke nâm
mahalde deryâ
89a - 88b

218

9 Temmuz 1795 Tarihli Vakfiye

[89b] kenarında vâkı‘ Yerleve çiftliği dinmekle
kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî ve derûnunda fevkānî ve tahtânî büyût-i adîde ve mâ’-i câriyi müştemil bir bâb mülk çiftliğini ve
yine çiftlik-i mezkûr civârında kâin ma‘lûmü’l-hudûd tahmînen seksen dönüm mikdârı bir kıt‘a mülk
tarlalarını ve yine çiftlik-i mezkûr civârında kâin
her biri ma‘lûmü’l-hudûd on kıt‘a mülk bağlarını
ve yine mârru’z-zikr Fesleke›de Borohonde karyesi kurbunda Yerleve çiftliği hâricinde vâkı‘ Madran
Ahmed Ağa bağçesi dinmekle arîf ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât
[90a] bir kıt‘a mülk bağçesini ve yine Fesleke’de Boğaz ağzında Praşle sınırında vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-kıta‘ mülk tarla ve mer‘alarını ve yine Praşle ve
Bolihande karyeleri topraklarında Orgalı dimekle
ma‘rûf ve Berdak Ahmed ve Mustafa tarlaları dimekle ma‘rûf ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-kıta‘ mülk tarlalarını
ve yine Midilli kazâsında Gelenbe karyesinde vâkı‘
bir tarafı Molla Ali zeytinliği ve bir tarafı Gazi Hasan
zeytinliği ve bir tarafı cibâl ile mahdûd bir kıt‘a mülk
zeytin bağçesini ve yine karye-i mezkûrede vâkı‘ bir
tarafı Feyzullah Ağa zeytinliği ve bir tarafı

90a - 89b

[90b] Emin Ağa zeytinliği ve bir tarafı Kalyoncu
Mehmed Ağa zeytinliği ve taraf-ı râbii tarîk-ı âm ile
mahdûd Hacı Hüseyin zeytinliği dinmekle arîf bir
kıt‘a mülk zeytin bağçesini ve yine karye-i mezkûrede
vâkı‘ bir tarafı Dalyalı oğlu Hasan Ağa zeytinliği ve
bir tarafı Birastcoğa Mili zeytinliği ve bir tarafı Anasolı Konstantin zeytinliği ve taraf-ı râbii tarîk-ı âm ile
mahdûd def ‘a Hacı Hüseyin zeytinliği dinmekle arîf
bir kıt‘a mülk zeytin bağçesini ve yine kazâ-i mezkûrda Büyük Dikmelik›de vâkı‘ bir tarafı Ayasoli Anaştaş oğlu Vasil zeytinliği ve bir tarafı
[91a] Pedili Ömer Ağa zeytinliği ve bir tarafı Dümenli oğlu tarlası ve taraf-ı râbii tarîk-ı âm ile mahdûd
Seyyid Ömer Ağa zeytinliği dinmekle arîf bir mikdâr zeytinlik ve Gelenbe karyesinin Harem zeytinliği
ile sol tarafında atîk bağ yeri ve Büyük Harem içinde
atîk bağ yeri ki bâlâda zikr olunan emlâkini ve yine
Gelenbe karyesinde vâkı‘ bir tarafı Mehmed Ali Beşe
oğlu Molla Hüseyin bağçesi ve bir tarafı Ali Efendi
câmii vakfı zeytinliği ve taraf-ı râbii Bekir Ağa bağçesi ile mahdûd yine yedlerinde mülkleri olan Hacı
Hüseyin bağçesi dinmekle arîf bağçe
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[91b] ve ma‘lûmü’l-aded mülk zeytin eşcârını ve yine
Gelenbe karyesinde vâkı‘ bir tarafı Emsecizâde Mehmed Ağa ve bir tarafı Andetlik müste’ciri tarlası ve bir
tarafı Aya Nikola ve bir tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd
İbrahim Ağa bağçesi ve zeytinliği dinmekle arîf mülk
bağçe ve zeytinliği ve yine Gelenbe karyesinde vâkı‘
bir tarafı Bedli Ömer Ağa kerîmesi bağçesi ve bir tarafı imâm Osman Efendi bağçesi ve bir tarafı Bekir
Ağa bağçesi ve taraf-ı râbii tarîk-ı âm ile mahdûd
Deli Hüseyin bağçesi dimekle ma‘rûf mülk sebzevât
bağçesi ve mülk zeytin
[92a] eşcârını ve yine kazâ-i mezkûrda Balçık karyesinde vâkı‘ Kasban oğlu zeytinliği dinmekle arîf
ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a mülk zeytin bağçesini ve
yine kazâ-i mezkûrda İnoz karyesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk zeytin
değirmenini ve yine Gelenbe karyesinde vâkı‘ her
biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât iki bâb mülk
âsiyâb-ı revgan ve iki bâb mülk dakīk âsiyâbını ve
yine kazâ-i mezkûrda Lamin nâm mahalde kâin
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk dakîk
âsiyâbını ve yine mahall-i mezkûrda vâkı‘

92a - 91b

[92b] ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk
revgan-ı zeyt değirmenini ve yine Molova kazâsında
Esleme Toylu karyesinde vâkı‘: Hacı Yahya tarlası
dinmekle arîf on beş dönüm bir kıt‘a tarla ve el-Hâc
Yahya tarlası dinmekle arîf beş dönüm mikdârı bir
kıt‘a tarla Ve Kosko oğlu tarlası dimekle arîf on iki
buçuk dönüm bir kıt‘a tarla ve Nikola İskozza oğlu
tarlası dinmekle arîf on dönüm tarla ve Mihal Taradit
tarlası dinmekle arîf yedi buçuk dönüm tarla ve Lefter tarlası dinmekle arîf beş dönüm
[93a] tarla ve Kanlı Halil tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ve Yeniçeri tarlası dinmekle arîf yedi buçuk dönüm tarla ve Keleş tarlası dinmekle arîf yirmi
dönüm tarla ve Molla Yusuf tarlası dinmekle arîf beş
dönüm tarla ve Hacı Mehmed tarlası dinmekle arîf
yedi buçuk dönüm iki parça tarla ve Anamotyalı Çoban tarlası dinmekle arîf beş dönüm tarla ki cem‘an
on iki kıt‘a mülk tarlalarını ve yine Tere nâm mahalde
vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk
bakkal dükkânını ve yine Molova

93a - 92b
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[93b] iskelesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk bakkal dükkânını ve yine Molova
kazâsında Esleme Toylu karyesinde Balta Bayezid’de
vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb mülk
zeytin eşcârını ve yine Anamotya nâm mahalde vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd bir kıt‘a mülk mer‘a ve Ağra karyesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir
kıt‘a mülk bağçesini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin yedlerinde mülk
ve hakları olup, vilâyet-i Rumeli’de Yenişehir-i Fener
civârında Ermiye kazâsında vâkı‘ Haydarlı çiftliği
dinmekle arîf
[94a] bir tarafdan Kasımlı’dan Çatalca’ya giden yol
andan Başı Gölü andan Karadağ’a mezkûr Karadağ
başı andan Haydarlı toprağından yolca Kocaağaç’a
varınca andan Kocaağaç’ın Babaslık’da badem ağacına varınca andan Toğıca bağlarına varınca andan
Türkmeşli toprağından Toğıca bağlarını geçen derece koru ağaçlarına varınca andan hendekce Koca
Ömer’in meşeliğinden çıkınca Türkmeşli bağlarının
kenarına varınca andan Köleler’e ve andan Amrudluk ta‘bîr olunur Büyükdere’ye varınca bu hudûd ile
mahdûd on çifte mütehammil arâzi derûnunda

94a - 93b

[94b] fevkānî Subaşı konağı ve kebîr anbar ve on bâb
çiftci hânesi ve on bâb samanhâne ve beş bâb kirâcı
menzilleri ve on kıt‘a yurd yeri ve bir kıt‘a kışlak ve
Ermiye kazâsına tâbi‘ Toğıca bağlarında tahmînen iki
dönüm mikdârı bağ ve yine çiftlik-i mezkûra tâbi‘ ve
hudûd-i mezkûrdan hâric tahmînen dört keyl-i beledî tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve kezâlik tahmînen beş keyl-i İslambolî tohum istîâb eder bir kıt‘a
tarla ve Köleler tekyesi üstünde tahmînen dört keyl-i
İslambolî tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve diğer
[95a] Kasımlı toprağında taş havlulu tahmînen iki
beledî keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve diğer
Sarıdere nâm mahalde tahmînen dört keyl-i beledî
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve Lehcec tarlası ta‘bîr
olunur tahmînen yedi keyl-i beledî tohum istîâb eder
bir kıt‘a tarla ve diğer Koca Derviş ittisâlinde tahmînen iki keyl-i beledî tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla
ve sazlık ta‘bîr olunur tahmînen beş keyl-i İslambolî
tohum istîâb eder bir kıt‘a tarla ve diğer Bahşayid toprağında tahmînen beş keyl-i İslambolî tohum istîâb

95a - 94b
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[95b] eder bir kıt‘a tarlayı müştemil bir bâb mülk
çiftliklerini ve yine Ermiye kazâsında vâkı‘ Akkeçili
çiftlik dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî on çifte mütehammil: bir kıt‘a
arâzi ve derûnunda bir bâb subaşı konağı ve kebîr anbar ve on çiftci hânesi ve on bâb samanhâne ve beş
bâb kirâcı menzilleri ve on aded yurd yeri ve altı öküz
takımı ve bir kışlak ve üç dönüm bağ ve müştemilât-ı
sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Ermiye kasabası ittisâlinde kâin Ermiye çiftliği dinmekle
kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden
[96a] müstağnî altı çifte mütehammil arâzi ve bir subaşı konağı ve altı bâb çiftci hâneleri ve bir samanhâne ve altı aded kirâcı menzilleri ve altı kıt‘a yurd yeri
ve altı bâb battal kirâcı menâzili ve çiftlik-i mezkûr
ittisâlinde bir bâb menzil ve bir bâb bağçe ve dört dönüm bağ ve sâhil-i bahrda karagöz ta‘bîr olunur bir
kıt‘a bostân tarlası ve Hacı Molla›dan alınan bir kıt‘a
duhân tarlası ve Hacı Yusuf ’dan alınan bir kıt‘a diğer
duhân tarlasını müştemil bir bâb mülk çiftliklerini ve
yine vilâyet-i Rumeli’de Velesin kazâsına tâbi‘ Kaprine çiftliği

96a - 95b

[96b] dinmekle arîf bir tarafdan Sergi’ye karşı ve andan Efterye ve andan Koz yerine ve andan Urum yerine ve andan Keşiş tarlasına ve andan kuleye varınca
Kanalya’ya karşı andan Çankarı tepesine varınca andan Aded ovası kulübesine varınca andan Kakavi ve
Doğan tarlalarına müntehî hudûd andan İstol çukurundan Deli Halil karosundan Otur kışlasına müntehî andan Hacı Hıvadri ve andan Cühudliye karşı
Ahlat yerine varınca andan yaban incirine varınca
andan Eğrek yerine varınca andan Kırş tarlasına varınca ve andan Pleşkin’e varınca andan Şaşkale(?)
karyesinin
[97a] Ulah yerine ve andan kuleye karşı Metrepiçe’nin Bam yerine ve andan Çingene deliğine ve andan Lar tepesine andan Sevdaliye’ye andan İki yerine
müntehî Kara Kanosu’na andan Tişyani yakası ve
âhar oğlunun tarlasına müntehî bu hudûd ile mahdûd bir bâb çiftlikde mülkleri olan nısf hisse-i şâyialarını ve yine Velesin kazâsına tâbi‘ Tuzcular ta‘bîr
olunur kışlağın hudûdu Beşrefli karyesine karîb dere
içinde olan Karagel’e ve andan zikr olunan dereden
Karadere’ye varınca andan Özlerin dere kenarınca
zikr olunan dereden Kabaya’ya

97a - 96b
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[97b] varınca andan Karataş’a varınca andan Benaya
tarlasına andan yaylaya varınca işbu hudûd ile mahdûd bir bâb mülk kışlaklarını ve yine Velesin kazâsına tâbi‘ Karnova ta‘bîr olunmakla kemâl-i şöhretine
binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî bir bâb mülk kışlaklarını ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin yedlerinde mülk ve hakları olup vilâyet-i
Anadolu’da İznikmid kazâsına tâbi‘ Çepni karyesinde
bir aded ve Sapanca kasabasında iki aded ve Havâss-ı
refîa kazâsına muzâfa kasaba-i Hasköy’de Hamam iskelesinde bir aded ki her biri ma‘lûmü’l-hudûd dört
[98a] bâb göz taşı i‘mâl olunur kârhâne derûnunda
mevcûd yedlerinde şirâen mülk ve hakları olup bu
def ‘a her bir kârhânenin zikri âtî âlâtını senevî yüz
yirmi beşer guruşdan mecmûunu senevî beş yüz guruş müeccele ile zikri âti şürûtu hâvî gedik olmak
üzre ber-mûceb-i defter-i müfredât iki yüz ellişer
vukıyye iki aded kebîr nühâs kazgan ve on beşer vukıyye iki aded sağīr nühâs kükürt kazganı ve üç bin
vukıyye mâye-i nühâs ve yedi yüz vukıyye mâye içün
göz taşı ve bir kebîr kükürt havanı ve iki aded güğüm
ve iki demir kasac ve iki

98a - 97b

[98b] aded nühâs kürek ve iki kepçe ve iki süzgü ve
iki nühâs baltası ve bir varyoz ve elli aded fırın kapakları ve iki kantar ve iki kebîr ibrik ve dört aded
sac ve yirmi beş tencere ve iki kebîr ağaç havuz ve
elli aded ağaç tekne ve sâir âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i
mevcûde-i mezkûrelerini ve yine vilâyet-i Anadolu’da Koca Deresi nâm mahalde vâkı‘ etrâf-ı erbaası
Arab Uçurumu ve Doğan Burnu ve Çavuş oğlu Deresi ve Çaylıdere ve Yarlıdere çayırı kurbu ve Kayalıklı
ve Bıçkı ve Paylı Ayazma ile mahdûd her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât arsaları merhûm Sultan
Selim vakfına
[99a] senevî yüz on akçe mukātaa-i zemîn ile bâ-temessük tasarruflarında olan arsa üzerinde mebnî
yedi aded mülk karlıklarını ve yine vilâyet-i Anadolu’da Kütahya kazâsında Balıklı mahallesinde kâin
Yanık Saray arsası dinmekle arîf üç tarafdan tarîk-ı
âm ve bir tarafdan ba‘zan Ahmed Efendi konağı ve
ba‘zan Halil Ağa bağçesi ile mahdûd bundan akdem
icâre-i muaccele ve yevmî on beş akçe müeccele ile
âhara îcâr buyurdukları tûlen yetmiş beş ve arzan
altmış beş terbîan dört bin sekiz yüz yetmiş beş zirâ‘
mülk arsa-i hâliyelerini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
99a - 98b
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[99b] Hazretlerinin yedlerinde mülk ve hakları olup
vilâyet-i Anadolu’da Menteşe sancağında Bozöyük
kazâsında vâkı‘ bir tarafdan Çay Kavuşduğu mahal ve
bir tarafdan Bağdan Bileği ve bir tarafdan Gine ve bir
tarafdan Karabet işbu hudûd ile mahdûd Line çiftliği
dinmekle arîf hâriciyye ve dâhiliyesinde büyût-i adîde ve mehâzin ve iki bâb harâb konak ve yirmi re’s
öküz ve Zeytin karyesinde beş re’s öküz ve Ortakcı
ve Başkacı çiftlikleri arâzisinde altmış keyl mezrû‘
hınta ve Gökbelde’de Kara Memiş karyesinde ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zimmetlerinde altı re’s öküz
ve müştemilât
[100a] sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk çiftliklerini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin yedlerinde bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup kazâ-i mezkûrda vâkı‘ Gine
çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî derûnunda on iki re’s öküz ve yüz
öyrek ve Süzarmud’da(?) üç re’s öküz def ‘a yüz öyrekde on iki re’s camus ineği ve dokuz re’s buzağı ve
ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zimmetlerinde seksen
sekiz re’s öküz ve on beş re’s kısrak ve beş tay ve iki
ganem ve Ahur karyesinde

100a - 99b

[100b] ve Bayır karyesinde on sekiz re’s inek ve iki
boğa ve sekiz buzağı ve iki kara sığır ve yirmi üç öküz
ve Arık nâm mahalde on keyl mezrû‘ hınta ve on altı
keyl mezrû‘ şaîr ve Ahur karyesinde ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahmînen dört yüz on dönüm
beş kıt‘a tarla ve yine çiftlik-i mezkûr hudûdunda
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahmînen üç yüz
on dönüm üç kıt‘a tarla ve müştemilât-ı sâireyi hâvî
bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Vâlide-i müşârun
ileyhâ hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları
[101a] olup yine Menteşe sancağında Muğla kazâsında vâkı‘ Dökdük çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine
binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî derûnunda on
sekiz re’s öküz ve kırk keyl mezrû‘ hınta ve bir kıt‘a
harâb oda arsası ve bir harâb konak arsası ve çiftlik-i mezkûr hudûdu dâhilinde ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât iki yüz kırk dönüm on dokuz kıt‘a
mülk tarla ve Bağçe karyesinde ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât sekiz yüz dönüm otuz bir kıt‘a tarla
ve bir kıt‘a sebzevât bağçesi ve Soğukkapı nâm mahalde hâriciyye ve dâhiliyeli bir bâb konak ve kürûm
ve eşcârlı ma‘lûmü’l-hudûd
101a - 100b
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[101b] bir kıt‘a bağ ve def ‘a on altı keyl mezrû‘ hınta ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çifliklerini ve yine bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde
mülk ve hakları olup Menteşe kazâsında vâkı‘ Berkeseyke? çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen
tahdîd ve tavsîfden müstağnî ve derûnunda: on beş
re’s öküz ve bir dana ve ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler zimmetlerinde birer re’s tosun ve yirmi kovan ve
ma‘lûmü’l-esâmî kimesneler ma‘rifetleriyle dokuz
keyl mezrû‘ hınta ve on beş keyl mezrû‘ şaîr ve ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bin üç yüz on sekiz dönüm altmış beş kıt‘a
[102a] tarla ve Ula kazâsında ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât iki yüz on yedi dönüm on kıt‘a tarla
ve kürûm ve eşcârlı ma‘lûmü’l-hudûd on dönüm bir
kıt‘a bağ ve def ‘a çiftlik-i mezkûrda kırk keyl mezrû‘ hınta ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk
çiftliklerini ve yine bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup yine Menteşe sancağında
Gökâbâd kazâsında vâkı‘ bir tarafdan Karaçalı değirmeni ve bir tarafdan Çatlak ve bir tarafdan Çayboğazı
ve bir tarafı Namnam çayı işbu hudûd ile mahdûd ve
mümtâz çiftlik dâhilinde olan ve Muğla ahâlîlerinden
ba‘zı

102a - 101b

[102b] kesânın tarlalarından mâadâ yirmi beş re’s
öküz ve bir kısrak ve bir tay ve on keyl mezrû‘ hınta ve on sekiz keyl mezrû‘ yulaf ve ma‘lûmü’l-esâmî
kimesneler zimmetlerinde beş re’s rûşen camus ve
bir koşu mandası ve bir düğe ve üç tay ve çiftlik-i
mezkûrun dâhiliye ve hâriciyyesinde on bâb oda ve
müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliklerini ve
yine bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve
hakları olup Menteşe sancağında Köyceğiz kazâsında
vâkı‘ çiftlik-i Belevi maa Cum‘a alanı dinmekle arîf
bir tarafdan Sinor çeşme ve bir tarafdan
[103a] Hamid gediği ve bir tarafdan Hamzalı boğazı ve bir tarafdan Kalın Koz işbu mümtâz ve muayyen hudûd dâhilinde kâin yirmi sekiz re’s öküz ve
dört yüz seksen keyl mezrû‘ hınta ve iki yüz yirmi
sekiz keyl mezrû‘ şaîr ve yulaf ve bir kıt‘a âsiyâb ve
müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliklerini
ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretlerinin
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları
olup yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Karaman çiftliği
dinmekle arîf bir tarafdan Sinor Deresi ve bir tarafdan Sofiler Gediği ve bir tarafı Kulak ve bir tarafı
103a - 102b
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[103b] Üçpınar işbu mümtâz ve muayyen hudûd dâhilinde seksen altı re’s öküz ve altı yüz seksen dört
keyl mezrû‘ hınta ve iki yüz kırk keyl mezrû‘ şaîr ve
bir kıt‘a âsiyâb ve bir kıt‘a harâb bağ arsası ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliklerini ve yine
Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Köyceğiz çiftliği dinmekle
arîf bir tarafı Depe deresi ve bir tarafı Hisar Gözü
ve bir tarafı Yuvarlak Çalı ve bir tarafı deryâ işbu
mümtâz ve muayyen hudûd dâhilinde yirmi sekiz re’s
öküz ve yedi re’s camus ve yüz elli beş keyl mezrû‘
hınta ve yüz yetmiş bir keyl mezrû‘
[104a] yulaf ve kürekci ta‘bîr olunur bir kıt‘a âsiyâb
ve bir harâb âsiyâb arsası ve müştemilât-ı sâireyi hâvî
bir bâb mülk çiftliklerini ve yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Kulak ve Kalınkoz çiftliği dinmekle arîf bir
tarafdan Karaman ve bir tarafı Tahtacı ve bir tarafı
Kiras ve bir tarafı Tahtalı işbu mümtâz ve muayyen
hudûd dâhilinde yetmiş altı re’s öküz ve altı yüz yetmiş iki keyl mezrû‘ hınta ve yüz kırk dört keyl mezrû‘
şaîr ve bir kıt‘a âsiyâb ve Demirli karyesinde ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât kırk dönüm tarla ve
def ‘a iki re’s öküz ve yine mahall-i mezkûrda beş keyl

104a - 103b

[104b] mezrû‘ hınta ve on beş keyl mezrû‘ şaîr ve
müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Mergeni çiftliği dinmekle arîf bir tarafı deryâ ve bir tarafı dalyan ve bir
tarafı Yorunca ve bir tarafı Kızılyurd işbu mümtâz ve
muayyen hudûd dâhilinde: on altı re’s öküz ve otuz
bir keyl mezrû‘ hınta ve yirmi dört keyl mezrû‘ yulaf
ve müştemilât-ı sâireyi ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk
çiftliğini ve yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Depe arası
ve Dalyan çiftliği dinmekle arîf iki tarafı deryâ ve bir
tarafı Çengel
[105a] Kısığı ve bir tarafı Çakal Dağı işbu mümtâz
ve muayyen hudûd dâhilinde elli iki re’s öküz ve on
re’s camus ve üç re’s buzağı ve on re’s kara sığır ineği
ve yetmiş re’s güre camus ve on dört re’s dana ve seksen re’s güre kısrak ve yirmi beş re’s tay cem‘an yüz
beş re’s hayvanâtı müştemil bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Dine çiftliği dinmekle
arîf bir tarafdan Pohı ve bir tarafı Sarıyar ve bir tarafı
Menak ve bir tarafı Kızılbel işbu mümtâz ve muayyen
hudûd dâhilinde yirmi dört re’s öküz ve yüz doksan

105a - 104b
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[105b] sekiz keyl mezrû‘ hınta ve elli dört keyl mezrû‘ şaîr ve bir kıt‘a âsiyâb ve müştemilât-ı sâireyi hâvî
bir bâb mülk çiftliğini ve yine Köyceğiz kazâsında
vâkı‘ Doyarlar çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Küçük
Kemer ve bir tarafı deryâ ve bir tarafı Kızlan dağı ve
bir tarafı Kanarkaçak çayı işbu mümtâz ve muayyen
hudûd dâhilinde on dört re’s öküz ve iki re’s dişi camus ve kırk sekiz keyl mezrû‘ yulaf ve bir kıt‘a âsiyâb
ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Hamid çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Toparlar Kemeri ve bir tarafı
[106a] Menam Karaağaç’a ve bir tarafı Akçataş ve bir
tarafı Ekincek işbu mümtâz ve muayyen hudûd dâhilinde vâkı‘ yirmi altı re’s öküz ve on beş re’s camus ve
üç buzağı ve bir re’s celeb ve bir düğe ve yirmi re’s kara
sığır ineği ve on buzağı ve iki dana ve otuz re’s güre
kısrak ve beş tay ve bir re’s öğrek atı ve üç re’s uslu kısrak ve Çayhisar’da ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât
beş kıt‘a tarla ve otuz altı keyl mezrû‘ yulaf ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve yine
Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Eskere çiftliği dinmekle
106a - 105b

[106b] arîf bir tarafı Handebaz Dağı ve bir tarafı ırmak ve bir tarafı Karayaylak Kaşı ve bir tarafı Kabaklar sınırı işbu mümtâz ve muayyen hudûd dâhilinde
otuz yedi re’s öküz ve yüz elli altı keyl mezrû‘ hınta
ve doksan altı keyl şaîr ve bir kıt‘a bağ ve bir araba
ve dört re’s kara sığır ineği ve dört buzağı ve dört re’s
kısır inek ve Osmanlar karyesinde ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât iki dönüm bir kıt‘a tarla altı keyl
mezrû‘ hınta ve Kerte nâm mahalde ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât kırk dönüm tarla ve mahall-i
mezkûrda bir re’s öküz ve bir kıt‘a âsiyâb ve müştemilât-ı sâireyi
[107a] hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve yine Köyceğiz
kazâsında vâkı‘ Tahtacı çiftliği dinmekle arîf ma‘lûmü›l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb çiftlik ve derûnunda iki re’s öküz ve otuz keyl mezrû‘ hınta ve
Karaçay nâm mahalde beş keyl mezrû‘ hınta ve beş
keyl mezrû‘ şaîr ve Görenlik karyesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât tahmînen yetmiş dönüm tarla ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk
çiftliğini ve yine Menteşe sancağında Kiras kazâsında
vâkı‘ İlci çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Belakkavak ve
bir tarafı Sarıot gediği
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[107b] ve bir tarafı Depecik ve bir tarafı Sarıkavak ile
mahdûd yirmi re’s öküz ve elli dört keyl mezrû‘ hınta
ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Menteşe sancağında Pürnaz kazâsında vâkı‘ Kızılyurd ve Yorunca çiftlikleri dinmekle arîf bir tarafı
çay ve bir tarafı Kızılbel ve bir tarafı Okcular ve bir
tarafı deryâ ile mahdûd iki kıt‘a çiftlikler derûnlarında vâkı‘ kırk altı re’s öküz ve yüz elli yedi keyl mezrû‘
hınta ve otuz keyl mezrû‘ şaîr ve yirmi yedi re’s kısrak ve ikişer yaşında yirmi re’s tay ve yirmi dokuz re’s
öğrek
[108a] atı ve on yedi re’s buzağı ve on beş re’s düğe ve
altı re’s dana ve bir re’s kara sığır ineği ve beş re’s zenci
gulâm ve eşyâ-yı sâireyi hâvî iki kıt‘a mülk çiftliklerini ve yine Pürnaz kazâsında vâkı‘ Akçataş çiftliği
dinmekle arîf bir tarafı Kiras karyesi ve bir tarafı çay
ve bir tarafı dere Elaki burnu ve bir tarafı Kanber Ali
sarayı ile mahdûd otuz re’s öküz ve on iki keyl mezrû‘ hınta ve dört re’s camus ve bir re’s dana ve eşya-yı
sâire-yi ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve yine
Pürnaz kazâsında
108a - 107b

[108b] vâkı‘ Kargo çiftliği dinmekle arîf bir tarafı
deryâ ve bir tarafı Foça bir tarafı Koyoz ağzı ve bir tarafı Metrine gediği ile mahdûd dört re’s öküz ve otuz
keyl mezrû‘ hınta ve eşya-yı sâireyi hâvî bir bâb mülk
çiftliğini ve yine Pürnaz kazâsında vâkı‘ çiftlik-i Küre
maa Nif dinmekle arîf bir tarafı Yenibel ve bir tarafı
Çatal Gamı ve bir tarafı Başpınar ve bir tarafı kışlak
evleri ile mahdûd derûnunda beş re’s öküz ve on yedi
keyl mezrû‘ hınta ve eşyâ-yı sâireyi hâvî bir bâb mülk
çiftliğini ve yine Pürnaz kazâsında
[109a] vâkı‘ bir tarafı Mekri ve bir tarafı deryâ ve bir
tarafı Kargo ve bir tarafı Sisam gediği ile mahdûd
derûnunda dört re’s öküz ve dokuz keyl mezrû‘ hınta
ve altı keyl mezrû‘ şaîr ve eşyâ-yı sâire-i ma‘lûmeyi
hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve yine Pürnaz kazâsında
vâkı‘ İpecik çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Sara Karamuk ve Kalkitaş ve bir tarafı Kızılbel ve Aşk Evrani ve
bir tarafı çay kavuşduğu mahal ve bir tarafı Çortan ile
mahdûd derûnunda dokuz re’s öküz ve yüz yirmi keyl
mezrû‘ hınta ve kırk sekiz keyl mezrû‘ şaîr

109a - 108b
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[109b] ve kırk dört keyl mezrû‘ yulaf ve eşya-yı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliği ve yine Pürnaz kazâsında
vâkı‘ Çortan çiftliği dinmekle arîf bir tarafı Çatak deresi ve bir tarafı ma‘denler ve kum ve bir tarafı İpecik ve bir tarafı Ulucak ile mahdûd derûnunda yirmi
dört keyl mezrû‘ hınta ve yirmi dört keyl mezrû‘ şaîr
ve eşya-yı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve yine
Pürnaz kazâsında vâkı‘ Sükût çiftliği dinmekle arîf
bir tarafı deryâ ve bir tarafı Çörek dağı ve bir tarafı
Kiras karyesi ve bir tarafı çiftlik ile mahdûd derûnunda yirmi re’s
[110a] öküz ve otuz dört keyl mezrû‘ hınta ve yirmi sekiz keyl mezrû‘ şaîr ve on iki keyl mezrû‘ yulaf ve eşya-yı sâireyi hâvî bir bâb mülk çiftliğini ve
yine Menteşe sancağında Üzümlü kazâsında vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât üç yüz kırk dönüm
kırk bir kıt‘a tarlahâ ve yine mahall-i mezkûrda vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât otuz37 iki dönüm
üç kıt‘a bâğāt ve yine mahall-i mezkûrda otuz bir re’s
eşcâr-ı ceviz ve armud ve badem ve dört re’s öküz ve
yine Menteşe sancağında Ula kazâsında vâkı‘ bir tarafı Çetrilli ve bir tarafı deryâ ve bir tarafı

110a - 109b

[110b] Çubucak ve bir tarafı Kara Vasil Beli ve Mermeran hudûduna müntehî olup işbu hudûd ile mahdûd mahal derûnunda Hisarönü çiftliği dinmekle arîf
bir kıt‘a çiftlik ve öküz çiftliği dinmekle arîf bir kıt‘a
çiftlik ve Gelibolu çiftliği dinmekle arîf bir kıt‘a çiftlik
ve bir kıt‘a âsiyâb ve beş re’s öküz ve yetmiş sekiz keyl
mezrû‘ şaîr ve otuz üç keyl mezrû‘ çavdar ve altmış
üç keyl mezrû‘ yulaf ve eşyâ-yı sâireyi hâvî mülk çiftliklerini ve yine Menteşe sancağında nefs-i Muğla ve
Köyceğiz’de vâkı‘ her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât
[111a] bir kıt‘a hân-ı kebîr ve derûnunda doksan bir
bâb ma‘mûr oda ve on üç bâb harâb oda ve yine mahall-i mezkûrda bir kıt‘a diğer hân-ı kebîr ve derûnunda kırk yedi bâb ma‘mûr oda ve yirmi beş bâb
harâb oda ve iki bâb ekmekci dükkânları ve âhar on
yedi bâb dekâkîn ve üç kıt‘a harâb dekâkîn arsaları
ve şehirden hâric bir bâb harâb bağçe arsası ve bir
bâb sebze bağçesi ve emlâk-i sâire-i ma‘lûmelerini ve
yine Menteşe sancağında Ula kazâsında vâkı‘ her biri
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb
D.1452’de metinde yazım hatası olarak “öküz ve iki” ibaresi
varken, D.636/1/1, s. 34’te ifade “otuz iki” olarak doğru şekilde
yazılmıştır.

37
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[111b] hân-ı kebîr ve derûnunda on altı bâb ma‘mûr
oda ve yirmi beş bâb harâb oda ve bir kahvehâne ve
dokuz bâb dekâkîn ve bir bâb yağhâne ve bir bâb hâriciyye konak ve on dönüm bir kıt‘a bağ ve bir bâb
hamam ve emlâk-i sâire-yi ma‘lûmelerini ve yine
Köyceğiz kazâsında vâkı‘ her biri ma‘lûmü’l-hudûd
ve’l-müştemilât bir kıt‘a hân-ı kebîr ve derûnunda
beş bâb ma‘mûr oda ve altı bâb harâb oda ve bir bâb
hamam ve yedi bâb dekâkîn ve hâriciyye ve dâhiliyeli
bir bâb konak ve iki kıt‘a portakal bağçeleri ve iki kıt‘a
turunç bağçeleri
[112a] ve emlâk-i sâire-i ma‘lûmelerini ve yine Menteşe sancağında Çine kazâsında vâkı‘ Arabhisarı
çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve
tavsîfden müstağnî bir bâb mülk kebîr çiftlik ile kadîmden berü çiftlik-i mezkûr tarlalarından olup Adaköyü nâm mahalde vâkı‘ bir tarafı Çine çayı ve bir
tarafı Karpuzlu çayı ve bir tarafı Molla Ali oğlu ve bir
tarafı ba‘zan Çelebi oğlu ve Mısırlı oğlu Hacı Hüseyin
ve Bacaksız ve Müftü oğlu tarlaları ile mahdûd altı
yüz altmış üç dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Çayırlık
Ovası dimekle ma‘rûf mahalde

112a - 111b

[112b] vâkı‘ bir tarafı Mısırlı oğlu Hacı Hüseyin ve
bir tarafdan diğer Hacı Hüseyin ve bir tarafı Hacı
Halil Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen dokuz yüz
altmış altı dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Bergos Hisarı
dimekle ma‘rûf mahalde kâin bir tarafı Selime mezarlığı ve bir tarafı Hacı Hüseyin ve bir tarafı Hacı Halil
tarlaları ve bir tarafı dağ ile mahdûd tahmînen dört
yüz otuz altı dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Doğancılık
dimekle ma‘rûf mahalde kâin bir tarafı Molla Ali ve
bir tarafı Hacı Himmet oğlu ve bir tarafı Hacı Osman
oğlu ve bir tarafı Hacı Halil tarlaları ile
[113a] mahdûd tahmînen yirmi dört dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Esmeri dimekle ma‘rûf mahalde kâin bir
tarafı Mısırlı oğlu ve bir tarafı Çulha tarlaları ve bir
tarafı Teyser Bedeni ile mahdûd tahmînen altmış dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Beşiktaş dimekle ma‘rûf
mahalde kâin iki tarafı Hacı Abdullah tarlası ve taraf-ı âharı dağ ile mahdûd tahmînen on dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Kaflik nâm mahalde kâin bir tarafı
Mehmed ve bir tarafı Hacı Abdullah ve bir tarafı Salih Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen yüz dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Sâyi’ler nâm mahalde kâin bir tarafı
merkad-i şerîf
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[113b] ve bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Hacı Molla
tarlaları ile mahdûd tahmînen altmış beş dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine mahall-i mezkûrda kâin bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Hacı Molla tarlaları ve bir
tarafı çay ile mahdûd tahmînen yüz kırk dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Koca Kesek dimekle ma‘rûf mahalde kâin bir tarafı Hacı Osman oğlu ve bir tarafı Hacı
Mehmed ve bir tarafı Hacı İsmail tarlaları ile mahdûd tahmînen beş dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Edin
Kaysı nâm mahalde kâin bir tarafı Edim ve bir tarafı
Hacı Abdullah ve bir tarafı Hacı İsmail tarlaları ile
mahdûd tahmînen on dönüm
[114a] bir kıt‘a tarla ve yine Teyseraltı nâm mahalde
kâin bir tarafı Teyser ve bir tarafı Hacı Abdullah ve
bir tarafı Müftü oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen
yirmi dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Perâkende-i Küçük Panayır yakasında vâkı‘ bir tarafı Karpuzlu çayırı
ve bir tarafı Yeni Pazarlı ve tarafeyni Yokuş oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen iki yüz on iki dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Salıpazarı kurbunda kâin bir tarafı
pazar yeri ve bir tarafı Yörükler yolu ve bir tarafı Pazar yolu ve bir tarafı cebel ile mahdûd tahmînen otuz
dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Menoş tarlası dimekle
ma‘rûf mahalde kâin

114a - 113b

[114b] bir tarafı Çoban Ahmed oğlu ve bir tarafı
Hacı Hasan oğlu tarlaları ve bir tarafı Saraclar yolu
ve bir tarafı dağ ile mahdûd tahmînen kırk dönüm
bir kıt‘a tarla ve yine Canavar tarlası dimekle ma‘rûf
bir tarafı Pazar gediği ve bir tarafı Karpuzlu ve bir tarafı kireç ocağı ve bir tarafı Sarı Hüseyin tarlaları ile
mahdûd tahmînen kırk dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
Soğuk Eşme kurbunda vâkı‘ bir tarafı Muslu oğlu ve
bir tarafı Garib Mehmed tarlaları ve bir tarafı Karpuzlu çayı ile mahdûd tahmînen elli dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Menoş kurbunda vâkı‘ bir tarafı Çoban
Ahmed oğlu tarlası ve bir tarafı
[115a] cebel ile mahdûd: tahmînen yirmi dönüm bir
kıt‘a tarla ve on beş aded eşcâr-ı zeytin ve bir bâb samanhâne ve üç bâb mahzen ve Salıpazarı’nda bir bâb
kahvehâne ve yirmi keyl mezrû‘ hınta ve yüz elli dört
keyl mezrû‘ şaîr ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb
mülk çiftliğini ve yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
Hazretlerinin bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup Menteşe sancağında Çine
kazâsında vâkı‘ Acısu maa Kaputaş çiftliği dinmekle
kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî çiftlik ile çiftlik-i mezkûr
115a - 114b
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[115b] müştemilâtından Hacı Hasan tarlası dinmekle arîf bir tarafdan Pekmezci ve bir tarafı Âbidli tarlaları ve bir tarafı Koca Belen ve bir tarafı Sarı Nekir
Beleni ile mahdûd tahmînen yüz dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Yenibağ nâm mahalde kâin bir tarafı Belen
ve bir tarafı Salih Ağa tarlası ve bir tarafı tarîk-ı âm
ile mahdûd tahmînen altmış dönüm bir kıt‘a tarla ve
yine Müşeyyedlik Kesek nâm mahalde kâin bir tarafı
Koca Belen ve bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Madi
Süleyman Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen yirmi
sekiz dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Karaağaç nâm mahalde kâin bir tarafı Kargı
[116a] imâmı ve bir tarafı Sekban oğlu ve bir tarafı
Hacı Hamza Efendi tarlaları ile mahdûd tahmînen
altmış dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Kör Kulu kurbunda vâkı‘ bir tarafı merkad-i şerîf ve bir tarafı Hacı
Hamza Efendi ve bir tarafı Hoca oğlu tarlaları ile
mahdûd tahmînen yedi dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
mahall-i mezkûrda vâkı‘ bir tarafı Bardakcı Hacı ve
bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Hacı Efendi oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen otuz dönüm bir kıt‘a tarla
ve yine Derdami kurbunda vâkı‘ bir tarafı Burukdere
ve bir tarafı Yalama Ahmed ve bir tarafı Sofu tarlaları
ile mahdûd tahmînen

116a - 115b

[116b] yetmiş dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Ömerci
altı nâm mahalde vâkı‘ bir tarafı Sekban oğlu tarlası
ve bir tarafı dağ ve yine bir tarafı Sekban oğlu tarlası
ile mahdûd tahmînen doksan dönüm bir kıt‘a tarla ve
yine Taş Harîm dimekle arîf mahalde kâin bir tarafı
Salih Ağa tarlası ve bir tarafı Binlik ve bir tarafı Burukdere ile mahdûd tahmînen on iki dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Çerlikar nâm mahalde vâkı‘ bir tarafı Şekür oğlu ve bir tarafı Salih Ağa tarlaları ve bir tarafı
Burukdere ve bir tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen yüz dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Kara Muça tarlası dimekle arîf mahalde
[117a] kâin bir tarafı Sekban oğlu ve bir tarafı Sipahi Süleyman ve bir tarafı Kethudâ oğlu tarlaları ile
mahdûd tahmînen dokuz dönüm bir kıt‘a tarla ve
yine Umur Çıkdırı nâm mahalde kâin bir tarafı Sipahi Süleyman ve bir tarafı Sekban oğlu ve bir tarafı
Alim Efendi tarlalarıyla mahdûd tahmînen seksen
dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Kaputaş kurbunda vâkı‘
bir tarafı Silecek merkadi ve bir tarafı Çam beleni ve
bir tarafı Çorbacı oğlu tarlası ile mahdûd tahmînen
yüz on dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Silence kurbunda
vâkı‘ bir tarafı Hacı İbrahim oğlu ve bir tarafı Mehmed Efendi ve bir tarafı Salih Ağa

117a - 116b
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[117b] tarlaları ile mahdûd tahmînen yetmiş dönüm
bir kıt‘a tarla ve yine Tolı oğlu tarlası dimekle arîf bir
tarafı tarîk-ı âm ve bir tarafı Hüseyin Bey’in oğlu ve
bir tarafı Mehmed tarlaları ile mahdûd tahmînen
kırk dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Dutlu dimekle arîf
mahalde kâin bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Hüseyin Bey’in oğlu tarlaları ve bir tarafı mâ’-i cârî ile
mahdûd tahmînen otuz dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
Göbekli Karı dimekle ma‘rûf bir tarafı İnlik ve bir
tarafı Alim Efendi tarlası ve bir tarafı Çine çayı ile
mahdûd tahmînen seksen dönüm bir kıt‘a tarla ve
yine Arabacı
[118a] Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı han vakfı ve bir
tarafı tekye yeri vakfı ve bir tarafı tuz yeri ile mahdûd
tahmînen seksen dönüm bir kıt‘a tarla ve yine han
vakfı tarlasına muttasıl bir tarafı Hüseyin Bey’in oğlu
ve bir tarafı Alim Efendi tarlaları ve bir tarafı han
vakfı yeri ile mahdûd tahmînen kırk dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Gerenlik dimekle ma‘rûf bir tarafı Sofi
ve bir tarafı Şekur oğlu tarlaları ve bir tarafı Kadı Karaağacı ile mahdûd tahmînen seksen dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Kocakesik kurbunda vâkı‘ bir tarafdan
Salih Ağa ve bir tarafdan

118a - 117b

[118b] Şekur oğlu ve bir tarafdan Bardakcı Hacı Hüseyin ve bir tarafdan Alim Efendi tarlaları ile mahdûd
tahmînen yetmiş dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Kadı
Karaağacı kurbunda Türk Süleyman Yeri dimekle
ma‘rûf bir tarafdan Alim Efendi ve bir tarafdan Salih
Ağa tarlaları ve bir tarafdan Kargı çayı ile mahdûd
tahmînen elli dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Camus
oğlu yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı Burukdere ve bir
tarafı tarîk-ı âm ve bir tarafı Bardakcı Hacı Hüseyin
tarlaları ile mahdûd tahmînen elli dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Frengi Yunus dimekle ma‘rûf bir tarafı
tarîk-ı âm
[119a] ve bir tarafı Ağa ve bir tarafı Mısırlı oğlu tarlasıyla mahdûd tahmînen otuz dönüm bir kıt‘a tarla
ve yine Hacı Emir oğlu dimekle ma‘rûf iki tarafı Hacı
Emir oğlu tarlası ve bir tarafı vakıf köyü tarlası ile
mahdûd tahmînen elli dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
Tandurmaz Yeri dimekle ma‘rûf iki tarafı Salih Ağa ve
bir tarafı Bağdadlı oğlu tarlası ile mahdûd tahmînen
on iki dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Efkad kurbunda
vâkı‘ bir tarafı Şekur oğlu ve bir tarafı Saka oğlu ve bir
tarafı Salih Ağa tarlaları ile mahdûd tahmînen otuz
dönüm bir kıt‘a tarla
119a - 118b
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[119b] Ve yine Türk Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafdan
Bağdadlı oğlu ve bir tarafı Mısırlı oğlu ve bir tarafı Alim Efendi oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen
on iki dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Göklük dimekle
ma‘rûf bir tarafı Değirmenci Yolu ve bir tarafı Salih
Ağa ve bir tarafı Hacı Efendi oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen elli dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Emir
Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı Çine çayı ve bir tarafı
Kargı çayı ve bir tarafı Bağdadlı oğlu tarlası ile mahdûd tahmînen yirmi dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
Kadı Arab tarlası dimekle ma‘rûf bir tarafı
[120a] Alim Efendi ve bir tarafı Salih Ağa tarlaları ve
bir tarafı Kargı çayı ile mahdûd tahmînen elli dönüm
bir kıt‘a tarla ve yine Kara Ömer yeri dimekle ma‘rûf
bir tarafı vakıf ve bir tarafı Hacı Süleyman oğlu tarlaları ve bir tarafı Çine çayı ile mahdûd tahmînen
elli dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Pir Ahmed tarlası
dimekle ma‘rûf bir tarafı Müftü Efendi tarlası ve iki
tarafı Kargı ve Çine çayları ile mahdûd tahmînen
yüz yirmi dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Pelenk Yeri
dimekle ma‘rûf bir tarafı Müftü Efendi ve bir tarafı
Hacı Eyyüb oğlu ve bir tarafı Hacı Hamza Efendi tarlaları

120a - 119b

[120b] ile mahdûd tahmînen otuz dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Köklük Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı
Hacı Sarı oğlu ve tarafeyni Hacı Efendi oğlu tarlaları
ile mahdûd tahmînen yirmi dönüm bir kıt‘a tarla ve
yine Veli Kuyusu dimekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Efendi oğlu tarlası ve bir tarafı Kargı çayı ve yine bir tarafı
Hacı Efendi oğlu tarlası ile mahdûd tahmînen on beş
dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Karbetler Yeri dimekle
ma‘rûf bir tarafı Veli oğlu Osman ve bir tarafı Hacı
Efendi oğlu ve bir tarafı Hacı Sarı oğlu tarlaları ile
mahdûd tahmînen on dönüm
[121a] bir kıt‘a tarla. Ve yine Hacı Ayan Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı Çine çayı ve bir tarafı Hacı Efendi oğlu ve bir tarafı Hacı oğlu tarlaları ile mahdûd
tahmînen kırk dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Türk Hacı
Hüseyin Yeri dimekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Gebeş ve
bir tarafı Hacı Mustafa Efendi ve bir tarafı Hacı Ali
tarlaları ile mahdûd tahmînen altmış dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine çeşme kurbunda vâkı‘ bir tarafı Hacı Gebeş ve bir tarafı Ömer Efendi ve bir tarafı Hacı Halil
oğlu tarlalarıyla mahdûd tahmînen on dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Gümüş
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[121b] Pınar kurbunda vâkı‘ Karaağaçlı Yeri dimekle
ma‘rûf bir tarafı Ömer Efendi ve bir tarafı nâzır ve bir
tarafı Hacı Gebeş oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen
on sekiz dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Pir Ahmed tarlası dimekle ma‘rûf bir tarafı Ali Efendi ve bir tarafı
Kadıncık ve bir tarafı Salih Ağa tarlaları ile mahdûd
tahmînen on beş dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Veli
oğlu Osman dimekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Efendi
oğlu ve bir tarafı Salih Ağa ve bir tarafı Kadıncık tarlaları ile mahdûd tahmînen on beş dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Loya Süleyman Yeri dimekle ma‘rûf
[122a] bir tarafı Abdullah ve bir tarafı Hacı Ali tarlaları ile mahdûd tahmînen sekiz dönüm bir kıt‘a
tarla ve yine Merkeb Meydanı dimekle ma‘rûf bir
tarafı Mısırlı oğlu ve bir tarafı imâm tarlaları ve bir
tarafı Pelenk ile mahdûd tahmînen otuz dönüm bir
kıt‘a tarla ve yine Kaz Yeri dimekle ma‘rûf iki tarafı Veli oğlu Osman tarlası ve bir tarafı Kargı çayı ile
mahdûd tahmînen altı dönüm bir kıt‘a tarla ve yine
Kulu kurbunda vâkı‘ bir tarafı Hüseyin ve bir tarafı
Hacı Veli ve bir tarafı Hasan oğlu tarlaları ile mahdûd
tahmînen on iki dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Köklük
dimekle

122a - 121b

[122b] ma‘rûf iki tarafı Şeyh oğlu tarlası ile mahdûd
tahmînen on dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Koriki dimekle ma‘rûf bir tarafı Hacı Ali ve bir tarafı Osman
Hoca tarlaları ve bir tarafı cebel ile mahdûd tahmînen on dönüm bir kıt‘a tarla ve yine Dolab Sarımı
dimekle ma‘rûf bir tarafı merkad ve bir tarafı Müftü
oğlu ve bir tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen yirmi dönüm bir kıt‘a tarla ve yine çiftlik-i mezkûr hâricinde kurbunda vâkı‘ Aktuta tarlası dimekle ma‘rûf
tarafeyni Müftü oğlu tarlası ve bir tarafı tarîk-ı âm ile
mahdûd tahmînen on sekiz dönüm bir kıt‘a
[123a] tarla ki cem‘an elli bir kıt‘a tarla ve dâhiliye
ve hâriciyyeli ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir
bâb harâba müşrif konak ve beş keyl mezrû‘ hınta ve
doksan buçuk keyl mezrû‘ şaîr ve bir bâb mahzen ve
bir bâb samanhâne ve elli bir aded eşcâr-ı dut ve Karpuzlu kazâsında bin beş yüz aded eşcâr-ı mütenevvia
ve bir kıt‘a âsiyâb ve bir kıt‘a harâb elma bağçesi arsası
ve Kara Ayd kurbunda yüz yetmiş sekiz aded eşcâr-ı
zeytin ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmeyi hâvî bir bâb
mülk çiftliklerini ve yine zikri mürûr eden humbaracı kışlağı zahrında
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[123b] vâkı‘ bir tarafdan ba‘zan Çitci Avadik zimmî
menzili ve ba‘zan Çitci Bedros zimmî bağçesi ve bir
tarafdan Altun oğlu Turfanda kızı bağçesi, ve bir tarafdan Çitci Bağdisar bağçesi ve bir tarafdan tarîk-ı
âm ile mahdûd tûlen ve arzan be-hesâb-ı terbîî bin iki
yüz yirmi bir zirâ‘ mülk arsaları üzerine kendi mallarıyla binâ ve inşâ buyurdukları: her biri fevkānî ikişer bâb oda ve birer sofa ve birer abdesthâne ve birer
kenîf ve tahtânî birer matbah ve birer kenîf ve birer
eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmireli bağçe ve birer
kömürlük ve birer mağsel ve birer mikdâr havlu ve
birer zokak kapusu ve bir müşterek bi’r-i mâyi müştemil imâm-ı evvel
[124a] ve sânî içün iki bâb mülk menzillerini ve müezzinân ve kayyımân içün binâ buyurdukları fevkānî
ve tahtânî iki bâb mülk odalarını ve yine kışlak-ı
merkūm mukābilinde vâkı‘ bir tarafı çarşu memşâları ve bir tarafı Acı oğlu harmanı ve iki tarafdan tarîk-ı
âm ile mahdûd terbîan sekiz yüz on dört zirâ‘ yirmi
parmak mülk arsası üzerine kendi mallarıyla müceddeden binâ eylediği birbirine muttasıl on yedi bâb
mülk dükkânlarını ve yine mahall-i mezkûrda vâkı‘
bir tarafdan zikri âtî arsa ve bir tarafdan Acı Nazarı
menzili ve iki tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen
on beş buçuk

124a - 123b

[124b] zirâ‘ altı parmak ve arzan dokuz zirâ‘ terbîan
yüz kırk bir buçuk zirâ‘ arsada mebnî müştemilât-ı
ma‘lûmeyi hâvî bir bâb mülk bakkal dükkânını ve
yine mahall-i mezkûrda vâkı‘ bir tarafdan mârru’z-zikr bakkal dükkânı ve bir tarafdan ba‘zan Nazari zimmî menzili ve ba‘zan Ayvalı şerbethânesi ve bir
tarafdan leb-i deryâda olan arsa-i hâliye ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen elli zirâ‘ ve arzan altı
zirâ‘ üç parmak terbîan üç yüz altı zirâ‘ altı parmak ve
tahmînen dört dükkâna mütehammil bir kıt‘a mülk
arsalarını ve yine kışlak-ı merkūmun humbaracılar
cânibinde kışlak duvarına muttasıl
[125a] ve dekâkîn-i mezkûre mukābilinde müceddeden binâ buyurdukları mâ’-i lezîz çeşmesi ebniye
ve arsasını ve yine Hasköy’de Gümüşhâne ittisâlinde
kezâlik müceddeden binâ buyurdukları mâ’-i lezîz
çeşmesi ebniyesini ve Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Cendere boğazında Uzuncaova dimekle ma‘rûf
mahalde menba‘ı olan Kağıdhâne sarayının sekiz
masura ve Karaağaç sarayının kezâlik sekiz masura
ki cem‘an saray-ı mezkûrların kadîmi on altı masura
mâ’-i lezîzlerinin lağım ve kanavâtları mürûr-ı ezmine ile harâb olmakla Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretleri lağım ve kanavât-ı mezkûreyi
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[125b] kendi mallarıyla müceddeden ta‘mîr ve
termîm buyurduklarına binâen lağım-ı mezkûrlarda mârru’z-zikr on altı masura mâ’-i lezîzden ezyed
ve evfer olarak sekiz masura mâ’-i lezîz fazla zuhûr
etmekle mârru’z-zikr sekiz masura fazla mâ’-i lezîzi. Yine Vâlide-i müşarün ileyhâ hazretlerinin mârru’z-zikr Karaağaç sarayı pişgâhında müceddeden
binâ buyurdukları cedîd kubbeden ifrâz ve diledikleri mahalde icrâ buyurmaları içün şerefrîz sudûr olan
mülknâme-i hümâyûn mûcebince taraf-ı pâdişâhîden kendülere ihsân buyrulduğu üzere ber-vech-i
muharrer kanavâtına tebeıyyet ile yedlerinde mülkleri olan mârru’z-zikr sekiz
[126a] masura mâ’-i lezîze kubbe-i mezkûrdan kışlak-ı merkūma gelince müceddeden ferş eyledikleri kanavâtdan icrâ ve mâ’-i lezîz-i merkūm ile. Yine
Karaağaç sarayı kurbunda Yusuf Efendi bağçesi dinmekle arîf mahalden asl-ı kanavât-ı mezkûreye gelince müceddeden hafr buyurdukları tûlen iki yüz
yirmi beş zirâ‘ lağım ve derûnundan hâsıl eyleyüp
ve lağım-ı mezkûra tebeıyyet ile mülkleri olan tâmmü’l-vezn bir masura mâ’-i lezizlerini ve yine Hasköy’de Abdüsselam bağçesi nâm mahalde Bostâncı
Kolluğu nâm mahalden yine asl-ı kanavât-ı mezkûreye gelince müceddeden hafr buyurdukları tûlen iki
yüz

126a - 125b

[126b] elli zirâ‘ lağım derûnundan hâsıl eyleyüp ve
lağım-ı mezkûra tebeıyyet ile mülkleri olan: tâmmü’l-vezn bir masura mâ’-i lezîzlerini ki min haysü’l-mecmû‘ mülkleri olan on masura mâ’-i lezîzden birer masuradan iki masurasını mârru’z-zikr iki
aded çeşmelere ve üç masurasını hamam-i mezkûra
ve beş masurasını câmi‘-i şerîf ve kışlak-ı merkūma
cereyânını şart ve ta‘yîn buyurdukları kanavât-ı müsennât-ı mezkûrelerine tebeıyyet ile mülkleri olan
mârru’z-zikr on masura mâ’-i lezîzlerini. Hasbeten
lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ ve taleben li merdâti rûhı Resûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i şer‘î-i müebbed ve habs-i
sarîh-ı
[127a] mer‘î-i muhalled ile vakf ve habs buyurup
şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyurdular ki zikrleri mürûr eden Badracık kazâsında
vâkı‘ Orhan ve Kapaniçe ve Ezarmeni ve Kornova ve
Halimodi ve Burgansız ve Koçoflani ve Çeribaşı ve
Peço ve Pilavraha ve Ayı Sosti ve Azo Sosti çiftlikleri
dinmekle arîf on iki aded çiftlikât ile emlâk-i sâire-i
mezkûre ve mârru’z-zikr Davudlu çiftliği dinmekle
arîf bir bâb çiftlik maa müştemilât ve yine vilâyet-i
Rumeli’de Baba-yı Atîk kazâsında vâkı‘ Kara Halil
çiftliği dinmekle arîf
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[127b] bir bâb çiftlik maa müştemilâta ve ittisâlinde vâkı‘ emlâk-i sâire-i mezkûre ve vilâyet-i Anadolu’da Köyceğiz kazâsında vâkı‘ Belevi maa Cum‘a
alanı çiftliği dinmekle arîf çiftlik ve Karaman çiftliği ve Köyceğiz çiftliği ve Kulak ve Kalın çiftlikleri ve
Mergeni çiftliği ve Depe Arası ve Dalyan çiftlikleri
ve Dine çiftliği ve Doyarlar çiftliği ve Hamid çiftliği
ve İskere çiftiliği ve Tahtacı çiftliği dinmekle arîf çiftlikât maa müştemilâtihim cânib-i vakf-ı şerîflerinden
icâreteyn-i misliyyeteyn ile ve Midilli kazâsında vâkı‘
cemî‘-i müsakkafât
[128a] ve müstagallât senevî dört bin guruş müeccele ve muaccele-i misliyle bâ-yed-i mütevellî tâlibîne
îcâr olunup ve yine Akārât-ı muharrere-i mezkûreden vilâyet-i Anadolu’da Kütahya kazâsında kâin Yanıksaray arsası senevî kırk beş guruş müeccele ile ve
İznikmid’de Çini karyesinde vâkı‘ bir kıt‘a ve Sapanca’da kâin iki kıt‘a ve Havâss-ı refîa kazâsına muzâfe
Hasköy kasabasında bir kıt‘a ki cem‘an dört kıt‘a göztaşı kârhânelerinin beheri yüz yirmi beşer guruşdan
mecmûunun derûnlarında mevcûde gedik ta‘bîr olunur âlât-i lâzime-i mezkûreleri

128a - 127b

[128b] senevî beş yüz guruş müeccele ile ve yine
Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Veli Efendi çeşmesi nâm mahalde kâin Basmacılar kassarhânesi beher şehr beş yüz guruş müeccele ile ve zikri mürûr
eden Kuleli’de kâin dalyan-i mâhî maa müştemilât
senevî kırk beş guruş müeccele ile ve Âsitâne-i aliyyede Eminönü nâm mahalde vâkı‘ dört bâb sebzeci
dükkânlarının her biri derûnlarında mevcûd gedik
ta‘bîr olunur âlât-ı lâzimeleri beheri yevmî on ikişer
akçeden mecmûu senevî yüz kırk dört guruş müeccele ve muaccele-i misilleriyle. Tâlibine îcâr olunup
akārât-ı muharrere-i mezkûreden
[129a] mâadâ sâir bi’l-cümle çiftlikât ve akārât-ı sâire ve menâzil ve dekâkîn ve han ve bağ ve bağçe ve
koru ve tarla ve tilâl ve cibâl ve sâir müsakkafât ve
müstagallât-ı muharrere-i mezkûrelerini dilerlerse cânib-i vakf-ı şerîflerinden beher sene bâ-yed-i
mütevellî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i sahîha-i şer‘ıyye
ile tâlibîne îcâr buyurup ve dilerlerse cânib-i vakıfdan icâreteyn-i misliyyeteyn ile tâlibine îcâr olunup
bi’l-cümle müeccelât ve gallât-ı sâireleriyle cenâb-ı
vâkıfe-i mevâkıf-ı dâniş ve irfân-i azîmü’l-unvân
Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretleri
Havâss-ı aliyyeleri fâyizlerinden mâl-ı mîrîleri
129a - 128b
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[129b] üzerlerine zam ve ilhâk ile cânib-i şehinşâhîden vakf-ı şerîflerine tertîb ve tahsîs olunan Durgutlu
mukātaası fâizinden senevî yedi bin beş yüz guruş ve
mukātaa-i Çeltik-i Enhâr Drama fâizinden senevî beş
bin guruş ve mukātaa-i Menemen fâizinden senevî
on bin guruş ve mukātaa-i Denizli nâm-ı diğer Lazkiye fâizinden senevî yedi bin beş yüz guruş ki cem‘an
senevî otuz bin guruşdan: Evvelen müvekkilem vâkıfe-i Vâlide Sultan müşârun ileyhâ hazretleri nâm-ı
sâmîleri yâd ve tezkâr-ı elsine-i ibâdullahda fi’l-leyl
ve’n-nehâr derkâr ve nâil-i ücûr u mesûbât ve kesb-i
rif ‘at-i derecât
[130a] olmak içün medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i
Ensâri -radiye anhü Rabbihi’l-bârî-de Bostân iskelesi
nâm mahalde hasbeten lillâhi teâlâ bi’l-cümle levâzım ve mühimmâtı mükemmel müceddeden binâ ve
ihyâsına muvaffak oldukları mânend-i tâk-ı muallâ-yı firâkdan nühâs-ı kaviyyü’l-esâs imâret-i âmire
ve dâru’z-ziyâfe-i ma‘mûrelerinde tabh ve fukarâya ve
ehl-i hizmet olan mürtezikāna tevzî‘ içün hâssu’l-hâs
olmak üzere beher yevm on ikişer keyl dakīkden üç
yüz elli dört günde cem‘an dört bin iki yüz kırk sekiz keyl dakīk iştirâ olunup beheri yüz dirhem olmak
üzere fodula tabh oluna.

130a - 129b

[130b] Ve yine imâret-i mezkûrede sabah şorbasıyçün beher yevm yirmi sekiz vukıyyeden kezâlik beher sene üç yüz yirmi dört günde dokuz yüz yedi keyl
iki vukıyye erz-i Mısrî iştirâ olunup sabah şorbası
tabh oluna ve yine mezkûr şorba içün yevmî ikişer
vukıyye yüzer dirhemden beher sene üç yüz yirmi
dört günde cem‘an yedi yüz yirmi dokuz vukıyye revgan-ı sâde iştirâ oluna ve yine imâret-i mezkûrede
zuhr şorbasıyçün beher yevm otuz üçer vukıyyeden
senevî iki yüz yetmiş altı günde dört yüz elli beş keyl
ve dört vukıyye hınta iştirâ olunup vakt-i zuhr şorbası tabh oluna ve yine mezkûr şorba
[131a] içün yevmî ikişer vukıyye ve yüz dirhemden
iki yüz yetmiş altı günde altı yüz yirmi bir vukıyye
revgan-ı sâde iştirâ oluna ve yine imâret-i âmire-i
müşârun ileyhâda beher hafta Perşembe günü ve
şehr-i Ramazan-ı şerîfde otuz gün tabh-ı pilav içün
yevmî seksen üç vukıyyeden cem‘an senevî yetmiş
dört günde altı yüz on dört keyl ve iki vukıyye erz-i
Mısrî iştirâ oluna ve kezâlik eyyâm-ı merkūmede tabh-ı zerde içün yevmî otuz üçer vukıyyeden kezâlik
senevî yetmiş dört günde iki yüz kırk dört keyl ve iki
vukıyye erz-i Mısrî iştirâ oluna ve kezâlik eyyâm-ı
mezbûre[de] zerde
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[131b] tabhıyçün yevmî altışar vukıyyeden kezâlik
yetmiş dört günde üç bin yedi yüz vukıyye hâlis asel
iştirâ oluna ve kezâlik eyyâm-ı mezbûrede tabh olunan zerde ve pilav içün yevmî yirmi altışar vukıyyeden kezâlik yetmiş dört günde bin dokuz yüz yirmi
dört vukıyye revgan-ı sâde iştirâ oluna ve mezkûr pilav içün yevmî yirmi üçer vukıyyeden kezâlik yetmiş
dört günde bin yedi yüz iki vukıyye lahm-ı ganem iştirâ oluna ve yine zikri mürûr eden zerde içün yevmî
yüz elli altışar dirhemden kezâlik yetmiş dört günde
cem‘an yirmi sekiz buçuk vukıyye ve yüz kırk dört
dirhem
[132a] za‘ferân-i hâlis iştirâ oluna ve zikrleri mürûr
eden pilav ve zerde içün ve şorba ve nân-ı azîz tabhıyçün beher yevm yirmi ikişer vukıyyeden senevî
üç yüz elli dört günde cem‘an yedi bin yedi yüz seksen sekiz vukıyye nemek iştirâ oluna ve mârru’z-zikr
pilav içün beher yevm on birer vukıyyeden senevî
yetmiş dört günde cem‘an sekiz yüz on dört vukıyye
nohud iştirâ oluna ve beher yevm altışar vukıyyeden
senevî yetmiş dört günde dört yüz kırk dört vukıyye
piyaz iştirâ oluna ve beher yevm iki yüz yirmi beşer
dirhemden kezâlik yetmiş dört günde cem‘an kırk bir
buçuk

132a - 131b

[132b] vukıyye ve elli dirhem fülfül iştirâ oluna ve
zikrleri mürûr eden pilav ve zerde içün kezâlik yetmiş dört günde yevmî dört çekiden iki yüz doksan
altı çeki ve şorba ve nân-ı azîz içün senevî üç yüz elli
dört günde yevmî dokuz çekiden üç bin yüz seksen
altı çeki ki cem‘an imâret-i mezkûre içün beher sene
üç bin dört yüz seksen iki çeki hatab iştirâ oluna
ve bâlâda tahrîr ve beyân olunduğu üzere imâret-i
mezkûrede zehâyir-i mezkûreden yevmî altı yüz mükemmel taâm tabh olunup ehl-i hizmet olan mürtezikgâna ve bi’l-cümle fukarâya tevzî‘ ve taksîm ve
it‘âm oluna ve bundan böyle eğer mârru’z-zikr yevmî
altı yüz taâm
[133a] kifâyet etmez ise iktizâsına göre teksîr oluna.
Ve bâlâda mezkûr beher sene üç bin dört yüz seksen iki çeki hatab eğerçi ziyâde ta‘yîn olunup lâkin
mezkûr hatab iktizâsına göre sarf oluna. Ve İmâret-i
mezkûrede iktizâ eden mahallerde îkād-i kanâdîl
içün senevî doksan vukıyye revgan-ı zeyt iştirâ oluna
ve müvekkilem devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şânhazretleri yine şol vechile şart-ı ta‘yîn buyurdular ki:
Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağaları gallât-ı mezkûreden
yevmî yirmi akçe vazîfeyle vakf-ı şerîfime nâzır olup
ba‘de’n-nezâre vazîfe-i mersûmeye mutasarrıf olalar.

133a - 132b
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[133b] Ve sâhib-i re’y-i sâib ve fâiz-i fikr-i sâkıb müdebbir-i âzmûdekâr ve mütedeyyin emânet-şiâr-i ahvâl evkāfa vukūfda ehl-i hıbr ve sâhib-i vukūf ve müdebbir müstakīm sâhib-i insâf müstağnî-i tama‘ ve
müctenib-i israf zîver-i salâh ve iffet ile âraste ve hılye-i ismet ve diyânet ile pîraste hizmetinde mücidd
ü sa‘y ve şerâyit-i vakfı kemâ yenbagī mürâî olmağla
tevliyetü’l-evkāf haml-i uhudin evkāf ma‘nâsından
âgâh ve dîn ü diyânet ve sadakāt ü istikāmetle ma‘rûf
bir merd-i âkıl hıredmend kimesne vakf-ı şerîfime
kaymakam-ı mütevellî olup basîret ve istikāmet üzere
edâ-yı hizmet-i tevliyet mukābelesinde gallât-ı
[134a] vakf-ı merkūmemden yevmî yüz akçe vazîfe
ile maaş ve yolluk ve zahîre bahâ nâmıyla senevî üç
bin iki yüz elli guruş ve imâret-i merkūmeden dahi
yevmî yedi çift fodula ve yedi mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve sâhib-i fehm ü ferâset ve ehl-i kifâyet ve kiyâset ve muhâsebe vermeğe kādir ve kāim
ve fenn-i rakam ve kitâbete ârif ve âlim bir kimesne
vakf-ı şerîfime kâtib-i evvel olup ba‘de edâi’l-hizme
gallât-ı merkūmeden yevmî yetmiş akçe vazîfe ile
maaş ve yolluk ve zahîre-bahâ nâmıyla senevî bin altı
yüz yirmi beş guruş ve imâret-i merkūmeden dahi
yevmî dört çift fodula

134a - 133b

[134b] ve dört mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve
fenn-i hesâb ve kitâbete kādir ve mâhir ve müsellem
bir kimesne vakf-ı şerîfime rûznâmçe kâtibi olup ol
dahi hizmeti mukābelesinde gallât-ı merkūmeden
yevmî otuz akçe vazîfe ile kezâlik maaş ve yolluk ve
zahîre-bahâ nâmıyla senevî yedi yüz seksen yedi buçuk guruş ve imâret-i merkūmeden dahi yevmî üç
çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve hıyânetden ârî ve sefâhatden berî, umûrunda
mücidd ü sâî ve tahsîl-i irbâhda mukdim ve tecdîd-i
muâmelâtda mübrim hıdemât-ı vakıfda mücidd ü sâî
ve merâsim-i ikdâm ve ihtimâmı murâî bir kimesne
dahi vakf-ı
[135a] şerîfime câbî olup gallât-ı vakfı müste’cirînden cem‘ u tahsîl ve kaymakam-ı mûmâ ileyhe teslîm
edüp ol dahi hizmeti mukābelesinde gallât-ı merkūmeden yevmî on akçe vazîfe ile kezâlik maaş ve yolluk
ve zahîre-bahâ nâmıyla senevî üç yüz altmış guruş ve
imâret-i merkūmeden dahi yevmî iki çift fodula ve
iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve Harameyn-i
şerîfeyn -şerrefehallâhü teâlâ fi’d-dârayn- muhâsebesi kaleminden ehl-i kalem ve sâhib-i rakam bir kimesne dahi vakf-ı şerîfime kâtib-i muharrir-i umûr-ı
evkāf ta‘yîn olunup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme gallât-ı merkūmeden yevmî on akçe vazîfe ile imâret-i
merkūmeden

135a - 134b
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[135b] dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel
taâma mutasarrıf ola. Ve fenninde mâhir bir kimesne
dahi kâtib-i müşâhere-i akārât-ı evkāf olup ol dahi
hizmeti mukābelesinde gallât-ı merkūmeden yevmî
altı akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden yevmî bir
çift fodula bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve
bir dindâr ve perhizkâr kârgüzâr müstakīmü’l-etvâr
kimesne dahi vakf-ı şerîfime meremmât kâtibi olup
ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî beş akçe vazîfe
ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula
ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretleri şol vechile şart
[136a] ve ta‘yîn buyurdular ki: İmâret-i âmire-i muallâlarında bir sâlih ve müttakī ve denes-i hıyânet ve
habâsetden tâhir ve takī kimesne şeyh-i imâret olup
ba‘de edâi’l-hizme gallât-ı vakfı şerîfimden yevmî
yirmi beş akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi
yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir racül-i sâlih ve mütedeyyin kimesne
dahi bilcümle hademe-i vakf-ı şerîfin tevzîı vaktinde
duâcı-i sergi olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme gallât-ı
merkūmeden yevmî on beş akçe vazîfe ile imâret-i
merkūmeden dahi yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola.

136a - 135b

[136b] Ve salâh ve felâhda müşârun bi’l-benân dindâr ve müstakīm bir kimesne dahi mühürdâr-ı kiler-i
imâret olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî yirmi akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî
iki çift fodula ve iki taâma mutasarrıf ola. Ve ahvâl ve
akvâl ve a‘mâl ve ef ‘âlinde sadakāt ve emânet ile cârî
bir emin kimesne dahi vekilharc-ı imâret olup ol dahi
hizmeti mukābelesinde yevmî yirmi akçe vazîfe ile
imâret-i mezkûreden dahi yevmî iki çift fodula ve iki
mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve vâkıf-ı umûr-i
evkāf ve ârif-i dâhil ve hâric ve sarf birr ü bîr
[137a] sâhib-i tedbîr üslûb-ı kitâbet-i evkāfa kādir
kimesne kâtib-i kiler-i imâret olup ol dahi hizmet-i
kitâbeti mukābelesinde yevmî on akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî iki çift fodula ve iki
mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir mütedeyyin
kimesne dahi anbarî-i imâret olup ol dahi hizmeti
mukābelesinde yevmî on beş akçe vazîfe ile imâret-i
merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi
müstahfız-ı oda-i dîvân-ı mütevellî olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî yirmi akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden
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[137b] yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma
mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi kantarî-i kiler-i
imâret olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî beş
akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî bir
çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve bir kimesne dahi mezbelekeş-i imâret olup ol dahi
ba‘de edâi’l-hizme gallât-ı merkūmeden yevmî beş
akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden yevmî bir çift
fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir
racül-i halîm ve sâhib-i akl ü selîm kimesne yesâğī-i
imâret ve bevvâb-ı bâb-ı me’kel-i imâret olup vâridîn
ve sâdirîne hüsn-i hitâb
[138a] ve latîf-i cevâb ile muâmele eyleyüp bevvâblık-i mezkûr yesâğīye meşrûta üzere yevmî beş akçe
yesâğī ve beş akçe bevvâblık ki cem‘an on akçe vazîfe ile yesâğī ciheti içün imâret-i merkūmeden yevmî
bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf
ola. Ve envâ‘-ı et‘ıme tabhına kādir ve san‘atında kâmil ve mâhir üstâd bir kimesne sertabbâhîn-i imâret
olup ba‘de edâi’l-hizme yevmî on beş akçe tabbâhlık
ve yevmî beş akçe riyâset vazîfesiyle cem‘an gallât-ı
mezkûreden yevmî yirmi akçe vazîfe ile imâret-i
merkūmeden yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel
taâma mutasarrıf ola.

138a - 137b

[138b] Ve hizmetlerinde mukdim iki nefer kimesneler dahi imâret-i mezkûrede tabbâh-ı sânî ve sâlis
olup her biri ba‘de edâi’l-hizme gallât-ı merkūmeden
yevmî on beşer akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden
dahi yevmî ikişer çift fodula ve ikişer mükemmel taâma mutasarrıf olalar. Ve bir kimesne şâkird-i evvel-i
tabbâh-ı imâret ve hammâl-ı heme olup hammâl-ı
heme ciheti kendüye meşrûta olmak üzere gallât-ı
merkūmeden yevmî yedi akçe vazîfe ile şâkird-i evvel-i tabbâh ve yevmî beş akçe vazîfe ile hammâl-ı
heme cihetleri ile şâkird-i evvel-i tabbâh cihetiyçün
dahi imâret-i merkūmeden yevmî iki çift fodula ve
iki mükemmel taâma mutasarrıf
[139a] ola. Ve bir kimesne dahi şâkird-i sânî-i tabbâh-ı imâret ve hammâl-ı hınta-i imâret olup hammâl-ı hınta ciheti kendüye meşrûta olmak üzere gallât-ı merkūmeden yevmî yedi akçe vazîfe ile şâkird-i
sânî-i tabbâh ve yevmî beş akçe vazîfe ile hammâl-ı
hınta cihetleri ile şâkird-i sânî-i tabbâh cihetiyçün
dahi imâret-i merkūmeden yevmî iki çift fodula ve
iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi şâkird-i sâlis-i tabbâh-ı imâret ve kazganşûy
ve evânî-i sâire ve taskeş-i imâret olup kazganşûy ve
evânî-i sâire ve taskeş cihetleri kendüye meşrûta olmak üzere gallât-ı merkūmeden yevmî yedi akçe
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[139b] vazîfe ile şâkird-i sâlis-i tabbâh ve yevmî beş
akçe vazîfeyle kazganşûy ve evânî-i sâire ve taskeş-i
imâret cihetleri ile şâkird-i sâlis-i tabbâh cihetiyçün
dahi imâret-i merkūmeden dahi yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine
imâret-i merkūmeden san‘atında fâik ve serfirâz ve
kemâl-i nezâfet ve sadakāt ile mevsûf bir kimesne
serhabbâz-ı imâret olup ba‘de edâi’l-hizme yevmî on
iki akçe habbâzlık ve yevmî üç akçe riyâset vazîfesi ki
cem‘an gallât-ı mezkûreden yevmî on beş akçe vazîfe
ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî üç çift fodula ve
üç mükemmel taâma mutasarrıf ola.
[140a] Ve iki kimesne dahi imâret-i merkūmede habbâz-i sânî ve sâlis olup her biri gallât-ı merkūmeden
yevmî on ikişer akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden
dahi her biri yevmî ikişer çift fodula ve ikişer mükemmel taâma mutasarrıf olalar. Ve yine imâret-i
merkūmede bir kimesne şâkird-i evvel-i habbâz ve
hammâl-ı heme olup hammâl-ı heme ciheti kendüye meşrûta olmak üzere gallât-ı merkūmeden yevmî
yedi akçe vazîfe ile şâkird-i evvel-i habbâz ve yevmî
dört akçe vazîfe ile hammâl-ı heme cihetleri ile şâkird-i evvel-i habbâz cihetiyçün dahi imâret-i merkūmeden yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma
mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi şâkird-i sânî-i
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[140b] habbâz-i imâret ve hammâl-ı hınta ve dakīk-i
imâret olup hammâl-ı hınta ve dakīk cihetleri ile şâkird-i sânî-i habbâz cihetiyçün dahi imâret-i merkūmeden yevmî iki çift fodula ve yevmî iki mükemmel
taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi şâkird-i
sâlis-i habbâz ve ferrâş-ı fırın ve destgâh olup ferrâş-ı
fırın ve destgâh cihetleri kendüye meşrûta olmak
üzere gallât-ı merkūmeden yevmî yedi akçe vazîfe ile
şâkird-i sâlis-i habbâz ve yevmî dört akçe vazîfe ile
ferrâş-ı fırın ve destgâh-i imâret cihetleri ile şâkird-i
sâlis-i habbâz cihetiyçün dahi imâret-i merkūmeden
yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf
[141a] ola. Ve yine imâret-i merkūmede bir kimesne
nakkāl-i fodula olup ol dahi hizmeti mukābelesinde gallât-ı merkūmeden yevmî dört akçe vazîfe ile
imâret-i merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula ve
bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi bevvâb-ı bâb-ı imâret ve ferrâş-ı havlu olup
ferrâş-ı havlu ciheti kendüye meşrûta olmak üzere
gallât-ı merkūmeden yevmî on beş akçe vazîfe ile
bevvâb ve yevmî beş akçe vazîfe ile ferrâş cihetleri ile
bevvâb cihetiyçün dahi imâret-i merkūmeden yevmî
iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve bir kimesne dahi meremmâtî-i
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[141b] vakf-ı şerîf olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme
gallât-ı merkūmeden yevmî beş akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula ve bir
mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem vâkıfe-i müşârun ileyhâ devletlü Vâlide Sultan
Hazretleri şol vechile şart-ı ta‘yîn buyurdular ki: Zikri mürûr eden humbaraciyân ve lağımcıyân kışlağı
derûnlarında ber-vech-i muharrer mukātaa-i zemîn
ile mutasarrıfe oldukları arsaları üzerine kendi mallarıyla müceddeden binâ ve ihyâ buyurup ber-vech-i
âtî ale’t-tertîb ikāmet-i salât-i Cum‘a ve îydeyn ve
mefrûzât-i mektûbe ve i‘tikāfât ve ibâdât-ı mergūbe
[142a] içün izn-i âm buyurdukları câmi‘-i şerîf-i
müşeyyedü’l-bünyân sedîdü’l-erkânda evvelen bir
savt-i latîf ve zîtavr-ı nazîf âlim ve âbid ve muttakī
ve zâhid kimesne hatîb ve sermahfil olup eyyâm-ı
Cum‘a ve a‘yâdda alâ vechi’l-mu‘tâd fî âmmeti’l-bilad
edâ-yı hizmet-i hitâbet edüp ve tarz-ı ma‘rûf üzere
devr okunup sermahfillik hizmetin müeddî kıldıkdan sonra yevmî otuz akçe vazîfe ile hitâbet ve yevmî
on akçe vazîfeyle sermahfillik ki sermahfillik ciheti
hitâbete meşrûta olmak üzre cem‘an yevmî kırk akçe
vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel
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[142b] taâma mutasarrıf ola. Ve silsile-i meşâyıh-ı
zühd-i âyin cevâmi‘-i selâtîn-i izâm-i eslâf olan
ulemâ-i âmilîn ve meşâyıh-ı ârifînden ve ilm-i tefsîr-i
celîlü’ş-şân ve fenn-i Hadîs-i sâtıu’l-bürhânda sâhib-i
meleke-i iktidâr ve nasîhat ve irşâd-ı ibâd emrinde
müessir nefs-i hoş güftâr suûd-i kürsiye sezâvâr azîz-i
bâhiru’l-envâr bir kimesne vâiz ve nâsıh olup yevm-i
Cum‘a ve ahyânen leyâli-i mübârekede li ecli’t-tezkîr
cemâat-ı huzzâra nakl-i âyât va‘d-i vaîd ve tahkīk-i
âsâr-ı tebşîr ve tehdîd edüp ol dahi hizmet-i mev‘ıza ve tezkîr mukābelesinde yevmî kırk akçe vazîfe ile
imâret-i merkūmeden dahi yevmî iki çift
[143a] fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf
ola. Ve fenn-i kırâatda müsellem ve şerâit-i liyâkat-ı
imâmetde memdûh-i ümem-i muktedâ-yı nâs olmak
bâbında cümleden elyak ve a‘lem kimesne imâm-ı
evvel olup edâ-yı ferâyiz-i mektûbede pişvâ-yı enâm
ve câmi‘-i mezkûrda muktedâ-yı hâss u âmm olmak
maslahatına müdâvemet ve ihtimâm edüp yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda ba‘de salâti’z-zuhr sûre-i Yâsin-i şerîf ve ba‘de salâti’l-asr sûre-i Nebe’ ve ba‘de
salât-i ışâ sûre-i Mülk ve yevm-i Cum‘a’da mu‘tâd
üzere mahfilde Kur’ân-ı Azîm ve Furkān-ı Kerîm’den
bir devr okuyup bu hizmet-i celîleleri mukābelesinde
cihât-ı mezkûrenin mecmûu imâm-ı evvele
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[143b] meşrûta olmak üzere yevmî beş akçe vazîfe ile
riyâset ve yevmî otuz akçe vazîfe ile imâmet ve yevmî
on akçe vazîfe ile kāri-i Yâsin ve Mülk ve Nebe’ ve
yevmî sekiz akçe vazîfe ile devirhân ki cem‘an yevmî
elli üç akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî
üç çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve yine mesâil-i imâmeti âlim ve fâzıl-ı huffâzdan bir
kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda imâm-ı sânî
olup ol dahi edâ-yı salât-i mefrûzadan mâadâ kezâlik câmi‘-i şerîf-i mezkûrda ba‘de salâti’z-zuhr sûre-i
Yâsin-i şerîf ve ba‘de salâti’l-asr sûre-i Nebe’ ve ba‘de
salâti’l
[144a]-Işâ sûre-i Mülk ve yevm-i Cum‘a’da mu‘tâd
üzere mahfilde bir devr okuyup ol dahi bu hizmet-i
celîleleri mukābelesinde cihât-ı mezkûrenin mecmûu
imâm-ı sâniye meşrûta olmak üzere yevmî otuz akçe
vazîfe ile imâmet ve yevmî on akçe vazîfe ile kāri-i
Yâsin ve Tebâreke ve Amme ve yevmî sekiz akçe vazîfe ile devirhân ki cem‘an yevmî kırk sekiz akçe vazîfe
ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula ve
üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve huffâzdan
bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda devirhân-ı
sâlis olup ol dahi yevm-i Cum‘a’da mu‘tâd üzere mahfilde bir devr
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[144b] okuyup hizmeti mukābelesinde yevmî on akçe
devirhân ciheti ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî
bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf
ola. Ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda hûb-âvâz ve
nağme-pervâz evkāt-ı salâtdan bâ-hıbr ve makām-ı
Bilal-i Habeşî’de cilveger bir sâhib-i nefs-i cânperver
huffâzdan kimesne müezzin-i evvel ve müezzin-i salâ
ve leyle-i Ramazan-ı şerîfde aşırhân olup leyle-i Ramazan-ı şerîfde beyne’t-terâvîh bir aşr-ı şerîf tilâvet
ve leyâli-i mübârekede menâr-ı bâhiru’l-envâr üzere
temcid ve tevhîd-i Hazret-i Rabbü’l-izzet ile mesâmi‘-ı müslimîne ilkā-i şevk-ı ibâdet edüp ve câmi‘-i
şerîf-i mezkûrda kable
[145a] salâti’l-asr kāri-i sûre-i Mülk olup ba‘de
edâi’l-hizme yevmî iki akçe riyâset ve yevmî sekiz
akçe müezzinlik ve yevmî beş akçe müezzin-i salâ
ve yevmî dört akçe temcidhân ve yevmî yedi akçe
aşırhân ve yevmî beş akçe sûre-i Mülk hân ki cihât-ı
mezkûrenin mecmûu müezzin-i evvele meşrûta olmak üzre yevmî otuz iki akçe vazîfe ile imâret-i
mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine evsâf-ı mezkûreyle mevsûf bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda
müezzin-i sânî ve müezzin-i salâ ve müezzin-i ahşamı ve temcidhân ve aşırhân olup
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[145b] ol dahi hizmet-i mezkûrları mukābelesinde yevmî sekiz akçe müezzinlik ve yevmî dört akçe
müezzin-i ahşamî ve yevmî dört akçe temcidhân ve
yevmî yedi akçe aşırhân ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu müezzin-i sâniye meşrûta olmak üzere cem‘an
yevmî yirmi altı akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden
dahi yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma
mutasarrıf ola. Ve yine evsâf-ı mezkûre ile mevsûf
bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müezzin-i
sâlis ve müezzin-i salâ ve müezzin-i ahşamî ve temcidhân ve aşırhân olup ol dahi ba‘de edâi’l-hıdemât-ı
mezkûre yevmî sekiz akçe müezzinlik ve yevmî dört
[146a] akçe müezzin-i salâ ve yevmî dört akçe müezzin-i ahşamî ve yevmî dört akçe temcidhân ve yevmî
yedi akçe aşırhân ki cihât-ı mezkûrenin dahi mecmûu müezzin-i sâlise meşrûta olmak üzere cem‘an
yevmî yirmi altı akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden
dahi yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma
mutasarrıf ola. Ve selâset-i edâ ve letâfet-i ta‘bîr-i dilgüşâya kādir mevzûn-ı tabîat-ı müstakīm-i ibâret bir
kimesne câmi‘-i şerîf-i mezkûrda muarrif olup rûz-i
Cum‘a’da devr tamâm oldukda mu‘tâd üzere edâyı hizmet ta‘rîf edüp mukābelesinde yevmî on akçe
vazîfe ile imâret-i mezkûreden
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[146b] dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel
taâma mutasarrıf ola. Ve neyyir-i rahşende-i sipihr-i
nübüvvet mâh-i tabende-i ufk-ı şefâat lü’lü’-i yektâ-yı deryâyı cûd gül-gonca-i bî-hemtâ-yı bağ-ı şühûd maksûd ibdâ‘-i kevneyn müşerref-sâz-ı Kābe
kavseyn sultân-ı serîr-i lî maallâh dürr-i yetîm-i Kureyşî sadef Habîb-i İlâh-ı cenâb Hazret-i Muhammed
Rasûlüllâh -aleyhi efdalü’s-salât ve ekmelü’t-tehâyât-ın
sitâyiş-i münîf-i şerîflerine yevm-i Cum‘a’da bir sâhib-i dâniş ve erbâb-ı bî-nîşden hoş edâ-i makāma
âşinâ kimesne na‘thân olup ol dahi bu hizmet-i celîlesi mukābelesinde yevmî on akçe vazîfe ile imâret-i
merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula
[147a] ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve
evkāt-ı salâtı âlim ve hizmetinde mücidd ü kāim ve
fenn-i irtifâ‘-i evkātda dakīka-şinâs ve ilm-i hey’et
ve hikmetde bî-nazîr bir kimesne muvakkıt ve hâfız-ı mesâhif-i devirhân ve bevvâb-ı bâb-ı mahfil-i
hümâyûn olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme yevmî yirmi akçe muvakkıtlık yevmî beş akçe hâfız-ı mesâhif-i
şerîfe ve yevmî beş akçe bevvâblık ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu muvakkıta meşrûta olmak üzere yevmî
otuz akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî
üç çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda bir sâlih ve âbid inzivâ-perest zıll-i
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[147b] mesâcid ve âlâyiş-i fücûrdan pâk-ı dâmen
ve denes-i şürûrdan munazzaf-ı beden sulehâ-yı
ümmetden merd pâk-ı tînet-i muayyen bir kimesne kayyım-ı evvel ve müstahfız-ı mahfil-i hümâyûn
ve sirâcî-i câmi‘ ve hâfız-ı seccâde-i vâiz ve hatîb ve
bevvâb-ı bâb-ı câmi‘-i derpîş kışlak-ı humbaraciyân
ve ferrâş-ı harem-i câmi‘-i şerîf olup sahn-ı câmi‘-i
şerîfi ve sâha-i harem-i nazîfi reft vurup ve tesviye-i
ferîş-i sufûfda cehd-i matlûb ve câyi‘ tecdîd-i vudû‘
ve mahall-i ictima‘-ı vudûu tanzîf edüp bu hizmetleri
mukābelesinde yevmî iki akçe riyâset ve yevmî sekiz
akçe kayyım-ı câmi‘ ve yevmî beş akçe müstahfız ve
yevmî dört akçe sirâcî ve yevmî üç akçe hâfız-ı seccâde ve yevmî üç akçe
[148a] bevvâblık ve beş akçe ferrâşlık ki cihât-ı
mezkûrenin mecmûu kayyım-ı evvele meşrûta olmak üzere yevmî otuz akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi kayyım-ı evvellik içün yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine
câmi‘-i şerîf-i mezkûrda evsâf-ı mezkûre ile mevsûf
bir kimesne kayyım-ı sânî ve sirâcî-i harem-i câmi‘
ve ferrâş-ı mahfil-i hümâyûn ve bevvâb-ı bâb-ı câmi‘
derpîş-i kışlak-ı lağımcıyân ve mükebbir-i Bîrûn-ı
câmi‘ ve efşândan ve hâfız kāliçehâ-i câmi‘-i şerîf
olup ol dahi hıdemât-ı mezkûresi mukābelesinde
yevmî sekiz akçe kayyımlık ve yevmî dört akçe sirâcî
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[148b] ve yevmî üç akçe ferrâşlık ve yevmî üç akçe
bevvâblık ve yevmî üç akçe mükebbir ve yevmî üç
akçe efşândan kaliçehâ ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu kayyım-ı sâniye meşrûta olmak üzere yevmî
yirmi dört akçe vazîfe ile kayyım-ı sânîlik cihetiyçün imâret-i mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula
ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda evsâf-ı mezkûre ile mevsûf
bir kimesne dahi kayyım-ı sâlis ve sirâcî-i minâre ve
buhûrî devirhânân ve ferrâş-ı muslukhâ der-taht-ı
câmi‘ ve sirâcî-i şem‘ayn-i kebîreyn-i câmi‘-i şerîf
olup ol dahi ba‘de edâi’l-hıdemâti’l-mezkûre yevmî
[149a] sekiz akçe kayyımlık ve yevmî dört akçe
sirâcî-i minâre ve yevmî dört akçe buhûrî maa buhur-bahâ ve yevmî dört akçe ferrâş ve yevmî üç akçe
sirâcî-i şem‘ayn-i kebîreyn ki cihât-ı mezkûrenin
mecmûu kayyım-ı sâlise meşrûta olmak üzere yevmî
yirmi üç akçe vazîfe ile kayyım-ı sâlis cihetiyçün
imâret-i mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula ve üç
mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir müstakıl ve
dindâr kimesne dahi hâfız-ı tashâ-yı çeşme-i selâse-i
mezkûre olup tas-ı mezkûrları gecelerde mahallerinden ref ‘ ve hıfz ve gündüzlerde yine mahallerine vaz‘
edüp ol dahi hizmet-i mezkûresi mukābelesinde beher çeşmeye
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[149b] yevmî üçer akçe ta‘yîniyle cem‘an yevmî dokuz akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî
bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola.
Ve fenninde mâhir ve sadakāt ve sıyânet ve hımâyeti
bâhir bir kimesne dahi râh-ı âbî ta‘yîn olunup ol dahi
bilcümle kışlakhâ-yı humbaraciyân ve lağımcıyân ve
çeşmehâ-yı selâse-i mezkûre ve hamam ve mahâll-i
sâire su yollarının ta‘mîr ve termîm ve cereyânını
ru’yet ve idâre edüp ol dahi hizmeti mukābelesinde
yevmî yedi akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi
yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi gulâm-ı miftâh ve şâkird-i râh-ı
[150a] âbî olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme yevmî beş
akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve her sâl ferhunde fâlde
mâh-ı mübârek kadem-i Rebîulevvel kudûm etdikce on ikinci yâhud on üçüncü ve on dördüncü günü
Hazret-i Peygamber-i âhıru’z-zamân sebeb-i zuhûr-ı
kevn ü mekân şehinşâh38-i taht kurb-ı Mevlâ ihsân-ı
Cenâb-ı Hakk-ı teâlâ hâtime-i Mushaf-ı risâlet ve yenbû‘-ı zülâl-i şefâat ve merhamet-i mefhar-i kevneyn ve
Rasûlü’s-sakaleyn kân-ı gevher vefâ sultânü’l-enbiyâ
Muhammed Mustafa -aleyhi ekmelü’t-tehâyâ- hazretlerinin mevlid-i şerîf-i şeref-bahşâları mühimmâtı
içün yevmî dört yüz akçe ki senevî bir yük kırk dört
bin akçe
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[150b] muayyen olup beher sene mevlid-i şerîfi
kırâati akībinde meblağ-ı mezbûrdan câmi‘-i şerîf
vâizi olan efendiye üç bin akçe ve imâm-ı evvele bin
iki yüz akçe ve imâm-ı sâniye bin iki yüz akçe ve üç
nefer mevlidhânın her birine ikişer bin yüz altmışar
akçeden mecmûuna altı bin dört yüz seksen akçe ve
mevcûd bulunan müveşşahların mecmûuna bin sekiz
yüz akçe ve müezzinlere bin sekiz yüz akçe ve kayyımlara bin sekiz yüz akçe ve muvakkıta bin iki yüz akçe
huddâm-ı mezkûrûna cem‘an on sekiz bin dört yüz
seksen akçe vech-i meşrûh üzere def ‘ ve teslîm olunup meblağ-ı mezbûrdan bâkî bir yük yirmi beş bin
[151a] beş yüz yirmi akçe dahi ta‘tîr-i kubbe-i dimâ‘-ı
huzzâr ve nefha-resânı çâr cihet-i câmi‘-i şerîf-i câmiu’l-esrâr içün ve teşne-lebân-ı bâdiye-i atîk-i ilâhi
ve zamen-i harâret muhibb-i risâlet-penâhîyi ratbü’l-lisân ve hulüvvü’l-mezâk etmeğe sükker ve şerbet-i şîrîn küvâr ve ûd ve gülâb ve sâir bilcümle masârıf-i mevlid-i şerîfe harc ve sarf oluna. Ve yine gallât-ı
mezkûreden câmi‘-i şerîf içün şehr-i Ramazan-ı şerîfden mâadâ on bir mâh içün beher şehr otuz dokuz
vukıyyeden cem‘an dört yüz yirmi dokuz vukıyye ve
şehr-i Ramazan-ı şerîf içün kırk üç buçuk vukıyye ve
leyâli-i mübârekede dahi üç yüz yirmi sekiz buçuk
vukıyye ki
38
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[151b] cem‘an senede yed-i mütevellî ile sekiz yüz
bir vukıyye revgan-ı zeyt iştirâ olunup câmi‘-i şerîf-i
mezkûrun bilcümle derûn ve bîrûnunda ve menâr-ı
bâhiru’l-envâr ve mahâll-i sâiresinde mevzu‘ kanâdîlde îkād oluna. Ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrun
mihrâbı tarafeyninde îkād içün beheri yetmiş beşer
vukıyyeden yüz elli vukıyye olmak üzere iki aded kebîr şem‘-i asel iştirâ olunup ber-vech-i muharrer câmi‘-i şerîf mihrâbı tarafeynine vaz‘ olunup mahall-i
mezkûrlarda îkād oluna. Ve şehriyye ikişer vukıyyeden senevî yirmi dört vukıyye şem‘-i asel iştirâ olunup ol dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûr derûnunda
[152a] kâin şamdanlarda îkād oluna. Ve yine müvekkilem vâkıfe-i Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretleri
şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki zikri mürûr
eden imâret-i âmireleri ittisâlinde yine kendi atyeb-i
mâllarıyla müceddeden binâsına muvaffak oldukları
türbe-i şerîfelerinde bir mütedeyyin ve müstakīm ve
dindâr ve perhizkâr kimesne türbedâr-ı evvel ve bevvâb-ı bâb-ı türbe-i şerîf ve buhûrî ve reîs-i eczâhân
ve cüzhân olup ba‘de edâi’l-hizme yevmî yirmi akçe
türbedârlık ve yevmî beş akçe bevvâblık ve yevmî beş
akçe buhûrî maa buhur-bahâ ve yevmî üç akçe riyâset ve üç akçe cüzhân ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu
türbedâr-ı evvele meşrûta
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[152b] olmak üzere yevmî otuz altı akçe vazîfeyle
türbedâr-ı evvel cihetiyçün dahi imâret-i mezkûreden yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma
mutasarrıf ola. Ve yine türbe-i şerîf-i mezkûrda evsâf-ı mezkûre ile mevsûf bir kimesne dahi türbedâr-ı
sânî ve bevvâb-ı bâb-ı bîrûn-ı türbe-i şerîfe ve ferrâş-ı havlu-i türbe-i şerîfe ve noktacı-i eczâ-i şerîfe ve
cüzhân olup ol dahi ba‘de edâi’l-hıdemâti’l-mezkûre
cihât-ı mezkûrenin mecmûu türbedâr-ı sâniye meşrûta olmak üzere yevmî yirmi akçe vazîfe ile türbedârlık ve yevmî beş akçe bevvâb ve yevmî üç akçe
ferrâş ve yevmî üç
[153a] akçe noktacı ve yevmî üç akçe cüzhân vazîfeleri ki cem‘an yevmî otuz dört akçe vazîfe ile türbedâr-ı sânî cihetiyçün imâret-i mezkûreden dahî
yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine türbe-i şerîfe-i mezkûrede evsâf-ı
mezkûre ile mevsûf bir kimesne dahi türbedâr-ı sâlis
ve sirâcî-i kanâdîl-i türbe-i şerîfe ve hâfız-ı eczâ ve
mesâhif der-türbe-i şerîf ve cüzhân olup ol dahi ba‘de
edâi’l-hizme cihât-ı mezkûrenin mecmûu türbedâr-ı
sâlise meşrûta olmak üzere yevmî yirmi akçe türbedârlık ve yevmî beş akçe sirâcî ve yevmî üç akçe
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[153b] hâfız-ı mesâhif ve eczâ-i şerîfe ve yevmî üç
akçe cüzhân vazîfeleri ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu dahi türbedâr-ı sâlise meşrûta olmak üzere
yevmî otuz bir akçe vazîfe ile türbedâr-ı sâlis cihetiyçün imâret-i mezkûreden dahi yevmî üç çift fodula
ve üç mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve medîne-i
Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri -radiye anhü Rabbühü’l-Bârî-de İdris köşkü nâm mahalde kâin Özbekî
Abdullah Efendi zâviyesi Ve yine medîne-i mezbûrede kâin Şeyh Murad Efendi zâviyesi Ve yine medîne-i
mezbûrede kâin Şah Sultan zâviyesi Ve yine medîne-i
mezbûre civârında Otakcılar nâm
[154a] mahalde kâin Mustafa Paşa zâviyesi dimekle ma‘rûf zâviyeler ki işbu dört aded zâviyenin şeyhi
olan efendilerden lede’l-imtihân kangısı a‘lem ve efdal ve elyak olduğu zâhir ve âşikâr olur ise ol şeyh
efendi kezâlik dört aded zâviyenin dervişânından
kezâlik istihkāk-ı nümâyân olan iki nefer dervişân
ile beher hafta yevm-i pazar ve perşembede ba‘de
salâti’l-asr türbe-i şerîfe-i mezkûrede halkabend-i
cem‘ıyyet ve pîramen-gerd ülfet olup ta‘zîm ve tebcîl
ve tecvîd ve tertîl ile her biri evvelen hatm-i hâcegân
ba‘dehû kelime-i tevhîd-i şerîf tilâvet ve kırâat ve cehren zikrullah edüp
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[154b] hâsıl olan mesûbât-ı celîlesini evvelen bizzat
hazret-i fahr-i kâinât ve mefhar-i mevcûdât aleyhi
ekmelü’s-salât ve efdalü’t-tahiyyât savb-i saâdetine ve
âl ü ashâb ve zevcât-ı tâhirât-ı âl-i derecâta ve sâir enbiyâ ve evliyâ ve ebrâr-ı etkıyâ ve meşâyıh-ı asfiyâ ve
mukarrabîn-i Hudâ ervâh-ı tayyibelerine ve sâbit-kadem ahsenü’l-mevâkı ya‘nî bizzat vâkıfe-i müşârun
ileyhâ hazretleri ve evlâd ve tevâbi‘-i emcâd ve sâir
mü’minîn-i mü’minât ibâd ervâhına ihdâ eyleyeler.
Ammâ zikr olunan şeyh efendi ve sâir dervişân eyyâm-ı mu‘tâde-i mezkûrelerinde tilâvet-i hatm-i hâcegân ve zikr-i tevhîd-i şerîf içün müctemi‘
[155a] vasf-ı bend-i pişgâh-ı türbe-i şerîf olduklarında üç kere salevât-ı şerîfe ile “yâ Hayy yâ Kayyûm yâ
bedîu’s-semâvâti ve’l-ard” deyüp ba‘dehû mübâşeret-i
kırâat kılıp tilâvet-i şerîf tamâm oldukda rûh-ı pürfütûh-ı Hazret-i Seyyidü’l-kevneyn ve âl ve ashâb-ı
pür-zîni ve çihâr-yâr-ı güzîn ve Hasan ve Hüseyin’i
yâd ve sâir enbiyâ ve evliyâ-yı mukarrabîn-i Hudâ
ve müctehidîn-i pür-safâ zikri ile taltîf-i lisân-ı fuâd
etdikden sonra vâkıfe-i vâzıatü’l-hasenâtın bekā-i
zât ve husûl-i murâdât ve selâmet ez-hatırât duâsını
bi’l-ittifâk teveccüh-i tâm birle pîrâye-i zebân ve mültemis-i cinân ü cân edüp
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[155b] mukābelesinde şeyh-i mûmâ ileyhe yevmî
yirmi beş akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi
yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve mârru’z-zikr on iki nefer dervişândan
her biri yevmî altışar akçe vazîfe ile yevmî birer çift
fodula ve birer mükemmel taâma mutasarrıf olalar.
Gerek şeyh-i merkūm ve gerek on iki nefer dervişândan biri fevt olup mutasarrıf olduğu ciheti münhal
oldukda cihet-i mezkûre âhar zâviyeden ve ecânibden veyâhud nâ-ehl olan kimesneye verilmeyüp ancak yine mârru’z-zikr dört aded zâviyeden olmak
üzere kaymakam-ı mütevellî ma‘rifetiyle lede’l
[156a]-imtihân hatm-i hâcegân kırâatına kādir ve
kelime-i tevhîd zikrine muktedir olduğu zâhir ve
nümâyân olan zâta tevcîh oluna. Ve yine türbe-i
şerîfe-i mezkûrede beher yevm ba‘de salâti’s-subh
otuz nefer kimesne cem‘ olup mezbûrûndan her biri
Kur’ân-ı Azîm ve Furkân-i Kerîm›den birer cüz’-i
şerîf kırâatıyla beher yevm bir hatm-i şerîf edüp hâsıl
olan sevâbını rûh-ı vâkıfe-i müşârun ileyhâ ve evlâd
ve emcâd-ı kirâm zevi’l-ihtirâmları ervâh-ı tayyibelerine ba‘de’l-ihdâ mezbûrûndan her biri yevmî üçer
akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî birer
çift fodula ve birer mükemmel taâma
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[156b] mutasarrıf olalar. Ve mârru’z-zikr otuz aded
eczâ-yı şerîfeden üç aded eczâ-yı şerîfe cihetlerinin
biri türbedâr-ı evvele ve biri türbedâr-ı sânî ve biri
türbedâr-ı sâlise meşrûta olup mâadâ yirmi yedi aded
eczâ-i şerîfe cihetleri dahi Hazret-i Ebâ Eyyüb Halid
bin Zeyd el-Ensâri -aleyhi rahmetü’l-meliki’l-Bârîcâmi‘-i şerîfinde hatîb ve eimme ve müezzinân ve
kayyımân. Ve yine müşârun ileyhânın39 türbe-i şerîfesi türbedârânına ve mahall-i sâire ahâlîsinden mutlaka ehl-i Kur’ân’a meşrûta olup cihât-ı mezkûre ehl-i
Kur’ân’ın gayrı cühelâya tevcîh olunmaya. Ve vâkıfe-i
müşârun ileyhâ hazretlerinin
[157a] türbedâr-ı evveli vazîfe-i mersûmesiyle bilcümle eczâhâna reîs ola. Ve türbedâr-ı sânî noktacı ve
türbedâr-ı sâlis sandukî olup mârru’z-zikr otuz aded
eczâ-yı şerîfeyi zabt ve hıfz edeler. Ve cihât-ı mezkûre mutasarrıfları kat‘an taraflarından vekîl istihdâmlarına ruhsat verilmeyüp hizmet-i mezkûrelerini
bi’n-nefs edâ eyleyeler. Ve cihât-ı mezkûreden biri
mahlûl oldukda ecânibden olana ve hizmetini edâya
iktidârı olmayana verilmeyüp lede’l-imtihân istihkākı nümâyân olan kimesneye kaymakam-ı mütevellî
ma‘rifetiyle tevcîh olunup mutlaka adem-i istihkākı
zâhir
39

157a - 156b

Metinde “ileyhin” şeklinde yazılmıştır.
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[157b] ve bâhir kimesneye cihât-ı mezkûreden biri
tevcîh olunmıya. Ve yine erbâb-ı istihkākdan bir
kimesne türbe-i şerîfe-i vâkıfe-i müşârun ileyhâda
yevmî dokuz akçe vazîfeyle ferrâş ve yevmî altı akçe
vazîfe ile bâsit ve hâfız-ı kaliçehâ olup ol dahi ba‘de
edâi’l-hizme yevmî on beş akçe vazîfe ile imâret-i
mezkûreden dahi yevmî iki çift fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi bevvâb-ı bâb-ı mezaristan olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme yevmî beş akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden
dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâma
mutasarrıf ola.
[158a] Ve bir kimesne dahi hâfız-ı tashâ-yı çeşme
der-cenâhayni bâb-ı türbe-i şerîfe olup ol dahi ba‘de
edâi’l-hizme yevmî beş akçe vazîfe ile bir çift fodula
ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi ferrâş-ı kenîfhâ-yı türbe-i şerîf olup ol
dahi hizmeti mukābelesinde yevmî üç akçe vazîfe ile
yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine gallât-ı mezkûreden beher sene
kırk vukıyye revgan-ı zeyt ve kadr-i kifâye şem‘-i
asel iştirâ olunup türbe-i şerîfe-i mezkûrenin derûn
ve bîrûnunda kâin ve avize olan bilcümle kanâdîl ve
şamdanlarına

158a - 157b

[158b] îkād oluna. Ve yine müvekkilem vâkıfe-i
müşârun ileyhâ hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn
buyurdular ki: İmâret-i âmire-i muallâları ittisâlinde
mücedden binâ ve inşâsına muvaffak oldukları sebîl-i
latîflerinde bir kimesne sebîl-i evvel ve hâfız-ı tas-ı
çeşme-i cenâhî-i yemîn-i sebîl ve bevvâb-ı bâb-ı sebîl
olup ba‘de edâi’l-hizme yevmî yirmi akçe sebîlcilik
ve yevmî beş akçe hâfız-ı tas ve yevmî beş akçe bevvâblık ki cihât-ı mezkûrenin mecmûu sebîl-i evvele
meşrûta olmak üzere cem‘an yevmî otuz akçe vazîfe
ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî iki çift fodula ve
iki mükemmel
[159a] taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi
yine sebîl-i merkūmede sebîl-i sânî ve hâfız-ı tas-ı
çeşme-i cenâh-ı yesâr-ı sebîl ve ferrâş-ı sebîl olup
cihât-ı mezkûrenin mecmûu sebîl-i sâniye meşrûta
olmak üzere yevmî otuz akçe vazîfe ile yevmî iki çift
fodula ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bir
kimesne dahi râh-ı âbî ta‘yîn olunup ol dahi imâret-i
merkūme ve sebîl-i latîf ve çeşme-i mezkûrlar su yollarının ta‘mîr ve termîm ve cereyânını ru’yet eyleyüp
ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî yedi akçe vazîfe ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî bir çift fodula
ve bir mükemmel taâma

159a - 158b
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[159b] mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi şâkird-i
râh-ı âbî olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî
beş akçe vazîfe ile yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem
vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretleri şol vechile şart ve
ta‘yîn buyurdular ki: Mahmiyye-i İslambol’da Şeyh
Ebu’l-Vefâ câmi‘-i şerîfi kurbunda müceddeden
binâ buyurdukları hân-ı kebîr derûnunda müceddeden binâ buyurdukları mescid-i şerîfde huffâzdan
bir kimesne imâm olup ba‘de edâi’l-hizme yevmî on
beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve yine mescid-i
merkūmda bir kimesne müezzin ve kayyım ve mescid-i mezkûr ittisâlinde
[160a] kâin türbe-i şerîfde türbedâr olup cihât-ı
mezkûrenin mecmûu müezzine meşrûta olmak üzere cem‘an yevmî on üç akçe vazîfe ile imâret-i merkūmeden dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel
taâma mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi râh-ı âbî
ta‘yîn olunup ol dahi hân-ı mezkûrun su yollarını
ta‘mîr ve termîmi husûsunu ru’yet eyleyüp hizmeti
mukābelesinde yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf
ola. Ve yine gallât-ı merkūmeden senevî kırk vukıyye
revgan-ı zeyt iştirâ olunup mescid-i merkūm ve türbe-i mezkûrda îkād oluna. Ve mescid-i mezkûr içün
beher şehr birer buçuk vukıyyeden

160a - 159b

[160b] senevî on sekiz vukıyye şem‘-i revgan iştirâ
olunup mescid-i mezkûrda ikād oluna. Ve beher sene
beheri beşer vukıyyeden on vukıyye iki aded şem‘-i
asel iştirâ olunup mescid-i mezkûrun mihrâbı tarafeyninde îkād oluna. Ve yine fenninde mahâreti tam
bir kimesne dahi kezâlik râh-ı âbî ta‘yîn olunup ol
dahi Bağçe karyesi kurbunda kâin Kılıç pınarı nâm
mahalden Vâlide suyuna ve andan Levend çiftliğine
gelince Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretlerinin mârru’z-zikr Levend çiftliğinde kâin hamam ve meberrât-ı sâireye cereyânını şart buyurdukları mâ’-i lezîzleri yollarının ta‘mîr ve termîmini ru’yet edüp hizmeti
[161a] mukābelesinde yevmî on akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi râh-ı âbî-i merkūma
şâkird olup ol dahi hizmeti mukābelesinde yevmî altı
akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem
devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol
vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Mahrûse-i Galata
mevlevihânesinde hâlâ postnişîn olan Şeyh Mehmed
Galib Dede Efendi mevlevihâne-i mezkûrede haftada iki gün salı ve Cum‘a günlerinde kable’l-mukābele teberrüken ve teyemmünen hankāh-ı mezkûrda
Mesnevî-i şerîf kırâat eyleyüp ve hankāh-ı mezkûr ile
Kasımpaşa ve Beşiktaş ve Yeni

161a - 160b
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[161b]kapu mevlevihâneleri dervişânından ve sâir
erbâb-ı isti‘dâd ve istihkākdan Mesnevî-i şerîf kırâatına hâhişger ve teallüm ve tahsîle tâlib ve ragıb ashâb-ı
hünerden intihâb olunan zevâta dahi ta‘lîm ve akībinde şevketlü kerâmetlü kudretlü pâdişâh-ı âlempenâh efendimiz hazretlerinin serîr-i saltanatlarında
dâim ve a‘dâ-yı bedhâhları üzerlerine her halde gālib
ve muzaffer olmaları da‘vâtına ve sâhibetü’l-hayrât
ve’l-hasenât ve ragıbetü’l-meberrât ve’l-mesûbât devletlü inâyetlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz
hazretlerinin dahi devâm-ı eyyâm-ı ömr ü devletleri
ed‘ıyesine müdâvemet ve muvâzabet edüp bu hizmet-i
[162a] celîlesi mukābelesinde gallât-ı vakf-ı mezbûreden şeyh-i merkūm yevmî altmış akçe vazîfe
ile imâret-i mezkûreden dahi yevmî iki çift fodula
ve iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve yevm-i
mezkûrlarda bâlâda tahrîr olunan dört aded zâviyeler
dervişânından Mesnevî-i şerîf ta‘lîmine ale’d-devâm
hâzır ve mevcûd bulunan zevâta yevmî on iki akçe
şâkirdlik vazîfesiyle şeyh-i mûmâ ileyh ma‘rifetiyle
müsâvât vechi üzere tevzî‘ ve taksîm oluna. Ve mûmâ
ileyh Şeyh Mehmed Galib Dede Efendi’den sonra
meşîhat ciheti nâ-ehle tevcîh olunmayup ancak zikrleri mürûr eden dört aded mevlevihâneler meşâyıhından

162a - 161b

[162b] kaymakam-ı mütevellî ma‘rifetiyle lede’l-imtihân âlim ve fâzıl ve Mesnevî-i şerîfi tedrîs ve ta‘lîme
kangısı muktedir ise cihet-i mezkûre ol zâta tevcîh
oluna ve mârru’z-zikr yevmî on iki akçe şâkirdlik
ciheti dahi mutlaka dört aded mevlevihâne dervişânından ve erbâb-ı isti‘dâd ve istihkākdan Mesnevî-i
şerîfi teallüme kādir ve hâhişger olan zevâta tevcîh
olunup mutlaka cihât-ı mezkûra nâ-ehl ecânibden
olan kimesneye tevcîh olunmaya ve ale’l-umûm vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretlerinin bi’l-cümle ta‘yîn
ve tahsîs buyurdukları cihât-ı mezkûreden mahlûl
vukūunda erbâb-ı iktidâra tevcîh olunup vechen mine’l-vücûh
[163a] ve sebeben mine’l-esbâb kat‘an nâ-ehl olan
kimesneye cihât-ı mezkûre tevcîhinden gāyet ihtirâz
oluna. Ve yine müvekkilem vâkıfe-i müşârun ileyhâ
hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Sâlifü’z-zikr imâret-i âmire -lâ zâlet bi’n-ni‘meti’l-vâfire-lerinde tab‘ olunan nân-ı azîz ve taâmından bundan akdem müceddeden binâ ve ihyâsına muvaffak
oldukları mahmiyye-i İslambol’da Aksaray kurbunda
kâin Mehmed Paşa câmi‘-i şerîfi dinmekle arîf câmi‘-i şerîfin hatîbine yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâm verile. Ve imâmına dahi yevmî bir çift
fodula ve bir mükemmel taâm verile Ve yine câmi‘-i
şerîf-i mezkûrun

163a - 162b
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[163b] iki nefer efendilerin her birine yevmî birer
çift fodula ve birer mükemmel taâm verile. Ve müezzinlerine yevmî üç çift fodula ve üç mükemmel taâm
verile. Ve kayyımına yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâm verile. Ve ferrâşına yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel taâm verile. Ve câmi‘-i şerîf-i
merkūm vakfi kâtibine yevmî iki çift fodula ve iki
mükemmel taâm verile. Ve câmi‘-i şerîf-i merkūmun
ittisâlinde kâin mekteb-i şerîfin hocasına yevmî bir
çift fodula ve bir mükemmel taâm verile. Ve halîfe-i
mektebe dahi yevmî bir çift fodula ve bir mükemmel
taâm verile. Ve mekteb-i mezkûrun meşk hocasına
yevmî bir çift fodula ve bir
[164a] mükemmel taâm verile. Ve vakf-ı şerîflerinde min külli’l-vücûh iktizâ eden masârıf-ı mu‘tâde
ve zuhurâtı vakf-ı şerîfleri gallâtından idâre ve ru’yet
oluna. Ve bilcümle imâret-i âmire ve câmi‘-i şerîf ve
çeşmehâ ve sâir ebniyenin ta‘mîrleri iktizâ eyledikde
ma‘rifet-i şer‘ ve mütevellî-i vakıf ma‘rifetiyle yine
galle-i vakfdan ta‘mîr ve termîm oluna. Ve erbâb-ı
cihâtdan her biri me’mûr oldukları hizmetlerini bi
nefsihî ru’yet edeler. Eğer marîz olur ise sıhhatine değin imhâl olunup sâir a‘zâr-ı vâhiye ve
vekîl istihdâmına ruhsat verilmeye. Eğer vekîl
istihdâm idüp yâhud târik-i hizmet olur ise

164a - 163b

[164b] bilâ imhâl vazîfesi müstehakkına verilüp ciheti dahi muktedir olana tevcîh oluna. Eğer hademeden biri hayatda iken a‘mâ ve alîl ve mecnûn olur ise
hizmetini vekâlet ile edâ olunduğuna mâni‘ olunmayup ref ‘lerinden dahi âhara verilmeye. Ve huddâmân
ve mürtezikgân-ı merkūmûndan her biri hıdemât-ı
mukarrerelerinde kemâ yenbagī sa‘y ü dikkat edüp
istikāmet ederler ise vazîfe-i muayyene ve revâtib-i
mukannenelerine mutasarrıf olalar. Ve cihât-ı
mezkûrenin birinin ferâğ ve kasr-ı yedlerine i‘tibâr
olunmaya. Ve erbâb-ı cihâtdan biri fevt oldukda cihet-i mezkûresi uhdesinden gelmeğe sâhib-i
[165a] liyâkat ve müstahık ve hizmeti ciheti idâreye
kādir evlâdı var ise babası hizmeti evlâdına tevcîh ve
istihdâm olunup ancak bu makūle hademe ve mürtezikanın sabî olan evlâdına. Ve kezâlik edâ-i hizmete
liyâkati olmayup mutlaka evlâd olmakla nâ-ehl ve
nâ-müsetehak evlâdlarına babaları hizmetleri tevcîh
olunmaya ve vakf-ı şerîflerinde imâm ve hâtib ve müezzinân ve kayyımân ve sâir müteaddid olan mürtezikgândan biri fevt oldukda cemî‘-i evkāfda cârî olduğu misüllü fevt olan evvel ise sânî-i evvel ve sâlis-i
sânî ve râbi‘-i sâlis olup müceddeden tevcîh olunan
cihet mutasarrıfı râbi‘-i evvele

165a - 164b
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[165b] ve cihet-i evvel yâhud sânî ve sâlis mutasarrıfı olup fevt olan kimesnenin cihetine mutasarrıf olan
ben mutlaka cihet-i evvelin mutasarrıfı yerine mutasarrıf-ı ciheti olmamla ben dahi evvel yâhud sânî
olurum deyü taarruz ve muhâlefet etmeye. Ve yine
müvekkilem devletlü vâkıfe-i Vâlide Sultan Hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Hudâvendigâr-ı esbak cennet-mekân firdevs-i âşiyân merhûm
ve mağfûrun leh Sultan Mustafa Han -aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân- hazretlerinin mahmiyye-i İslambol’da
Laleli çeşme kurbunda kâin Câmi‘-i Cedîd-i bî-hemtâ
ve imâret-i âmire-i muallâ ve hayrât-ı sâire-i celîleleri
vakf-ı şerîfleri ve Hudâvendigâr-ı
[166a] sâbık cennet-mekân huld-i âşiyân merhûm ve
mağfûrun leh Sultan Abdülhamid Han -tâbe serâhühazretlerinin müceddeden inşâ buyurdukları Hamîdiye vakf-ı şerîflerinde cârî ve mer‘î şürût-i nizâm-ı
müstahseneleri işbu vakf-ı şerîflerinde dahi cârî olmak üzere vakf-ı şerîflerinin bilcümle müsakkafât ve
müstagallât ve akārât-ı sâirelerinde bir vechile mukātaa-i zemîne ve ibdâl ve istibdâle izin ve ruhsat verilmeyüp bâlâda tahrîr ve beyân olunduğu üzre icâre-i
vâhide ve icâreteyn-i misliyyeteyn ile tâlibine îcâr
oluna ve bilcümle hayrât ve meberrâtı vakf-ı şerîfleri
müsakkafâtından olmak üzere

166a - 165b

[166b] Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı Ensâri ve Hasköy ve
Tophane ve Levend çiftliği ve Boğaz içinde ve nefs-i
İstanbul›da kâin Vefâ meydanı ahırı ve ittisâlinde
olan dekâkîn ve hân ve sâir memâlik-i Rumeli ve
Anadolu’da fi’l-asl binâ ve inşâ olunmuş ve bundan
böyle bi’l-iktizâ müceddeden binâ olunacak hân ve
çiftlikât ve esnaf sâkin olacak dekâkîn ve değirmen
ve ekmekci ve simidci ve çörekci fırınları ve bunların
emsâli “mimmâ zükira ev lem yüzker” (مما ذكر أو لم
 )يذكرkaydıyla esnaf sâkin olacak dekâkîn ve odalar
müsakkafâtının her kangı esnaf gediğine tâlib ve ilhâk olunursa olsun gedik olmağa mütehammil hân
odaları
[167a] ve dekâkîn ve müsakkafât-ı sâire gedikleri
bâ-muaccele tâliblerine îcâr ve taraf-ı vakfdan gedik olmak şartıyla vakf-ı müşârun ileyhânın mer‘î
ve mu‘teber şürûtuyla yedlerine temessük verile ve
bilcümle müsakkafât-ı mezkûre derûnlarında sâkin olan müste’cirleri ve gedik mutasarrıfları gedik-i
mezkûrlarına min külli’l-vücûh taraf-ı vakf-ı şerîflerinden gedik i‘tibârıyla ve memhûr mütevellî temessüküyle mutasarrıf olup fevt olduklarında gedik-i
mezkûrları evlâd-ı zükûr ve inâsına intikāl eyleye ve
âhara ferâğ murâd eylediklerinde bâ-izn-i mütevellî
vakf temessüküyle ferâg ve kasr-ı yed olunup gedik-i
mezkûruna mütevellî temessüküyle zabt
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[167b] oluna ve bilâ veled fevt olanların gedikleri taraf-ı vakfdan zabt ve bâ-muaccele şürûtuyla yine tâlibîne îcâr oluna ve müsakkafât-ı mezkûre ve gedik-i
merkūmlar mutasarrıf ve müste’cirleri olanlara ale’lumûm envâ‘-ı esnaf taraflarından vechen mine’l-vücûh kethudâ yiğitbaşı ve esnaf ustaları taraflarından kat‘an müdâhale ve teaddî olunmaya ve gedik-i
mezkûrlara esnaf kethudâları ve yiğitbaşıları ve esnaf
ustaları taraflarından dahl ve teaddî olunmak iktizâ
eder ise zâbitleri ma‘rifetleriyle te’dîb oluna ve esnaf
kethudâları ve yiğitbaşıları ve hırfet ustaları taraflarından bizim gedik husûsunda
[168a] başka nizâmımız vardır ve ustalarımız ma‘rifetiyle alınır ve verilir deyü ve âhar bahâne ile müdâhale ve taarruz olunmaya ve gedik-i mezkûrlara
işbu şürût-ı mezkûrenin hılâfı bilcümle esnaf taraflarından bu bizim gediğimizdir ziyâde gedik olmak
nizâmımıza muhâldir deyü iddiâları istimâ‘ olunmaya ve işbu şürût-i muharrere-i mezkûre tebdîl ve
tağyîr olunmayup hılâfından gāyet tehâşî ve mücânebet oluna ve bilcümle vakf-ı mezbûrun dekâkîn ve
müsakkafât-ı sâiresinin bi’l-icâreteyn mutasarrıfları
taraflarına ecânibden gedik-i mezkûrlarına dâir mikdâr-ı zerre müdâhale olunmaya ve vakf-ı
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[168b] şerîfleri müsakkafâtından Anadolu ve Rumeli câniblerinde ve İstanbul ve civârında vâkı‘ hân
ve dekâkîn ve çiftlikât ve bağ ve bağçe ve besâtîn ve
arâzi ve bilcümle müsakkafât ve müstagallât-ı sâiresi
derûnlarında sâkin olanlardan bilâ vâris fevt olanların beytü’l-mâl-i âmme ve hâssası ve mâl-ı gāib ve
mâl-ı mefkūdu ne mahalde olur ise olsun bilcümle
terekelerine beytü’l-mâl emînleri taraflarından müdâhale ve taarruz olunmayup ol makūlelerin beytü’l-mâlları cânib-i vakf-ı şerîfe âid ve râci‘ oldukda
Harameyn-i şerîfeyn müfettişi ve mütevellî-i vakf
ma‘rifetleriyle zabt ve tahrîr
[169a] ve mümzâ defteri mûcebince hâsılatı cânib-i
vakf-ı şerîf içün ahz ü kabz oluna. Ve yine müsakkafât ve müstagallât-ı vakf-ı mezkûrlarında bilâ vâris
fevt olanların verese-i kibâr ve sağīr ve sağīresi zuhûr
eder ise verese ve vasîleri müvâcehelerinde yine Harameyn-i şerîfeyn müfettişi tarafından kâtib ta‘yîniyle
mütevellî-i vakf ma‘rifeti ve ma‘rifet-i şer‘le terekeleri
tahrîr ve beyne’l-verese bi’l-farîzati’ş-şer‘ıyye tevzî‘ ve
taksîm ve vereseye teslîm olunup tereke-i mezkûrelerinin resm-i kısmetinin nısfı cânib-i vakfa hâsıl kayd
oluna. Ve bilâ vâris fevt olup terekesi cânib-i vakfdan
zabt olunanların

169a - 168b
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[169b] veresesi zuhûrunda verâseti şühûd-ı udûl ile
sâbit olmadıkca muâraza etdirilmeye ve beytü’l-mâl
husûsunda yeniçeri ve askeri ve evkāf-ı sâire ve beledî beytü’l-mâlı emînleri taraflarından kat‘an müdâhale ve taarruz olunmaya ve vakf-ı müşârun ileyhâda
vukū‘-ı yafta olan beytü’l-mâl ve umûr-i kısmet ve
husûsât-ı sâireye müteallik deâvî-i şer‘ıyye ancak Harameyn müfettişi olanlar huzûrunda istimâ‘ ve tahrîr
ve ru’yet ve fasl olunup İstanbul ve Üsküdar ve Eyyüb ve Galata kadıları ve askerî ve beledî kassâmları
huzûrlarında ve sâir mehâkimde istimâ‘ olunmayup
eğer deâvî-i mezkûre sâir mahalde ru’yet
[170a] ve fasl olunur ise kat‘an amel ve i‘tibâr olunmaya. Ve bilcümle müsakkafât vakf-ı müşârun ileyhâda bilâ vâris fevt olanların mahalleleri imâmları ve
sâir kimesneler şirrete sülûk ile müteveffâ hayatında
bizim yanımızda filan kimesneye vasiyyet ve nefy-i
mülk ve hibe eyledi deyü zûr şâhidler tedârikiyle
kenâr ve âhar mahkemelerde aldıkları huccet ve senedât-ı sâireye amel ve i‘tibâr olunmayup müsakkafât
ve müstagallât-ı mezkûrede marîz olup vasıyyet ve
nefy-i mülk ve hibe murad eden kimesneler vakf-ı
mezbûr mütevellîsi veyâhud tarafından vekîlleri müvâcehesinde Harameyn-i şerîfeyn müfettişi tarafından kâtib

170a - 169b

[170b] olmadıkca âhar mahkeme kâtiblerine zabt
etdirilmeyüp mütevellî tarafından beytü’l-mâl emîni
ta‘yîn olan kimesne gıyâbında verilen huccete amel
ve i‘tibâr olunmaya. Ve husûs-ı mezkûrda ancak müfettiş-i evkāf-ı Harameyn tarafından verilen huccet-i
şer‘ıyye ve senedât-ı mer‘ıyyeye amel ve i‘tibâr oluna.
Ve mugāyir-i şürût-ı mezkûr bilcümle kuzât ve hükkâm ve dergâh-ı muallâ ocakları ve evkāf-ı sâire beytü’l-mâlcileri taraflarından ve taraf-ı âhardan kat‘an
müdâhale ve muâraza olunmaya. Ve işbu şürût-ı muharrere-i mezkûre müşârun ileyhimâ Sultan Mustafa
Han ve Sultan Abdülhamid Han -tâbe serâhümâvakf-ı şerîflerinde
[171a] cârî olduğu misüllü bu def ‘a şerefrîz-i sudûr
olan mübârek hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn mûcebince işbu vakf-ı şerîfde dahi cârî ve mer‘î ve mu‘teber olmak üzere ilâ mâşâallâhü teâlâ düstûru’l-amel
tutulup vakten mine’l-evkāt şürût-i muharrere-i
mezkûreye halel gelmeyüp ve efrâd-ı âferîdeden dahi
kat‘an müdâhale ve mümânaat olunmaya. Müvekkilem devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki -bi
inâyetillâhi’l-meliki’l-müsteân- zât-ı âlîleri çârpâliş40-i
evreng-iffet ve erîke-pîrâ-yı evc-i ismetde ber-karâr
ve lâbis-i

171a - 170b

Çar-baliş: hükümdar ve büyüklerin üzerine oturduğu dört
katlı yastık, taht.
40
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[171b] libâs-ı hayât-ı âlem-tâb ve câme-i sıhhat ve
âfiyet ile feyzyâb olduklarınca vakf-ı şerîflerinin beher sene bilcümle îrâd ve masârıfı muhâsebesi nâzır-ı
vakf-ı Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası ve vakf-ı şerîflerinin kaymakam mütevellîsi ve kâtib ve câbîsi ma‘rifetleriyle ru’yet ve hesâb olunup bilcümle îrâdından
vezâif ve masârıf-ı mu‘tâde ve zuhurâtı ve cüz’î ve
küllî masârıf-ı ta‘mîrâtı ba‘de’t-tenzîl bâkî kalan mecmû‘ fazlası bilcümle zâbitân-ı vakf ma‘rifetleriyle
mutlaka vakf-ı şerîfin sandığında hıfz olunup düşdükce yine vakf-ı şerîfleriyçün münâsib mahallerde
akāra tebdîl ve tâlibîne
[172a] îcâr ve vakf-ı şerîflerine zam ve ilhâk oluna.
Ve vakf-ı şerîflerinin tevliyeti dahi kendi zât-ı âlîlerine meşrûta olup vakf-ı şerîfleri zımnında olan şürût-ı
muharrere-i mezkûrenin rütbe-i taklîl ve teksîri rişte-i engüşt-i irâdetleri ve sübhâ-i tebdîl ve tağyîri
merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ pîrâye-i
dest-i meşiyyet-i aliyyelerinde ola. Ve cemî‘-i umûr-ı
evkāf-ı mezkûra re’y-i rezîn-i âlem-i ârâlarına müfavvaz ve menût ve tedbîr-i müşkil-güşâlarına merhûn ve merbût ola. Ve bi irâdetillâhi teâlâ ُيَا أَيَّتُهَا النَّ ْفس
41 ً
ْ  ْال ُمda‘vet-i kerîmine
ضيَّة
ِ ْاضيَةً َّمر
ِ  ارْ ِج ِعي إِلَى َرب ِِّك َر،ُط َمئِنَّة
icâbet buyurduklarında

172a - 171b

[172b] vakf-ı şerîflerinin tevliyeti necl-i necîb-i vâcibü’l-ihtirâm sa‘d-ı ahterleri olan mühr-i tâbân-ı
muttali‘-i cihânbânı hurşîd-i dırahşân-ı evc-i hâkānı
revnak-efzâ-yı serîr-i mülk ü devlet-i şeref-bahşâ-yı
evreng-i hılâfet kurre-i ayn-i âlemiyân gurre-i cebîn-i
saltanat ve rıf ‘at ü şân-ı mücedded kârhâne-i ihsân
ve ma‘delet mücedded cihât-ı şevket ve mehâbet zıll-i
zalîl-i İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü
azametlü kudretlü es-Sultan bin es-Sultanü’s-Sultân
Selim Han -ebbedallâhü teâlâ ilâ âhiri’z-zamân- efendimiz hazretlerine meşrûta ve cemî‘-i umûr-ı evkāf-ı
mezkûre re’y-i rezîn-i âlem-ârâlarına müfavvaz ve
menût ve tedbîr-i
[173a] müşkil-güşâlarına merhûn ve merbût olup
keyfe mâ yeşâ’ ve hasbe mâ yahtâr devlet ü ikbâl ile
tasarruf buyuralar. Ba‘dehû tevliyet-i mezkûre şehriyâr-ı müşârun ileyh hazretlerinin sülb-i pâklerinden olan evlâd-ı zükûr-ı fihâm ferhunde-fâllerine
meşrûta olup beher sene ba‘de’l-hesâb zuhûr eden
fazla-i vakf bir vechile ekl ü bel‘ olunmayup vakf-ı
şerîf sandığında ale’d-devâm hıfz olunup düşdükce
münâsib mahallerde akār iştirâ ile vakf-ı şerîfin teksîrine dikkat ve îrâd-ı vakf kemâl-i kuvvet buldukda
fazla-i merkūm ma‘rifet-i nâzır ve re’y-i mütevellî ile
dîn ü Devlet-i aliyyeye enfa‘
41

173a - 172b

Kur’ân, Fecr, 27-28.
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[173b] ve evlâ mesûbât-ı celîleye ve umûr-i cihât ve
gazâya ve asâkir-i İslâm techîzine ve levâzımât-ı sâire-i
cihâdiyyeye harc ve sarf oluna. Eğer muktezâ-yı surûf-ı
savârıf gallât-ı evkāf-ı mezkûreyi ber-mûceb-i şürût-ı
mezkûra sarf-ı masârıfa havâdis-i mânia ve bevâis-i
dâfia zuhûr eder ise mecmû‘-ı gallât-ı vakf fukarâ-yı
Harameyn-i muhteremeyne tasadduk ve in‘âm oluna.
Deyü ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyurduklarına binâen şuğl-i temhîd-i şürûtdan fârigu’l-bâl ve
kayd-i tekayyüd-i kuyûddan âsûde-hâl oldukdan sonra
ben cümle akārât-ı ma‘dûde ve mecmû‘-ı mezâri‘ ve ebniye-i mahcere ve memdûdeyi fârigan
[174a] ani’ş-şevâgıli’l-mânia ve câmiaten bi’ş-şerâyiti’n-nâfia bi’l-vekâle mütevellî-i mûmâ ileyh -esbegallâhü sübhânehû niame’r-reşîdi aleyh- cenâblarına def ‘
ve teslîm ve mahallerinde zabta taslît eylediğimde anlar dahi vech-i şer‘î ve resm-i mer‘î üzre tesellüm ve
kabûl edüp sâir mutasarrıfân-ı evkāf ve mütevellîyân-ı
eslâf gibi tasarruf-ı tâm ve riâyet-i merâsim-i şürût ve
kuyûdda sarf-ı ihtimâm eylemişdir dediklerinde; Mütevellî-i müsellim -sellemehüllâhü an tavârikı’l-elemdahi vekîl-i müşârun ileyh -besâtallâhü bi’l-mükremâti
yedeyh- hazretlerini ikrâr-ı mukarrer ve i‘tirâf-ı muharrerlerinde vicâhen tasdîk ve evkāf-ı mersûma dâhil-i
hısn-ı hasîn kabz ve tasarrufları

174a - 173b

[174b] olduğunu şifâhen tahkīk etmekle emr-i ikrâr-ı bi’l-vakf ve’t-teslîm kemâ yenbagī bâliğ-i meblağ
ve kemâl ve tetmîm olup cânibeynden leff-i menşûr-ı
merâm ve tarafeynden tayy-ı tomâr-ı tavîlü’z-zeyl
kelâm olunmak makāmında iken; Hazreti vekîl-i vâkıfe-i sâhib-i vukūf ve ârif-i ma‘rûf-ı neşr-i irfân ve ikāmet-i bürhân ile sûretâ evkāf-ı sâlifetü’l-evsâflarından
selb-i şiâr-ı vakfiyyet ve ma‘nâ her birine îcâb-ı hükm-i
lüzûm-ı sıhhat içün nasb-ı cedel ve tasvîr-i müddeâ ve
istintâc-ı şekl-i evvel üzere mütevellî-i mûmâ ileyh ve
veliy-yi mu‘temedün aleyh üzerine takrîr-i da‘vâ edüp
müessis-i bünyân istinbâtü’l-hukkâm ve müessis-i
erkân-ı ictihâd-ı müctehidîn-i
[175a] benâm hümâm-ı akdem İmâm-ı A‘zam-ı a‘lem
Numan bin Sabit el-Kûfî -cûziye hayra’l-cezâ- ve Kûfî
hazretleri ındlerinde mutlaka vakf-ı akār bî-i‘tibâr ve
gayr-ı lâzım ve mütehattim olmağla esâs ve te’yîd ve
tahlîdi nâ-pâydâr ve hedm ve binâsı yeksân ve efnâ
ve ibkāsı seyyân isbât-ı vücûdu nefye tâbi‘ ve istikāmet-i ahter-bahtı rücûa râci‘ olduğuna binâen akārât-ı
mezkûrâtın ve mülhaklarından bulunan menkūlâtın
vakfiyyetlerinden rücû‘ etdim ve fesh-i akd vukūfda ve
nesh-i hükm-i habs ü ukûfda şâhrâh-ı imâm-ı hidâye
ve şârih-i bî-gubâr şâri‘-i iktidâya kendim el-hâletü hâzihî mütevellî-i muhtâr -dâme mütemettian bi’t-tavli’la‘mâr-

175a - 174b
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[175b] dahi ikrâr ve bu ikrârı mûcebince yedimden
kabz ve tesellüm etdiği akārâtı yine müvekkilem Vâlide-i müşârun ileyhâ hazretleri içün gerü bana redd
ü teslîm ile tefrîğ-i zimmet ve kemâkân müvekkilem
müşârun ileyhâ hazretlerinin mülk-i sarîhine iâdeleri birle tahkīk-i emânet taleb ve ricâ ederim deyü
nakz-ı vakfa ilhâh ve ibrâm ve istirdâd mâ tesellümde arz-ı sebât-ı akdâm-i ikdâm etdiklerinde; Mütevellî-i reşîd-i saîd-i mebânî vakfı teşyîd ve emânı
redd-i nâ-kabûlü sâha-i savâb-ı sevâbdan teb‘îd içün
vekîl-i bedîu’l-beyân ve sâhib-i fasîhu’l-lisân -eb‘adallâhü’r-redde an kabûli ikbâlehû ve şeyyede bi celâlihî
erkân-ı mecdühû ve iclâlehû[176a] hazretlerine âdâb-ı bahs-ı müdellel ve üslûb-ı hakîm-i muaddel ile tevcîh-i hıtâb-ı müstetâb
ve redd-i cevâb-ı bâ-savâb eyleyüp gerçi cümle îrâd
olunan vâridât-ı vâridât ve cemîan temhîd buyrulan
mukdimât-ı mukaddemât zahîren mûcebât şîn-i şân
vakf-ı menkūlât ve suver-i nâ-müntecât men‘-i metânet bünyân-ı cins-i akārât gibi nümâyân idiği mütezarrırât-ı umûrdan ve müsellemât-ı cumhûrdandır.
Ammâ inde’t-tahkīk ve fî nefsi emri’t-tedkīk yine
mezheb-i muhtâr-ı nu‘mânî dâme müşerrian li’l-kāmeti ve’d-devvânî üzere her biri imâm-ı muazzam-ı
müttefekun aleyhin ve hümâm-ı mükerrem-i muhtelefün ileyhin hükm-i

176a - 175b

[176b] muhkem ve kazâ-i mazî-i mübremi ile karârdâde-i ittifâk-ı ulemâ-i âfâk ve müftâ bih meşâyıh-ı
Belh ve Buhara ve Irak olmağın dâhil-i havza-i sıhhat
ve lüzûm ü iltizâm ve vâsıl-ı rütbe-i kabûl-i teâmül-i
hâss u âmm olup iltizâm ve lüzûm ve hurûc-ı vakf-ı
akārât ve mülhakātından bulunan menkūlât te’sîs-i
tansîs âlim-i Rabbânî Hazret-i Ebâ Yusuf el-imâmü’ssânî -sekāllâhü serâhü ve tayyibe bi neşri rahmetihîmetâvî ü misvâh kavlince mahz-ı iskāt mülk olmağın misâl-i i‘tâk kavl-i mücerred ile bile vücûd bulup
ba‘de’t-tesellüm-i hod muktedâ-yı sâlis el-imâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni -kaddesallâhü sırrahû
bi-nûrihi’s[177a]sübhânî- hazretleri re’yince mânend-i sadaka-i makbûza ihkâm-ı lüzûm ve iltizâm bi’l-külliye
gayr-ı menkūza olıcak min cemî‘ı’l-cihât tarîk-ı rücû‘
mesdûd ve maktû‘ ve min ba‘d vech-i imkân red ve
iâde-i makbûz ve müsellem mecâl ve memnu‘dur
deyü vücûh-ı vecîhe-i ihticâc ile imtinâ‘ ve suver-i
muhtelife-i ilhâh birle nizâ‘ edicek; Beynlerinde nizâ‘
ihtilâf-ı mevkūf-ı hükm-i hâkim râfiu’l-hılâf oldukda
pencetâb-ı rûz-ı ezmeyân dilîrân-ı ilm u irfân ve nigunsâr-ı ilm-i ifrâzân arsa-i pehnây-ı bedî‘ u beyân
ya‘nî tevkī‘-ı kabûl-i kelk-i i‘câz-nümâları iklîl-i
pîrây-ı firâk-ı kıbâle-i ferîde ve tevşîh-ı makbûle hâme-i müşkil-güşâları

177a - 176b
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[177b] lebbe-tırâz harîde-i cerîde bi’l-fi‘l seccâde-nişîn-i
şerîat-ı Muhammedî olan hâkim müvakkı‘-ı sadr-ı kitâb -tûbâ
lehû ve hüsne meâb- efendi hazretlerine hasmân-ı mütehâkimân ve mütenâziân-ı müterâfiân mâ beyninde ref ‘-ı hicâb-ı
bahs ve cidâl ve fasl-ı hıtâb-ı kīl ü kāl ider kazâ-yı mâzî ve
hükm-i kadı talebiyle tekāzî eylediklerinde; Ol emîn-i ahkâm-ı
şer‘-i metîn ve yemîn-i i‘lâm-ı a‘lâ-yı dîn-i mübîn burhân-ı tatbîk-i makīs ve ma‘kūl-i mîzân tasavvur u tasdîk-ı fürû‘ ve usûl
lâ zâle fâsılen beyne’l-hakkı ve’l-bâtıl ve lâ beriha râgılen fî haleli halli akdi’l-meşâkil mâ kada’l-kadı ve mada’l-mâdî kadıyye-i münâzaun fîhânın mevzu‘ ve mahmûlüne vâkıf ve sûret-i
[178a] mefrûğ-ı anhânın illet ve ma‘lûlüne arîf olmağla ihâta-i
eşkâl-i te’sîs-i evkāfdan bezl-i makdûr-ı is‘âf ve imâta-i eşkâl-i
taraf-ı hılâfda nasb-ı nefs-i insâf edüp ba‘de’l-letâ ve’l-letî
akārât-ı mezkûre ve müstagallât-ı mesfûrenin cihet-i vakfiyyetleri ve yed-i müeyyede-i mütevellîde müebbeden ibkāya
ehakkıyetleri evvelâ bi’l-ihtiyâr ve uhrâ bi’l-i‘tibâr idüğü cilveger-i menassa-i zuhûr ve inşirâh-ı küster sadr-ı sudûr olduğuna binâen ilm-i şâmilleri muhît-i mesâil-i hılâf ve fehm-i kâmilleri müdrik-i mevâzı‘-ı ihtilâf olduğu halde ale’t-tafsîl tahrîr
ve bi’t-tedkīkı’l-celîl takrîr olunan akārâtın vücûh-ı şer‘ıyye

178a - 177b

[178b] ve turuk-ı mer‘ıyye ile vâkıfe-i müşârun ileyhâ -esbegallâhü sübhânehû niamehû aleyhâ- hazretlerinin silk-i mülk-i
sahîhlerinde dâhil olan müstagallâtın kavl-i müftâ bih eimme-i
mezheb-i muhtâr üzere vakfiyyetlerine ve cümle şürût-ı mebsût ve kuyûd-ı mazbûtaları ile lüzûm ve sıhhatlerine hüküm
ü kazâ ve hükm ve huccetini imzâ edüp ba‘de’l-yevm cümlesi vakf-ı sahîh ve lâzim-ı-merfûu’l-hılâf nâfiz-i bi’l-ittifâk ve
atbâk ulemâ-i âfâk ile habs-i müebbed mümteniu’l-ıtlâk olup
min ba‘d bi vechin mine’l-vücûh ve tarîkın mine’t-turuk nakz
ve nakîzına imkân vâkıfe-i müvekkile-i müşârun ileyhâ -en‘amallâhü fi’d-dârayni aleyhâ- hazretlerinden gayra tahvîl-i şarta
ve tebdîl-i kayda
[179a] takayyüd ve taarruza dermân kalmamışdır. ُفَ َمن بَ َّدلَه
42
 بَ ْع َد َما َس ِم َعهُ فَإِنَّ َما إِ ْث ُمهُ َعلَى الَّ ِذينَ يُبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن للا َس ِمي ٌع َعلِي ٌمVe ecru’l-vâkıfetü’l-muhsineti’l-mükerreme alellâhi’r-Rahîm innehû yeczi’l-muhsinîn ve lâ yudîu ecra’l-âmilîn. Cerâ zâlike ve hurrira
fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn min Zilhicceti’ş-şerîfe li sene tis‘a
ve mieteyn ve elf min hicreti men lehü’l-izzü ve’ş-şeref minne’s-salâti aleyhi elfe elfin.
Kayd-şüd: Be-defter-i kalem-i muhâsebe-i Harameyn-i şerîfeyn bâ-takrîr-i iftihâru’l-ümerâ ve’l-ekâbir Yusuf Ağa dâme
uluvvühû kaymakam-ı mütevellî-i vakf ve kethudâ-yı vâkıfe-i
müşârun ileyhâ ve bâ-i‘lâm-ı Sadr-ı Rum fazîletlü saâdetlü Abdurrahman Molla Efendi ve bâ-fermân-ı âlîşân el-vâkı‘ fî 3 Z.
sene 1210 [imza]
179a - 178b

Şühûdü’l-hâl:

Umdetü’l-mevâlii’l-ızâm fazîletlü Hafız Süleyman Efendi b. Ömer Efendi, umdetü’l-mevâlii’l-ızâm fazîletlü Mehmed Emin Beyefendi
b. el-merhûm Mehmed Emin Paşa, hâcegân-ı Dîvân-ı hümâyûndan hâlâ şıkk-ı sânî saâdetlü Mustafa Reşid Efendi, zahru’l-mehâdimü’l-kirâm saâdetlü Mehmed Sadık Beyefendi b.Yusuf Ağa,
42

Kur’ân, Bakara, 181.
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[179b] hâcegân-i Dîvân-ı hümâyûndan izzetlü Seyyid
Mehmed Efendi, umdetü’l-müderrîsini’l-kirâm
fazîletlü Adem Efendi, zahru’l-müderrisîni’l-kirâm
fazîletlü İbrahim Hakkı Efendi, umdetü’l-müderrisîni’l-kirâm fazîletlü Mehmed Emin Efendi, silahşör-i
hazret-i şehriyârî saâdetlü Rodosî Ahmed Ağa, hâlen
Gümrük-i kebîr emîni Mustafa Beyefendi, eş-Şeyh
Galib Mehmed Esad Efendi, eşrâf-ı kuzâtdan Zihni
es-Seyyid Mustafa Efendi, serbevvâbîn-i Dergâh-ı âlî
saâdetlü Ömer Ağa, fahru’l-kuzâti’l-kirâm es-Seyyid
İsmail Efendi b. Ahmed, Kethudâ Ahmed Efendi b.
Mustafa, Mehmed Emin Efendi b. Ahmed,
[180a] el-Hâc Mehmed Ağa b. Hasan, kapu çukadârı
Ömer Efendi b. el-Hâc Ali, zuamâdan Mustafa Ağa
b. İsmail, zuamâdan Mustafa Ahmed Ağa b. İsmail,
Kâtib el-Hâc Mehmed Emin Efendi b. Hasan, İbrahim Ağa b. Halil, Mehmed Ragıb Ağa b. İsmail, Yusuf Ağa b. Ali, Mehmed Arif Ağa b. Ahmed, İbrahim
Ağa b. Mustafa, Halil Ağa b. Hüseyin, Mustafa Ağa b.
Hasan, diğer Mustafa Ağa b. Abdullah, Ahmed Ağa
b. Mustafa, çukadâr Giridî Ahmed Ağa b. Hüseyin,
Davud Ağa b. Abdullah, Mehmed Nurullah Ağa b.
Mehmed, es-Seyyid Mehmed Sadık Ağa b. Mustafa,

180a - 179b

[180b] Mehmed Sadık Ağa b. Abdullah, Hasan Efendi b. Mehmed, Lütfullah Ağa b. Abdullah, Mehmed
Mesud Ağa b. Abdülkerim, Mehmed Reşid Ağa b.
Mehmed Esad, el-Hâc İsmail Ağa b. Mehmed, Davud Ağa b. Abdullah, Ahmed Ağa b. Abdurrahman,
Mehmed Ağa b. Abdürrahim, Mustafa Ağa b. Ahdülmennan, Fethullah Ağa b. Abdullah, Mustafa Ağa
b. Abdülhalim, Halil Ağa b. Ali

180b
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Devletlü inâyetlü Vâlide Sultân –aliyyeti’ş-şân- efendimiz hazretlerinin kasaba-i Hazreti Ebâ Eyyûb-i Ensâri’de taleben li merzâtillâhi teâlâ müceddeden binâ ve
ihyâ buyurdukları imâret-i âmire ve türbe-i şerîfe ve
sebîl-i latîfleriyle medîne-i Hasköy’de vâkı‘ Humbaracı kışlası derûnunda kâin câmi‘-i şerîf ve sâir hayrât-ı
meberrâtları evkāf-ı şerîfelerinin bir kıt‘a vakfiyye-i
ma‘mûlün bihâsının el-hâletü hâzihî bir mahalde kaydı olmayup beher hâl mukayyed bulunmak lâzimeden
idüği âşikâr olmağla zikr olunan vakfiyye-i mâ‘mûlün
bihânın ihticâca salâhiyeti olduğu ledel-i‘lâm mûcebince Harameyn muhâsebesine kâyd olunmak bâbında kaymakam-ı mütevellî-i vakf ve müşârun ileyhâ
hazretlerinin kethûdâ-yı âlî-kâdrleri iftihâru’l-ümera
ve’l-ekâbir Yusuf Ağa -dâme ulüvvuhû- bâ-takrîr inhâ
ve bâ-fermân-ı âlî fazîletlü sadr-ı Rûm efendi hazretlerine havâle buyruldukda mestûre-i serâ-perde-i devlet-sarây-ı ismet ve iclâl hem rif ‘at-i kevkeb dürrî-i
sipihr-i a‘zam-ı devlet-i ikbâl sâlike-i mesâlikü’l-hayr
Hadîcetü’l-kübrâ mâlike-i safvet-sıfât-ı zühre-i zehrâ
Vâlide Sultan aliyyyetü’ş-şân -dâmet ismetühâ- hazretlerinin sâbıkan Harameyn-i şerîfeyn müfettişi mevâlî-i
ızâmdan es-Seyyid Mehmed Münib Efendi ve sâbıkan
Rumeli kazaskeri Hayrullah Efendi ve hâlen Anadolu
kazaskeri Mehmed Arif Efendi imzâlarıyla mümzât
olup medîne-i Ebâ Eyyûb el-Ensârî -radiye anhü Rabbühü’l-Bârî-de müceddeden binâ ve ihyâ buyurdukları
imâret-i âmire ve türbe-i şerîfe ve sebîl ve Hasköy’de
vâkı‘ Humbaracı kışlası derûnunda kâin cami‘-i şerîf
ve sâir hayrât-ı meberrâtları evkāfını nâtıka bir kıt‘a
mücelled vakfiyyeye sâdır olan fermân-ı âlîşâna imtisâlen nazar olundukda mazmûnu mutâbık-ı şer‘-i
enver ve sebk ve serdi muvâfık sakk-i ezher ve ihticâca
salâhıyeti izhâr olunduğunu hâlen sadr-ı Rûm fazîletlü Abdullah Molla Efendi hazretleri i‘lâm etmeleriyle
i‘lâmları mûcebince Harameyn-i şerîfeyn muhâsebesine kayd olunmak bâbında musahhah fermân-ı âlî sâdır
olmağla asl takrîr ve i‘lâm ve fermân-ı âlî Harameyn-i
şerîfeyn muhâsebesine kayd ve hıfz olunup mûcebince
ber-minvâl-i muharrer vakfiyye-i ma‘mûlün bihâ aynıyla kayd olundu. 1
Fî 23 Z. [Zilhicce] 1210.

1
Bu metin, vakfiyenin VGMA 1452 numaralı defterinde 178b
sayfasındaki Kayd Şüd'ün, aynı vakfiyenin VGMA 636 numaralı
defterde kayıtlı nüshasının 69. sayfasındaki yazılış şeklidir.

VGMA, 636 Numaralı Defter, 69. Sayfa
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Devletlü Vâlide-i muhteremem hazretlerinin taleben li merzâtillâhi teâlâ ihyâsına muvâfıka oldukları evkāf-ı celîlelerinin işbu vakfiyye-i sânî-i ma‘mûlün
bihâsında mastûr olan cemî‘-i şürût ve kuyûdı ilâ âhiri’z-zamân her vechile
mer‘î tutulup mûcebince amel oluna.
Tâla‘tü bimâ fîhi ve ittala‘tü alâ mâ yahvîhi ketebehü’l-fakīr Ömer Hulusi.
Ufiye anh.
Tealleka nazarî bimâ yahvîh ve ene’l-abdül-fakīr ilâ Rabbihi’l-kadîr Mehmed
Arif b. Ahmed Ataullah el-kadı bi’l-asâkiri’l-mansûra fî diyârı Rumeli el-ma‘mûra.
Gufira lehümâ.
[mühür] Mehmed Arif
İttesale bimâ fîhâ mütâlaatü’l-fakīr ilallâhi’s-Samed el-imâmü’l-evvel es-sultânî
Derviş Mehmed b. Hasan el-kadı bi askeri Anadolu.
Gufira lehümâ.
[mühür] Derviş Mehmed
Mâ fîhi mine’z-zam ve ta‘yîni’ş-şürût ve tebyîni’l-masârıf ale’n-nemati’l-mebsût
ve sahha küllühû ve sahha cemîuhû lede’n-nâibü’l-mürsel an cânibi’ş-şer‘ı’ş-şerîfi’l-ecelli fe hukime bi sıhhatihî ve lüzûmihî fî husûsihî ve umûmihî âlimen bi’lhılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eâzımi’l-eslâf ve câriyen bi ekvâli’l-ulemâi’l-ekâbiri’l-eşrâf sümme câe ileyye ve ahbara bi zâlik nüfizet hukmühû lillâhi dürrü
sâhibihî hâze’l-eseru’l-münîr ve alellâhi ecrü âmilihî hâze’l-ameli’l-hatar ve
ene’l-fakīr ileyhi azze şânühû Ahmed Şevki el-müfettiş bi umûri evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn.
Gufira leh.
[mühür] Ahmed Şevki
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Hamdü bisyâr ve şükr-i bî-şümâr ol vâkıf-ı zamâir
ü esrâr ve vâsıf-ı ibâd ü ahyâr olan Rabb-i rahîm-i
gerdkâr ve hakk-ı alîm-i perverdigâr-ı celle celâl
kibriyâühû an ihâtati’l-evhâm ve’l-efkâr hazretlerinin Dergâh-ı ehadiyyet-penâhına vâcibü’l-îsârdır ki:
Nizâm-ı âleme ihkâm-ı adâlet-i şiâr-ı selâtîn-i izâmı
müdâr ve intizâm-ı ahvâl-i ümeme efkâr isâbet-âsâr-ı
vüzerâ-yı âlî makāmı menât-karâr edüp
[1a] hayrât ü hasenât ve sadakāt-ı erbâb-ı iktidâr
zerîa-i dühûl-i cennâtün tecrî min tahtihe’l-enhâr
idüğünü Kur’ân-ı lâmiu’l-envâr ve Furkān-ı sâtıu’l-esrârında zâhir ve bâhir ve âşikâr eylemişdir teâlâ şânühû an en yehûmü havle kudretihi’r-raybeti ve’linkâr ve salâtü salevâtü adîmü’l-inhısâr ve tesnîmâti
teslîmâtı mümteniu’l-ihtisâr ol illet-i gāiyye-i binâ-yı
kasr-ı âlem ve daıyye-i asliyye-i hılkat-ı benî Âdem
olan habîb-i fâil-i muhtâr ve muhtâr-ı sâhibü’l-ihtiyâr sultân-ı cumhûr-ı enbiyâ ve unvân-ı menşûr-ı
asfiyâ mazhar-ı feyz-i hakāyık ve hâfız-ı esrâr-ı dekāyık imâm-ı Ka‘be-i Kuds ve hümâm-ı medîne-i üns
sadr-ı suffe-i Safâ ve bedr-i kubbe-i şahrâh-ı hüdâ
Rasûl-i ekrem ü müctebâ ve Nebiy-yi muhterem ü
murtazâ Muhammed Mustafa -sallallâhü

1a

[1b] teâlâ aleyhi ve sellem- meşhed-i muattar ve merkad-i münevverlerine lâyık ve sezâvârdır ki şefâat-ı
icâbet erbâbına kāfile-i sâlâr ve risâlet-i isâbet-i âsâr
erbâbına hâtem-i ilâ âhıri’l-a‘sâr olup mü’minîn-i ahyâr ve muvahhidîn-i ebrârı ezd ü ezdâd-ı dâru’l-karâr
ve iddihâr-ı lâzimü’l-istimrâra hidâyet içün kulzüm-i
ْ ُص َدقَةُ ت
َّ ال
nübüvvetden lü’lü’-i âsâr olup: َط ْيئَةَ َك َما
ِ طفِ ُئ الخ
ْ  يbuyurmuşdur. Ve cümle-i âl-i athârıُطفِ ُئ ال َما ُء النَّا َر
na ki her biri şahsâr-ı devhâ-i envâr ve envâr-ı ravza-i iftihârlardır ve zümre-i ashâb-ı ahyârına ki; her
biri hüdât-ı tarîk-ı şer‘-i dâimü’l-intişâr ve hamât-ı
nâmûs-ı dîn-i lâzimül-i‘tibârlardır -sallallâhü teâlâ
aleyhim bi adedi emvâci’l-bihâr ve katarâtü’l-emtâr
ilâ yevmi’l-karâr- ve ba‘d her andelîb-i1 bağ-ı hünere
gül gibi zâhir ve nergis-i terkîbi
[2a] âlî nazîra ayne’l-yakīn bâhirdir ki bu ma‘ber-i
pür-hatar ve köhne ribât-ı dû-derde temennâ-yı sebât ve ümîd-i bekā-yı hayât hayâlât-ı muhâlât kabîlinden olup, قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك من قبل ان يتالشي
 ولون حالك جالكpeyâm-ı safâ encâmını rûzne-i gûşdan
dâhil-i hâne-i derûn edüp  الدنيا مزرعة اآلخرةmısdâkınca her âkıl-ı zamân tâkatda gāfil ve her kâmil-i âvân
istitâatda kâhil olmayup َُو َما تُقَ ِّد ُموا ِألَ ْنفُ ِس ُك ْم ِم ْن َخي ٍْر ت َِجدُوه
2
ِ ِع ْن َد للاnass-ı kerîminin fehvâ-yı saâdet ihtivâsınca
i‘dâd-ı zâd-ı dâru’l-meâda mübâderet-i himmet-i bülend ashâbına emr-i lâzım ve hükm-i mütehattimdir
ve bilâ şübhe envâ‘-ı sadakātin efdali ve esnaf-ı hasenâtın ekmeli vakfdır ki dünyâda ba‘de fenâi’l-cism
1
2

2a - 1b

Andelib: bülbül.
Kur’ân, Müzemmil, 20.
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[2b] sebeb-i bekā-yı ism ve ba‘de helâkü’l-beden mûceb-i sebât-ı zikr-i hasen ve âhiretde ınde’l-ba‘s bâis-i hüsn-i hâl ve
ınde’l-mîzân dâî-i sekāl-i hasenât-ı a‘mâl ve sırâtdan vesîle-i
sürûr-ı mürûr-ı insan ve hayatda vâsıta-i kusûr-ı bî-kusûr-i
hısân ve dâimâ ezkâr-ı cemîle ile mezkûr ve defter-i hasenâta
dembedem mastûr ve fevâidi bî-gāyet ve mevâidi bî-nihâyet
olup nâim-i cinân ve rahmet-i Rahman gibi dâimü’n-nümûdi’l-feyzân idiği 3ق
ٍ  َما ِع ْن َد ُك ْم يَ ْنفَ ُد َو َما ِع ْن َد للاِ بَاmazmûn-ı şerîfi tab‘-ı
pâk-ı serîu’l-idrâklerine münsâk ve اذا مات ابن آدم انقطع عمله اال
 عن ثالث علم ينتفع به او ولد صالح يدعوا له أو صدقة جاريةHadîs-i şerîflerinin ma‘nâ-yı ra‘nâsıyla zihn-i [i]drâkleri tâbnâk olduğundan gayrı Kur’ân-ı Azîm ve Furkān-ı Kerîm ki
[3a] nûr-ı mübîn ve habl-ı metîn ve şefîu’l-müznibîn ve vahy-i
Rabbü’l-âlemîn ve tilâvet ve kırâatında nakl ve rivâyet olunan
fazl ü sevâb ve ecr-i bi-hesâb kemâ yenbagī ma‘lûm-ı âlîleri
olmağla, Hazret-i vâhibü’l-atâyâ ve gāfiru’l-hatâyâ kendülere
ihsân ve i‘tâ buyurduğu atıyye-i uzmâ ve mevhibe-i kübrânın
şükrüne mahz-ı tevfîk-i sübhânî ve te’yîd-i samedânî birle
muvaffak olup 4ك
َ  أَحْ ِس ْن َك َما أَحْ َسنَ للاُ إِلَ ْيemr-i şerîfi ile âmile ve
işbu kitâb-ı celîlü’ş-şân ve bu hıtâb-ı bedîu’l-unvânın tahrîr ü
inşâ ve tastîr ü imlâsına bâise ü bâdiye olan hâlâ câlis-i serîr-i
kasr-ı sultânî ve lâbis-i efser-i hurşîd-i peyker-felek-i Osmânî
sultân-ı selâtîn-i cihân ve hâkān-ı havâkîn-i zamân şehriyâr-i
sipihr-i iktidâr hurşîd-i fer

3a - 2b

[3b] şehinşâh-ı cihândâr-ı bülend-ahter pâdişâh-ı bahr ü
ber muhyî-i merâsim-i adl u dâd mâhî-i âsâr-ı cevr ü fesâd
bâis-i emn ü emân vâris-i mülk-i Süleyman sultân-ı a‘zam ü
ekrem ve hâkān-ı emced ü efham mâlik-i rikāb-ı ümem bâis-i
âsâyiş ü intizâm âlim-i sultânü’l-İslâm ve’l-müslimîn nâsır-ı
şer‘-i şerîf-i seyyidü’l-mürselîn şevketlü mehâbetlü azametlü
kudretlü kerâmetlü es-sultân b. es-sultân es-Sultan Selim Han
b.es-sultân el-Gazi Mustafa Han -lâ zâlet âyâtü saltanatühû
mastûraten fî sahâyifi’l-enâm ve mâ berihat silsiletü hılâfetehû
müteselsiletin ilâ inkirâzı’d-dühûri ve’l-a‘vâm- hazretlerinin,
Vâlide-i mekreme-i muazzamaları dürretü iklîlü’s-saâdeti
ve’l-ikbâl gurretü cebînü’l-izzeti ve’l-iclâl es-seyyidetü’r-refîatü’ş-şâni ve’l-melekiyyetu’l-münîfe
[4a]tü’l-mekân sâhibetü’s-saâdeti’l-fâhıra bi devleti’d-dünyâ ve’l-âhıra umdetü’l-muhadderât zübdetü’l-müvakkarât
aliyyetü’z-zât sâfiyyetü’s-sıfât zâtu’l-ulâ ve’s-seâdât ümmü’l-mü’minîn ve’l-mü’minât nuhbetü’z-zamân râbiatü’d-deverân devletlü inâyetlü atûfetlü re’fetlü merhametlü Hazret-i
Mihrişah Vâlide Sultan -dâmet ismetühâ ve zâdet iffetühâhazretlerinin, Kethudâ-yı mekremet-i muhteremeleri ve
cemî‘-i umûr ve husûslarını ru’yete ve inâyet ve yâr-ı cenâb-ı
Bârî ile vech-i âtî üzere tertîb-i vakf ve tebyîn-i harc u sarf
buyurduklarından sonra tehavvülât-ı zamân ve tebeddülât-ı
âvân ile tegayyür ü ihtilâl ve tebeddül ü zevâl ârız olmayup
âsâr-ı bedîatü’l-etvârları sahîfe-i rûzgârda sâbit ve ber-karâr
ve bu gülzâr-ı bî-kararı
3
4

4a - 3b

Kur’ân, Nahl, 96.M
Kur’ân, Kasas, 77.
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[4b] cenâb-ı şerîflerinden sonra geşt ü güzâr edenlere إن آثارنا
 تدل علينا فانظروا بعدنا إلى اآلثارvefkınce bir eser-i yâdigâr kalmak
recâsıyla ahkâm-ı vakıflarını ihkâm ve te’kîd ve mebânî-i hayrâtlarını te’sîs ve te’yîd içün cenâb-ı şerîf-i lâzimü’t-teşrîflerinden iktisâb-ı kesb-i şeref-i vekâletleriyle müftahır ve mübâhî
olan iftihâru’l-emâcid ve’l-eâlî müstecmi‘-i cemîu’l-mehâmid
ve’l-meâlî zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’l-menî‘ saâdetlü semâhatlü atûfetlü re’fetlü Yusuf Ağa Hazretleri, Zikri âtî husûs-ı
meymenet-mahsûsun mahallinde istimâ‘ ve fasl ü hasmiyçün bi’l-iltimâs cânib-i şerîat-ı garrâdan me’zûnen bi’l-hukm
ta‘yîn ve irsâl olunan Mevlânâ Hocazâde Mehmed Tahir
Efendi b. Abdullah Efendi’nin dâru’l-hilâfeti
[5a]el-aliyye-i Kostantıniyyetü’l-mahmiyyede Sultan Bayezid-i Veli hamamı kurbunda kâin ağa-yı müşârun ileyh hazretlerinin hâlâ şeref-endâz temekkün ve istikrâr buyurdukları saâdethânelerine varup, Zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmî
bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd eylediği meclis-i şer‘-i
şerîf-i Ahmedî ve mahfil-i dîn-i münîf-i Muhammedî’de,
Vakf-ı câi’z-zikre li ecli’t-tescîl ve li itmâmi’l-emri ve’t-tesbîl mütevellî nasb ve ta‘yîn olunan umdetü’l-mevâlii’l-ızâm
fazîletlü Mehmed Emin Efendi mahzarında bi’l-vekâle ikrâr-ı
sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î buyurup, İşbu yedimde
olup bin iki yüz dokuz senesi Zilhiccetü’ş-şerîfesinin yirmi
birinci günü tarihiyle müverraha Harameyn-i şerîfeyn müfettişi

5a - 4b

[5b] sâbık fazîletlü es-Seyyid Mehmed Münib Efendinin imzâsıyla mümzâ ve hatmiyle mahtûme bir kıt‘a muanven ve
mersûm ve bâlâsı mübârek ve mes‘ûd hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn ile müzeyyen ve müveşşah vakfiyye-i ma‘mûlün
bihâ nâtıka olduğu üzere müvekkilem Vâlide-i müşârun ileyhâ Hazretleri bi’l-cümle emlâk ve akārâtlarını vakf-ı sahîh-i
şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i nuhalled ile vakf ve
habs ve teslîm ile’l-mütevellî ve tescîl-i şer‘î ve ta‘yîn-i şürût
ve tebyîn-i kuyûd-ı bast buyurmuşlar idi. Lâkin müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri
derûn-ı vakfiyye-i ma‘mûlün bihâlarında vakf-ı şerîflerinin
tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîrini merraten ba‘de uhrâ ve
kerraten gıbbe ûlâ kendi yed ü meşiyyet-i aliyyelerinde ibkā
buyurduklarına binâen
[6a] bu def ‘a vakf-ı şerîflerinin îrâdını teksîr ve vezâyif ve
masârıfını tevfîr ve mukaddem olan şürûtlarının ba‘zısından
rücû‘ ve müceddeden şart ta‘yîni murâd-ı aliyyeleri olduğu
ecilden cemî‘-i tasarrufât-ı şer‘ıyyeleri câize ve teberruât-ı
mer‘ıyyeleri nâfize olduğu halde bi niyyetün sâfiyetün vâfiyetün mûcebetün li ecri azîm ve taviyyetün hâlisatün kâfiyetün
mevsılatün ilâ dâri’n-naîm, Şol vechile ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve
i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î buyurdular ki: Vakf-ı câi’z-zikrin sudûruna değin sarâhat ve hakīkat üzre silk-i mülk-i sahîhlerinde müntazım ve semt zabt u tasarruflarında münsecim olan
emlâklerinden olup mahrûse-i Galata’ya muzâfa İstinye nâhiyesine tâbi‘ Levend çiftliği nâm mahalde kâin mülk arsaları
üzerine

6a - 5b
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[6b] bu def ‘a yine kendi mallarıyla müceddeden binâ ve ihyâ
buyurup salât-ı hamse-i mefrûza ve salât-ı Cum‘a ve îdeyn ve
sâir nevâfil ve sünen ve mefrûzayı tekmîle izn-i âm buyurdukları ahşabdan matbûu’r-resm bir bâb câmi‘-i şerîf ve ma‘bed-i
latîfelerinin bi’l-cümle arsa ve ebniye-i mevcûde-i memlûkelerini, Ve Hudâvendigâr-ı esbak cennet-mekân huld-i âşiyân
merhûm ve mağfûrun leh Sultan Mahmud Han -tâbe serâhühazretlerinin bundan akdem müceddeden binâ buyurdukları
cennet-mekân firdevs-âşiyân Sultan Bayezid Han-ı Veli -tâbe
serâhü- hazretlerinin evkāf-ı aklâmından olup Havâss-ı refîa
kazâsında Fener Kalemi hudûdu dâhilinde Bağçe karyesi sınırında kâin bend-i atîklerinden vâlide-i muhteremeleri merhûme Saliha Sultan -aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân- hazretlerinin
[7a] bin yüz kırk beş tarihinde fî sebîlillâhi teâlâ mârru’z-zikr
Bağçe karyesinden mahrûse-i Galata’ya muzâfa kasaba-i
Tophane’de Beyoğlu nâm mahalde kâin maksemine gelince
müceddeden binâ buyurdukları kanavât-ı müsennâtlarıyla
mahrûse-i Galata ve kasaba-i Tophane ve Beşiktaş ve mahâll-i
sâireye ber-vech-i ta‘yîn cereyân eden yirmi üç lüle ve beş masura mâ’-i lezîz bend-i merkūm-ı sağīr ve dereleri kalîl olmakla seyl-i bârân5 imlâ6 edemediğinden mâadâ mürûr-ı zamân
ve kürûr-ı şühûr u a‘vâm ile duvarları harâb ve rahnedâr7
olup müctemi‘ olan mâ’-i lezîz kalîl ve zâyi‘ ve telef ve bend-i
merkūmdan Beyoğlu nâm mahalde vâkı‘ maksem-i mezkûra
gelince mefrûş kanavâtı dahi bi’l-külliye harâb olduğundan
nâşi vakt-i

7a - 6b

[7b] şitâya değin müctemi‘ olan mâ’-i lezîz dahi ekseri kezâlik zâyi‘ ve nâ-bedîd olup maksem-i merkūma ancak sekiz
lüle mikdârı mâ’-i lezîz cereyân etmekle ol vechile ta‘yînât-ı
merkūmeye kifâyet etmediğine binâen, Mâ’-i lezîz husûsunda ahâli-i merkumunun ve sâir ibâdullâhın küllî zarûret ve
müzâyakaları olduğu hasebiyle menba‘-ı ayn-i hayât cûd ü
ihsân şehriyâr-ı zemîn ü zemân şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü kerâmetlü pâdişâh-ı âlem-penâh efendimiz hazretleri inâyeten ve merhameten hâlisan li vechillâhi’l-kerîm
masârıf-ı kesîre ve himem-i vefîre sarfıyla kanavât-ı merkūmeyi ta‘mîr ve termîm ve Acıelma nâm mevkı‘de müceddeden
lağım hafr ve binâ ile mecrâ-yı kadîmini tevsî‘ ve tanzîm buyurduklarına binâen eğerçi maksem-i mezkûra on altı lüleden
ziyâde mâ’-i lezîz
[8a] cereyân eyleyüp, Ancak bâlâda tavsîf ve tebyîn olunduğu
üzre bend-i merkūm sağīr ve duvarları rahnedâr ve harâb olmağla müctemi‘ olan mâ’-i lezîzi evsat-ı sayfa kadar ta‘yînât-ı
merkūmeye kifâyet edüp ba‘dehû yine bi’l-külliye inkıtâ‘ ile
ibâdullâhın mâ’-i lezîz husûsunda müzâyakaları derkâr olduğuna binâen, Mehd-i ülyâ-yı saltanat-ı sadef der-hılâfet-i
aliyyetü’z-zât semiyyetü’s-sıfât müvekkilem müşârün ileyhâ
devletlü inâyetlü merhametlü veliyyetü’n-niam-ı âlem Mihrişah Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri ibâdullâha kemâl-i
merhamet ve şefâatlerinden nâşi hasbeten lillâhi’l-kerîm ve
taleben li merdâti Rabbi’r-rahîm mâ’-i lezîz-i merkūm sayfen
ve şitâen ale’d-devâm kemâl-i vüs‘at ile bend-i merkūmdan
muayyen olan mahallere

8a - 7b

Bârân: yağmur.
İmlâ: doldurma.
7
Rahnedâr: üzerine gedik açılmış.
5
6
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[8b] cereyân eylediğinden mâadâ İslambol bendinde dahi
kıllet-i miyâh nümâyân olur ise küllî iânet ve Âsitâne-i aliyye sekenesi dahi muğterif-i bahr-ı âtıfetleri oldukdan gayrı
Tophane maksemine mu‘tâddan ziyâde cereyân eden mâ’-i
lezîzi irâde-i aliyye-i kerâmet ifâdeleri tealluk eden mahallere inâyet ve ihsân buyurmaları şürût-ı mer‘ıyyeden olmak üzere, Yine mârru’z-zikr Bağçe karyesi sınırında kâin
Eski Bağlar deresi denmekle arîf mahalde kâin müşârun
ileyh Sultan Mahmud Han Hazretlerinin ber-vech-i muharrer binâ buyurdukları bend-i atîk-ı mezkûr mahalli ile
cennet-mekân Sultan Mehmed Han Hazretlerinin vâlide-i
muhteremeleri merhûme ve mağfûrun lehâ Hatice Vâlide
Sultan Hazretlerinin bin yetmiş dört senesinde
[9a] binâ buyurdukları Vâlide Havzı denmekle arîf havuz
olan sağīr dere beyninde kâin Arabacı oğlu mandırası deresi dinmekle şehîr mahalle-i müşârun ileyh Sultan Bayezid-i Veli -tâbe serâhü- vakfı mütevellîsi izniyle bâ-tevfîk-ı
sübhânî müceddeden binâ ve inşâsına muvaffak oldukları
matbûu’r-resm mâ’-i lezîz bend-i kebîrinin bi’l-cümle ebniyesi ile bend-i merkūmdan müşârun ileyh Sultan Mahmud
Han Hazretlerinin bend-i atîkı mecrâsına gelince müceddeden hafr ve binâ buyurdukları lağım ve kanavât-ı müsennâtın bi’l-cümle ebniyesi ve bi’l-cümle su nâzırı ve erbâb-ı
miyâh-ı ma‘rifet ve mîzan ü vezn ü ayâr ve ihbârlarıyla zâhir ve bedîdâr olup bend-i merkūmdan mârru’z-zikr bend-i
atîkın mecrâsına ilhâk ve idrâc buyurdukları kanavât-ı müsennât-ı mezkûreye

9a - 8b

[9b] tebeıyyet ile mülkleri olan tâmmü’l-vezn ve’l-ayâr yirmi üç lüle mâ’-i lezîz-i cârîlerini, Ve yine yedlerinde olan
iki kıt‘a mütevellî-i vakf temessükü mûceblerince arsası
müşârun ileyh Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî altı yüz
akçe mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında olup üzerinde olan
bi’l-cümle ebniye ve eşcâr ve kürûmu yedlerinde mülk ve
hakları olup yine Havâss-ı refîa kazâsında Uskumru cibâyetine tâbi‘ zikri mürûr eden Bağçe karyesinde kâin Ağrilyanoz çiftliği dinmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd
ve tavsîfden müstağnî ve mâ tekaddümden berü çiftlik-i
mezkûra tebeıyyet ile zirâat ve hırâset olunagelen terbîan
kırk bir bin sekiz yüz seksen iki zirâ‘ arâzi ve müştemilât-ı
[10a] sâireyi hâvî terbîan dokuz bin yedi yüz altmış zirâ‘
arsada mebnî bir bâb çiftlik ta‘bîr olunur kebîr menzilin
bi’l-cümle mülkü olan ebniye-i mevcûde-i ma‘lûme ve eşcâr ve kürûm-ı mağrûse-i memlûkelerini, Ve yine Havass-ı
Refîa kazâsına muzâfa Hasköy kasabasında müceddeden
binâ buyurdukları Humbaracı ve Lağımcı kışlağı derûnlarında havluda vâkı‘ senevî mukātaa-i ma‘lûme ile ber-mûceb-i temessük tasarrruflarında olan arsa üzerine yine kendi
mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb kârgîr hamam ve câmekânın bi’l-cümle ebniye-i mevcûde-i memlûkesini, Ve yine Hasköy kasabasında vâkı‘ arsası Bâbü’s-saâdeti’ş-şerîfe ağaları nezâretlerinde
âsûde

10a - 9b
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[10b] mahmiyye-i İslambol’da Dikilitaş kurbunda kâin merhûm Atik Ali Paşa câmi‘-i şerîfi vakfına senevî altı yüz akçe
mukātaa-i zemînle ber-mûceb-i temessük tasarruflarında
olup bir tarafdan yine vakf-ı mezbûrdan kiremidhâne harmanı ve bir tarafdan Humbaracılar ve Lağımcalar kışlağı cânibinde olup müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri vakf-ı
şerîfleri müsakkafâtından dekâkîn ve bir tarafdan tarîk-ı âm
ve bir tarafdan merhûm Feyzullah Efendi vakfından zikri âtî
Küçük Ayvalı şerbethânesi arsası ile mahdûd mukaddemâ
Büyük Ayvalı şerbethânesi dinmekle arîf terbîan bin kırk zirâ‘
arsa üzerine kendi mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb hân ve bir bâb kahvehâne ve
tahtında kayıkhânenin
[11a] bi’l-cümle ebniye-i mevcûde-i memlûkelerini, Ve yine
kasaba-i mezbûrede vâkı‘ arsası Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası nezâretinde âsûde kadıasker-i esbak merhûm Feyzullah
Efendi vakfına senevî yüz akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olan bir tarafdan yine müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri vakf-ı şerîflerinden arsa
ve bir tarafdan Aron Yahudi tasarrufunda olan sâhilhâne ve
bir tarafdan Humbaracılar kışlağı cânibinde yine müşârun
ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri vakfından dekâkîn ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd mukaddemâ Küçük Ayvalı şerbethânesi dinmekle arîf tûlen on dokuz ve arzan sekiz buçuk
terbîan yüz altmış bir buçuk zirâ‘ arsa üzerine yine

11a - 10b

[11b] kendi mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb Horasancı dükkânının bi’l-cümle
ebniye-i mevcûde-i memlûkesini, Ve yine kasaba-i mezkûrede vâkı‘ arsası müşârun ileyh Feyzullah Efendi vakfından
senevî dokuz yüz akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olan bir tarafdan mârru’z-zikr Büyük
Ayvalı arsası ve bir tarafdan Ali Paşa-yı Atîk vakfından ve
Vitoziye nasraniyye tasarrufunda olan menzil ve bir tarafdan
Humbaracılar kışlağı cânibinde olan dekâkîn-i mezkûre ve
taraf-ı râbii tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen altmış iki ve arzan
on buçuk terbîan altı yüz elli altı buçuk zirâ‘ altı parmak arsa
üzerine kendi mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları
ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb sâhilhânenin bi’l-cümle
[12a] ebniye-i mevcûde-i memlûkesini, Ve yine kasaba-i
mezkûrede Abdüsselam mahallesinde vâkı‘ arsası sâbıkan
Matbah-ı âmire emîni Mahmud Efendi vakfına senevî üç yüz
altmış akçe mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olan bir tarafdan yine Mahmud Efendi vakfından
Ayşe Hatun menzili ve bir tarafdan yine Mahmud Efendi
vakfından Hatice Hatun menzili ve bir tarafdan aşcıbaşı bağçesi ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd ma‘lûmü’l-mikdâr arsa üzerine yine kendi mallarıyla müceddeden binâ
buyurdukları mârru’z-zikr Humbaracı ve Lağımcılar kışlağı
derûnunda kâin câmi‘-i şerîflerinin kayyımbaşıları olanlara
süknâsını şart ve ta‘yîn buyurdukları ma‘lûmü’l-müştemilât
bir bâb menzilin bi’l-cümle ebniye-i mevcûde-i memlûkesini, Ve yine

12a - 11b
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[12b] Havâss-ı refîa kazâsına muzâfa Terkos nâhiyesinde
vâkı‘ arsası Hudâvendigâr-ı esbak cennet-mekân firdevs-âşiyân merhûm ve mağfûrun leh Ebu’l-Feth Sultan Mehmed
Han -tâbe serâhü- hazretleri vakfına senevî altı bin akçe
mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında
olup üzerinde olan bi’l-cümle ebniye ve eşcâr ve kürûm ve
müştemilât-ı sâiresi bâ-huccet-i şer‘ıyye ve bâ-mülknâme-i
hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olan etrâf-ı erbaası
Baklalı karyesi kurbunda vâkı‘ çınardan Yanık değirmene
Ayrancı tarlasından İncirlik nâm mahalle ve andan Papas
çeşmesinden Kartal tepesine ve andan Fındık burnundan
Payzan çayırına ve andan tarîk üzerinde dikili sınır taşına ve
andan Bahr-i Siyah’a varınca
[13a] ve andan garb cânibinde Küçük Kışlak ve andan Değirmen deresine ve andan Terkos kal‘ası burnu ile mezkûr
çınara varınca işbu hudûd ile mahdûd çiftlik ta‘bîr olunur
bir bâb menzilin bi’l-cümle ebniye ve eşcâr ve kürûm ve
müştemilât-ı sâire-i mâ‘lûme-i mevcûdesini, Ve yine kendi
mallarıyla olup çiftlik-i mezkûr derûnunda mevcûd ma‘lûmü’l-mikdâr ve’l-aded ber-mûceb-i defter-i müfredât hayvanât ve hubûbât-ı ma‘lûme-i mevcûde-i memlûkelerini,
Ve yine müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri yedlerinde mülk ve hakları olup bundan
akdem vakfiyye-i ûlâları mantûkunca vakf ve habs buyurdukları Flibos çiftliği dinmekle arîf çiftlik derûnuna

13a - 12b

[13b] bu def ‘a vaz‘ buyurdukları birer buçuk yaşında on üç
re’s dana ve on üç re’s kara sığır ineği ve on re’s kara sığır
öküzü ve on bir re’s manda ineği ve on bir re’s kısrak ve tay
ile yedi bin kırk yedi buçuk guruş nukūd-ı mevcûdesini, Ve
yine mârru’z-zikr Hasköy kasabasında Humbaracılar kışlağı
mukābilinde tarîk-ı âmmın sağ cânibinde vâkı‘ senevî mukātaa-i ma‘lûme ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında olan
arsa üzerine yine kendi mallarıyla müceddeden binâ buyurdukları bir bâb bakkal ve bir bâb çörekci ve bir bâb kundakçı
ve bir bâb terzi ve bir bâb leblebici ve iki aded dahi dükkân
ki cem‘an yedi bâb dekâkînin bi’l-cümle ebniye-i memlûkelerini, Ve yine medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri -radiye
anhü Rabbihi’l-Bârî-de
[14a] Câmi‘-i Kebîr mahallesinde vâkı‘ arsası Hazret-i Ebâ
Eyyûb Halid bin Zeyd el-Ensâri -aleyhi rahmetü’l-bârî- vakfına senevî mukātaa-i ma‘lûme ile ber-muceb-i temessük
tasarruflarında olan bir tarafı mekteb-i şerîf ve bir tarafı
tarîk-i hâs ve tarefeyni tarîk-i âm ve ba‘zan bağçevan odası
ile mahdûd ma‘lûmü’l-mikdâr arsa üzerine kendi mallarıyla müceddeden bina buyurdukları büyût-ı adîde ve ma‘lûmül-mikdâr ve’l-vezn mâ’-i lezîz-i cârî ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb mahkeme menzilinin bi’l-cümle ebniye-i
mevcûde-i memlûke ve mülk mâ-i lezîz-i mezkûrlarını ve
yine medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyûb-ı Ensârî –radıye anhü
Rabbühü’l-bârî-de Kızıl Mescid mahallesinde vâkı‘ arsası
müşârun ileyh

14a - 13b
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[14b] Hazret-i Ebâ Eyyüb Halid bin Zeyd el-Ensâri -aleyhi
rahmeti’l-Bârî- vakf-ı şerîfine senevî dört yüz altmış akçe
mukātaa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarruflarında
olan bir tarafdan yine Eyyüb vakfından keresteci dükkânı
ve bir tarafdan Cafer Paşa medresesi ve bir tarafdan es-Seyyid Mehmed Said Ağa ve es-Seyyid Mehmed Arif Ağa ve
Mehmed Emin Ağa ve Ağyazar zimmî tasarruflarında olan
bostân ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd terbîan altı yüz
zirâ‘ arsa üzerine yine kendi mallarıyla müceddeden binâ
buyurdukları Dört horos ve anbar-ı dakīk ve oda ve ahur ve
beyne’l-hıref gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzimeyi hâvî bir bâb
değirmenin bilcümle ebniye-i mevcûde ve âlât-ı lâzime-i
mevcûde-i memlûkelerini, Ve yine yedimde olan hucec-i
şer‘ıyye
[15a] ve senedât-ı sâire mûceblerince kadîmden berü
bi’l-cümle ebniye ve eşcâr ve kürûmu ve müştemilât-ı sâiresi mülkiyyet üzere zabt ve tasarruf olunup arsaları dahi Atina hâssı tarafına senevî iki yüz elli guruş mukātaa-i zemîn
ile zabt ve tasarruf olunagelüp bu def ‘a ashâbından iştirâ ve
vakf-ı şerîflerine ilhâk ve senevî müeccele mukābili imâret-i
âmirelerine senevî bin vukıyye asel-i musaffâ ve bin vukıyye
revgan-ı zeyt vermek üzere ber-mûceb-i temessük îcâr buyurdukları vilâyet-i Rumeli’de Atina kazâsında Enilakipos
karyesinde vâkı‘ bir tarafdan Yusuf Reis tarlaları ve bir tarafdan Koçbaşı manastırı sınırı ve bir tarafdan ba‘zan yine
mârru’z-zikr Koçbaşı

15a - 14b

[15b] manastırı ve ba‘zan Toriyozlisari dinmekle arîf cebel
ve tarla ve bir tarafdan ba‘zan Aya Yorgi kilisesi dağları ve
ba‘zan tarîk-ı âm ile mahdûd Asomaton Kokopoli ta‘bîr
olunur manastır ve manastır-ı merkūma tâbi‘ Karaöz ta‘bîr
olunur Deya Yani Predomez nâm metohun bilcümle ebniye
ve eşcâr ve kürûm ve eşcâr-ı zeytin ve değirmen ve sâir cüz’î
ve küllî müştemilâtları ve yine Atina kasabası derûnunda
kasaba-i mezkûreye nısf saat bu‘du olan Papa Angeli kilisesi
civârında kâin etrâf-ı erbaası tarîk-ı âm ile mahdûd metoh
ta‘bîr olunur sekiz bâb oda ve iki ahur ve bir revgan-ı zeyt
değirmeni ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb menzil ile
menzil-i mezkûr
[16a] civârında orman derûnunda müteferrik on aded mahalde kâin sekiz yüz aded zeytin eşcârı ve yirmi dönüm
mikdârı bağ ve yine kasaba-i mezkûre kurbunda Maroşe
karyesinde vâkı‘ Asomaton Kokopoli ta‘bîr olunan manastırın zâhiresini cem‘ içün ma‘lûmü’l-hudûd iki bâb oda ve
bir ahur ve bir revgan-ı zeyt değirmenini müştemil bir bâb
menzil ile menzil-i mezkûr kurbunda karye-i mezkûr ormanı derûnunda müteferrik sekiz mahalde vâkı‘ dört yüz
elli aded zeytin eşcârı ve yine karye-i mezkûre taşrasında
Konara ta‘bîr olunur manastırın orman ve eşcârı ve yine kasaba-i mezkûre civârında Öze dağında vâkı‘ etrâf-ı erbaası
Varpiyobi karyesi ve İstefe hudûdu

16a - 15b
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[16b] ve Hasa karyesi ile mahdûd Ayataryada ve Ayo Nikola
ta‘bîr olunur iki aded atîk manastırlar ile manastır-ı mezbûrların metohu olup dört bâb oda ve iki ahur ve tahmînen
yirmi beş keyl tohum istîâb eder tarla ve cibâl ve orman ve
eşcârı müştemil bir bâb menzil ve menzil-i mezkûr kurbunda Pendi karyesi sahrâsında kâin ma‘lûmü’l-hudûd yüz
dönüm tarla ve dört dönüm kürûmî bağ, Ve yine manastır-ı merkūm kurbunda vâkı‘ bir tarafı deryâ ve bir tarafı
köy derûnunda kâin ada ve koru ve bi’r-i mâ’ ve bir tarafı
Rapendesin dağları ve sular akıntısı ve bir tarafı Hırka Kolu
deresi ile mahdûd iki bâb oda ve iki ahuru müştemil metoh
ta‘bîr olunur bir bâb menzil ile Aya Peraskoyi
[17a] ta‘bîr olunur bir kenîse ve tahmînen elli keyl tohum
istîâb eder tarla ve bir kıt‘a bağ ve ma‘lûmü’l-aded yabânî
zeytin eşcârı ve metoh-ı mezbûr kurbunda Mare Kotadebin karyesinde vâkı‘ bir bâb oda ve iki ahur ve müteferrik
mahallerde zirâat olunur yüz dönüm tarla ve bir su değirmeni ve yetmiş aded zeytin eşcârı ve yine kasaba-i mezkûre
hudûdu dâhilinde Masoye mahallesinde vâkı‘ bir tarafdan
deryâ ve bir tarafdan Korusla karyesi ve bir tarafı Karadağın
Bayırı ve bir tarafı Mustafa Beğ’in mühür tobaşı ve deryâ ile
mahdûd iki bâb oda ve üç ahuru müştemil metoh ta‘bîr olunur bir bâb menzil ve Vari ta‘bîr olunur bir kenîse ve zirâat
olunur yüz dönüm

17a - 16b

[17b] tarla ve ma‘lûmü’l-hudûd zeytin eşcârı ve yine manastır-ı mezbûr kurbunda Korsla karyesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd: iki bâb oda ve iki ahuru müştemil metoh ta‘bîr
olunur bir bâb menzil ile yine karye-i mezkûre etrâfında
zirâat olunur tahmînen iki bin dönüm tarla ve orman ki
mahâll-i mezkûrenin mülk olan bi’l-cümle ebniye ve eşcâr
ve kürûm ve müştemilât-ı sâire-i ma‘lûmesini ve yine yedlerinde olan huccet-i şer‘ıyye mûcebince arsası Dâru’s-saâde ağası hazretlerinin nezâret-i aliyyelerinde olan evkāfdan
sâbıkā reîs kethudâsı el-Hâc Mustafa Ağa vakfına senevî beş
bin yedi yüz altmış akçe mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında
olup üzerinde olan bi’l-cümle ebniyesi yedlerinde
[18a] mülk ve hakları olup mahmiyye-i İslambol’da Kumkapı kurbunda Dülbendci Hüsameddin mahallesinde vâkı‘ bir
tarafdan Hüseyin Bey’in mülkü ve bir tarafdan Ermeni mülkü ve bir tarafdan Koğacı Mehmed menzili ve taraf-ı râbii
tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen ve arzan be hesâb-ı terbîî bin
kırk sekiz zirâ‘ bir zîr-i zemîni müştemil arsa üzerine müceddeden binâ buyurdukları kırmızı bakkam ve siyah sahtiyândan terlik ve çedik ve papuş i‘mâl eder esnafa mahsûs
fevkānî ve tahtânî yirmi bâb oda ve bir attâr dükkânı ve bir
kahvehâneyi müştemil bir bâb hân ile hân-ı mezkûr ittisâlinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb yoğurtcu kârhânesinin bi’l-cümle ebniye-i mevcûdesini ve yine yedlerinde

18a - 17b
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[18b] olan huccet-i şer‘ıyye mûcebince arsası Ayasofya-yı
kebîr vakfına şehriyye yüz elli akçe mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında olup üzerinde olan bi’l-cümle ebniyesi yedlerinde mülk ve hakları olup, mahmiyye-i İslambol’da Balıkpazarı kapusu hâricinde cidâr-ı Hısn’da vâkı‘ bir tarafdan
Laz hânı dinmekle arîf hân ve bir tarafdan Bostânî Hüseyin
Ağa mahzeni ve bir tarafdan ba‘zan Hasan Ağa nâm kimesnenin mutasarrıf olduğu boyacı dükkânı ve ba‘zan Giridî
İbrahim Ağa mahzeni ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd
tûlen ve arzan be-hesâb-ı terbîî üç yüz doksan altı zirâ‘ altı
parmak arsa üzerinde müceddeden binâ buyurdukları kârgîr fevkānî beş bâb oda ve tahtânî beş bâb mahzen ve bir
bâb
[19a] mahzen ve bir bâb yemenici dükkânının bi’l-cümle
ebniyelerini ve yine bâ-huccet-i şer‘ıyye yedlerinde mülk ve
hakları olup mahrûse-i Galata›ya muzâfa Ortaköy’de vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb taşcı dükkânında
mevcûde beyne’l-hıref taşcı gediği ta‘bîr olunur âlât-ı lâzime-i ma‘lûme-i mevcûdelerini hasbeten lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ
ve haseneten li merdâti rûhı Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i
şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled ile vakf
ve habs edüp, Şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd
bast buyurdular ki: Zikr-i mürûr eden bend-i cedîdin
mâ’-i lezîzinden müşârun ileyh Sultan Mahmud Han -aleyhi’r-rahmeti ve’l-gufrân- hazretleri bend-i atîkı mecrâ-yı

19a - 18b

[19b] kadîmine ilhâk buyurdukları yirmi üç lüle mâ’-i lezizin; on altı lülesi ber-minvâl-i meşrûh müşârun ileyh Sultan
Mahmud Han Hazretlerinin muayyenât-ı kadîmesine sarf
olunup bâkî yedi lüle mâ’-i lezîzin iki lülesini dahi erbâb-ı
miyâh beyninde câriye olan kāide-i kadîme-i mer‘ıyye üzre
hakk-ı mecrâ mukābili yine Sultan Mahmud Han mâ’-i
lezîzi mecrâsında terk ile müşârun ileyhin muayyenât-ı kadîmesi olan on altı lüle mâ’-i lezîz on sekiz lüleye iblâğ ve
mahâll-i kadîmeye cereyân edüp bâkî beş lüle mâ’-i lezîzi
müşârun ileyh Sultan Mahmud Han Hazretlerinin Beyoğlu nâm mahalde kâin makseminden ahz ve hasbeten lillâhi
teâlâ
[20a] dilediği mahalle icrâ eyleyem. Ve yine şol vechile şart
ve ta‘yîn buyurdular ki: Yevmî yirmi beşer akçe vazîfe ile
iki kimesne ve yevmî yirmi akçe vazîfe ile bir kimesne ki
cem‘an üç nefer san‘atında mâhir râh-ı âbîler bend-i cedîd-i
mezkûrumun hâr u haşâkden tathîr ve ale’d-devâm muhâfaza ve bend-i mezkûrdan müşârun ileyh Sultan Mahmud
Han lağımına gelinceye değin lağım-ı cedîdinin iktizâ eden
ta‘mîr ve termîmini ru’yet eyleyüp işbu hizmetleri mukābelesinde vakf-ı şerîfim gallâtından vazîfe-i mezkûrelerine
mutasarrıf olalar. Ve âhar bir kimesne dahi bend-i cedîd-i
mezkûr bâlâsında kâin iki aded kasırların iktizâ eden mahallerini ta‘mîr ve kasr-ı mezkûrları ru’yet ve muhâfaza ve
tathîr

20a - 19b
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[20b] eyleyüp ol dahi hizmet-i mezkûresi mukābelesinde
yine vakf-ı şerîfim gallâtından yevmî yirmi akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve mârru’z-zikr Ağrilyanoz çiftliği dahi
cânib-i vakf-ı şerîfimden senevî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i
sahîha-i şer‘ıyye ile bâ-yed-i mütevellî gerek mârru’z-zikr
Bağçe karyesi mütemekkinlerinden su yolcu tâifesine ve gerek âhar tâlibi olan kimesnelere îcâr olunup çiflik-i mezkûr
ile yine çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile zirâat olunan arâzinin
senevî altı yüz akçe mukātaa-i zemîni yine vakf-ı mezbûrum gallâtından edâ ve teslîm oluna. Mârru’z-zikr menzilde
ve mârru’z-zikr Humbaracılar kışlağı derûnunda olan câmi‘-i şerîfin kayyımbaşıları
[21a] olanlar meşrûtiyyet üzere sâkin ve mutasarrıf olalar.
Ve zikrleri mürûr eden kayıkhâne ve hân ve kahvehâne
ve horasancı dükkânı ve sâhilhâne ve hamam ve yedi bâb
dekâkîn ve değirmen ve çiftlik ile çiftlik-i mezkûr derûnunda olan hayvanât ve hubûbât ve papuşcular hânı ve
balık pazarında vâkı‘ hân ve taşcı dükkânı gediğinden her
biri senevî cânib-i vakfdan bâ-yed-i mütevellî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i sahîha-i şer‘ıyye ile tâlibine îcâr oluna. Ve
zikri mürûr eden mahkeme dahi kezâlik cânib-i vakıfdan
Havâss-ı refîa kazâsında hâkimü’ş-şer‘ı’ş-şerîf olan efendilere şehriyye seksen guruş icâre-i vâhideyle îcâr oluna. Ve
Atina kazâsında vâkı‘ emlâk-i mezkûre dahi

21a - 20b

[21b] ber-vech-i muharrer tâlibine îcâr olunup hâsıl olan
icâre ve galleleri yine vakf-ı evvellerine zam ve ilhâk oluna. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Vilâyet-i
Anadolu’da Çerkeş kazâsında vâkı‘ Kadınşah câmi‘-i şerîfinin îrâdı ve vezâifi ekall-i kalîl olup erbâb-ı vezâif vazîfeleriyle sedd-i ramak8 husûsunda zarûretleri olmağla vakf-ı
mezbûrları gallâtından câmi‘-i şerîf-i mezkûrun hatîbine
yevmî on akçe ve imâmına yevmî yirmi akçe vazîfe verile.
Ve bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müezzin ve
devirhân olup ciheteyn-i mezkûreteyn bir kimesneye meşrûta olmak üzre ba‘de edâi’l-hizme yevmî on bir akçe müezzinlik ve yevmî dört akçe devirhân
[22a] vazîfesine mutasarrıf ola. Ve yine bir kimesne dahi
kezâlik câmi‘-i şerîf-i mezkûrda kayyım ve ferrâş olup ciheteyn-i mezkûreteyn dahi bir kimesneye meşrûta olmak üzere ba‘de edâi’l-hizme yevmî yedi akçe kayyımlık ve yevmî
altı akçe ferrâşlık vazîfesine mutasarrıf ola. Ve huffâzdan
kırâat-ı Kur’ân-ı azîmü’ş-şân ve ilm-i tecvîde kādir bir kimesne dahi haftada iki gün câmi‘-i şerîf-i mezkûrda tullâba
ta‘lîm-i Kur’ân-ı Kerîm ve ilm-i tecvîd eyleyüp hizmet-i
mezkûresi mukābelesinde ol dahi yevmî on iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve tarîk-ı Halvetiyye meşâyıhından olup
câmi‘-i şerîf-i mezkûrda zikrullah ve tevhîd-i Rabb-i Mecîd
kırâat eden Şeyh Efendi ba‘de’z-zikr şevketlü
8

22a - 21b
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[22b] mehâbetlü pâdişâh-ı âlem-penâh ve devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretlerinin devâm-ı
ömr-i devletleri ed‘ıyesini zikr edüp mukābelesinde şeyh-i
merkūm dahi yevmî yirmi akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve
yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda ulemâdan bir zât-ı sütûde sıfât
fâzıl-ı bî-nazîr kimesne haftada iki gün hâzırûn olan talebeye ta‘lîm-i ulûm-ı nâfia eyleyüp hizmet-i mezkûresi mukābelesinde ol dahi yevmî on beş akçe vazîfeye mutasarrıf
ola. Ve yine müvekkilem devletlü Vâlide Sultan Hazretleri
şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Zikri mürûr eden
Levend çiftliğinde müceddeden binâ ye ihyâsına muvaffak
oldukları câmi‘-i şerîf-i mezkûrda hûb
[23a] âvâz ve fasîhu’l-lisân ve kırâat eylediği hutbenin
ma‘nâ-yı latîfine kādir ulemâdan bir kimesne hâtib olup
ba‘de edâi’l-hizme yevmî on altı akçe vazîfeye mutasarrıf ola.
Ve yine âbid ve zâhid ulemâdan bir kimesne câmi‘-i şerîf-i
mezkûrda imâm-ı evvel ve ba‘de salâti’s-subh Yâsinhân ve
ba‘de salâti’z-zuhr sûre-i Mülkhân ve ba‘de salâti’l-asr sûre-i
Nebehân olup cihât-ı mezkûrenin mecmûu imâm-ı evvele
meşrûta olmak üzere ba‘de’l-edâi’l-hizme yevmî yirmi akçe
imâmet ve yevmî beş akçe Yâsinhân ve sûre-i Mülkhân ve
sûre-i Nebehân vazîfelerine mutasarrıf ola. Ve yine evsâf-ı
mezkûre ile mevsûf bir zât-ı mükerrem dahi câmi‘-i şerîf-i

23a - 22b

[23b] mezkûrda imâm-ı sânî ve kezâlik evkāt-ı mezkûrede sûre-i Yâsinhân ve sûre-i Mülkhân ve sûre-i Nebehân
ve vakt-i Cum‘a’da sermahfil olup kezâlik cihât-ı mezkûrenin mecmûu imâm-ı sâniye meşrûta olmak üzere ba‘de
edâi’l-hıdemâti’l-mezkûre yevmî on altı akçe imâm-ı sânîlik
ve yevmî dört akçe sermahfillik ve yevmî dört akçe Yâsinhân ve Mülkhân ve Nebehân vazîfelerine mutasarrıf ola. Ve
ulemâ ve fudalâdan bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda Cum‘a vâizi olup ba‘de edâ-yı salâti’l-Cum‘a hâzırûn olan
mü’minîn-i muvahhidîne va‘z u nasîhat edüp ol dahi hizmeti mukābelesinde on beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve
yine bir fâzıl
[24a] kimesne câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müderris olup hâzırûn olan talebeye fıkh-ı şerîf ve Birgivî Efendi risâlesi ve
sâir ulûm-ı nâfia tedrîs edüp hizmeti mukābelesinde yevmî
on beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve huffâzdan iki nefer kimesneler dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda devirhân olup
ba‘de edâi’l-hizme her biri yevmî sekiz akçe vazîfeye mutasarrıf olalar. Ve hoş âvâz mesele-i ezân-ı Muhammediye’ye
âlim bir kimesne câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müezzin-i evvel
ve şehr-i Ramazan-ı şerîfde beyne’t-terâvîh ıhlâshân ve
temcidhân ve salât-ı Cum‘a ve îydeyn müezzini olup cihât-ı
mezkûrenin cümlesi müezzin-i evvele meşrûta olmak üzere
ba‘de edâi’l-hizme yevmî on akçe müezzin-i evvel ve yevmî
üç akçe Ihlâshan ve temcidhân ve yevmî iki akçe salât-ı

24a - 23b
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[24b] Cum‘a ve ıydeyn müezzini vazîfesi ki cem‘an yevmî on
beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve evsâf-ı mezkûre ile mevsûf bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müezzin-i sânî
ve beyne’t-terâvîh ihlâshân ve temcid hân ve salât-ı Cum‘a
ve ıydeyn müezzini olup kezâlik cihât-ı mezkûrenin mecmûu müezzin-i sâniye meşrûta olmak üzere yevmî on akçe
müezzin-i sânî ve yevmî üç akçe Ihlâshân ve temcidhân ve
yevmî iki akçe salât-ı Cum‘a ve îydeyn müezzini vazîfesi ki
ol dahi cem‘an yevmî on beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola.
Ve bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda kayyım-ı evvel
ve sirâcî-i derûn ve bîrûn-i câmi‘ ve bevvâb-ı bâb-ı câmi‘
olup cihât-ı mezkûrenin mecmûu kayyım-ı evvele meşrûta
olmak üzre ol dahi ba‘de
[25a] edâi’l-hizme yevmî on akçe kayyım-ı evvel ve yevmî
üç akçe sirâcî-i derûn ve bîrûn-i câmi‘ ve yevmî iki akçe
bevvâb-ı bâb-ı câmi‘ vazîfeleri ki cem‘an yevmî on beş akçe
vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i
mezkûrda kayyım-ı sânî ve ferrâş-ı câmi‘ ve sirâcî-i minâre ve hâfız-ı kaliça-i hatîb ve vâiz olup cihât-ı mezkûrenin mecmûu kayyım-ı sâniye meşrûta olmak üzere ba‘de
edâi’l-hizme yevmî on akçe kayyım-ı sânî ve yevmî üç akçe
ferrâş-ı câmi‘ ve sirâcî-i minâre ve yevmî iki akçe hâfız-ı kaliça-i hatîb ve vâiz cihetleri vazîfeleri ki cem‘an yevmî on
beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve huffâzdan bir kimesne
dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûr ittisâlinde kâin mekteb-i şerîfde
muallim-i

25a - 24b

[25b] sıbyân ve bevvâb-ı bâb-ı mekteb-i şerîf olup ciheteyn-i
mezkûreteyn muallim-i sıbyân olanlara meşrûta olmak
üzre ba‘de edâi’l-hizme yevmî otuz akçe muallim-i sıbyân ve
yevmî iki akçe bevvâb ciheti vazîfelerine mutasarrıf ola. Ve
bir kimesne dahi mekteb-i şerîf-i mezkûrda halîfe-i mekteb
ve ferrâş-ı mekteb olup ciheteyn-i mezkûreteyn dahi halîfe-i mektebe meşrût olmak üzre yevmî on sekiz akçe halîfelik ve yevmî iki akçe ferrâş ciheti ki ol dahi cem‘an yevmî
yirmi akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda muarrif-i yevm-i Cum‘a olup ol dahi
ba‘de edâi’l-hizme yevmî beş akçe vazîfeye
[26a] mutasarrıf ola. Ve bir kimesne dahi câmi‘-i şerîf-i
mezkûrda na‘thân olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme yevmî beş
akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve yine câmi‘-i şerîf-i mezkûrda bir kimesne salât-ı Cum‘a ve îydeyn müezzini olup ciheteyn-i mezkûreteyn bir kimesneye meşrûta olmak üzere
yevmî on iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve bir kimesne
dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrda müvakkıt olup ol dahi ba‘de
edâi’l-hizme yevmî on iki akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve
bir kimesne dahi ferrâş-ı havlu-yı câmi‘ ve ferrâş-ı kenîf-i
câmi‘ olup ciheteyn-i mezkûreteyn şahs-ı vâhide meşrûta
olmak üzere ba‘de edâi’l-hizme yevmî dört akçe vazîfe ile
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[26b] ferrâş-ı havlu ve yevmî altı akçe vazîfe ile ferrâş-ı kenîf
cihetleri ki ol dahi cem‘an yevmî on akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
-aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Hudâvendigâr-ı esbak cennet-mekân firdevs-âşiyân
merhûm ve mağfûrun leh Sultan Ahmed Han -tâbe serâhü
ve ceale’l-cennete mesvâhü- hazretlerinin Medîne-i münevvere -nevverehallâhü teâlâ ilâ yevmi’l-âhira-da Bâb-ı Rahmet hizâsında binâ buyurdukları bir bâb sebîl ve müteaddid
abdest muslukları ve mukābillerinde kâin müteaddid memşâlar mürûr-ı eyyâm ve kürûr-ı şühûr ve a‘vâm ile harâb ve
mâil-i türâb olmağla müşârun ileyhâ hazretleri mahâll-i
mezkûreyi bundan
[27a] akdemce atyeb-i mallarıyla müceddeden binâ ve ihyâ
buyurmalarıyla zikrleri mürûr eden sebîl ve muslukhâ ve
memşâlar ve sebîl-i merkūmun tas ve maşrabalar ve lüle ve
kanavâtları ve sakf ve etrâf duvarları ve lağım ve bi’l-cümle
derûn ve bîrûnlarında cüz’î ve küllî ahşab ve kârgîr ebniyelerinin iktizâ eden ta‘mîr ve termîm ve tefrîkıyçün vakf-ı
şerîfleri gallâtından bâ-yed-i mütevellî Medîne-i münevvereye beher sene yüz elli guruş ve mârru’z-zikr sebîl ve memşâların derûn ve bîrûnlarında âvize olan beş aded kandillerin revgan-ı zeyt ve îkādiyye ve masârıf-ı sâiresi içün senevî
kırk guruş ve Harem-i saâdetin maslakātına âb nakl ve ilkā
eden sakalara ücret olmak üzere

27a - 26b

[27b] dahi senevî kırk guruş ki cem‘an iki yüz otuz guruş
irsâl ve îsâl olunup ber-vech-i âtî kaymakam ve nâzır nasb
ve ta‘yîn buyurdukları kimesnenin yediyle meblağ-ı mezbûr mahâll-i mezkûrenin iktizâ eden ta‘mîr ve termîmlerine harc u sarf oluna. Ve Hacc-ı şerîf evânında9 züvvâr-ı
zevi’l-ihtirâm ve huccâc-ı Beytulllahi’l-harâmın cem‘ıyyetlerinde sebîl-i mezkûra mâ’-i lezîz nakl ve saky eden sakalara ücret olmak üzere yine vakf-ı şerîfleri gallâtından beher
sene elli guruş irsâl ve îsâl olunup beynlerinde tevzî‘ u taksîm oluna. Ve Medîne-i münevvere sükkânından Trablusî
Hafız el-Hâc İsmail Efendi husûs-ı mezkûru idâre ve ikmâle
kaymakam-ı mütevellî
[28a] ve nâzır nasb ve ta‘yîn olunup mârru’z-zikr ta‘mîrât ve
sakalar ücreti tevzî‘ ve taksîmi husûsu kaymakam-ı mûma
ileyhin nezâret ve yed ü ma‘rifetiyle ta‘mîr ve termîm ve
tevzî‘ ve taksîm oluna. Ve mûma ileyh Hafız el-Hâc İsmail
Efendi’ye dahi hizmeti mukābelesinde yine gallât-ı mezkûreden beher sene yüz elli guruş ki cem‘an senevî dört yüz
otuz guruş beher sene sakabaşı ağalar yediyle kaymakam-ı
merkūm Hafız el-Hâc İsmail Efendi’ye ve ba‘dehû yine kaymakam nasb ve ta‘yîn olunan efendilere teslîm olunup anlar
dahi vech-i meşrûh üzere ber-mûceb-i şart-ı vâkıfe-i müşârun ileyhâ mahâll-i mezkûrenin ta‘mîrine ve sakaların ücretine
9

28a - 27b

Evân: zaman.
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[28b] harc ve sarf edeler. Mûmâ ileyh Hafız el-Hâc İsmail Efendi irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde nezâret ve kaymakamlık-ı mezkûr vakf-ı şerîflerinin asl-ı kaymakam-ı mütevellîleri re’y ve ma‘rifetleriyle yine Medîne-i münevvere
sükkânından bir mütedeyyin ve müstakīm kimesne husûs-ı
mezkûra kaymakam-ı mütevellî ve nâzır nasb ve ta‘yîn oluna. Ve yine müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki:
Mahmiyye-i İslambol’da Lâl[e]zâr nâm mahalde Arabacı
Bayezid mahallesinde Vânî eş-Şeyh es-Seyyid Ahmed Efendi›nin müceddeden binâ eylediği Nakşibendi zâviyesinde
Cum‘a ve isneyn geceleri tilâvet-i hatm-i hâcegân ve zikr-i
kelime-i tevhîd akībinde ve hankāh-ı
[29a] mezkûr mescid-i şerîfinde evkāt-ı hamsede devâm-ı
ömr ü devlet-i cihândâri ed‘ıyesine müdâvemet ve muvâzabet10 ve devletlü Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin
eyyâm-ı ömr ü devlet ve sıhhat ü âfiyet ve selâmet-i dârayn
ed‘ıyesine müdâvemet içün şeyh-i mûma ileyh ve dervişâna taâmiyye olmak içün beher yevm medîne-i Hazret-i Ebâ
Eyyüb-i Ensâri’de müceddeden binâ ve inşâsına muvaffak
olduğum imâretden olmak üzre yevmî altı çift fodula ve beş
vukıyye erz-i Mısrî verile. Ve yine müvekkilem müşârun
ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyur[d]ular ki: Medîne-i Üsküdar’a muzâfa Kadı karyesinde
kâin tarîk-ı

29a - 28b

[29b] Sa‘diyye’den Abdülbaki Efendi zâviyesine mahsûs olmak üzere zâviye-i mezkûre fukarâ ve dervişânın taâmiyyeleriyçün zâviye-i mezkûre şeyhi olan efendilere yine vakf-ı
şerîfleri gallâtından senevî yirmi guruş Ve medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri’de kâin imâret-i âmirelerinden dahi
yevmî altı mükemmel taâm ve altı çift fodula verile. Ve yine
şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Mahrûse-i Galata’ya
muzâfa kasaba-i Tophane’de Firuz Ağa mahallesinde kâin
Sirkeci mescidi dinmekle arîf câmi‘-i şerîfin revgan-ı zeyt ve
şem‘-i asel ve şem‘-i revgan iştirâsına vâfî ve kâfî gallesi olmamağla vakf-ı şerîfleri
[30a] gallâtından câmi‘-i şerîf-i mezkûre içün senevî altmış vukıyye revgan-ı zeyt ve on iki vukıyye şem‘-i revgan
ve altı vukıyye şem‘-i asel iştirâ ve câmi‘-i şerîf-i mezkûrda
îkād oluna. Ve yine vakf-ı şerîfleri gallâtından câmi‘-i şerîf-i
mezkûrun kayyımına yevmî altı akçe vazîfe verile. Ve yine
câmi‘-i şerîf-i mezkûr ittisâlinde kâin mekteb-i şerîfin hocasına dahi yine vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî beş akçe
vazîfe verile. Ve yine müvekkilem Vâlide-i müşârun ileyhâ
hazretleri şöyle şart ve ta‘yîn buyurdular ki: Yedlerinde olan
vakfiyye-i ma‘mûlün bihâları nâtıka olduğu üzere atyeb-i
mallarıyla bundan akdem medîne-i Üsküdar›da
10

30a - 29b

Muvazabet: bir işi ara vermeden yapma.
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[30b] Karaca Ahmed nâm mahalde ve İhsâniye’de müceddeden binâ buyurdukları iki aded mâ’-i lezîz çeşmelerinin hâsıl olan mesûbât-ı cemîlesini kerîme-i mükerreme-i
muhteremeleri merhûmetân ve mağfûrun lehümâ Hibetullah Sultan ve Fatıma Sultan -aleyhimâ’r-rahmeti ve’lGufrân- hazretlerinin rûh-ı şerîflerine ihdâ oluna. Ve yine
vakfiyye-i ma‘mûlün bihâları mantûkunca müşârun ileyhimâ Hibetullah Sultan ve Fatıma Sultan rûh-ı şerîflerinin
bundan akdem mahmiyye-i İslambol’da Aksaray kurbunda
kâin Mehmed Paşa câmi‘-i şerîfinde kadr-i kifâye meblağ
sarfıyla kırâatını şart ve ta‘yîn buyurdukları Mevlid-i şerîf
ve menkıbe-i münîf-i Hazret-i Rasûl-i Ekrem ve nebiy-yi
muhterem -sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem[31a] kırâatını tekmîlinde duâ akībinde şevketlü mehâbetlü
azametlü kudretlü pâdişâh-ı rû-yı zemîn -ebbedallâhü teâlâ
hılâfetehû ilâ yevmi’d-dîn- hazretlerinin ve müşârun ileyhâ
Vâlide Sultan Efendimiz Hazretlerinin ism-i şerîflerini yâd
ve ilâ inkırâzı’d-deverân devâm-ı ömr ü devletleri ed‘ıyesi
tekmîlinde Mevlid-i şerîf-i mezkûr kırâatı mesûbât-ı cemîlesini yine müşârun ileyhimâ Hibetullah Sultan ve Fatıma
Sultan Hazretlerinin rûh-ı şerîflerine ihdâ edeler. Ve müvekkilem müşârun ileyhâ hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn
buyurdular ki: Vakfiyye-i ma‘mûlün bihâ-yı ûlâları derûnunda tafsîl ve beyân olunduğu üzere medîne-i Hazret-i
Ebâ

31a - 30b

[31b] Eyyüb-i Ensâri’de kâin türbe-i şerîflerinde kırâatını
şart ve ta‘yîn buyurdukları hatm-i hâcegânı tilâvet eden
efendiler on iki nefer olmak üzere derûn-ı vakfiyyelerinde
tafsîl olunduğu üzere hatm-i hâcegânı kırâat edüp tekmîlinde duâ akībinde yine şevketlü mehâbetlü pâdişâh-ı âlempenâh ve Vâlide Sultan Efendilerimizin ism-i şerîflerini yâd
ve devâm-ı ömr ü devletleri ed‘ıyesini tekmîl ve hâsıl olan
mesûbât-ı cemîlesini Hazret-i Ebâ Eyyüb Halid bin Zeyd
el-Ensâri -aleyhi Rahmetü’l-Bârî- rûh-ı şerîfleri ile müşârun
ileyhimâ Hibetullah Sultan ve Fatıma Sultan hazretlerinin
rûh-ı şerîflerine ba‘de’l-ihdâ on iki nefer efendilerden her
biri
[32a] bu hizmet-i celîleleri mukābelesinde yevmî altışar
akçe vazîfeye mutasarrıf olalar. Ve yine şol vechile şart ve
ta‘yîn buyurdular ki: Türbe-i şerîf-i mezkûrda eczâ-yı şerîfe
kırâat eden efendiler âhar mahalden olmayup mutlaka medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı Ensâri -aleyhi rahmetü’l-Bârîahâlîsinden olmak üzere yine vakfiyye-i ûlâları derûnunda
tafsîl ve beyân olunduğu üzere eczâ-yı şerîfe kırâatını tekmîl
ve duâ akībinde yine şevketlü mehâbetlü pâdişâh-ı âlempenâh ve devletlü Vâlide Sultan efendilerimiz hazretlerinin
ism-i şerîflerini yâd ve devâm-ı ömr ü devletleri ed‘ıyesini
ba‘de’t-tekmîl kırâat olunan eczâ-yı şerîfenin hâsıl olan

32a - 31b
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[32b] ecr-i cezîlini yine müşârun ileyhimâ Hibetullah Sultan
ve Fatıma Sultan -aleyhimâ’r-rahmeti ve’l-Gufrân- hazretlerinin rûh-ı şerîflerine ba‘de’l-ihdâ her biri hizmetleri mukābelesinde kendülere ta‘yîn olunan vazîfelerine mutasarrıf
olalar. Ve sâir vakfiyye-i ûlâları derûnlarında olan şürût ve
kuyûdları her ne ise kemâkân ibkā ve icrâ oluna. Ve bundan böyle vakf-ı şerîflerinin tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîri merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ kendi yed ve
meşiyyet-i aliyyelerinde ola. Deyü ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i
kuyûd-ı bast buyurduklarına binâen ben akārât-ı muharrere-i mezkûre ve hayvanât ve hubûbât-ı merkūme ve nukūd-ı
mezkûreyi fâriğân
[33a] ani’ş-şevâgıl mütevellî-i mûmâ ileyh Mehmed Emin
Efendi’ye vakfiyyet üzere bi’l-vekâle def ‘ u teslîm ve her birini mahallerinde zabta taslît eylediğimde ol dahi bi’t-tevliye
ahz ü kabz ve zabt ve sâir evkāf mütevellîleri misüllü tasarruf eyledi buyurduklarında gıbbe’t-tasdîkı’ş-şer‘î emr-i vakf
tamâm ve hâl-i teslîm encâm bulmuşiken; Vekîl-i müşârun
ileyh Yusuf Ağa Hazretleri semt-i vifâkdan cânib-i şikāka azîmet birle vakf-ı mezbûrdan rücû‘ ve mütevellî-i mûmâ ileyh
ile bi’l-vekâle nizâ‘ ve muhâsameye şürû‘ edüp vakf-ı akār
Hazret-i İmâm-ı A‘zam ve hümâm-ı akdem sirâcü’l-milleti
ve’d-dîn üstâdü’l-eimmeti’l-müctehidîn Ebû Hanife Numan
bin Sabit el-Kûfî

33a - 32b

[33b] -cûziye hayra’l-cezâ ve kûfiye- hazretlerinin mezheb-i
hatîr ve re’y-i münîrlerinde sahîh lâkin gayrı lâzım olduğundan gayrı arsa ve arâzi müste’cire-i mevkūfe üzerinde mebnî ve mağrûs ebniye ve eşcâr ile hayvanât ve hubûbât dahi
menkūl hükmünde olup menkūlün ba‘zı eimme-i kirâm hazerâtı katında ve vakfiyyeti gayr-ı sahîh olup ve vakf-ı nukūd
ve ana müteferri‘ olan şürût ve kuyûd dahi cemî‘-i eimme-i
kibâr -aleyhim rahmetü’l-meliki’l-Gaffâr- hazerâtı katlarında
mutlakan sahîh ve câiz olmamağla bir vechile benim içün
bâb-ı rücû‘ meftûh olduğu ecilden bi’l-vekâle vakf-ı mezbûrdan rücû‘ edüp emlâk-i muharrere-i mezkûre ve nukūd-ı
merkūmeyi
[34a] kemâ fi’l-evvel müvekkilem müşârun ileyh Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin mülklerine istirdâd ederim
buyurduklarında; Mütevellî-i sühan-sâz cevâb-ı bâ-savâba
ağāz edüp gerçi hâl bâlâda tafsîl ü beyân ve tastîr ü ayân olunan minvâl-i muharrer üzeredir lâkin âlim-i Rabbânî ve fâdıl-ı Samedânî hazret-i imâm-ı sâlis Muhammed bin Hasan
eş-Şeybâni Hazretleri katında menkūl-i müteârifin teslîm
ile’l-mütevellî ve tescîl-i şer‘î ile vakfiyyeti sahîh ve lâzım
ve imâm-ı sânî Hazret-i İmâm Ebû Yusuf Hazretleri re’y-i
münîrlerinde âharı fukarâya merbût olıcak i‘tibâren li’l-ibtidâ’ bi’l-intihâ vakf sahîh ve câiz olup ol vechile imâmeyn-i
hümâmeyn ve bedreyn-i

34a - 33b
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[34b] tamâmeyn Hazret-i İmâm Ebû Yusuf ve İmâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni mezheb-i şerîfleri üzere sıhhat ve cevâz ve lüzûmu müstelzim olup ve vakf-ı nukūd ve
ana müteferri‘ olan şürût ve kuyûd dahi ber-minvâl-i ma‘kūd
Hazret-i İmâm Züfer -aleyhi rahmetü’l-meliki’l-ekber-den
İmâm Muhammed bin Abdullah el-Ensâri -aleyhi rahmetü’l-Bârî- üzere sahîh ve câiz olmuşdur deyü red ü teslîmden
imtinâ‘ ile mevlânâ-yı mûmâ ileyh huzûrunda vekîl-i müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretleri ile müterâfiân ve her biri
mübtegāsınca fasl ü hasme tâlibân olduklarında; Mevlânâ-yı
mûmâ ileyh dahi bu bâbda tefekkür-i fâyık ve teemmül-i lâyık etdikde temhîd-i kavâid-i hayrı evlâ ve teşyîd-i
[35a] mebânî-i vakfı ahra görmekle tarafeynin kelâmına nazar ve mennâun li’l-hayr olmakdan hazer edüp âlimen bi’lhılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eşrâf ve mürâıyyen bi cemî‘-i
mâ lâ büdde minhü fi’l-hükmi bi’l-evkāf alâ re’y-i men yerâhu mine’l-eimmeti’l-müctehidîn -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmaîn- vakf-ı akār ve vakf-ı menkūlün sıhhat ve cevâz
lüzûmlarına ve vakf-ı nukūdun ancak sıhhat ve cevâzına ve
şürût-ı muharrere-i mezkûrelerinin cevâzına; Vekîl-i müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretleri mahzarlarında ba‘de’l-hukm
vekîl-i müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretleri tekrâr cevâb-ı bâ
savâba mütesaddî olup gerçi evkāf-ı muharrere-i mezkûre
hükm-i hâkim

35a - 34b

[35b] ile sıhhat buldu lâkin vakf-ı nukūd ve ana müteferri‘ olan şürût ve kuyûd Hazret-i İmâm Ebû Hanife müşârun
ileyh katında şeref-i sıhhat lüzûmu müstelzim olmamağla
vakf-ı nukūd lâzım değildir deyü nukūd-ı merkūmeyi yine
istirdâd edicek; Mütevellî-i mezbûr -eânehüllâhü’l-meliki’ş-şekûr- dahi cevâba mütesaddî olup gerçi hâl bâlâda bast
u beyân olunan minvâl üzeredir lâkin vakf-ı nukūd ve ana
müteferri‘ olan şürût ve kuyûd imâmeyn-i müşârun ileyhimâ Hazret-i İmâm Yusuf ve İmâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni katlarında vâkıfın mücerred “vakaftü” kavli
ve teslîm-i ile’l-mütevellî ve zikr-i te’bîd ve tescîl-i şer‘î ile
vakf-ı nukūd sahîh ve câiz ve lâzım ve şeref-i
[36a] sıhhat lüzûmu müstelzim olur deyü red ve teslîminden
ibâ ve imtinâ‘ ve vakf-ı nukūdun lüzûmuna dahi hukm taleb
etmeğin mevlânâ-yı mezbûr dahi vakf-ı nukūdun lüzûmuna dahi; Yine vekîl-i müşârun ileyh Yusuf Ağa mahzarlarında hükm-i muhkem-i sahîh-i şer‘î ve kazâ-yı mübrem-i
sarîh-ı mer‘î ve vekîl-i müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretlerini ber-minvâl-i muharrer rücû‘ ve istirdâd da‘vâsından men‘
eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve
maan mürsel ümenâyı şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ vukūihî
inhâ ve takrîr etmeğin hükm-i mezbûrlar ba‘de’t-tenfîzi’l-mu‘teberi’ş-şer‘î vakf-ı mezbûr sahîh ve câiz ve lâzım ve
habs-i sarîh ve mütehattim ve şeref-i sıhhat lüzûmu müstelzim

36a - 35b
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37a - 36b

[36b] olup min ba‘d nakz ve tahvîli muhâl ve tebdîl ve tağyîri adîmü’l-ihtimâl
oldu. فَ َم ْن بَ َّدلَهُ بَ ْع َد َما َس ِم َعهُ فَإِنَّ َما إِ ْث ُمهُ َعلَى الَّ ِذينَ يُبَ ِّدلُونَهُ إِ َّن َللا َس ِمي ٌع َعلِي ٌم11 ve ecru’l-vâkıfetü
ale’l-Hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Cerâ zâlike ve hurrira fi’l-yevmi’l-hâmis ve’l-ışrîn min şehri Recebi’l-mürecceb li sene ihdâ aşra ve mieteyn ve elf.
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Fî 15 [üzeri imzalı] sene 1216 [imzâ]
Kur’ân, Bakara, 181.
Bu kayıt vakfiyenin VGMA 1453 numaralı defterde kayıtlı nüshasının sonunda yer almakta
olup, VGMA 636 numaralı defterdeki nüshasında bulunmamaktadır.
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7
7 Zilkade 1214 (2 Nisan 1800)
Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA, D. nr. 636, s. 95 - 97

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[95] Bi inâyetillahi teâlâ işbu vakfiyyeye zeyl olunan şürût ve
kuyûd mûcebince el-âhiru’l-kıyâm düstûru’l-amel tutulup
tebdîl ve tağyîr olunmıya.

zimü’t-teşrîfde ta‘yîn ve irsâl olunan mevlânâ Hocazâde
Mehmed Tahir Efendi ibni Abdullah Efendi’nin mahmiyye-i İslambol’da Sultan Bayezid-i Veli Hamamı kurbunda
kâin ağa-yı müşârun ileyh hazretlerinin hâlâ şeref-endâz-ı
temekkün ve istikrâr buyurdukları saâdethânelerine varup,

Lemmâ urida hâze’l-kitâbü ve ünhiye hâze’l-hükmü’n-natîku bi’l-vakfi’l-müstetâbi’s-sadırı mine’l-mevle’l-mevâli min
cânibi’l-fakīri fî hâze’l-emri’l-hatiri eccltü’n-nazara ve em‘antü maanîhi ve vecedtühû muvâfıkan li’s-savâbi ve mutâbıkan li’ş-şer‘i bilâ irtiyâbin fe ecraytü aleyhi kaleme’l-vesâ
ve’l-kabûl ve neffeztü mâ yahvîhi ale’n-nemâti’l-mebsûti
mine’l-husûsi ve’l-umûm ve’s-sıhhati ve’l-lüzûm âlimen
bil-hilâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eslâfi ve ene’l-fakīru ileyhi
azze şânühû Mehmed Fikri el-müfettiş bi umûri evkāfîl-Harameyni’l-muhteremeyn gufira leh.

Zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmî bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd eylediği meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-ımâd ve
mahfil-i dîn-i münîf-i râsihu’l-evtâdda bi’l-vekâle ikrâr-ı
sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î buyurup,
Şevketli mehâbetli azametli kudretlü kerâmetlü pâdişâh-ı
rûy-i zemîn -ebbedallâhü teâlâ hılâfetehû ilâ yevmi’d-dînefendimiz hazretlerinin dadıları ve harem saray-ı ismet
penâhlarında hazînedârlık hizmet-i şerîfeleri ile şerefyâb olup bundan akdem vedâ‘-i âlem-i fânî ve azîm-i gülşen-sarây-ı câvidânî eden merhûme ve mağfûrun lehâ Nazperver Kadın ibneti Abdullah işbu yedimde olan kitâb-ı
mücelled derûnunda mastûr ve muharrer

Kayd-şüde: Bâ-mektûb-ı Hazret-i Bilal Ağa, ağa-yı Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe en-nâzır fî 17 Receb sene 1217.
بسم هللا الرحمن الرحيم

Elhamdü lillâhi’l-hâlikı’l-müteâl el-münezzeh ani’ş-şebîhi
ve’l-misâl bedîu’s-semavâti ve’l-arzayn mün‘ımü âlâ mahlukātihî bi envâihi’l-en‘âm fî külli vaktin ve hîn ve’s-salâtü
ve’s-selâmü alâ seyyidinâ Muhammedinillezî hüve vechün
bi’l-âyâtil-beyyinât ve alâ âlihi ve ashâbihi’l-muttasifîne
bi-envâihi’l-mükerremât ammâ ba‘d:
İşbu kitâb-ı sıhhat nisâbın ve bu hıtâb-ı anberîn-nikābın
tahrîr ve imlâ ve tastîr ve inşâsına bâis ve bâdî oldur ki:
Hâlen mesned-ârâ-yı serîr-i saltanat ve revnak-efzâ-yı taht-ı
hılâfet hurşîd-i cihan-tâb evc-i devlet mâh-ı zıyâ-bahşâ-yı
mülk ü millet nâsıru’ş-şerîatü’l-garrâ vârisü’l-hılâfeti’l-kübrâ
zillü zalîl-i İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü
azametlü kudretli kerâmetli es-sultân ibnü’s-sultân es-Sultan Selim Han -halledallâhü hılâfetehû ilâ nihâyeti’z-zamânefendimiz hazretlerinin vâlide-i mükerreme-i muazzama-ı muhteremeleri iklîl-i mücevher-i ismet ile âraste ve
tâc-ı murassa‘ iffet ile pîraste zehr-i hilkat sıdîka-i menkıbet
sâhibetü’l-izzi ve’l-vakār sâhibetü ezyalîl-haşmeti ve’l-iftihâr sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât ve tâlibetü’l-meberrât
ve’l-mesûbât safiyyetü’s-sıfât bâisetü hâze’l-kitâbi’l-müstetâb
devletlü inâyetlü merhametlü cenâb-ı Hazret-i Mihrişah
Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin kethudâ-yı âl-i
kādirleri ve müceddeden binâ ve inşâsına muvaffak oldukları zikri câi vakf-ı şerîflerinin bi’l-meşrûta kaymakam-ı mütevellîleri ve taraf-ı bâhiru’ş-şereflerinde vekîl-i müseccel-i
şer‘îleri umdetü’l-eâzım ve’l-eâlî müstecmiu cemîi’l-mehâmid ve’l-meâlî zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’l-menî‘ saâdetlü
semâhatli âtufetlü Yusuf Ağa Hazretleri,
Zikri âti husûs-ı meymenet mahsûsu mahallinde istimâ‘
ve ketb ü tahrîriyçün bi’l-iltimâs cânib-i şer‘-i şerîf-i lâ-
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[96] bin iki yüz sekiz senesi Cemâziye’l-âhirinin yirmi dokuzuncu günü tarihiyle müverrah Harameyn-i Şerifeyn müfettişi esbak fazîletli es-Seyyid Mehmed Münib Efendi’nin
imzâ ve hatmini hâviye ve bâlâsı mübârek hatt-ı hümâyûn
şevket-makrûn ile muanven bir kıt‘a vakfiyye-i ma‘mûlün bihâsı nâtıka olduğu üzere ber-mûceb-i hucec-i şer‘ıyye silk-i mülk-i sahîhinde münselik olup mülk ve hakkı
olan mahmiyye-i mezbûrda Davud Paşa iskelesi kurbunda
Kürkçüpaşa Mahallesinde vâkı‘ hudûdu derûn-ı vakfiyyede
mezkûr: terbîan iki bin yüz yirmi zirâ‘ altı buçuk zirâ‘ iki
parmak arsa üzerine yine kendi mallarıyla müceddeden
binâ ve ihyâ buyurdukları bir bâb kârgîr mekteb-i şerîf ve
mekteb-i mezkûr tahtında vâkı‘ bir bâb mâ’-i lezîz çeşmesi
ve ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb ahşabdan mebnî han ve tahtında vâkı‘ dört bâb dekâkîn ve ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb menzili ve mekābir-i müslimîn
ve mekteb-i şerîf bağçesi ve kırk çeşme mâ’-i lezîzden bir
masura mâ’-i lezîz-i cârî, Ve mahrûse-i Galata’ya muzâfa
kasaba-i Kasımpaşa’da Büyük Piyale Paşa mahallesinde kâin
her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât üç bâb mülk menzil ve bir bâb mülk bağçelerini,

sarıfına imdâdiyye olmak üzere senevî bin iki yüz elli guruş
ta‘yîn ve tahsîs ve inâyet ve ihsân buyurup,
Şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd buyurdular ki:
Her sene Rebîu’l-evvel dühûlünde bi’l-cümle gülâb ve ûd
ve anber ve eşribe-i mütenevvia ve şeker ve mevlidhân ve
sâir hademenin ücretleriyçün mebânî-i mezkûrede yüz kırk
guruş ihrâc ve sarfıyla mekteb-i şerîf-i mezkûrda bir mevlid-i şerîf kırâat olunup hâsıl olan mesûbât-ı celîlesi evvelen bizzat rûh-ı pür-fütûh u cenâb-ı hazret-i fahr-i kâinât ve
mefhar-i mevcûdât Muhammedü’l-Mustafa -sallallâhü teâlâ
aleyhi ve sellem- Efendimiz Hazretlerine ve sâniyen vâkıfe-i
mûmâ ileyhânın rûhuna ihdâ ve irsâl oluna. Ve yine beher
sene şehr-i Recebü’ş-şerîf dühûlünde meblağ-ı mezbûrdan
üç yüz otuz guruş sarfla mekteb-i mezkûr sıbyânından beheri altışar guruş olmak üzere kırk nefer sıbyâna birer kapama
ve birer kuşak

Ve yine mârru’z-zikr kitâb-ı mücelled derûnunda mastûr ve
bin iki yüz on bir senesi Cemâziye’l-âhiri gurresi tarihiyle
müverrah Harameyn-i şerifeyn müfettişi sâbık fazîletli Ahmed Şevki Efendi’nin imzâ ve hatmini hâviye bir kıt‘a âhar
vakfiyyesi nâtıka olduğu üzere arsası Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası hazretlerinin nezâret-i aliyyelerinde olan evkāfdan
sadrazâm-ı esbak merhûm Melek Ahmed Ağa vakfına şehriyye kırk akçe bâ-mukātâa-i zemîn ile ber-mûceb-i temessük tasarrufunda olup kasaba-i Tophane’de Cihangir mahallesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât terbîan otuz
zirâ‘ arsa üzerine müceddeden binâ ve inşâ eylediği bir bâb
mâ’-i lezîz çeşmesinin ebniye-i memlûkesini hâl-i hayat ve
kemâl-i âkıl ve sıhhatinde hasbeten lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ ve
haseneten li merdâti rûh-ı Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i
şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhâlleri ile vakf
u habs edüp ta‘yîn-i vezâyif ve tebyîn-i masârıf ile teslîm
ile’l-mütevellî ve zikri te’bîd birle tescîl-i şer‘-i etdirmişdi.
Lâkin vâkıfe-i müşârun ileyhâ bu esnâda irtihâl-i dâr-ı bekā
eyledikde vakf-ı mezbûrun îrâdı kalîl ve vezâif ve masârıfı kesîr olduğundan gayri derûn-i vakfiyyede olan vezâif ve
masârıfından mâadâ havâi olarak vâkife-i müşârun ileyhânın hayatında veregeldiği vezâif ve masârıfını idâre bir vechile mümkün olmadığı ecilden müvekkilem müşârun ileyhâ
Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri kemâl-i merhamet
ve şevketlerinden nâşî vakf-ı şerîfleri mülhakātından vilâyet-i Rumeli’nde vâkı‘ Davudlu çiftliği dinmekle arîf çiftlikleri mâlından olmak üzere vakf-ı mezbûrun vezâyif ve ma-
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[97] ve birer fes ve birer papuş iştirâ olunup ilbâs oluna. Ve
mülâzımân-ı sıbyâna dahi on altı guruş tevzî‘ ve taksîm oluna. Ve muallim-i sıbyân dahi on beş guruş ve halîfe-i evvele on guruş ve halîfe-i sâniye sekiz guruş ve râh-ı âbiye on
beş guruş kapama-bahâ verilüp meblağ-ı mezbûrdan bâkī
kalan altı guruş dahi fukarâya tasadduk ve tevzî‘ ve taksîm
oluna. Ve meblağ-ı mezbûr bin iki yüz elli guruşdan sıbyân
mekteb-i şerîfi içün beher sene vakt-i şitâda on guruş kıymetli kömür iştirâ ve mekteb-i mezkûre irsâl ve îsâl oluna.
Ve vakt-i sayfda dahi yine sıbyânân-ı merkūmun içün beher
sene otuz guruş sîm akçesi verile. Ve ulemâ ve meşâyıhdan
bir zat-ı sütûde sıfât kimesne haftada bir gün Mahmud Paşa-yı Veli câmi‘-i şerîfinde ba‘de salâti’z-zuhr hâzırûn olan
cemâat-ı müslimîne va‘z u nasîhat edüp ol dahi hizmeti
mukābelesinde meblağ-ı mezbûrdan yevmî on beş akçe vaaziyye vazîfesine mutasarrıf ola.

lis-i şer‘e gelüp alâ vukūihî inhâ ve takrîr etmeğin ba‘de’t-tenfizi’l-mu‘teberi’ş-şer‘î işbu vesîka-i enîka alâ mâ hüve’l-hakīka hıfzan li’l-makāl bi’l-ibtigā ketb ü imlâ ve ağa-yı müşârun
ileyh hazretlerinin yed-i saâdetlerine ref ‘ ve i‘tâ olundu.
Fi’l-yevmi’s-sâbi‘ min Zilka‘deti’ş-şerife li sene erbaa aşere ve
mieteyn ve elf min hicreti men lehü’l-izzü ve’s-saâde ve’ş-şeref.
Şuhüdü’l-hâl:
İzzetlü Mehmed Ragıb Efendi b. İsmail Ağa, mirahor el-Hâc
Ahmed b. Ali Ağa, Dergâh-ı âli gediklilerinden izzetlü İsmail Ağa b. Yusuf Ağa, Dergâh-ı âli gediklilerinden izzetlü
Ahmed Ağa b. İsmail Ağa, Dergâh-ı âlî gediklilerinden izzetlü Mustafa Ağa b. İsmail Ağa, hâcegan-ı dîvân-ı hümâyûn
serâhatlü Mehmed Arif Efendi, çukadâr-ı bâb-ı hazret-i ağayı müşârun ileyh Ömer Efendi b. Ahmed Efendi, hâcegân-ı
dîvân-ı hümayundan saâdetlü Resmi Osman Efendi b. Mustafa Efendi, kethudâ-yı hazret-i ağa-yı müşârun ileyh saâdetlü Ahmed Efendi b. Hasan Efendi ve diğerleri.

Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyurdular ki:
Vakf-ı şerîfimin kaymakam-ı mütevellîleri müteveffâ-yı
mezbûrân vakfına nezâret edüp beher sene vakf-ı mezbûrun mütevellîsi ma‘rifeti ve vakf-ı şerîfim kaymakamı nezâretiyle vakf-ı mezbûrun beher sene îrâd ve masârıfı muhâsebesi ru’yet olunup gerek meblağ-ı mezbûr bin iki yüz elli
guruş ve gerek vâkıfe-i mezbûrenin ber-mûceb-i vakfiyye-i
ma‘mûlün bihâ îrâdından gerek işbu ta‘yîn ve tahsîs buyurdukları vezâif ve masârıfat-ı mezkûr ve gerek derûn-ı vakfiyyede mastûr vâkıfe-i mezbûrenin şart ve ta‘yîn eylediği
vezâif ve masârıfât-ı mezkûresi ba‘de’l-edâ bâkī kalan fazlaları der-kîse olarak vakf-ı şerîfleri kaymakam-ı mütevellîleri
ma‘rifetiyle beher hâl müşârun ileyhâ hazretlerinin evkāf-ı
şerîfleri sandığında hıfz olunup iktizâ eyledikde mekteb-i
şerîf-i mezkûr ile sâir mebarrâtın ta‘mîr ve termîmleri ve
yine vakf-ı mezbûrun mütevellîsi ma‘rifetiyle idâre ve ru’yet
oluna. Eğer mekteb-i mezkûr ile meberrât-ı sâire-i mezkûrelerin ta‘mîrâtı iktizâ etmez ise fazla-i mezkûr yine vâkıfe-i
mezbûrenin vakfıyçün vakf-ı mezbûr mütevellîsi ma‘rifeti
ve vakf-ı şerîfleri kaymakamı nezâretiyle düşdükce münâsib
mahallerde akāra tebdîl ve icâreteyn-i misleteyn ile tâlibine
îcâr olunup muaccele ve müecceleleri yine vâkıfe-i mûmâ
ileyhâ Nazperver Usta Kadın’ın vakfına ilhâk ve idrâc oluna.
Ve vakf-ı mezbûrun bi’l-cümle umûr ve husûsu vakf-ı şerîfleri kaymakam-ı mütevellîleri nezâreti ve vakf-ı mezbûrun
bi’l-meşrûta mütevellîsi ma‘rifetiyle idâre ve ru’yet oluna.
Deyü şart ve ta‘yîn buyurmalarıyla işbu takrîrem ve tahrîr
ve terkīm ve hıfzan li’l-makāl kıbel-i şer‘den yedime vesîka-i
şer‘ıyye i‘tâ olunması bi’l-vekâle matlûbumdur buyurduklarında gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î vâkı‘ hâl mevlânâ-yı
mezbûr mahallinde ketb ve ba‘s olunan ümenâ-yı şer‘le mec-
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VGMA 1454 numaralı defterin ön kapağı

8
23 Cemaziyelahir 1215
(11 Kasım 1800) Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA, D. nr. 1454, K. 175
VGMA, D. nr. 636, s. 85 - 93

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

Sultan Selim-i Sâlis’in vâlidesi Mihrişah Sultan’ın 23 Cumâde’l-âhıra 1215 tarihli vakfiyyesidir.1
Devletlü Vâlide-i muhteremem hazretlerinin taleben li merzâtillahi teâlâ ihyâsına muvâfaka oldukları evkāf-ı celîlelerinin işbu vakfiyye-i sâlise-i ma‘mûlün bihâsında mastûr olan
cemî‘-ı şürût ve kuyûdu ilâ âhıri’l-eyyâm her vechile mer‘î
tutulup mûcebince amel ve hareket oluna.
Tâla‘tü bimâ fihi ve ittala‘tü alâ mâ yahvîhi. Ketebehü’l-fakīr
Ömer Hulusi ufiye anhü.
Teallaka bimâ fîhi nazara’l-abdü’l-fakīr ilâ tevfîkı Rabbihi’l-kadîr Mehmed Arif ibni Ahmed Ataullah el-kadı bi askeri Rumeli. Gufira lehümâ.
[mühür] Mehmed Arif
İttesale bimâ fîhâ mütâlaatün el-fakīr ilallâhi’s-Samed el-imâmü’l-evvel es-sultânî Derviş Mehmed bin Hasan el-kadı bi
asker-i Anadolu. Gufira lehümâ.
[mühür] Mehmed Derviş.
Mâ fihi mine’l-vakfi ve’z-zammi ve’l-ilhâk ve ta‘yînü’ş-şürût
ve tebyîni’l-masârıfı ale’n-nemati’l-mebsût Cerâ küllühû ledeyye el-kâtibü’l-mürsel min cânibi’ş-şer‘ı’l-enver ve innehâ
ileyhi ve neffeztü bimâ yahvîhi cealallâhü sa‘ye vâkıfehâ
meşkûran ve rattebehû fi’d-dârayni mesrûran ve ene’l-fakīr
ilâ âlâ-i Rabbihi’l-kadîr Mehmed Fikri el-müfettiş bi umûri
evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn Gufira leh.
[mühür] Mehmed Fikri.
Kayd Şüde: Bâ takrir-i saadetlü Yusuf Ağa kethüdâ-yı Hazret-i Vâkıfe-i müşârun ileyhâ kâimmakâm-ı mütevelli ve
bâ-i’lâm-ı faziletlü Mehmed Arif Efendi sadr-ı Rûm ve bâ
fermân-ı âlî ve bâ mektûb-i Hazret-i Bilal Ağa-yı dârü’s-saadeti’ş-şerife en-nâzır fi 13 Zilkade sene 1216.2
VGMA 1454 numaralı defterin baş kısmında yer alan ibaredir.
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 636/85/3’te kayıtlı nüshasında vakfiyenin
baş kısmında yer almakta olup, 1454 numaralı defter nüshasında aynı
kayıt vakfiye sonunda bulunmaktadır.
1
2
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Bismi’l-ilâhi’l-celîli’l-kadîr, hamd-i cemîl-i vefîr ol Rabbü’l-erbâb ve şükr-i cezîl-i kesîr ol mâliki’r-rikāb -cellet azametühû- hazretlerinin dergâh-ı akdes ve bargâh-ı mukdesine mahsûr ve maksûrdur ki:
Âmme-i mevcûdâtı kudret-i bâhirası ile ibdâ‘ ve kâffe-i masnûâtı îrâdet-i zâhiresi ile ihtirâ‘ edüp eşref-i halîfe-i nev‘-i
beşeri tâc-ı ibtihâc-ı 3 َو َل َق ْد َكرَّ ْم َناile
ُ َو َج َع ْل َنا ُك ْم
[1a] serfirâz ve hıl‘at-ı fâhıra-ı َّارفُوا إِن
َ شعُوبًا َو َق َبا ِئ َل لِ َت َع
َ
َ
 أ ْك َر َم ُك ْم عِ ندَ هللا أ ْت َقا ُك ْمiksâsıyla mümtâz kılıp bâ-husûs ba‘zılarını nehc-i hayrât-ı müebbediye hidâyet ile nâil-i ücûr u
hasenât ve fâiz-i derecât-ı âliyât eyledi. Ve salevât-i nâmiyât
ve teslîmât-ı vâfiyât ol makbûl-i dergâh-ı ilâh ve mahsûs-ı
halvetgâh-ı lî maallâh ile mükehhal çeşm-i dest-i kadr-i rûَ  َما َزhâdî-i vâdi-i evdah-ı sübül, bâdî-i
şen-tırâz-ı 5ص ُر
َ اغ ْال َب
âferînîş-i cüz’ ü küll, efdal-i halîfe-i beşer, sâhibü’l-havzı ve’l-kevser, Rasûl-i beşîr-i nezîr, imâm-ı sunûf-ı enbiyâ,
hümâm-ı rusül-i kibriyâ, mihr-i sipihr-i asfiyâ, Hazret-i
Ebe’l-Kasım Muhammedü’l-Mustafa -aleyhi ve alâ âlihî ekmelü’t
4

1a

[1b]-tehâyâ hazretlerinin merkad-i münevver ve meşhed-i
muattarlarına olsun ki: Vücûd-ı şerîfi bâis-i zuhûr-ı emr-i
kün ve zât-ı latîfi vâkıf-ı esrâr-ı ilm-i ledün olup ümmet-i
merhûmesini ulûvv-i himmet-i hayr-ı ümmet ve mazhar-ı
hidâyet ve izzet eyledi. Ve dürûd-ı nâ-ma‘dûd ve tahiyyât-ı
nâ-mahdûd âl-i nücebâ-yı kirâmı ve ashâb-ı muktedâ-yı izâmı üzerlerine olsun ki her biri أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم
şeref-serşânı ile pişvâ-yı müctehidîn ve rehnümâ-yı ehl-i dîn
oldular -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmaîn-ammâ ba‘d: Zeylinde anberbaşı berâa-i bâhiru’l-berâa oldur ki: Bu âlem-i
fânînin gınâsı inâya makrûn fenâsı fenâ ile meşhûn izzeti
zillet ile mütebâdî ve ni‘meti
[2a] nıkmet ile müteşâkil olmağla her âkıl ve âkıla gāfil olmayup zamân-ı âfiyetde âkıbet mülâhazasıyla takaddüme-i
zâd-ı âhirete sa‘y ü himmet ve evân-ı istitâatda tehiyye-i zahîre-i yevm-i mîâda bezl-i makderet eyleyüp kable hulûlü’l-ecel ber-fehvâ-yı Kelâm-ı kadîm -azze ve celle- َو َما ُت َق ِّدمُوا ِلَ ْنفُسِ ُك ْم
6
هللا
ِ َ مِنْ َخي ٍْر َت ِج ُدوهُ عِ ْندile âmil olup istişrâ-yı ücûr ve mesûbât
emrinde isti‘câl ile sarf-ı ahvâl edenlerin âkıbeti mahmûd ve
dâr-ı âhiretde menzil ve me’vâsı dâru’l-hulûd olduğu mukaddeme-i müsellemü’l-medlûl ve ma‘lûm-ı erbâb fehm ü
ukūl olmağın binâen alâ zâlik: İşbu kitâb-ı sıhhat-nisâb ve
bu hıtâb-ı anberîn-nikābın tahrîr ve imlâ ve tastîr ve inşâsına
bâis ve bâdî

2a - 1b

Kur’ân, İsrâ, 70.
Kur’ân, Hucurât, 13.
5
Kur’ân, Necm, 17.
6
Kur’ân, Müzemmil, 20.
3
4
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[2b] ve sebeb ve dâî oldur ki hâlâ mesned-ârâ-yı serîr-i
saltanat ve revnak-efzâ-yı taht-ı hılâfet şehriyâr-ı ferîdûn
fer-şehinşâh-ı bahr u berr gıyâsü’l-İslâm ve’l-müslimîn
muğīsü’d-devleti ve’d-dünyâ ve’d-dîn pâdişâh-ı rû-yı zemîn
-halledallâhü hılâfetehû ilâ yevmi’d-dîn-zıll-i zalîl-i İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü
kerâmetlü es-Sultan bin es-Sultan es-Sultan Selim Han -eyyedellâhü teâlâ devletehû ilâ âhırı’z-zamân- efendimiz hazretlerinin Vâlide-i mükerreme-i muazzama-i muhteremeleri iklîl-i mücevher-i ismet ile âraste ve tâc-ı murassa‘ iffet
ile pîrâste zehrâ hilkat-ı sadîka-i menkıbet sâhibetü’l-ızzi
ve’l-vakār sâhibetü ezyâli’l-haşme ve’l-iftihâr tâlibetü’l-hayrât ve’l-hasenât
[3a] ve râgıbetü’s-sadakāt ve’l-meberrât aliyyetü’z-zât safiyyetü’s-sıfât zâtü’l-ulâ ve’s-seâdât ümmü’l-mü’minîn ve’lmü’minât bâisetü hâze’l-kitâbi’l-müstetâb devletlü inâyetlü
merhametlü Cenâb-ı Hazret-i Mihrişah Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretlerinin; Kethudâ-yı âlîkadrleri
ve vakf-ı şerîflerinin bi’l-meşrûta kaymakam-ı mütevellîleri
ve taraf-ı zâhiru’ş-şereflerinden vekîl-i müseccel-i şer‘îleri
umdetü’l-eâzım ve’l-eâlî müstecmiu cemîu’l-mehâmid ve’lmeâlî zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’l-menî‘ saâdetlü semâhatlü
atûfetlü Yusuf Ağa Hazretleri; Nesâyıh-ı hükm-i İlahiyye ile
olmağın tafsîli âtî husûs-ı meymenet-mahsûsu mahallinde
ketb ü tahrîr ve istimâ‘ ve terkīme

3a - 2b

[3b] cânib-i şer‘-i kaviyyü’l-esâsdan me’zûnen bi’l-hukm
ba‘s ve irsâl olunan Hocâzâde Mehmed Tahir Efendi b. Abdullah Efendi’nin Dârü’l-hılâfeti’l-aliyye-i Kostantıniyyetü’l-mahmiyyede Sultan Bayezid-i Veli hamamı kurbunda
kâin ağa-yı müşârun ileyh hazretlerinin hâlâ şeref-endâz-ı
temekkün ve devlet ü ikbâl ve şeref ü iclâl ile istikrâr buyurdukları saâdethânelerine varup zeyl-i kitâbda mektûbü’l-esâmî bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd eylediği meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-ımâd ve mahfil-i dîn-i
münîf-i râsihu’l-evtâdda; Vakf-ı câi’z-zikre li ecli’t-tescîl ve
li itmâmi’l-emri ve’t-tekmîl mütevellî nasb ve ta‘yîn buyurdukları kethudâ-yı muhteremleri zahru’l-emâcid ve’l-ekârim Ahmed Efendi bin Hasan Efendi
[4a] mahzarında; Bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı
sarîh-ı mer‘î buyurup müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretleri işbu yedimde
olan kitâb-ı mücelledler derûnunda mastûr tevârîh-ı muhtelife ile müverraha mümzâ ve mahtûme müteaddid vakfiyye-i ma‘mûlün bihâları mantûklarınca yed ü meşiyyet-i
aliyyelerinde münselik mülklerini hasbeten lillâhi teâlâ ve
haseneten li merzâti rûhi Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i
şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled ile vakf
ve habs ve teslîm-i ile’l-mütevellî ve zikr-i te’bîd birle tescîl-i
şer‘î ve ta‘yîn-i vezâyif ve tebyîn-i masârıf buyurmuşlar idi.
Lâkin müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri vakf-ı şerîflerinin tebdîl

4a - 3b
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[4b] ve tağyîr ve taklîl ve teksîrini derûn-ı vakfiyyelerinde merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ kendi yed ü
meşiyyet-i aliyyelerinde ibkā buyurdukları ecilden bu def ‘a
dahi cenâb-ı Rabbü’l-erbâb ve mâlikü’r-rikāb ellezî vaade
li’l-müttakīn min ibâdihî hüsne meâb hazretlerinin cenâb-ı
şerîflerine ihsân ve inâyet buyurduğu niam-ı celîle ve âtayâyı cezîleyi kemâl-i tenebbüh üzre mülâhaza buyurup  َما عِ ندَ ُك ْم7
8
اق
ٍ  َين َف ُد َو َما عِ ندَ هللا َبnazm-ı kerîminin medlûl-i şerîfi ve َي ْو َم َت ِج ُد ُك ُّل
ْ س مَّا َع ِم َل
ت مِنْ َخي ٍْر
ٍ  َن ْفmahzar-ı akvel-i latîfinin mazmûn-ı münîfi bi lutfillâhi teâlâ ve keremihî tab‘-ı pâk-ı serîu’l-idrâklerine
münsâk olup erbâb-ı hayrât ve ashâb-ı hasenât silkine sâlike
[5a] ve vakf-ı şerîflerinin îrâdını teksîr ve masârıfını tevfîr
murâd-ı aliyyeleri olduğuna binâen şol vechile müceddeden
ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd-ı bast buyurdular ki: Mahmiyye-i İslambol’da Balıkpazarı kapusu hâricinde vâkı‘ Tuz
Kulesi ta‘bîr olunur kebîr kule mukābilinde caddede duhân
gümrüğü emînleri olanlara mahsûs mahzen duvarı ittisâlinde vâkı‘ bâ-mülknâme-i hümâyûn-ı şevket-makrûn yedlerinde sahîhan mülkleri olan ma‘lûmü’l-mikdâr arsa üzerine mahall-i mezkûrun kurb ve civârında vâkı‘ ibâdullâhın
kemâl-i mertebe mâ’-i lezîze müzâyakaları zâhir ve bedîdâr
olmakdan nâşî hâlisan li vechihi’l-kerîm ve taleben li merzâti’r-Rabbi’r-rahîm çâşnigir hazret-i şehriyârî merhûme

5a - 4b

[5b] ve mağfûrun lehâ Zeyneb Usta’nın rûhıyçün atyeb-i
mâl ve enfes-i menâlleriyle müceddeden binâ ve ihyâ ve bu
esnâda tekmîline muvaffak oldukları matbûu’r-resm bir kıt‘a
mâ’-i lezîz çeşmesinin bi’l-cümle arsa ve ebniyesini ve yine
bâ-mülknâme-i hümâyûn yedlerinde mülk ve hakları olup
vilâyet-i Rumeli’de Çatalca kazâsında vâkı‘ Eski Hamam çiftliği denmekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden
müstağnî derûnunda: üç bâb oda ve iki kebîr saman damı
ve dört aded kirâcı odaları ve tarlalarında on iki keyl mezrû‘
hınta ve iki keyl şaîr ve yine derûn-i çiftlikde mevcûd beş
yüz guruş nakd tohum ve mahsûl akçesi ve etrâf-ı erbaası
taş duvar
[6a] ile muhât bir kıt‘a çiftlik ta‘bîr olunur mülk menzillerini ve yine derûn-ı vakfiyye-i ma‘mûlün bihâlarında mastûr
ve muharrer nukūd-ı mevkūfe-i mevcûdeleriyle Bostânî Ali
bin Mustafa nâm kimesneden mülkiyyet üzere iştirâ ve icâreteyn-i misleteyn-i ma‘lûmeteyn ile yine mezbûr Bostânî
Ali’ye bâ-temessük îcâr ve tefvîz buyurdukları Havâss-ı refîa
kazâsı muzâfâtından Hasköy kasabası derûnunda Abdüsselam mahallinde vâkı‘ bir tarafdan Agob zimmî menzili ve
bir tarafdan iskele ve tarafeyni tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen ve arzan be hesâb-ı terbîî yüz zirâ‘ arsa üzerinde mebnî
müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb kahvehâne dükkânının
bi’l-cümle arsa ve ebniye-i mevcûde-i memlûkesini
7
8

6a - 5b

Kur’ân, Nahl, 96.
Kur’ân, Âl-i İmran, 30.
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[6b] ve yine vilâyet-i Rumeli’de Kırk Kenîse kasabası derûnunda vâkı‘ bir tarafdan Kürkcü Aleksandri zimmînin
kürkcü dükkânı ve bir tarafdan Attâr Tosyalı oğlu Ahmed
Ağa dükkânı ve bir tarafdan Dimitri nâm zimmînin sabuncu kârhânesi ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile mahdûd ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb keresteci ve mismârcı dükkânı
derûnunda mevcûd mâliki Erkiri veled-i Kosti nâm zimmîden semen-i ma‘lûm ile iştirâ ve yüz guruş muaccele ve
yevmî sekiz akçe müeccele ile yine mesfûr Erkiri zimmîye
bâ-temessük îcâr ve tefvîz buyurdukları beyne’l-hıref keresteci ve mismârcı gediği ta‘bîr olunur âlât-ı lâzime-i mevcûde-i memlûkelerini ve mahrûse-i Galata’ya muzâfa kasaba-i
Tophane’de Handekbaşı
[7a] nâm mahalde kâin cidâr-ı hısna muttasıl bir tarafdan
cidâr-ı hısn ve iki tarafdan handek mahalli ve bir tarafdan
zikri âtî dükkân ile mahdûd tûlen altı buçuk zirâ‘ iki parmak ve arzan altı zirâ‘ terbîan otuz dokuz buçuk zirâ‘ arsa
üzerinde mebnî müştemilât-ı ma‘lûmeyi hâvî bir bâb dükkân ile, ittisâlinde vâkı‘ bir tarafdan dükkân-ı mezkûr ve bir
tarafdan handek mahalli ve bir tarafdan yine vakf-ı şerîfleri
müsakkafâtından câmeşûy dükkânı ve bir tarafdan cidâr-ı
hısn ile mahdûd tûlen altı buçuk zirâ‘ iki parmak ve arzan
altı zirâ‘ terbîan otuz dokuz buçuk zirâ‘ arsa üzerinde mebnî ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb dükkân ki cem‘an iki bâb
lüleci dükkânlarının

7a - 6b

[7b] bâ-temlîk-i hümâyûn mâliki olan hâlâ Dâru’s-saâdeti’ş-şerîfe ağası saâdetlü Bilal Ağa Hazretlerinden semen-i
ma‘lûm makbûz mukābili iştirâ ve muaccele-i ma‘lûme ve
her birini yevmî yarımşar akçeden yevmî bir akçe müeccele
ile yine müşârun ileyh Bilal Ağa Hazretlerine bâ-temessük
îcâr ve tefvîz buyurdukları birbirine muttasıl iki bâb lüleci
dükkânlarının bi’l-cümle arsa ve ebniyelerini ve medîne-i
Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri’de Bostân iskelesi kurbunda
imâret-i âmireleri mukābilinde vâkı‘ arsası Hazret-i Ebâ
Eyyüb-i Ensâri vakfına senevî bin yedi yüz akçe mukātaa-i
zemîn ile tasarruflarında olup üzerinde olan bi’l-cümle ebniye ve eşcâr ve kürûmu yedlerinde mülk ve hakları
[8a] olan iki tarafdan mekābir-i müslimîn ve iki tarafdan
tarîk-ı âm ile mahdûd tûlen ve arzan be-hesâb-ı terbîî beş
bin sekiz yüz üç buçuk zirâ‘ altı parmak arsa üzerinde mebnî ve mevcûd bir bağçevân odası ve bir sağīr havuz ve bir
bi’r-i mâ ve eşcâr-ı müsmire ve gayr-i müsmire ve tarafeyninde taş duvarı müştemil bir kıt‘a bostânın bilcümle ebniye-i mevcûde ve eşcâr-ı mağrûsesini ve kasaba-i Beşiktaş’da
Cihannüma mahallesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb balmumcu kârhânesinde vâkı‘ yedlerinde
mülk ve hakları olup üç bin guruş muaccele ve senevî yüz
yirmi guruş müeccele ta‘yîniyle el-Hâc Ali b.Yusuf nâm kimesneye îcâr buyurdukları gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i

8a - 7b
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[8b] mevcûdelerini ve mahmiyye-i İslambol’da Zindan kapısında vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb balmumcu dükkânında mevcûd ve kezâlik yedlerinde mülk ve
hakları olup yine mezbûr el-Hâc Ali bin Yusuf ’a sekiz yüz
guruş muaccele ve senevî altmış guruş müeccele ile vakfiyyet
üzre îcâr ve tefvîz buyurdukları beyne’l-hıref balmumcu gediği ta‘bîr olunur âlât-ı lâzime-i ma‘lûme-i mevcûdelerini ve
yine mahmiyye-i İslambol’da Lanka-i kebîr kurbunda vâkı‘
arsaları merhûm İlyas Bey vakfına senevî ma‘lûmü’l-mikdâr mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında olan her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb çörekci fırını ve bir bâb
aşcı dükkânı ve bir bâb südcü kârhânesinin
[9a] yedlerinde mülk ve hakları olan bi’l-cümle ebniye-i
memlûke-i mevcûdelerini ve yine yedlerinde mülk ve hakları olup medîne-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri’de imâret-i âmireleri
mukābilinde kâin iki aded dükkânlarda bâ-hatt-ı hümâyûn-ı
şevket-makrûn iskân ve vaz‘ olan her bir gedikde ikişer aded
ustadan dört nefer dolabcı ustalarından her bir ustanın yedlerinde mülk ve hakları olmak üzere mezbûrûndan iştirâ ve
ikişer yüz ellişer guruş muaccele ve her biri senevî ikişer yüz
guruş müeccele ile yine mezbûrûn ustalara îcâr ve tefvîz buyurdukları dolabcı gediği ta‘bîr olunur ikişer aded dolabdan
sekiz aded dolab ve üçer aded çıkrıkdan on iki aded çıkrık
ve sâir âlât-ı

9a - 8b

[9b] lâzime-i ma‘lûme-i mevcûdelerini, hasbeten lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ ve taleben li merdâti rûhi Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı
sahîh-i şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-i mer‘î-i muhalled
ile vakf ve habs buyurup şol vechile müceddeden şart ve
ta‘yîn buyururlar ki: zikri mürûr eden çiftlik ve mârru’z-zikr
bostân ve balmumcu kârhânesi ve balmumcu dükkânı ve
dolabcı dükkânları cânib-i vakf-ı şerîflerinden bâ-yed-i mütevellî senevî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i sahîha-i şer‘ıyye ile
ve çörekci fırını ve südcü kârhânesi icâreteyn-i misliyyeteyn
ile tâlibine îcâr olunup hâsıl olan gallâtı ile zikrleri mürûr
eden kahvehâne dükkânı ve lüleci dükkânları ve keresteci ve
mismârcı dükkânı gediğinin müecceleleri yine vakf-ı
[10a] evvelleri îrâdına zam ve ilhâk oluna. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: derûn-ı vakfiyye-i ma‘mûlün
bihâlarında mastûr ve muharrer bend-i cedîdleri mâ’-i lezîzinden olmak üzere bend-i mezkûr civârında vâkı‘ Vâlide
Sultan havzı denmekle arîf havz-ı kebîre ve andan Kırkçeşme mâ’-i lezîzine zam ve ilhâk ile Âsitâne-i aliyyede Bağçe
kapısı nezdinde kâin Cedîd Vâlide Sultan câmi‘-i şerîfinin
kebîr hazînesine cereyânını şart ve ta‘yîn buyurdukları tâmmü’l-vezn ve’l-ayâr beş lüle mâ’-i lezîzlerinin nısıf lülesi
hakk-ı mecrâ mukābili hazîne-i mezkûrede ibkā olunup
mâadâ dört buçuk lüle mâ’-i lezîzin iki masurasını diledikleri mahalden ahz ve dâimen ve müstemirren cereyân etmek
üzre

10a - 9b
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[10b] mârru’z-zikr Tuz kulesi mukābilinde binâ buyurdukları çeşme-i mezkûreye ta‘yîn ve tahsîs olunup mâadâ
dört lüle ve iki masurasını dahi bundan böyle diledikleri
mahalden ahz ve yine diledikleri mahalle icrâ eyleyeler. Ve
çeşme-i mezkûrun avihte9 olan tasını bir kimesne gecelerde
ahz ve ref ‘ ve hıfz ve gündüzlerde yine mahalline vaz‘ ve
ta‘lîk ve nezâret edüp hizmeti mukābelesinde vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî beş akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve
fenninde mâhir bir kimesne dahi çeşme-i mezkûrun râh-ı
âbîsi olup çeşme-i mezkûrun su yollarının ta‘mîr ve termîmini idâre ve ru’yet eyleyüp ol dahi hizmeti mukābelesinde
yevmî üç akçe vazîfeye mutasarrıf ola.
[11a] Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Bend-i
cedîdleri mâ’-i lezîzinden olmak üzere kasaba-i Beşiktaş’da
Dolmabahçe nâm mahalde Süleymaniye mahallesinde kerîme-i muhteremeleri merhûme ve mağfûrun lehâ Hibetullah Sultan -tâbe serâhâ- hazretleri rûhıyçün atyeb-i mâl ve
enfes-i menâlleriyle müceddeden binâ olunan mâ’-i lezîz
çeşmesine bir masura mâ’-i leziz ta‘yîn ve icrâ oluna. Ve
yine kasaba-i Fındıklı’da Ayas Paşa’da Molla Bayırı mahallesinde kâin diğer kerîme-i muhteremeleri merhûme ve
mağfûrun lehâ Fatıma Sultan -tâbe serâhâ- rûh-ı şerîfi içün
binâ olunan çeşmeye dahi bir masura mâ’-i lezîz ta‘yîn ve
icrâ oluna. Ve yine kasaba-i Beşiktaş’da Levend çiftliği ve
Ihlamur altına gider üç yol

11a - 10b

[11b] ağzı olan tarîkde çınar kurbunda cenâb-ı şerîflerinin
hazînedâr ustalarının binâ eylediği çeşmeye dahi bir masura
mâ’-i lezîz ta‘yîn ve icrâ oluna. Ve yine kasaba-i Beşiktaş’da
Kılıç Ali nâm mahalde Paşa mahallesinde kâin Yağlıkcı elHâc İbrahim Ağa çeşmesine dahi nısıf masura mâ’-i lezîz
ta‘yîn ve icrâ oluna. Ve mârru’z-zikr dört aded çeşmelerden
her birinin tasını müstahakkīnden birer kimesne gecelerde
ref ‘ ve hıfz ve gündüzlerde yine mahallerine vaz‘ ve ta‘lîk ve
nezâret edüp her biri hizmetleri mukābelesinde vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî beşer akçe taskeş vazîfesine mutasarrıf olalar. Ve fenninde mâhir bir kimesne mârru’z-zikr dört
aded çeşmelere bundan böyle
[12a] münâsib buyurdukları mahallere binâ buyuracakları
çeşmelere râh-ı âbî ta‘yîn olunup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî sekiz akçe râh-ı âbî
vazîfesine mutasarrıf ola. Ve Hudâvendigâr-ı esbak cennet-mekân firdevs-âşiyân merhûm ve mağfûrun leh Sultan
Mahmud Han -tâbe serâhü- hazretlerinin Bağçe karyesinde
kâin bend-i cedîdleri râh-ı âbîleri bölükbaşısı olanlar vakf-ı
şerîfleri gallâtından yevmî on akçe vazîfeye mutasarrıf ola.
Ve yine bend-i cedîdleri mâ’-i lezîzinden mahrûse-i Galata’ya muzâfa Salı Pazarı nâm mahalde kâin müsâhib-i hazret-i şehriyârî Mehmed Ağa çeşmesine bir masura ve kasaba-i Tophane’de Topcular kışlağı pişgâhında
9

12a - 11b

Avihte: Asılmış.
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[12b] vâkı‘ merhûm Gazi Sultan Ahmed Han çeşmesine
bir masura ve Galata›da Ebeciler içinde Gazi Sultan Osman
Han çeşmesine bir masura mâ’-i lezîz dâimen ve müstemirren cereyân eyleye. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Medîne-i münevvere -nevverehallâhü teâlâ ilâ
yevmi’l-âhıra-da vâkı‘ Ravza-i mutahhara-i Hazret-i Rasûl-i
Ekrem ve Nebiyy-i muhterem -sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem-de ulemâ ve fudalâdan bir zât sütûde10-sıfât beher yevm
Buhârî-i Şerîf’den mikdâr-ı kifâye kırâat edüp hizmeti mukābelesinde vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî yüz akçe vazîfeye
mutasarrıf ola. Ve cihet-i mezkûre mutlaka müstehakkına
verilüp cihet-i mezkûrenin mutasarrıfı fevt oldukda
[13a] gerek müteveffânın evlâdı ve gerek âharı kim olur ise
olsun mutlaka lede’l-imtihân istihkākı nümâyân olan kimesneye tevcîh olunup Medîne-i münevverenin sâir cihâtına
kıyâs ile cihet-i mezkûre nâ-ehle tevcîh olunmaya. Ve yine
şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Medîne-i Konya’da
medfûn kutbü’l-ârifîn gavsü’l-vâsılîn Hazret-i Mevlânâ
-kuddüse sırrıhü’l-a‘lâ- hazretleri ile evlâd ve muhâcirîn ve
hulefânın türbe-i şerîfelerinde sağīr ve kebîr mevcûd otuz
beş aded şamdanların on sekiz adedinde leyâli-i mübârekelerde ya‘nî beher sene beş gecede şem‘-i asel îkād olunup
mâadâ gecelerde îkād olunmayup kanâdîl îkād olunagelmekle mârru’z-zikr leyâli-i mübâreke-i

13a - 12b

[13b] hamsede bi’l-cümle on sekiz aded şamdanlarda şem‘-i
asel îkād olunmak üzere vakf-ı şerîfleri gallâtından şem‘-i
asel bahâ ve ücret rıhte11 olmak üzere senevî üç yüz guruş irsâl ve îsâl olunup türbe-i şerîfde mevcûd bulunan meşâyıh-ı
izâm ve dervişân dahi muktezâ-yı tarîkları üzere ism-i celâl
kırâatları akībinde nâm-ı nâmî hazret-i pâdişâh-ı tâcdârî
yâd ve duâ ve niyâz eylediklerinde müşârun ileyhâ devletlü
Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin dahi ism-i şerîflerini yâd ve duâ-yı bi’l-hayr eyleyeler. Ve yine şol vechile şart
ve ta‘yîn buyururlar ki: Hâlâ mesned-ârâ-yı serîr-i saltanat
ve revnak-efzâ-yı taht-ı hılâfet-i şehriyâr ferîdûn-ı fer şehinşâh-ı bahr u berr zıllü
[14a] İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü pâdişâh-ı rûy-ı zemîn hazretlerinin dadıları
ve harem-sarây-ı ismet-penâhlarında hazînedârlık hizmet-i
şerîfeleriyle şerefyâb olup bundan akdem irtihâl-i dâr-ı bekā
eden merhûme ve mağfûrun lehâ Nazperver Usta Kadın yedinde mülk ve hakkı olan arsası üzerine yine kendi mâlıyla
bir bâb mekteb-i şerîf ve bir mâ’-i lezîz çeşmesi ve ittisâlinde
ahşabdan binâ eylediği bir bâb hânı vakf ve habs edüp hân-ı
mezkûrun icâresini mekteb ve çeşme-i mezkûrun vezâyif ve
masârıf-ı sâiresine sarf olunmak üzre şart u ta‘yîn edüp lâkin vakf-ı mezbûrun îrâdı kalîl ve masârıfı kesîr olduğundan
gayrı
10
11

14a - 13b

Sütûde: Övülmüş.
Rihte: Dökülmüş.

305

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[14b] müteveffâ-yı mezbûrun vakfiyyesi derûnunda mastûr
vezâyif-i masârıfından mâadâ hevâyî olarak vâkıfe-i mezbûrenin viregeldiği vezâif ve masârıfı idâre bir vechile mümkün olmadığı ecilden müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide
Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri kemâl-i merhamet ve şefkatlerinden nâşî vakf-ı şerîfleri mülhakātından vilâyet-i Rumeli’de vâkı‘ Davudlu çiftliği denmekle arîf çiftlikleri mâlından olmak üzere vakf-ı mezbûrun vezâyif ve masârıfına
imdâdiyye olarak senevî bin iki yüz elli guruş ta‘yîn ve tahsîs ve inâyet ve ihsân buyurup şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd buyurdular ki: Beher sene şehr-i Rebîu’l-evvel
[15a] dühûlünde bi’l-cümle ûd12 ve gülâb ve ve anber ve
eşribe-i mütenevvia ve sükker ve mevlidhân ve sâir hademenin ücretleriyçün mebâliğ-i mezkûreden yüz kırk guruş
ihrâc ve sarfıyla mekteb-i mezkûrda bir Mevlid-i şerîf kırâat
olunup hâsıl olan mesûbât-ı celîlesi evvelâ bizzat cenâb-i
rûh-ı pür-fütûh fahr-i kâinât ve mefhar-ı mevcûdât Muhammedü’l-Mustafa -sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem- ve sâniyen vâkıfe-i mûmâ ileyhânın rûhuna ihdâ ve irsâl oluna.
Ve yine beher sene şehr-i Receb-i şerîf dühûlünde meblağ-ı
mezbûrdan üç yüz otuz guruş sarfıyla mekteb-i mezkûr
sıbyânânından beheri altışar guruş sarfıyla kırk nefer sıbyâna birer kapama ve kuşak ve fes ve papuş iştirâ olunup her
biri ilbâs oluna.

15a - 14b

[15b] Ve mülâzımân-ı sıbyânâna dahi on altı guruş tevzî‘
ve taksîm oluna. Ve muallim-i sıbyâna dahi on beş guruş
ve halîfe-i evvele on guruş ve halîfe-i sâniye sekiz guruş
ve râh-ı âbî-i çeşmeye on beş guruş kapama bahâ verilüp
meblağ-ı mezbûrdan bâkī kalan altı guruş dahi fukarâya tasadduk ve tevzî‘ ve taksîm oluna. Ve yine meblağ-ı mezbûr
bin iki yüz elli guruşdan sıbyânân mekteb-i şerîf[i] içün
beher sene vakt-i şitâda on beş guruş kıymetli kömür iştirâ
ve mekteb-i mezkûra irsâl ve îsâl oluna. Ve yine meblağ-ı
mezbûrdan vakt-i sayfda sıbyânân-ı mezbûrûn içün beher
sene otuz guruş siyer akçesi verile. Ve ulemâ ve meşâyıhdan
bir zât sütûde-sıfât kimesne haftada bir gün Mahmud
[16a] Paşa-yı Veli câmi‘-i şerîfinde ba‘de salâti’z-zuhr hâzırûn olan cemâat-i müslimîne va‘z ü nasîhat edüp hizmeti
mukābelesinde meblağ-ı mezbûrdan şeyh-i mûmâ ileyhe
yevmî on beş akçe va‘zıyye vazîfesi verile. Ve meblağ-ı mezbûr bin iki yüz elli guruşdan her ne bâkī kalır ise yine vakf-ı
mezbûrun muktezâsı olan masârıfına harc ve sarf oluna.
Ve yine müvekkilem müşârun ileyhâ hazretleri şol vechile
şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i
Ensâri’de Otakcılar civârında kâin Mustafa Paşa tekyesi kurbunda vâkı‘ Mehmed Bey’in mescid-i şerîfi denmekle arîf
mescid-i şerîf harâb olmağla pâdişâh-ı müşârun ileyh hazretlerinin dâyeleri müteveffiye Aişe Kadın’ın
12

16a - 15b

Ûd: Od ağacı.
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[16b] rûhıyçün taraf-ı mülûkâneden müceddeden ta‘mîr ve
termîm olunduğuna binâen mescid-i merkūm içün vakf-ı
şerîfleri gallâtından beher sene on sekiz vukıyye şem‘-i
revgan ve Ramazan-ı şerîf içün on vukıyye ve leyâli-i sâire içün otuz vukıyye ki cem‘an senevî kırk vukıyye revgan-ı
zeyt ve beher sene beheri beşer vukıyyeden on vukıyye iki
aded şem‘-i asel iştirâ ve mescid-i merkūmda îkād oluna. Ve
senevî beşer guruş dahi kanâdîl ve fitil ve şamandıra-bahâ
verile. Ve mescid-i merkūmun imâmına yevmî beş akçe vazife ve müezzin ve kayyımı olan kimesneye dahi yevmî üç
akçe vazîfe verile. Ve yine müvekkilem Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin tab‘-ı mehâmin-i teb‘-ı aliyyeleri dâimen ve müstemirren
[17a] hayrât-ı celîle ve hasenât-ı cemîleye mâil ve bu vechile eltâf-ı bî-gāyât-ı seniyyeleri cerîmü’l-fevâid olan bî-kesân
ve zuafâya şâmil olmak takrîbiyle Topkapı nâm sâhil saray-ı
hümâyûnun pişgâhında Bostâncılar hastaları hânesinde emrâz ve ılele mübtelâ olan fukarâya hasbeten lillâhi teâlâ ve
taleben li merzâtihî kemâl-i şefkat ve merhamet birle iksîr-i
hayât-ı inâyet ve istifâkları tahsîs buyurulup seretıbbâ-yı
hâssa efendi ma‘rifeti ve serbostâniyân-ı hâssa ağa re’yiyle
fenn-i tabâbetde hâzık ve mâhir ve ilm-i cerâhiyyet-i üstâdiyyet ve liyâkatı zâhir bir nefer tabîb ve bir nefer cerrahın
nasb ve ta‘yîn olunmasına irâde-i aliyyeleri erzânî buyrulduğuna binâen vakf-ı şerîfleri gallâtından tabîb olan

17a - 16b

[17b] kimesneye yevmî on iki akçe vazîfe ve senevî yüz elli
guruş edviye13-bahâ ve cerrah olan kimesneye dahi kezâlik
yevmî on iki akçe vazîfe ve senevî yüz guruş merhem ve
malzeme bahâ verile. Ve hastahânede her kim çavuş olur ise
ana dahi yevmî on bir akçe vazîfe verile. Ve yine hastahâne-i
mezkûrede hastabekci ta‘bîr olunur dört nefer kimesneler
öteden berü hastaların ve cerîhlerin hizmetlerine me’mûr olmalarıyla mezbûrların her birine dahi yevmî onar akçe vazîfe ki vezâif-i mezkûra ve masârıf-ı merkūmenin mecmûu
beher mâh vakf-ı şerîfleri sergisinden i‘tâ oluna. Ve bâlâda
tahrîr olunduğu üzere seretıbbâ-yı hâssa efendi ma‘rifeti ve
serbostâniyân-ı hâssa ağa re’yiyle hasta
[18a]hâne-i mezkûreye ta‘yîn kılınan tabîb ve cerrah olan kimesneler mutlaka alîl ve marîz ve cerîh olan kimesneler her
kimler olursa olsun alîlin illetine göre devâ tertîb ve cerîhin
dahi keyfiyyet-i cerhine göre merhemle tîmâr ve tehzîl eylediklerinde alîl ve cerîhin fukarâ ve zuafâ ve bîkeslerinden edviye ve merhem-bahâ ile ücret vermeye kudretleri olmayanlardan tabîb ve cerraha ol kimesne edviye ve merhem-bahâ
ve sâir bahâne ile bir akçe ve bir habbe talebinde olmayup ve
eğer talebleri istimâ‘ ve tahkīk olunur ise der-akab hizmet-i
mezkûreden tard ve teb‘îd ve yerine âhar münâsibi ta‘yîn
oluna. Ve hastahâneden olan çavuş ve hasta ve cerîhlerin
hizmetlerine me’mûr-ı sâlifü’z-zikr hasta bekci
13

18a - 17b

Edviye: İlaçlar.
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[18b] olan dört nefer kimesneler ale’d-devâm alîl ve cerîha
güzelce bakup hizmetlerinde bir vechile kusûr etmeyeler.
Ve tabîb ve cerrah ve hastalar çavuşu ve hasta bekci olan
dört nefer kimesnelerden her biri çerağ yâhud âhar hizmete
me’mûr veyâhud târik-i hizmet olur ise ol makūlenin ta‘yîn
olunan vazîfesi hizmet-i merkūme içün yerine me’mûr olan
diğer kimesneye der-akab ta‘yîn ve tahsîs oluna. Ve yine şol
vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Yine vakf-ı şerîfleri gallâtından bâlâda tafsîl ve beyân olunan bostânın Hazret-i
Eyyüb vakfına senevî bin yedi yüz akçe mukātaa-i zemîni
ve mukaddemâ bostân ebniyesi vakfı olan kethudâ kâtibi
esbak merhûm Halil Efendi vakfına dahi imdâdiyye
[19a] olmak üzere ta‘yîn olunan senevî otuz sekiz guruş
vakfeyn-i mezkûreyne beher sene edâ ve teslîm oluna. Ve
yine müvekkilem müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki:
Hazret-i Ebâ Eyyüb Halid bin Zeyd el-Ensâri -radiye anhü
Rabbihi’l-Bârî- câmi‘-i şerîfi mürûr-ı ezmine ile harâb ve
derûnunda salât-ı mefrûza ve sünen ve vâcibât-ı müteayyine-i ma‘lûme edâ olunmasında hatar-ı azîm münfehim
olduğuna binâen câmi‘-i şerîf-i mezkûrun hedm ve müceddeden binâ olunması bâbında irâde-i aliyye-i Hazret-i şehinşâhî erzânî buyrulduğuna binâen câmi‘-i şerîf-i mezkûr
müceddeden binâya mübâşeret birle tekmîli müteayyin14
olmağla câmi‘-i şerîf-i mezkûr havlusunda vâkı‘

19a - 18b

[19b] ma‘lûmü’l-aded abdest muslukları ve memşâları
mukābele-i türbe-i şerîfe-i hazret-i müşârun ileyhde olup
mârru’z-zikr memşâlar mahall-i mezkûrda olduğu halde
müslim ve yehûd ve nasârânın mahall-i mezkûrda geşt ü
güzârları sebebiyle ta‘zîme mahal ve i‘tibârdan dûn olmak
hasebiyle zikrleri mürûr eden musluklar ve memşâlar mahall-i âhara nakl olunmağla gerek müceddeden binâ olunan
memşâlar mahalli ve gerek mukaddemâ memşâlar zahrlarında olan dekâkîn hedm olunmağla Hazret-i Ebâ Eyyüb-i
Ensâri vakfından olan yirmi iki aded ve Sinan Paşa vakfı
olan iki aded ve Bahri Hatun vakfı olan iki aded ki cem‘an
yirmi altı aded dekâkîn arsaları içün evkāf-ı mezbûre mütevellîlerine başka başka verilen huccet-i şer‘ıyyelerde
[20a] tafsîl ü beyân olunduğu üzre vakf-ı şerîfleri gallâtından Eyyüb-i Ensâri vakfına yirmi iki bâb dekâkîn arsaları
içün yevmî elli bir akçe ve Sinan Paşa vakfı cânibine iki bâb
dükkânlar arsaları içün imdâdiyye olmak üzere yevmî on
dört akçe ve Bahri Hatun vakfı cânibine dahi kezâlik iki bâb
dükkân arsalarıyçün yevmî iki buçuk akçe ki cem‘an yirmi
altı bâb dekâkîn arsalarıyçün evkāf-ı mezkûreye cem‘an
yevmî altmış yedi buçuk akçe mukātaa-i zemîn ve imdâdiyyeleri sâl be sâl edâ ve teslîm oluna. Ve yine şol vechile
şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i
Ensâri’de kâin imâret-i âmireleri fodulası içün mukaddemâ
ta‘yîn buyurulan dakīkına
14

20a - 19b

Metinde “müteyakkın” şeklindedir.
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[20b] vakf-ı şerîfleri gallâtından kadr-i kifâye meblağ sarfıyla yevmî bir keyl dakīk dahi zam ve ilhâk olunup imâret-i
mezkûrede tabh olunan foduladan vakf-ı şerîfleri kaymakamına ta‘yîn olunan yevmî yedi çift fodula üzerine üç çift dahi
zamla kaymakam-ı vakf-ı şerîflerine yevmî on çift fodula verile. Ve kâtib-i vakfın yevmî dört çift fodulası üzerine iki çift
fodula dahi zamla kâtib-i vakfa dahi yevmî altı çift fodula
verile. Ve rûznâmçe-i vakfın yevmî üç çift fodulasına iki çift
dahi zamla rûznâmçe-i vakfa dahi yevmî beş çift fodula verile. Ve câbî-i vakfın yevmî iki çift fodulası üzerine iki çift
fodula dahi zamla câbî-i vakfa dahi yevmî dört
[21a] çift fodula verile. Ve yine müvekkilem müşârun ileyhâ
hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyurur ki: Vakf-ı şerîflerine hîn-i tanzîmlerinde bir veznedâr ta‘yîn olunmayup
vakf-ı şerîflerine sâir selâtîn-i izâm hazerâtı vakf-ı şerîfleri
misüllü bir veznedâr ta‘yîni lâbüd ve muktezâ olduğu ecilden bir fenninde kemâl-i mahâreti olan sadakātkâr ve kârgüzâr kimesne vakf-ı şerîflerine veznedâr ta‘yîn ve tahsîs
olunup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından
yevmî on akçe vazîfe ile imâret-i âmirelerinden dahi yevmî
bir çift fodula ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve
yine fenninde kemâl-i mahâreti zâhir ve bâhir perhizkâr bir
kimesne vakf-ı

21a - 20b

[21b] şerîflerine balmumcu ta‘yîn ve tahsîs olunup ol dahi
bi’l-cümle vakf-ı şerîflerine iktizâ eden şem‘-i aseli pâk ve
a‘lâ olup kalb ve reddi olmakdan ârî i‘mâl edüp ol dahi ba‘de
edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî beş akçe balmumcu ciheti vazîfesine mutasarrıf ola. Ve yine müvekkilem
müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol
vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Vakf-ı şerîfleri mülhakātından olmak üzere Galatasaray-ı hümâyûnu derûnunda
kâin kütübhâne-i celîleye hasbeten lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ ve taleben li merzâti rûhı Rasûlihi’l-muallâ ve li intisâb-i cenâb-ı
Rasûlüllâhi teâlâ teberrüken ve teyemmünen vaz‘ ve ber-vech-i âtî ziyâretini ta‘yîn buyurdukları
[22a] lıhye15-i saâdet redîfi beher sene leyle-i Mevlidü’n-Nebî
-aleyhi’s-salâtü ve’s-selâm- ve leyle-i Regāib ve leyle-i Mi‘râc
ve leyle-i Berât’da ki senede dört def ‘a saray-ı mezkûr ağası
ve bi’l-cümle zâbitân ve ağavât-ı sâire hâzırûn oldukları halde sandukasından ihrâc ve hâzırûn-ı bi’l-meclis olan zevât-ı
kirâm-ı zevi’l-ihtirâma ziyâret etdirilüp ba‘dehû yine sandukasına vaz‘ ve mahallinde hıfz oluna.
Ve ol mûy-ı mağfiret bûy16 lıhye-i saâdetin sandukasından
ihrâc ve vaz‘ına ve hıfz u hırâsetine kutübhâne-i celîle-i
mezkûrenin üç nefer hâfız-ı kütübleri ile bir nefer bevvâbı
me’mûr olup bu hizmet-i celîleleri mukābelesinde her bir
def ‘a leyle-i mübârekede küşâdlarıyçün mezbûrûndan
15
16

22a - 21b

Lıhye: Sakal.
Bûy: koku.
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[22b] her bir nefere üçer guruşdan senevî on iki guruş vazîfe verile. Ve beher def ‘a küşâd olunduğu esnâda tebhîr olunan ûd ve anber ve nisâr olunan mâ’-i verd ve fürûzân olunan şem‘-i asel bahâları olmak üzere dahi her bir def ‘a içün
yirmişer guruşdan senevî seksen guruş harc u sarf oluna.
Ve beher def ‘a içün yüz guruşluk eşribe-i mütenevvia iştirâ
olunup lıhye-i saâdet ziyâret olunduğu esnâda hâzırûn-ı
bi’l-meclis olan zevât-ı kirâm işrâb ve taltîf oluna. Ve yine
esnâ-yı ziyâretde saray-ı mezkûr ağavâtından ve huffâz-ı
kirâmdan hoş elhân fasîhu’l-lisân mücevvid ve mürettil üç
nefer kimesneler Kur’ân-ı Azîm ve Furkān-ı Kerîm’den birer
aşr-i şerîf kırâat
[23a] edüp mukābelesinde her birine üçer guruşdan dokuz
guruş verile. Ve tebhîr-i ûd ve anber ve nisâr-ı mâ’-i verd
eden saray-ı mezkûr câmi‘-i şerîfinin bir nefer kayyımına dahi hizmeti mukābelesinde üç guruş verile. Ve mârru’z-zikr eşribe-i mütenevvianın tanzîm ve taksîmine saray-ı mezkûrun üç aded oda zâbitlerinin üç nefer hasekileri
me’mûren edâ-yı hizmet-i mezkûre edüp mukābelesinde
anların dahi her birine üçer guruşdan dokuz guruş verile.
Ve hıtâm-ı ziyâretde saray-ı mezkûr câmi‘-i şerîfinin bir
nefer imâmı ile yine saray-ı mezkûrda Teberdârlar câmi‘-i
şerîfinin bir nefer imâmı şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü kerâmetlü veliyyü’n-niam-ı âlem ve halîfe-i

23a - 22b

[23b] mekârim-i tev’em efendimiz hazretlerinin devâm-ı
eyyâm-ı ömr ü saltanat-ı mülûkâneleri ve te’yîd-i hazret-i tevây-ı sa‘d-ihtivâ-yı hılâfet-penâhîleri ve aliyye-i şân
ve şükûh-ı satvet-i nâ-mütenâhîleri ve sâhibetü’l hayrât
ve’l-hasenât ve tâlibetü’l-meberrât ve’l-mesûbât müşârun
ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretlerinin
füzûnî-i eyyâm-ı ömr ü devlet ve nümâdî-i sıhhat ü âfiyet
ve selâmet-i dârayn ve zahr-ı âhiretleri da‘vâtını yâd ve tezkâr edüp işbu hizmet-i celîleleri mukābelesinde mezbûrândan her birine dahi üçer guruşdan altı guruş verile. Ve işbu
vakf-ı celîlü’ş-şânlarına saray-ı mezkûr ağaları olanlar hasbî
nâzır olup işbu husûsun tanzîm ve tekmîline
[24a] hasbî nezâret edeler. Ve bâlâda tafsîl ü beyân ve tastîr
ü ayân olunduğu üzere beher leyle-i mezkûrede vezâyif ve
masârıf-ı mezkûreyi tevzî‘ ve taksîm ve tanzîmine saray-ı
mezkûr ağası olanların imâmı me’mûr olup ana dahi hizmeti mukābelesinde beher def ’a içün beşer guruşdan senede yirmi guruş verile. Ve beher def ‘a leyle-i mezkûrede
masârıfıyçün ber-vech-i muharrer ta‘yîn ve tebyîn ve tahsîs
olunan yüz altmış dört guruş masârıfdan bir senede dört
def ‘a içün ta‘yîn ve tahsîs buyurulan senevî altı yüz elli altı
guruş beher sene şehr-i Rebîu’l-evvelin on beşinci günü
ağa-yı mûmâ ileyhin imâmı olanlar cânib-i vakf-ı şerîflerinden ahz ü kabz

24a - 23b
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[24b] edüp nâzır-ı vakf ve hâfız-ı kütübler vesâir zâbitânın ittihâd ve ittifâklarıyla meblağ-ı mezbûru bir mahall-i me’mene vaz‘ ile hıfz olunup iktizâ eyledikde mahall-i mezkûrdan
ceste ceste ihrâc ve harc u sarf oluna. Ve mebâliğ-i mezkûreyi cânib-i vakfdan ahz ü kabz olunduğunu müş‘ır hâfız-ı
kütübler vakf-ı şerîfleri kaymakam mütevellîsine mümzâ ve
memhûr temessük i‘tâ ve temessük-i mezkûr bâlâsına nâzır-ı
vakf ağa-yı müşârun ileyh dahi mebâliğ-i mezkûrenin ahz ü
kabz olunduğuna ilmi lâhık ve ma‘rifeti munzam olduğunu
sebt ve tahrîr ve temhîr eyleye. Ve işbu şürût-ı muharrere-i
mezkûre ilâ mâşâallâhü teâlâ düstûru’l-amel tutulup hılâfıyla aslâ ve kat‘â hareket olunmaya. Ve yine müvekkilem
[25a] müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-ı Ensâri -radiye anhü Rabbühü’l-Bârî-de kâin türbe-i şerîfe-i huld-âsâlarında hasbeten
lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ teberrüken ve teyemmünen vaz‘ buyurdukları lıhye-i saâdet-i Hazret-i Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi
muhterem -sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem- beher sene leyle-i Mevlidü’n-Nebevî ferdâsını ba‘de salâti’z-zuhr türbe-i
şerîfenin üç nefer türbedârları ma‘rifetleriyle sandukasından
ihrâc ve vakf-ı şerîfin kaymakam mütevellîsi yediyle kemâl-i
huzû‘ ve huşû‘ ve ziyâde-i hicâb ve âdâb ve nezâfet-i elbise ve
siyâb ile hâzırûn-ı bi’l-meclis olan mü’minîn-i muvahhidînin kibâr ve sığārına

25a - 24b

[25b] ziyâret ve taltîf etdirilüp ba‘dehû yine kaymakam-ı mütevellî-i vakf yediyle sandukasına vaz‘ ve idhâl ve sandukası
kaymakam-ı mütevellî mührüyle hatem olunup mahallinde
hıfz oluna. Ve bu hizmet-i celîleleri mukābelesinde vakf-ı
şerîfim gallâtından üç nefer türbedârlardan her birine beşer guruşdan on beş guruş verile. Ve hıtâm-ı ziyâretde yine
vakf-ı şerîfleri mülhakātından Hasköy kasabasında Humbaracılar kışlağı derûnunda kâin câmi‘-i şerîflerinin hatîbi ve
iki nefer imâmları olan efendilerden her biri Kur’ân-ı Azîmü’ş-şândan birer hatm-i şerîf kırâat ve tilâvet edüp hizmetleri mukābelesinde yine vakf-ı şerîfleri gallâtından her birine
onar guruşdan
[26a] otuz guruş verile. Ve hatemât-ı şerîfe tekmîlinde türbe-i şerîfe-i mezkûrede hatm-i hâcegân eden şeyh efendi şevketlü mehâbetlü kerâmetlü pâdişâh-ı rûy-ı zemîn -ebbedallâhü teâlâ hılâfetehû ilâ yevmi’d-dîn- efendimiz hazretlerinin
devâm-ı eyyâm-ı ömr ü saltanat-ı mülûkâneleri ve mehd-i
ulyâ-yı saltanat-sadef der-hılâfet-i sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât müşârun ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretlerinin dahi izdiyâd-ı ömr ü devletleri deavâtını
yâd ve tezkâr edüp bu hizmet-i celîlesi mukābelesinde şeyh-i
mûmâ ileyhe dahi vakf-ı şerîfleri gallâtından on beş guruş
verile. Ve türbe-i şerîfe-i mezkûrenin iki nefer sebîlcilerine

26a - 25b
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[26b] dahi her birine üçer guruşdan altı guruş verile. Ve
türbe-i şerîfenin bir nefer bevvâbı olan kimesneye dahi üç
guruş verile. Ve hîn-i ziyâretde tebhîr ve taltîf-i mü’minîn
içün vakf-ı şerîfleri gallâtından kadr-i kifâye ûd ve anber
ve mâ’-i verd iştirâ ve harc u sarf oluna. Ve sâir vakfiyye-i
ma‘mûlün bihâları derûnlarında olan şürût ve kuyûdları
her ne ise cümlesi bi ibâretihim kemâkân ibkā ve icrâ oluna. Ve bundan böyle vakf-ı şerîflerinin tebdîl ve tağyîr ve
taklîl ve teksîri merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ
yine cenâblarının yed-i aliyye ve meşiyyet-i kerîmânelerinde ola. Deyü müceddeden ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd
buyurduklarına binâen ben mârru’z-zikr mâ’-i lezîz çeşmesi
ile zikrleri
[27a] mürûr eden kahvehâne dükkânı ve iki bâb lüleci dükkânları ve balmumcu kârhâne ve dükkân-ı gedik âlâtları ve
bostânın ebniye ve eşcârını ve çörekci fırını ve südcü kârhânesinin ebniyelerini ve sâlifü’z-zikr mismârî ve keresteci
gediği âlâtı ve çiftlik-i mezkûr ile derûnunda mevcûd beş
yüz guruş nukūd-ı merkūmeyi vakfiyyet üzere mütevellî-i
merkūm Ahmed Efendi›ye bi’l-vekâle def ‘ u teslîm ve mahallerinde zabt u tasarrufa taslît eylediğimde ol dahi ahz ü
kabz ve zabt edüp sâir evkāf mütevellîleri misüllü tasarruf
eyledi dediklerinde gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î vakf-ı
akār ve vakf-ı nukūd ve vakf-ı menkūlün sıhhat ve cevâz ve
lüzûmu

27a - 26b

[27b] husûsunda eimme-i Hanefiyye-i nehârîr -rahimehümüllâhü’l-meliki’l-Kadîr- hazerâtının beynlerinde olan
ihtilâfâta binâen; Kaymakam-ı mütevellî-i müşârun ileyh
Yusuf Ağa Hazretleri ile mütevellî-i mûmâ ileyh Ahmed
Efendi beynlerinde rücû‘ ve istirdâd ve imtinâ‘ nizâıyla
mevlânâ-yı mezbûr huzûrunda müterâfiân ve her biri mübtegāsınca fasl u hasme tâlibân olduklarından sonra mevlânâ-yı mezbûr dahi âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eslâf imâmeyn-i hümâmeyn ve bedreyn-i temâmeyn
Hazret-i İmâm Ebû Yusuf ve Hazret-i İmâm Muhammed
bin Hasan eş-Şeybâni ve sâir eimme-i kirâm hazerâtının
re’y-i şerîf ve mezheb-i münîfleri üzere evkāf-ı mezkûrenin sıhhat ve cevâz ve lüzûmlarına ve şürût-ı muharrere-i
mezkûrenin cevâzına vekîl-i müşârun
[28a] ileyh hazretleri mahzarlarında hükm-i muhkem-i
sahîh-i şer‘î ve kazâ-yı mübrem-i sarîh-ı mer‘î eylediğini mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ba‘dehû
maan ba‘s olunan ümenâ-yı şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ
vukūihî inhâ ve takrîr etmeğin hükm-i mezbûr ba‘de’t-tenfîzi’l-mu‘teberi’ş-şer‘î evkāf-ı mezkûre sahîh ve câiz ve lâzım ve habs-i sarîh ve mütehattim olup min ba‘d nakz ve
tahvîli muhâl ve tebdîl ve tağyîri adîmü’l-ihtimâl oldu. ْ َف َمن17
هللا َسمِي ٌع َعلِي ٌم
َ  َب َّد َل ُه َبعْ دَ َما َسم َِع ُه َفإِ َّن َما إِ ْث ُم ُه َع َلى الَّذve ecَ َِّين ُي َب ِّدلُو َن ُه إِن
ru’l-vâkıfetü ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Cerâ zâlike ve
hurrira fi’l-yevmi’s-sâlis ve’l-ışrîn min Cumâde’l-âhıra sene
hamse aşra ve mieteyn ve elf.
17

28a - 27b

Kur’ân, Bakara, 181.
312

11 Kasım 1800 Tarihli Vakfiye

[28b] Şühûdü’l-hâl: Sâbıkan Galata kadısı fazîletlü Mehmed Emin Efendi, devletlü Esmâ Sultan kethudâsı saâdetlü
Ömer Ağa, hâcegân-ı Dîvân-ı hümâyûndan izzetlü Mehmed
Arif Efendi, hâcegân-ı Dîvân-ı âlîden izzetlü Hüseyin Efendi, hâcegân-ı Dîvân-ı hümâyûndan izzetlü Osman Efendi,
Dergâh-ı âlî gediklilerinden izzetlü Mustafa Ağa, Dergâh-ı
âlî gediklilerinden izzetlü Ahmed Ağa, Dergâh-ı âlî gediklilerinden izzetlü İsmail Ağa, çukadâr-ı bâb-ı hazret-i ağa-yı
müşârun ileyh Ömer Efendi.
Kayd-şüd: Be-defter-i muhâsebe-i Harameynü’ş-şerîfeyn
bâ takrîr-i saâdetlü Yusuf Ağa kethudâ-yı hazret-i vâkıfe-i
müşârun ileyhâ ve be i‘lâm-ı fazîletlü Mehmed Arif Efendi
sadr-ı Rum ve fermân-ı âlî ve ber-mûceb-i mektûb-ı Hazret-i
Bilal Ağa ağa-i Dâru’s-saâdetü’ş-şerîfe en-nâzır el-vâkı‘.18
Fî 15 Ra sene 1216
Kıdvetü’l-emâcid ve’l-a‘yân Harameyn-i şerîfeyn muhâsebecisi (boş) efendi zîde mecduhû ba‘de’t-tahiyyeti’l-vâfiye inhâ
olunur ki:

28b

Nezâretimizde olan evkāfdan hâlâ mehd-i ulyâ-yı saltanat
devletlü Vâlide Sultan –aliyyetü’ş-şân- efendimiz hazretlerinin li vechillâhi teâlâ binâ ve ihyâsına muvaffaka oldukları
evkāf-ı şerîfelerinin bâlâsı hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûn
ile muanven ve Harameynü’ş-şerîfeyn müfetteşi efendi imzâsıyla mümzâ ve hatemiyle mahtûm ve vakfiyye-i sânî ve
sâlisesi el-yevm Harameyn-i şerîfeyn muhâsebesine kayd
olunmamağla sâlifü’z-zikr iki kıt‘a vakfiyye-i ma‘mûlün
bihânın kaleme kayd olunmasını kaymakam-ı mütevellîsi
bâ-takrîr inhâ ve bâ-fermân-ı âlî sadr-ı Rûm fazîletlü efendiye havâle buyruldukda ihticâca sâliha ve Harameyn-i şerîfeyn muhâsebesine kayda şâyeste idüğüni sadr-ı Rûm mûmâ
ileyh Mehmed Arif Efendi i‘lâm etmekle mektûb tahrîr ve
irsâl olunmuşdur bi mennihi teâlâ vusûlünde gerekdir ki
ber-vech-i muharrer iki kıt‘a vakfiyye-i mezkûreyi bi ibâretihâ kalemide kayd ve taraf-ı vakf-ı müşârun ileyhâda ibkāsıyçün yed-i kaymakam-ı mütevelliye i‘tâ eyleyüp mûceb-i
mektûbla âmil olasız.
Fi 15 Ra. sene 1216
[imza] Bilâl Ağa Dârü’s-saâdeti’ş-şerîfe. 19
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 1454 numaralı defterde kayıtlı nüshasında
vakfiye sonunda yer almakta olup, 636 numaralı defterde kayıtlı nüshasında vakfiyenin baş kısmında bulunmamaktadır.
19
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 1454 numaralı defterinde mevcut olmayıp,
aynı vakfiyenin VGMA 636 numaralı defterde kayıtlı nüshasının 93.
sayfasından alınmıştır. Kayd şüde esas alınan metindir.
18

VGMA, 636 Numaralı Defter, 93. Sayfa
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VGMA 1455 numaralı defterin ön kapağı
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15 Şaban 1215 (1 Ocak 1801)
Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA, D. nr. 1455, K. 48, s. 1a - 45a
VGMA, D. nr. 636, s. 101 - 111
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1a

Tâla‘tü mâ havâhü ve teemmeltü fî mazmûnihî ve fehvâhü fe vecedtühû muvâfakaten li’ş-şerîati’l-garrâ fe ecraytü
aleyhi kalemü’l-kabûli ve’l-irtidâ ve ene’l-fakīr Dürrizâde
es-Seyyid Abdullah el-kadı bi askeri Anadolu
-Gufira lehümâ[mühür] es-Seyyid Abdullah

Hüve
Devletlü Vâlide-i muhteremem hazretlerinin taleben li
merzâtillahi teâlâ ihyâsına muvaffak oldukları evkāf-ı celîlelerinin işbu vakfiyye-i râbi‘-i ma‘mûlün bihâlarında mastûr
olan şürût ve kuyûdu ilâ âhiri’l-eyyâm her vechile mer‘î tutulup mûcebince amel ve hareket oluna.
[1a] Hüve’l-veliyyü’l-kerîm
Lemmâ nazartü ilâ hâzihi’l-vakfiyyeti’ş-şerîfe ve’n-nüshatü’l-enîktü’l-münîfe vecedtü mâ fîhâ muvâfikaten li’l-kavâidi’ş-şer‘ıyye ve münâsikaten li’l-menâhici’l-mer‘ıyye cealehüllâhüteâlâ li’l-vâkıfeti’l-merhûmeti’l-mebrûra ve hayran
li’d-dârü’s-selâm ve’l-âhıra ve elhakaha fî zümreti vücûhin
yevme izin nâdıratün ilâ Rabbihâ nâzırah ketebehü’l-abdi’d-dâî Mehmed Salih Efendizâde Ahmed Esad -ufiye anhümâ-.

Mâ rukıme fî hâza’r-rıkkı’l-menşûr ve üdrice fî metâvî hâtikü’s-sütûr min te’sîsi asli’l-hayr ve zammi’l-evkāfi’l-meşkûra ve teksîri’l-masârıfi’l-mebrûra ve tasrîhı’ş-şürût ve tevfîri’l-vezâyifi’l-meysûra li’l-hazreti’l-âliye sâhibetü’l-hayrât
ve râgıbetü’d-derecâti’l-âliyât ümmü emiru’l-mü’minîn
matlaı nûru’l-arzîn Cenâb-ı Mihrişah Vâlide Sultan -nâlet
mâ temennâhâ bi’l-bâl ve’l-cinân- cerâ ledeyye ve tahakkaka beyne yedeyye ve hakemtü bi sıhhatihî ve lüzûmihî fî
husûsihî ve umûmihî âlimen bi’l-hılâfi’l-vâkı‘ beyne’l-eimmeti’l-eslâf fî emri’l-evkāf ve ene’l-fakīr ileyhi azze şânüh

Tâla‘tü mâ fîhi ve em‘antü’n-nazara bimâ yahvîhi şekerallâhü sa‘yehâ ve cezâhâ hayra’l-cezâ fî âkıbetihâ ve ene’labdü’d-dâî li devâmi’d-Devleti’l-aliyye hukkat bi’l-avâtifi’r-Rabbâniyye

Mehmed Ataullah Sadreddinzâde el-müfettiş bi umûri
evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
-Gufira lehümâ-.
[mühür] Mehmed Ataullah

Mehmed Arif el-kadı bi’l-asâkiri’l-mansûra fî diyâr-ı Rumeli el-ma‘mûre. -Gaferallâhü leh-.

Kayd şüde: Bâ takrir-i saadetlü Yusuf Ağa kâimmakâm-ı
müşârun ileyhâ ve fermân-ı âlî el-vâki’ fi Rebiülevvel sene
12211

[mühür] Mehmed Arif

1
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 636/101/6’da kayıtlı nüshasında yer almakta olup, 1455 numaralı defter nüshasında bulunmamaktadır.
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[1b] Leâlî-i tahmîdât-ı mütenâsikatü’l-vürûd ve derârî-i
temcîdât-ı muntazımetü’l-ukūd cenâb-ı şîrâze-i bend-i
kitâb ibret-nümâ-yı âlem ve te’lîf-sâz-ı nüsha-i mu‘tebere-i zât-ı benî Âdem -celle zâtühû an tavsîfi’l-ümem ve teâlâ
şânühû an ta‘rîfi erbâbü’r-rakam ve’l-kalem- hazretlerinin
zât-ı kibriyâ-i medâr ve hâvâli-i arş-ı azamet-âsârına olsun
ki:
[2a] Tabakāt-ı sedîdetü’l-iltisâk heft-i rûy-ı zemîn ü tabak
ne evrâk ve’l-ervâk-ı âsumân berrînin sahâyif-i rengîn ve
safâyih-i dilnişîninde-i hâme-i zerkâr-ı bedîu’l-âsâr ve pergâr-ı kudret-i bedâyi‘-i nigâr ile hezârgûne cedâvi’l-i acâyibü’l-mahlûkāt-ı keşîde ve yed-i sun‘ ve itkān ile nigâşte ve
bu hey’et-i zibâ-tebvîb ve tertîb eylediği kitabhâne-i kâinâtın
her bir noktasında bi’l-istiklâl vahdaniyyetine âyât-ı istidlâl ve her bir harfinde ahvâl-i mebâdâ’ ve maâdâ kârhâne-i
kevn ve fesâdın hakīkat-ı ıttılâ‘ ve istihsâle
[2b] erbâb-ı fehm ü dâniş ve ashâb-ı dirâyet-bîniş2 ale’l-icmâl bir nüsha-i ibret-meâl-i harîde kıldığına ilâve bâis-i
tenbîh ve tezkîr ve bâdî-i inzâr ve tebşîr olmağiyçün bir
Rasûl-i hidâyet-mevsûl vâsıtasıyla kütüb-i kayyıme-i münevvere ve suhuf-i kavîme-i mutahhara inzâliyle ta‘lîm ü
beyân ve îzâh-ı muhacce ü burhân eyledi. Bâhusûs evvelen
bizzat bâis-i tertîb-i risâle-i vücûd ve muharrik-i silsile-i şühûd ü nümûd Hâtem-i Enbiyâ ve rusül rahnümâ-yı asleb-i
menâhic ü sübül dîbâce-i kitâb-ı mühr ü vefâ çârbâliş-nişîn
serîr-i kurb-ı ıstafâ fâtiha-i kitâb-ı

2a - 1b

[3a] risâlet-i âmme ve hâtime-i bâb-ı nübüvvet-i tâmme sâhib-i sırr-ı lî maallâh akreb-i mukarrabîn-i dergâh-ı İlâh,
rehnümâ-yı dîn-i mübîn pişvâ-yı râh-ı yakīn sîmurg-ı kāf-ı
ceberût hümâ-yı semâ-yı melekût bülbül-i gülistân-ı ehadiyyet tûtî-i şüküristân-ı samediyyet der-sadef-i emânet-i
cevher-i bahr-i ma‘delet sultân-ı cumhûr-ı enbiyâ unvân-ı
menşûr-ı asfiyâ-i emîn, kelâm-ı ma‘bûd ü gülben makām-ı
Mahmûd, şefî‘-i rûz-ı mihnet tevkī‘-ı sicill-i merhamet
mesned-nişîn-i “Kābe Kavseyn” ra’yet-feşân livâ-i hamd-i
ihtivâ-yı 3 َاك إِ َّل َرحْ َم ًة ل ِْل َعا َلمِين
َ  َو َما أَرْ َس ْل َنKa‘be-i
2
3

Bîniş: görmek.
Kur’ân, Enbiyâ, 107.
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[3b] Kuds’ün imâmı Medîne-i ünsün hümâmı şehsüvâr-ı
meydan-kerem Muhammedü’l-Mustafa -sallallâhü aleyhi
ve sellem- hazretlerinin ba‘siyle tarîk-ı savâb ü sedâd ve
cadde-i felâh ve reşâde-i enâra ve îzâh eylemeğe erbâb-ı
intibâh ve i‘tibâr ve ashâb-ı rüşd ve istibsâr olup siyyemâ
vesîle-i ihyâ-yı ulûm-ı dîniyye ve zerîa-i neşr-i mesâil-i
yakīniyye olan binâ-yı dâru’l-kütüb ve medâris ve vakf-ı
nüsha-i nâdiretü’l-vücûd azîzetü’l-menâl-i nefâyis misüllü
âsâr-ı a‘zam-ı sadakāt-ı câriye ve elzem-i meberrât-ı sâriyye olmağla ve bi irâdeti’l-meliki’l-ma‘bûd sebeb-i terkîb-i
eczâ-yı
[4a] anâsır-ı vücûd-ı Âdem ve mûceb-i tertîb-i evrâk-ı
sahâyif-i dû âlem-ızhâr-ı vahdâniyyet-i zât-ı bîçun ve
ısdâr-ı kemâl-i kudretü’l-vehbiyyet4 hâliku’l-kâf ve’nُ  َو َما َخ َل ْقmazmûn-ı saânûn idüğü 5ون
َ ِت ْال ِجنَّ َو ْال
ِ نس إِ َّل لِ َيعْ ُب ُد
det-makrûnuyla müberhen ve إِ َّن َما أَمْ ُرهُ إِ َذا أَ َرادَ َش ْي ًئا أَنْ َيقُو َل َل ُه
6
ُ ُكنْ َف َي ُكونmeâl-i beşâret iştimâliyle müdellil ve müteyakkız
olup hikmet-i ihtilâf-ı edyân ve mezâhib ve sırr-ı inkılâb-ı
âlem kesîru’n-nevâibi hudûs-i dünyâ ve mâ fihâ ve kemâl-i
bekā-yı dâr-ı ukbâ ve sâkinühâya dâl ve istidlâl-i vücûd sânı‘-ı bî-zevâl devâm-ı zât-ı pâk-ı zü’l-celâle

4a - 3b

[4b] işâret-i bî-eşkâl olduğu zamîr-i münîr-i erbâb-ı dânişe vâdıh ve rûşen olmağla ma‘nâ-yı şerîf-i 7َو ْالخ َِرةُ َخ ْي ٌر َوأَ ْب َقى
َّ َفإِنَّ َخي َْر
nüktesinden habîr ve âgâh ve fehvâ-yı latîf-i الزا ِد
8
ْ
َّ
التق َوىbeşâretiyle teyakkuz ve intibâh üzere olanlar الدنيا
 مزرعة الخرةhasebince bu dünyâ-yı denî fıtrat mezraa-i
tohum-ı zâd-ı âhiret olduğun bilüp bi nazm-ı kadîm-i َف َمن
9
ُ َيعْ َم ْل م ِْث َقا َل َذرَّ ٍة َخيْرً ا َي َرهmedlûl-i inâyet meşmûlünce her ferd-i
nev‘-i beşer bu mezraa-i hidâyet-eserde hayr u şer neşr eylediği bezr-i a‘mâlî arsa-yı mahşerde nemâ-pezîr ve sünbüle küster-nîk ve bed-hâsıl kesbî ve mahsûl-i müktebesi ile
nâil-i nef ‘
[5a] u darr olup tibâ‘-ı ehl-i îfâ ve zirâ‘-ı tohum-ı takvâ-yı
ٍ ِين فِي َج َّنا
ni‘met-i 10ُون
َ  إِنَّ ْال ُم َّتقile muğtenim ve safâ-perٍ ت َو ُعي
11
ُ
ver ون
َ  أَل إِنَّ أَ ْولِ َياء هللا لَ َخ ْوفٌ َع َلي ِْه ْم َولَ ُه ْم َيحْ َزنile mübeşşer
oldukları îmân-ı itkān ile îkān eylediklerine binâen fazl-i
ْ هللا َك َم َث ِل َح َّب ٍة أَ ْن َب َت
mu‘ciz-beyân-ı ت
ِ يل
َ ُِين ُي ْن ِفق
َ َم َث ُل الَّذ
ِ ون أَمْ َوا َل ُه ْم فِي َس ِب
12 َ
ُ
ْ
ُ
َ
ُضاعِ فُ لِ َمنْ َيشا ُء
َ  َسب َْع َس َن ِاب َل فِي ك ِّل ُسن ُبل ٍة ِم َئة َح َّب ٍة َوهللاُ يve medlûl-i
belîgu’l-unvân-ı 13 َمنْ َجا َء ِب ْال َح َس َن ِة َف َل ُه َع ْش ُر أَمْ َثالِ َهاbeşâret-ihtivâları üzere ekmel-i envâ‘-ı hayrâta mübâşeret ve masduku’
Metinde “vehiyyet” şeklindedir.
Kur’ân, Zâriyat, 56.
6
Kur’ân, Yâsin, 82.
7
Kur’ân, A’lâ, 17.
8
Kur’ân, Bakara, 197.
9
Kur’ân, Zilzal, 7.
10
Kur’ân, Hıcr, 45.
11
Kur’ân, Yunus, 62.
12
Kur’ân, Bakara, 261.
13
Kur’ân, Enâm, 160
4
5
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[5b] s-sadakāti tatfi gazabu’r-Rabb يوم ل ينفع درهم ول ذهب
ve mantûkı’s-sadakāti fidyetün li’l-meâsî يوم يؤخذ المجرمون
 بالنواصيmuktezâları üzere ecmel-i esnaf-ı sadakāta mübâderet birle vâsıl-ı devlet-i ebediyye ve nâil-i saâdet-i sermeddiyye oldukları müsellem-i ebrâr-ı zevi’l-i‘tibâr ve cezmkerde-i üli’l-ebsâr olmağla binâen alâ zâlik işbu kitâb-ı
sıhhat-nisâbın ve bu hıtâb-ı anberîn-nikābın tahrîr ve imlâ
ve tasdîr ve inşâsına bâis-i bâdî ve sebeb-i dâî oldur ki: Hâlâ
dergâh-ı sipihr-i iştibâhî merci‘-i selâtîn-i cihân dürr-i adâlet
[6a] -penâhî havâkīn-i zamân olan hurşîd-i burc-ı evc-i iktidâr dürr-i deryâ-yı 14 َي ْخلُ ُق َما َي َشاء َو َي ْخ َتا ُرlücce-i bahr-ı muhît-i
avâtıf-ı amâm feyz-i âm-ı avârık-ı half-i efâhim selâtîn selef-i âfitâb-ı kubâb-ı mülk ü celâlet ve şeref-i sultanü’l-maşrıkīn ve hâkānü’l-mağribîn hadimü’l-Harameynü’ş-şerîfeyn bâsıt-ı emn ü emân nâşir-i adl ü ihsân şevket-penâh-ı
azamet-i dergâh-ı zill-i İlâh şehriyâr-ı cemcâh-ı es-sultânü’l-a‘zam ve’l-hâkānü’l-muazzam mâlik-i rikābü’l-ümem
es-sultânü’l-Arab ve’l-acem es-sultân ibn es-sultân es-Sultan el-Gazi Selim Han ibn es-Sultan

6a - 5b

[6b] el-merhûm ve’l-mebrûru’d-dârici ilâ medâric rahmet-i Rabbihil-gafûr el-Gazi Sultan Mustafa Han -edâmallâhü teâlâ eyyâme devletehû ilâ nihâyeti’z-zamân- hazretlerinin vâlide-i mükerreme-i muazzama-ı muhteremeleri
iklîl-i mücevher-ismet ile âraste ve tâc-ı murassa‘-iffet ile
pîrâste zühr-i ahlakāt-i sıddîka-i menkıbet sâhibetü’l-ızzi ve’l-vakār sâhibetü’l-ezyâl-i haşmet ve’l-iftihâr tâlibetü’l-hayrât ve’l-hasenât ve râgıbetü’s-sadakāt ve’l-meberrât aliyyetü’z-zât safiyyetü’s-sıfât zâtü’l-ulâ ve’s-saâdât
ümmü’l-mü’minîne ve’l-mü’minât bâisetü hâze’l-kitâb
[7a] i’l-müstetâb devletlü inâyetlü merhametlü cenâb-ı
Hazret-i Mihrişah Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- efendimiz
hazretleri dahi saâdet-i ilhâm-ı ilâhi ve müsâadet-i in‘âm-ı
nâ-mütenâhî ile ol vâhib-i bîçun hazretlerinin ون
َ ُِين ُي ْن ِفق
َ الَّذ
َ
َ
ً
ً
ار سِ ّرا َو َع َل ِن َية َف َل ُه ْم أجْ ُر ُه ْم عِ ْندَ َرب ِِّه ْم َو َل َخ ْوفٌ َع َلي ِْه ْم
ِ أ ْم َوا َل ُه ْم ِباللي ِْل َوال َّن َه
15
ون
َ  َو َل ُه ْم َيحْ َز ُنâyet-i kerîmesinin fehvâ-yı saâdet-intimâsı
da‘vetine icâbet ve Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi muhterem
-sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem- hazretlerinin اذا مات ابن آدم
انقطع عمله ال عن ثلث علم ينتفع به ولد صالح يدعو له وصدقة جارية
بين يديه
14
15

Kur’ân, Kasas, 68.
Kur’ân, Bakara, 274.
7a - 6b
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[7b] Hadîs-i şerîfinin mazmûn-ı münîfi işâretine mütâbaat
buyurup ber-vech-i âti hayrât-ı bâkıye ve hasenât-ı câriye
inşâsına irâde-i aliyyeleri tealluk etmekden nâşî; Müşârun
ileyhâ Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin Kethûdâ-yı âlîkadrleri ve vakf-ı şerîflerinin bi’l-meşrûta kaymakam-ı mütevellîleri umdetü’l-eâzım ve’l-eâlî müstecmiu
cemîu’l-mehâmid ve’l-meâlî zü’l-kadri’r-refî‘ ve’l-câhi’lmenî‘ saâdetlü semâhatlü atûfetlü Yusuf Ağa Hazretlerinin
kethudâları ve taraf-ı bâhiru’ş-şereflerinden vekîl-i müseccel-i şer‘îleri
[8a] izzetlü Ahmed Efendi b. Hasan Efendi, Mahmiyye-i
İslambol’da Sultan Selim câmi‘-i şerîfi kurbunda Koğacı
Dede mahallesinde vâkı‘ bu fakīrin duâhânemizde ve zeyl-i
kitâbda mektûbü’l-esâmî bî-garaz müslimîn huzûrlarında akd-i meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedî ve bast-ı seccâde-i
hükûmet-i Muhammedî, Ve vakf-ı şerîf-i âtiyyetü’t-tefâsîle
li ecli’t-tescîl ve li itmâmi’t-tekmîl mütevellî nasb ve ta‘yîn
olunan fahru’l-müderrisîni’l-kirâm fazîletlü Mehmed İsmet Efendi b. Hayrullah Efendi mahzarında, Bi’l-vekâle
ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı
8a - 7b

[8b] sahîh-i mer‘î edüp, Müvekkile-i vâkıfe-i müşârun
ileyhâ hazretleri bundan akdem işbu yedimde olan kitâb-ı
mücelled ve derûnunda mastûr ve muharrer ve tevârîh-ı
muhtelife ile müteverriha müteaddid vakfiyye-i ma‘mûlün bihâları nâtıka olduğu üzere emlâk ve emvâl ve eşyâ
ve nukūd-ı mevcûdelerini vakf-ı sahîh-i şer‘î-i müebbed ve
habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled ile vakf ve habs buyurup
her birini vech-i lâyıkı ve nehc-i şer‘î üzre teslîm ile’l-mütevellî ve zikr-i te’bîd birle tescîl-i şer‘î etdirüp ve vakf-ı
mezbûrlarının tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîrini
[9a] merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ kendi yed-i
aliyye ve meşiyyet-i seniyyelerinde ibkā buyurup tertîb-i
masârıf ve tahsîs-i vezâyif ve ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i
kuyûd bast buyurmuşlar idi. Lâkin müvekkile-i vâkıfe-i
müşârun ileyhâ hazretleri bu def ‘a dahi vakf-ı mezbûrlarının îrâdını teksîr ve vezâifini tevfîr murâd-ı aliyyeleri
olduğuna binâen vakf-ı câi’z-zikrin sudûruna değin; Yedlerinde mülk ve hakları olup medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri -radiye anhü Rabbühü’l-Bârî-de kâin Câmi‘-i
Kebîr’in derûnunda ve cânib-i yesârında müceddeden binâ
buyurdukları

9a - 8b
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[9b] iki aded kebîr revzeneler16 derûnlarında kâin kitâbhânelere hasbeten lillâhi teâlâ ve hasenen li merdâti rûh-ı
Rasûlihi’l-muallâ vaz‘ buyurdukları ber-mûceb-i defter-i
müfredât iki yüz kırk yedi cild mesâhif ve cemî‘-i fünûndan kütüb-i nefîse-i mütenevvia-i mevcûde-i ma‘lûmelerini ve yine vakf-ı şerîfleri arsası üzerine bu def ‘a müceddeden binâ ve ihyâ ile yedlerinde mülk ve hakları olup yine
mahall-i mezkûrde türbe-i şerîfeleri mukābelesinde vâkı‘
ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât ahşabdan bir bâb mekteb-i şerîf ve tahtında vâkı‘ bir bâb çeşme-i latîflerini ve yine
bu def ‘a müceddeden
[10a] ahşabdan kendü mallarıyla binâ buyurmalarıyla silk-i
mülk-i sahîhlerinde münselik mülkleri olup üç nefer türbedâr efendilere ve mekteb-i şerîfin muallimi efendiye süknâsını şart u ta‘yîn buyurdukları yine mekteb-i şerîf-i mezkûr
kurbunda vâkı‘ her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât
dört bâb mülk menzilleri ve yine vilâyet-i Anadolu’da medîne-i İznikmid’e tâbi‘ Saraylı nâm karye sükkânından Hacı
Paşa demekle arîf sipâhi el-Hâc Mustafa Ağa b. el-Hâc Süleyman nâm kimesneden semen-i ma‘lûm mukābili iştirâ
buyurup muaccele-i ma‘lûme ve yevmî

10a - 9b

[10b] on akçe müeccele ile yine mezbûr el-Hâc Mustafa
Ağa’ya vakf-ı şerîfleri akārâtından olmak üzre bâ temessük îcâr buyurdukları, Yine mârru’z-zikr Saraylı karyesi
taprağında vâkı‘ Kazıklı çiftliği demekle arîf bir tarafdan
Üveys Pınarı deresi ve bir tarafdan Kara Ahmed oğlu Ali
tarlası ve bir tarafdan Hisar-ı Sağīr karyesine giden tarîk ve
bir tarafdan Kara Mustafa tarlası ve bir tarafdan Yeniköylü
oğlu zimmî ve bir tarafdan müteveffâ Hacı Çelebi Ağa’nın
oğulları tarlası ve bir tarafdan yine mezbûr el-Hâc Mustafa
Ağa’nın mülk bağları ile
[11a] mahdûd iki bâb oda ve iki sığır damı ve bir samanhâne ve bir göz su değirmeni ve yine çiftlik-i mezkûrun Kazıklı yalısında vâkı‘ iskeleleri kurbunda kâin fevkānî soğan
mahzeni ve tahtı kömür mahzeni olan iki kat mülk mahzen ve yine Kazıklı yalısında vâkı‘ bir tarafdan yine mezbûr
el-Hâc Mustafa Ağa’nın mülkü olan nalband dükkânı ve
bir tarafdan leb-i deryâ ve tarafeyni tarîk-ı âm ile mahdûd
ma‘lûmü’l-müştemilât bir bâb kahvehâne ve iskeleyi müştemil bir bâb çiftlik ta‘bîr olunur kebîr menzillerini ve yine
ber-mûceb-i huccet-i şer‘ıyye yedlerinde mülk
16

Revzene: Pencere.
11a - 10b
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[11b] ve hakları olup muaccele-i ma‘lûme ve senevî yetmiş
beş guruş müeccele ile vakf-ı şerîfleri akārâtından olmak
üzere ber-mûceb-i temessük ma‘lûmü’l-esâmî dört nefer
zimmîlere îcâr buyurdukları mahmiyye-i İslambol’da Destereciler kurbunda Parmak Kapı civârında kâin mâ‘lûmetü’l-hudûd dört bâb oda ve müştemilât-ı sâireyi hâvî bir bâb
löğüncü17 kârhânesi derûnunda mevcûde ve beyne’l-esnaf
löğüncü gediği ta‘bîr olunur ber-mûceb-i defter-i müfredât
âlât-ı lâzıme-i ma‘lûme-i mevcûdelerini ve yine ber-mûceb-i huccet-i şer‘ıyye yedlerinde şirâen mülk
[12a] ve hakları olup vakf-ı şerîfleri akārâtından olmak
üzere icâreteyn-i ma‘lûmeteyn ile ma‘lûmü’l-esâmî kimesnelere bâ-temessük îcâr buyurdukları mahmiyye-i
mezbûrede Eminönü nâm mahalde kâin her biri ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât iki bâb sebzeci dükkânları derûnlarında mevcûde ve beyne’l-hıref sebzeci gediği
ta‘bîr olunur ber-mûceb-i defter-i müfredât âlât-ı lâzime-i
ma‘lûme-i mevcûdelerini ve yine vâkıfe-i müşârun ileyhâ
hazretlerinin vakf-ı şerîfleri akārâtından vilâyet-i Rumeli›de Çekmece-i Kebîr ve Terkos civârında kâin Kapadık ve
Taşağıl

12a - 11b

[12b] ve Çanakcı ve Deli Yunus ve Terkos çiftlikleri dimekle arîf beş kıt‘a çiftliklere bundan akdem reâyâ iskânıyla
mezbûrlara ecnâs-ı zehâir ve envâ‘-ı hayvanât ve eşya-yı
ma‘lûme reâyâ-yı mezkûrûna bey‘ ve i‘tâ ve semenleri te’cîlen edâ olunmak üzre yedlerinde ibkā ve çiftlikân-ı mezbûrâna vaz‘ olunmuşdu. Lâkin çiftlikân-ı mezkûrândan
ancak Kapadık çiftliğinin reâyâsı firâr ve perâkende ve
perîşân olduğu ecilden mârru’z-zikr Kapadık çiftliği reâyasının yedlerinde olan hayvanât ve eşyâ-yı sâire yine semen-i ma‘lûme-i mukaddemleri mukābelesinde
[13a] ma‘rifet-i şer‘le yedlerinden iştirâ ve nez‘ ve istirdâdına bu def ‘a yine zikri mürûr eden Kapadık çiftliğine vaz‘
buyurdukları ber-mûceb-i defter-i müfredât hubûbât ve
ecnâs-ı zehâir ve hayvanât ve bi’l-cümle mefrûşât ve âlât-ı
çift ve eşyâ-yı sâire-i ma‘lûme-i mevcûdelerini ve yine işbu
yedimde olan mülknâme-i hümâyûn ve iki kıt‘a temessük
mantûklarınca arsaları Sultan Bayezid-i Veli vakfına senevî
üç bin akçe mukātaa-i zemîn ile tasarruflarında ve üzerlerinde olan bi’l-cümle ebniye ve eşcâr-ı kürûmları müvekkilem müşârun ileyhâ
Löğün: Kireç, pamuk, yumurta karışımından dövülerek elde edilen
bir çeşit yapıştırıcı.

17

13a - 12b
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[13b] Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin silk-i
mülklerinde münselik mülkleri olup Vilâyet-i Rumeli’nde
Terkos nâhiyesine tâbi‘ yine müvekkilem müşârun ileyhâ
hazretlerinin vakf-ı şerîfleri mülhakātından Flibos çiftliği
civârında kâin çiftlik-i mezkûra tebeıyyet ile tasarruf oluna
gelen arsalardan olup; Azadlı karyesi kurbunda vâkı‘ Çadır
tarla demekle ma‘rûf nâm mahalde kâin bir tarafdan Meymun dereden çıkan yol ile tarîk-ı caddeden Tatarcık mer‘ası
sınırından Yedikumlar ta‘bîr olunur mahal ve andan Sepet
[14a] oğlu tarlasına ve andan Murad Dere başına ve Arnavut Hüseyin›in meşeli tarlası ve andan Penayot zimmî tarlası ve Nano zimmî tarlasıyla mahdûd sâlifü’z-zikr Meymun
dereye varınca ma‘lûmü’l-mikdâr mahal, ve yine Meymun
dere başında bir tarafı Nano zimmî tarlası ve bir tarafı mer‘a
ve bir tarafı araba yolu ve bir tarafı Çadır tarla ile mahdûd
tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine Meymun dere derûnunda kâin Eğri Tarla dinmekle arîf bir tarafı
Koko zimmî tarlası ve bir tarafı Çolak Tanaş tarlası ve bir
tarafı Meymun dere
[14b] derûnundan çıkan tarîk ve tarîk-ı âm ile mahdûd
tahmînen on keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine bir tarafı Mustafa Efendi tarlası ve bir tarafı Ergiri zimmî tarlası
ve iki tarafı Buzağılık ile mahdûd Fındıklı Tarla demekle
arîf tahmînen on iki keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
Meymun derenin alt başında vâkı‘ bir tarafı Molla Yakub
tarlası ve bir tarafı Nano zimmî tarlası ve bir tarafı Meymun
dereden gelen mâ’-i cârî ve bir tarafı Kara Tarla ve bir tarafı
Mirahor pınarı ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine

14a - 13b

[15a] Fordine nâm mahalde vâkı‘ bir tarafı Mustafa Efendi
tarlası ve bir tarafı Ebû Bekir Beşe tarlası ve bir tarafı Penayot zimmî tarlası ve bir tarafı mîrî çayır ile mahdûd tahmînen on dört keyl tohum istîâb eder bir kıt‘a mahal, ve yine
Sazlı Bayırı karşısında kâin bir tarafı Molla Yakub tarlası ve
bir tarafı Daşino zimmî tarlası ve bir tarafı Nano zimmî tarlası ve bir tarafı pınar ile mahdûd tahmînen kırk beş keyl
tohum istîâb mahal, ve yine mahall-i merkūmede vâkı‘ bir
tarafı camus mandırası yeri ve bir tarafı Kara Tarla ve bir
tarafı mîrî çayırı

15a - 14b
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[15b] ve bir tarafı pınar ile mahdûd tahmînen yirmi keyl
tohum istîâb eder mahal, ve yine Tepeli Pınar nâm mahalde etrâf-ı erbaası Arnavut Hüseyin tarlası ve kayalık ve mîrî
çayırı ve tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen sekiz keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Hüseyin Dayı tarlası ve zâviye tarlası ve Uzun İbrahim tarlası ve mîrî çayırı
ve tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen sekiz keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine Telli Pınarı tahtında etrâf-ı erbaası Derebaşı Çiftliği tarlası ve Kotraniye suyu ve mîrî çayırı
[16a] ve taşlık ile mahdûd tahmînen elli keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine bir tarafı Komoni zimmî tarlası ve üç
tarafı vakf tarlası ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Nano zimmî tarlaları ve mîrî çayırı ve Kotraniye suyu ile mahdûd tahmînen
on sekiz keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Derebaşı çiftliği tarlası ve Nano zimmî ve Bordaklık ile
mahdûd tahmînen üç yüz keyl tohum istîâb eder mahal, ve
yine çayır kenarında vâkı‘ etrâf-ı erbaası merkūm Mehmed
Arif Efendi tarlaları
[16b] ve Nano zimmî tarlası ve çayır ile mahdûd tahmînen
sekiz keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine Sakızağacı’nda
kâin etrâf-ı erbaası taşlık ve çalılık ile mahdûd tahmînen
on keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası
Uzun İbrahim tarlaları ve zâviye tarlası ve mer‘a ile mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
Fındıklık nâm mahalde dere derûnunda etrâf-ı erbaası zâviye tarlası ve mer‘a ve kayalık ile mahdûd tahmînen otuz
keyl istîâb eder mahal, ve yine ve etrâf-ı erbaası Arnavut
Hüseyin tarlası ve mer‘a ve tarîk-ı

16a - 15b

[17a] âm ile mahdûd tahmînen yirmi beş keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine Ayazma nâm mahalde kâin etrâf-ı erbaası zâviye tarlaları ve Nano zimmî tarlası ve tarîk-ı âm ile
mahdûd yirmi beş keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
Murad Dere üzerinde etrâf-ı erbaası Sepet oğlu tarlası ve
Kürd Osman tarlası ve Nano zimmî tarlası ve Yorez Yeri ile
mahdûd tekne tarla demekle ma‘rûf tahmînen yirmi keyl
tohum istîâb eder mahal, ve yine Ayayorgi karyesi sınırıyla
tarîk-ı caddede etrâf-ı erbaası Penayot zimmî tarlası ve Komini zimmî tarlası

17a - 16b
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[17b] ve Ayayorgi karyesine gidecek tarîk ve Bortarlık Tarîk
ta‘bîr olunur tarîk ile mahdûd tahmînen on iki keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine Sıtma ayazmasında kâin etrâf-ı
erbaası Komini zimmî tarlası ve Dimitraki tarlası ve cibâl ile
mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder mahal, ve
yine Çakmaklı tarla karşısında kâin etrâf-ı erbaası merkūm
Arif Efendi tarlası ve Bortarlığa giden tarîk ve mer‘a ve dere
ile mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder mahal,
ve yine etrâf-ı erbaası karye-i mezbûr mer‘ası
[18a] ve İsparivan’a giden tarîk ve Arnavut Hüseyin tarlası
ve Nano zimmî tarlası ile mahdûd Havuzlu tarla demekle
ma‘rûf tahmînen kırk keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
etrâf-ı erbaası karye-i mezbûre mer‘ası ve merkūm Arif
Efendi tarlası ve Sepet oğlu tarlaları ile mahdûd tahmînen
kırk keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası
Dişbudak çayırı ve dere ve Arnavut Hüseyin tarlası ve Nano
zimmî tarlasıyla mahdûd tahmînen otuz keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası dere ve sağīr in ve Arnavut Hüseyin tarlası
[18b] ve Nano zimmî tarlası ile mahdûd on keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Sepet oğlu tarlası ve Nano zimmî tarlalarıyla Bodokluk mer‘a ile mahdûd
Metres tarla demekle ma‘rûf tahmînen altmış keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Sepet oğlu tarlası
ve zâviye tarlası ve Arnavut Hüseyin tarlası ve Nano zimmî
tarlasıyla mahdûd Kazgan tarla demekle ma‘rûf tahmînen
kırk keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası
Ispartuvan’a giden tarîk-ı âm ve Arnavut Hüseyin

18a - 17b

[19a] tarlası ve Nano zimmî tarlasıyla mahdûd tahmînen
otuz keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası
Derebaşı çiftliği tarlası ve Yarım Bergos’dan gelen sırt yolu
ve mer‘a ile mahdûd tahmînen elli keyl tohum istîâb eder
mahal, ve yine Isparivan yolu ve merkūm Arif Efendi tarlası
ve Nano zimmî tarlalarıyla mahdûd Savat tarlası demekle
ma‘rûf tahmînen on beş keyl tohum istîâb eder mahal, ve
yine etrâf-ı erbaası Arnavut Hüseyin tarlası ve Nano zimmî
tarlaları ve Isparivan geçesi tarîk ile mahdûd

19a - 18b

325

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[19b] ve birbirine muttasıl otuz beş keyl tohum istîâb eder
iki kıt‘a mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Gece yolu ve Zâviye
tarlası ve Kuşkaya ve Murad deresiyle gelen mâ’-i cârî ile
müntehî Uzun İbrahim tarlasıyla mahdûd tahmînen kırk
keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Yılanlı
tarla ve Zâviye tarlası ve mîrî çayırı ve Arnavut Hüseyin
tarlası ile mahdûd Çayır tarla demekle arîf tahmînen elli
keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine bir tarafdan sırta giden tarîk ve ba‘zan Uzun İbrahim ve ba‘zan Arnavut Hüseyin
[20a] ve ba‘zan zâviye ve ba‘zan Dulkarı tarlası ve bir tarafdan Fındıklık tarla ve kayalık ve budaklık ve tarîk-ı âm
ile mahdûd Nano zimmî tarlasına müntehî Kara tarla demekle ma‘rûf tahmînen üç yüz keyl tohum istîâb eder hâlî
mahal, ve yine Kanaracı yolunun etrâf-ı erbaası Derebaşı
çiftliği tarlası ve Yarım Bergos mer‘ası ve Hasan oğlu deresi
ve tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen kırk keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası zâviye tarlası ve cibâl ve
Sepet oğlu tarlasıyla mahdûd tahmînen
[20b] kırk keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine İkitelli
karyesi tarîkında etrâf-ı erbaası Nişantaşı ile İkitelli hudûdu ve Nano zimmî ve mer‘a ile mahdûd tahmînen on keyl
tohum istîâb eder mahal, ve yine Deveci ayazması nâm
mahalde kâin etrâf-ı erbaası Sepet oğlu tarlası ve cibâl ve
İkitelli’den Ayayorgi karyesine giden tarîk-ı caddeyle mahdûd tahmînen on keyl istîâb eder mahal. ve yine etrâf-ı erbaası cibâl ve Ayayorgili Penayot zimmî tarlası ve tarîk-ı
cadde ile mahdûd tahmînen on beş keyl

20a - 19b

[21a] tohum istîâb eder mahal, ve yine Ayayorgi karyesi
hudûdu dâhilinde etrâf-ı erbaası Daşko zimmî bağı ve Kel
Nikola zimmî bağı ve Arslan zimmî bağı ve Azadlı karyesine giden tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen iki dönüm
mikdârı kürûmî mülk bağ, ve yine etrâf-ı erbaası Mehmed
Arif Efendi tarlası ve Sepet oğlu tarlası ve dere ile mahdûd
tahmînen on keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı
erbaası Arif Efendi tarlası ve mîrî çayırı ve Nişantaşı ve İsparkovan geçesi tarîk ve tarîk-ı âm ile

21a - 20b
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[21b] mahdûd tahmînen elli keyl tohum istîâb eder mahal,
ve yine etrâf-ı erbaası Arif Efendi tarlası ve Dulkarı tarlası ve Karatarla ve mîrî çayırı ile mahdûd tahmînen on keyl
tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Arif Efendi tarlası ve Uzun İbrahim tarlası ve mîrî çayırı ve Fındıklı
dere ile mahdûd tahmînen on keyl tohum istîâb eder mahal,
ve yine etrâf-ı erbaası Nano zimmî tarlası ve Dere karyesi ve
mer‘ası ve mîrî çayırı ile mahdûd tahmînen beş keyl tohum
istîâb eder mahal,
[22a] ve yine beynehümâsından mâ’-i cârî cereyân eden
etrâf-ı erbaası Arif Efendi ve bayır ile mahdûd her biri üçer
keyl tohum istîâb eder iki kıt‘a mahal, ve yine Havuzludere
başında kâin etrâf-ı erbaası Derebaşı çiftliği tarlası ve Buzağılık ve Esparivan geçesine giden tarîk-ı âm ile mahdûd
tahmînen yirmi beş keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
mahall-i mezkûrda etrâf-ı erbaası Derebaşı çiftliği tarlası
ve bayır ve dere ve Esparivan geçesine giden tarîk-ı âm ile
mahdûd tahmînen on beş
[22b] keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası
cibâl ile Bortarlık nâm mahalde kâin Çukurtarla demekle arîf tahmînen on keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine
etrâf-ı erbaası cisr ve dere ve Azadlı karyesinden gelen Kanaracı yolu ve mer‘a ile mahdûd tahmînen on beş keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine Hasan oğlu deresi karşısında
etrâf-ı erbaası mer‘a ve taşlık ile mahdûd tahmînen sekiz
keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine etrâf-ı erbaası Arif
Efendi tarlası ve Kanaracı yolu ve cibâl ile

22a - 21b

[23a] mahdûd tahmînen otuz keyl tohum istîâb eder mahal,
ve yine İkitelli karyesi hudûdunda Hamam tarla demekle
arîf etrâf-ı erbaası ayazma ve dere ve cibâl ve tarîk-ı âm ile
mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder mahal, ve
yine bir tarafdan dere ve iki tarafdan mer‘a ve bir tarafdan
İkitelli karyesine giden tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen iki
keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine Sipahi yokuşunda
vâkı‘ etrâf-ı erbaası Feyzullah Molla tarlası ve mer‘a ve Kürd
Osman tarlası ve tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen yedi keyl
tohum istîâb eder mahal,

23a - 22b
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[23b] ve yine Koru deresinde vâkı‘ etrâf-ı erbaası dere ve
mer‘a ve tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen üç keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine Bağlar yolunda etrâf-ı erbaası
Sepet oğlu tarlası ve Emine Hatun tarlası ve dere ve tarîk-ı
âm ile mahdûd tahmînen iki keyl tohum istîâb eder mahal,
ve yine Murad deresinde vâkı‘ etrâf-ı erbaası dere ve celeb
tarîkıyla mahdûd tahmînen yirmi keyl tohum istîâb eder
mahal, ve yine Giceyeri nâm mahalde vâkı‘ etrâf-ı erbaası
Salih Beşe tarlası ve Arnavut Hüseyin tarlası ve Türk İsmail
tarlası
[24a] ve Dingil Hüseyin tarlası ile mahdûd tahmînen iki
keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine bir tarafdan Targil
Hüseyin menzili ve bir tarafdan Arakil Usta menzili ve tarafeyni tarîk-ı âm ile mahdûd tahmînen bin zirâ‘ arsa, ve
karye-i mezkûre mer‘asında on iki hisse i‘tibârıyla menzil-i
mezkûra tâbi‘ nısf hisse çayır. ve yine Azadlı bağlarında
vâkı‘ bir tarafdan Sepet oğlu bağı ve bir tarafı dere ve bir
tarafı yine Sepet oğlu tarlası ve bir tarafdan tarîk-ı âm ile
mahdûd tahmînen bir buçuk dönüm mikdârı bir kıt‘a bağ,
ve yine mezkûr bağlar cânibinde vâkı‘
24a - 23b

[24b] bir tarafdan dere ve bir tarafı Dingil Hüseyin tarlası
ve bir tarafı Sepet oğlu ve bir tarafı tarîk-ı âm ile mahdûd
tahmînen bir keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine mârru’z-zikr Bağlar deresinde vâkı‘ bir tarafı Kürd Osman tarlası ve bir tarafı Dingil Hüseyin tarlası ve bir tarafı dere ve
bir tarafı çayır ile mahdûd tahmînen iki keyl tohum istîâb
eder mahal, ve yine Sipahi depesinde vâkı‘ bir tarafdan
Nano zimmî tarlası ve bir tarafdan Kürd Osman tarlası
ve tarafeyni Orçak ilâ mahdûd tahmînen dört keyl tohum
istîâb eder mahal, ve yine Sakız
[25a]ağacı’nda vâkı‘ bir tarafı Hekimbaşı tarlası ve bir tarafı Nano zimmî tarlası ve bir tarafı Orçak ve bir tarafı Nano
tarlasıyla mahdûd tahmînen iki keyl tohum istîâb eder mahal, ve yine Ayayorgi yolunda vâkı‘ tarafeyni Nano zimmî
tarlası ve bir tarafı Kürd Osman tarlası ve bir tarafı tarîk-ı
âm ile mahdûd derûnunda iki aded ceviz ağacını müştemil
Özlütarla demekle arîf tahmînen üç keyl tohum istîâb eder
mahal, ve yine Esparivan yolunda vâkı‘ bir tarafı Arnavut
Hüseyin tarlası ve bir tarafı Nano zimmî tarlası ve bir tarafı
mukaddeman Hakim

25a - 24b
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[25b] tasarrufunda olan tarla ve bir tarafı tarîk-ı âm ile
mahdûd tahmînen on beş keyl tohum istîâb eder mahal, ve
yine Kuşkaya nâm mahalde vâkı‘ bir tarafı Nano zimmînin
Nişantaşı tarlası ve bir tarafı Esparivan cânibine giden yol
ve bir tarafı Uzun İbrahim tarlası ve bir tarafı Kuşkaya ile
mahdûd tahmînen dört keyl tohum istîâb eder mahal, Ve
yine Cevizli dere başında vâkı‘ bir tarafı Esparivan cânibine
giden tarîk ve bir tarafı Halim Ağa tarlası ve bir bir tarafı
Derebaşı çiftliği tarlası ve bir tarafı dere ile mahdûd tahmînen on beş keyl tohum istîâb
[26a] eder mahal, ve yine fi’l-asl Hekimbaşı çiftliğinin
bağçesi olup bir tarafı Baruthâne kulesi ve bir tarafı Nano
zimmî tarlası ve bir tarafı yine Nano zimmî tarlası ve bir
tarafı depe ve bir tarafı yine Nano zimmî çayırı ve bir tarafı Dişbudak çayırı ve bir tarafı zâviye bağçesi ile mahdûd
tahmînen on dönüm mikdârı eşcâr-ı müsmireyi müştemil
bir kıt‘a bağçe, ve yine Karşı yakası sırt yolundan Nişantaşı’na çıkınca[ya] kadar ve bir tarafı Südcü yolu Ayayorgi’den
Kefere maşatlığına andan Dilkö pınarına andan büyük vakf
çayırına inince ve bir tarafı dere ve bir tarafı

26a - 25b

[26b] İnler suyundan Kanara yoluyla Gölbaşı’nın suyuna
varınca işbu hudûd ile mahdûd gece i‘tibâr ve çayırlı olduğu
arâzi ve mer‘a ve boz hâlî mahal, Ki ber-mûceb-i defter-i
müfredât min haysü’l-mecmû‘ yetmiş dört kıt‘a mahallerin hâlî mahallerini kadîmi üzere zirâat ve hırâset olunmak
üzere mârru’z-zikr Flibos çiftliğine zam ve ilhâk buyurup
mahall-i mezkûrenin üzerlerinde olan bi’l-cümle ebniye
ve eşcâr ve kürûm ve âlât-i çift ve eşyâ-yı sâire-i ma‘lûme-i
mevcûdelerini hasbeten lillâhi teâlâ ve taleben li merdâti
rûh-ı Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i şer‘î-i müebbed ve
habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled
[27a] ile vakf ve habs buyurup, Şol vechile müceddeden
ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyururlar ki: Çiftlik-i
mezkûr cânib-i vakfdan senevî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i
sahîha-i şer‘ıyye ile ve dekâkîn-i mezkûre gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzımeleri ber-vech-i muharrer icâreteyn-i misliyyeteyn ile tâlibine îcâr olunup beher sene hâsıl olan galleleri vakf-ı evvelleri18 îrâdına zam ve ilhâk oluna. ve yine şol
vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: kütübhâne-i mezkûra
yevm-i Cum‘a’dan mâadâ beher yevm tulû‘-ı şemsden vakt-i
asra değin küşâde
18

Metinde “edilleri” şeklindedir.
27a - 26b
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[27b] olunup kütübhâne-i mezkûreden taşraya varak-ı
vâhid ihrâc olunmamak üzere derûn-ı kütübhânede olan
kütüb-i nefîse mütâlaa ve istinsah içün talebeye ihrâc ve
yine mahalline vaz‘ olunmak üzere kütübhâne-i mezkûrede ulemâdan bir kimesne hâfız-ı kütüb-i evvel olup ba‘de
edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî kırk akçe
vazîfe ve imâret-i âmirelerinden beher yevm iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. ve yine kütübhâne-i mezkûrede fudalâdan bir kimesne dahi hâfız-ı kütüb-i sânî olup ol
dâhi ba‘de edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî
otuz
[28a] beş akçe vazîfe ve imâret-i âmirelerinden dahi beher
yevm iki mükemmel taâma mutasarrıf ola. Ve bi irâdetillâhi teâlâ hall-i ilâhi vukūuyla hâfız-ı kütüb-i evvel irtihâl-i
dâr-ı bekā eyledikde sânî-i evvel olup yerine bir âhar efendi
hâfız-ı kütüb-i sânî ola. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn
buyurur ki: Mücevvid ve mürettil bir zât-ı sütûde-sıfât kimesne mekteb-i şerîf-i mezkûrda muallim-i sıbyân olup
ba‘de edâi’l-hizme vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî kırk
akçe vazîfe ve imâret-i âmirelerinden yevmî iki mükemmel
taâma mutasarrıf olup menzil-i mezkûrda dahi meşrûtiyyet üzere sâkin ve mutasarrıf ola ve yine evsâf-ı mezkûre ile
mevsûf bir kimesne dahi

28a - 27b

[28b] halîfe-i mekteb olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme vakf-ı
şerîfleri gallâtından yevmî yirmi akçe vazîfe ve imâret-i
âmirelerinden dahi iki mükemmel taâma mutasarrıf olup
ve yine hattâtînden bir kimesne mekteb-i şerîf-i mezkûrda
hâce-i meşk olup ol dahi ba‘de edâi’l-hizme yevmî on akçe
vazîfe ve bir mükemmel taâma mutasarrıf ola ve yine hizmetinde mukīm bir kimesne dahi mekteb-i şerîf-i mezkûrede yevmî beş akçe vazîfe ile bevvâb-ı mekteb ve yevmî
beş akçe vazîfe ile mustahfız-ı tas-ı çeşme-i mekteb ve
yevmî beş akçe vazîfe ile ferrâş-ı mekteb ve yevmî
[29a] beş akçe vazîfe ile Eyyüb câmii derûnunda kâin sedd-i
saâdetin etrâf-ı erbaasında olan çeşmelerin taskeşi olup
cihât-ı mezkûrenin mecmûu bevvâb-ı mektebe meşrûta
olmak üzere ol dahi vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî yirmi
akçe vazîfeye mutasarrıf ola. Ve mekteb-i şerîf-i mezkûrede teallüm-i Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân eden sıbyânândan kırk
nefer sıbyânın her birine vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî
ikişer akçe vazîfe ve imâret-i âmirelerinden dahi her biri
yevmî nısf taâma mutasarrıf ola. Ve beher sene Şa‘bân-ı
şerîf mâhı dühûlünde
29a 28b
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[29b] mekteb-i şerîf-i mezkûrda ta‘lîm-i Kur’ân-ı Azîmü’ş-şân eden sıbyânândan mârru’z-zikr kırk nefer sıbyândan her birine vakf-ı şerîfleri gallâtından birer kapama ve
birer entarî ve birer dizlik ve birer fes ve birer kuşak ve birer
çift mest papuş iştirâ ve her birine ilbâs olunup beherine beşer pâre dahi na‘lça bahâ verile. ve mekteb-i şerîf-i mezkûrede mârru’z-zikr kırk neferden ziyâde bulunan sıbyânâtın
her birine yirmişer pâre verile. Ve yine vakf-ı şerîfleri gallâtından muallim-i sıbyâna on beş guruş ve halîfe-i mektebe
on guruş ve bevvâba on guruş
[30a] kapama-bahâ verile. Ve yine vakf-ı şerîfleri gallâtından mekteb-i şerîf-i mezkûr içün senevî elli guruş seyir-bahâ ve elli guruş kömür-bahâ ve on guruş desti ve bardak ve çarub-bahâ verile. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn
buyururlar ki: Mârru’z-zikr üç bâb menâzilde dahi üç nefer
türbedâr efendilerden her biri meşrûtiyyet üzere sâkin ve
mutasarrıf olalar. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: İmâret-i âmirelerinin mukaddem ta‘yîn olunan zehâyiri vakf-ı şerîfleri hademesinin taâmlarına vefâ etmemekle
yine vakf-ı şerîfleri gallâtından

30a - 29b

[30b] mukaddem ta‘yîn olunan: yevmî on iki keyl dakīk-ı
has üzerine yevmî üç keyl dakīk-ı has, ve pilav için alınan
yetmiş yedi buçuk vukıyye erz-i Mısrî üzerine yevmî on dokuz vukıyye, ve yüz elli dirhem erz-i Mısrî ve zerde içün
alınan yevmî yirmi sekiz buçuk vukıyye erz-i Mısrî üzerine
yevmî yedi vukıyye ve elli dirhem erz-i Mısrî, ve pilav-zerde
için alınan yevmî on altı buçuk vukıyye revgan-ı sâde üzerine yevmî dört vukıyye, ve elli dirhem revgan-ı sâde ve zerde
için alınan yevmî kırk dört buçuk vukıyye asel-i musaffâ
üzerine yevmî on bir vukıyye, ve elli dirhem asel
[31a] ve pilav içün alınan yevmî dört buçuk vukıyye nohud
üzerine yevmî bir vukıyye, ve elli dirhem nohud ve zerde
içün alınan yevmî yüz elli dirhem za‘ferân üzerine yevmî
otuz yedi buçuk dirhem za‘ferân, ve pilav içün alınan yevmî
on vukıyye lahm-ı ganem üzerine yevmî iki buçuk vukıyye
lahm-ı ganem, ve pilav-zerde içün alınan yevmî elli dirhem
fülfül üzerine yevmî on iki buçuk dirhem fülfül, ve şorba
için alınan yevmî yirmi altı buçuk vukıyye ezr-i Mısrî üzerine yevmî altı buçuk vukıyye, ve elli dirhem erz-i Mısrî ve
pirinç ve buğday şorbaları içün alınan yevmî üç vukıyye
revgan-ı sâde

31a - 30b
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[31b] üzerine yevmî üç yüz dirhem, revgan ve pilav içün
alınan yevmî üç vukıyye soğan üzerine yevmî üç yüz dirhem soğan, ve şorba içün alınan yevmî iki vukıyye nohud
üzerine yevmî nısıf vukıyye nohud, ve çorbalar içün alınan yevmî dokuz vukıyye lahm-ı ganem üzerine yevmî iki
vukıyye yüz dirhem lahm-ı ganem, ve şorba içün alınan
yevmî yirmi altı vukıyye hınta üzerine yevmî altı buçuk vukıyye hınta, iştirâ ve mukaddemâ ta‘yînâta zamla imâret-i
âmirelerinde tabh ve hademe ve fukarâya tevzî‘ ve taksîm
oluna. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn
[32a] buyururlar ki: İmâret-i âmirelerinde tabh olunan
taâmdan medîne-i Hazret-i Ebâ Eyyüb-i Ensâri’de vâkı‘
Şeyh Selâmi Efendi tekyesine yevmî altı mükemmel taâm,
Ve Alibey karyesinde vâkı‘ el-Hâc Nazif Efendi tekyesine
yevmî altı mükemmel taâm verile. Ve mahmiyye-i İslambol’da Deniz Abdal kurbunda vâkı‘ Şeyh Himmetzâde zâviyesine yevmî üç mükemmel taâm ve senevî yüz elli guruş
Mevlid-i şerîf masârıfı ve beher şehr yirmi beş guruş zâviyeye taâmiyye-i fukarâ verile. Ve yine mahmiyye-i mezbûrede Kapan-ı dakīk kurbunda vâkı‘
32a - 31b

[32b] Şâzelî es-Seyyid eş-Şeyh Ahmed Efendi zâviyesine
yevmî beş mükemmel taâm, Ve Alibey karyesinde Şâzelî
eş-Şeyh Abdullah Efendi zâviyesine yevmî üç mükemmel
taâm, Ve medîne-i Üsküdar’da Çinili Câmii kurbunda vâkı‘
Hacı Numan Bey’in Nakşibendiye zâviyesine yevmî beş
mükemmel taâm verile. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn
buyururlar ki: Havâss-ı refîa kazâsı muzâfâtından Bağçe
karyesinde müceddeden binâ ve ihyâsına muvaffak oldukları bend-i cedîdleri mâ’-i lezizinden; Mahmiyye-i İslambol’da Sarıgez kurbunda vâkı‘ Çatalçeşme dinmekle arîf
çeşmeye
[33a] bir masura mâ’-i lezîz icrâ olunup vakf-ı şerîfleri
gallâtından dahi çeşme-i mezkûrun taskeşine yevmî beş
akçe ve râh-ı âbîsine yevmî üç akçe vazîfe verile. Ve yine
bend-i cedîdleri mâ’-i lezîzden mahrûse-i Galata’ya muzâfa kasaba-i Fındıklı’da Selime Hatun mahallesinde vâkı‘
Kilârî Dildâde Usta rûhuyçün müceddeden binâ olunan
çeşme ile Yine civârında vâkı‘ Yusuf Ağa Çeşmesi demekle
arîf çeşme ki cem‘an iki aded çeşmelere birer masura mâ’-i
lezîz icrâ olunup vakf-ı şerîfleri gallâtından dahi çeşme-i
mezkûrların her biri içün yevmî beşer akçe taskeş vazîfesi
verile. Ve yine vâkıfe-i müşârun

33a - 32b
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[33b] ileyhâ hazretleri şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar
ki: Vakf-ı şerîfleri gallâtından beher sene nakl-i hümâyûn
vukūunda Harem-i hümâyûn ağalarının cümlesine gidiş
akçesi nâmıyla iki yüz elli guruş ve geliş akçesi nâmıyla iki
yüz elli guruş ki cem‘an beş yüz guruş ifrâz ve teslîm oluna. Ve yine vakf-ı şerîfleri gallâtından beher sene beş yüz
guruş ifrâz ve Surre-i hümâyûn emînleri yediyle Mekke-i
Mükerreme -şerrefehallâhü teâlâ ilâ yevmi’l-âhıra-ya irsâl
olunup Mekke-i Mükerreme fukarâsından ve müstahakkînden olan elli nefer kimesnelerden her birine otuz guruş
tevzî‘ ve taksîm oluna. Ve yine şol vechile şart
[34a] ve ta‘yîn buyururlar ki: Vakf-ı şerîfleri gallâtından
şol vechile beher sene bin beş yüz guruş bedel-i Hacc-ı
şerîf olmak üzere ifrâz olunup vakf-ı şerîfleri kaymakam-ı
mütevellîsi yediyle müstahakkīnden bir kimesneye def ‘ u
teslîm olunup ol dahi meblağ-ı mezbûru harc u sarfla vâkıfe-i müşârun ileyhânın rûhuyçün bir Hacc-ı şerîf edüp
hâsıl olan mesûbât-ı celîlesini rûh-ı şerîflerine ihdâ eyleye.
Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyurur ki: Huffâz ve kurrâdan bir zât-ı muhterem efendi haftada iki gün vâkıfe-i
müşârun ileyhânın türbe-i şerîfinde hâzırûn olan talebeye
Kur’ân-ı Azîm ve Furkān-ı Celîlü’ş-şân ta‘lîm

34a - 33b

[34b] eyleyüp hizmeti mukābelesinde vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî otuz akçe vazîfeye mutasarrıf olup imâret-i
âmirelerinden dahi yevmî iki mükemmel taâma mutasarrıf
ola. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Vakf-ı
şerîfleri gallâtından vilâyet-i Anadolu’da Denizli kazâsında
Kadı karyesinde vâkı‘ Kırcıtaş Mescidi demekle arîf mescid-i şerîfi hademesinin vazîfeleri olmamağla mescid-i
şerîf-i mezkûr hademesinin vazîfeleri olmak üzere senevî
kırk sekiz guruş ve şem‘-i revgan-bahâ olmak üzere senevî
on altı guruş ve revgan-ı zeyt bahâsı olmak üzere
[35a] senevî yirmi guruş ki cem‘an senevî seksen dört guruş irsâl oluna. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Hazret-i Ebâ Eyyüb Ensâri -aleyhi rahmetü’l-meliki’l-Bârî- câmi‘-i şerîfinin üç nefer imâmları olan efendiler
ve câmi‘-i mezkûrun sermüezzini olan efendiden her biri
vakf-ı şerîfleri gallâtından yevmî beşer akçe vazîfeye mutasarrıflar olup sermüezzin olan efendi câmi‘-i şerîf mahfilinde evkāt-ı hamse salâtı farzı akībinde üç Ihlâs ve bir
Fâtiha-i şerîfe kırâat edüp cümle cemâat-i müslimîn ile
sevâbını müşârun ileyhânın rûhuna ihdâ eyleye. Ve imâm

35a - 34b
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[35b] efendilerden her biri dahi beher yevm nevbetlerinde evkāt-ı hamse salâtı tekmîlinde Hazret-i Halid bin Ebâ
Eyyüb-i Ensâri -aleyhi rahmetü’l-Bârî- türbe-i şerîfleri revzenesi mukābilinde bi’l-cümle hâzırûn olan cemâat-ı müslimîn ile kāide-i kadîme-i mer‘ıyyeleri üzere eyledikleri duâları esnâsında vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretlerinin ism-i
şerîflerini yâd ve tizkâr ve rûh-ı şerîflerine Fâtiha ihdâ eyleyüp ba‘de edâi’l-hizme her biri vazîfe-i mezkûrelerine mutasarrıf olalar. Ve yine şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar
ki: Vakf-ı şerîfleri gallâtından İslambol’da Ayasofya-yı kebîr
câmi‘-i şerîfi
[36a] muarrifi olan efendiye yevmî yirmi akçe ve Sultan Bayezid-i Veli câmi‘-i şerîfi muarrifi olan efendiye yevmî on
akçe ve Ebu’l-Feth Sultan Mehmed câmi‘-i şerîfi muarrifi
olan efendiye yevmî on akçe ve Ebâ Eyyüb-i Ensâri câmi‘-i
şerîfi muarrifi olan efendiye yevmî on akçe vazîfe verilüp
anlar dahi câmi‘-i şerîf-i mezkûrlarda Cum‘a namazı akībinde vâkıfe-i müşârun ileyhâ hazretlerinin ism-i şerîflerini
yâd ve bi’l-cümle cemâat-ı müslimîn ile eyledikleri Fâtiha-i
şerîfenin mesûbât-ı celîlesinden vâkıfe-i müşârun ileyhâ
hazretlerini hissemend edip bu hizmeti celîleleri mukābelesinde her biri

36a - 35b

[36b] vazîfe-i mezkûrelerine mutasarrıf olalar. Ve yine şol
vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki: Vakf-ı şerîfleri gallâtından beher sene iki vukıyye ûd-ı hâlis ve bir şemâme-anber
iştirâ ve sakabaşılara teslîm birle Medîne-i münevvere -nevverehallâhü teâlâ ilâ yevmi’l-âhira-ya irsâl olunup Ravza-i
mutahhara-i Hazret-i Rasûl-i Ekrem ve Nebiy-yi muhterem
-sallallâhü teâlâ aleyhi ve sellem-de Cum‘a ve isneyn gecelerinde ihrâk ve hâzırûn olan müslimîn-i muvahhidîn tebhîr
ve istişmâm oluna. Ve yine devletlü inâyetlü merhametlü
Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretleri şol vechile şart ve
ta‘yîn buyururlar ki:
[37a] Bi tevfîkıllâhi teâlâ müceddeden binâ ve ihyâsına
muvaffak olduğum vakf-ı şerîfimin bundan akdem tertîb
olunan vakfiyye-i ma‘mûlün bihâlarımda vakf-ı şerîfim
Dâru’s-saâdetü’ş-şerîfe ağası nezâretinde olmak üzere îrâd
ve masârıfâtının beher sene muhâsebesi kaymakam-ı mütevellî ve kâtib ve rûznâmçeci ve câbîsi ma‘rifetleriyle ru’yet
ve hesâb olunup bi’l-cümle îrâdından vezâyif ve masârıf-ı mu‘tâd zuhurâtı ve cüz’î ve küllî masârıf-ı ta‘mîrâtı
ba‘de’t-tenzîl bâkî kalan fazlası zâbitân-ı vakf ma‘rifetleriyle
mutlaka vakıf sandığında hıfz olunup düşdükce yine vakf-ı
şerîfim içün münâsib mahallerde akāra tebdîl

37a - 36b
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[37b] ve tâlibine îcâr ve vakf-ı şerîfime zam ve ilhâk olunup îrâd-ı vakf kemâl-i kuvvet buldukda fazla-i vakf re’y-i
mütevellî ile dîn ü Devlet-i aliyyeye enfa‘ ve evlâ mesûbât-ı
celîle ve umûr-ı cihâdiyye ve gazâya ve asâkir-i İslâm techîzine ve levâzımât-ı sâire-i cihâdiyyeye harc u sarf oluna. Ve
eğer muktezâ-yı surûf-ı savârıf-ı gallât-ı evkāf-ı mezkûremi
ber-mûceb-i şürût-ı mezkûre sarf-ı masârıfa havâdis-i mânia ve bevâis-i vâkıa zuhûr ederse mecmû‘-ı gallât-ı vakf
Harameyn-i şerîfeyn fukarâsına tasadduk ve in‘âm oluna.
Ve vakf-ı şerîfimin tevliyeti zât-ı âlîşânıma münhasıra olup
ba‘dehû necl-i necîb-i
[38a] vâcibü’l-ihtirâmım kurre-i ayn-ı âlemiyân gurre-i cebîn-i saltanat ü şân pâdişâh-ı gîtî-sitân zıll-i zalîl-i Hazret-i
Sübhân el-Gazi Sultan Selim Han -halledallâhü hılâfetehû
ilâ âhıri’z-zamân- efendimiz hazretlerine ve ba‘dehû evlâd-ı
zükûr-ı fihâm ferhunde-fâmlarına meşrûta ve mahsûs olmak üzere vakfiyye-i ma‘mûlün bihâlarımda şart ve ta‘yîn
eylediğim eğerçi musarrah olup, Ancak vakf-ı şerîfimin
şürût ve kuyûdunun tebdîl ve tağyîr ve taklîl ve teksîri merraten ba‘de uhrâ irâde-i seniyyeme ve tedbîr-i müşkil-güşâyı aliyyeme merhûn ve merbût olduğu ecilden bu def ‘a
şürût-ı mezkûrenin ba‘zısından

38a - 37b

[38b] rücû‘ edüp müceddeden şol vechile şart ve ta‘yîn eyledim ki: Izhâr-ı şeâir-i dîn ve i‘lâ-yı kelimetullâhi’l-mübîn
zımnında şehriyâr-ı hazret-i müşârun ileyh efendimiz hazretlerinin müceddeden ihyâkerde-i şâhâneleri olan Tophane-i âmire ve top arabacıları ocakları neferâtları ve Levend
çiftliği ve Üsküdar kışlağı asâkiri ve sâir sunûf-ı askeriyyenin masârıf-ı zarûriyyelerine iânet cümle umûrun akdemi
ve istihzâr-ı esbâb-ı umûr-ı cihâdiyye farîzası kâffe-i mesâlihin ehemm ü elzemi olduğundan bi inâyetillahi’l-müteâl
zât-ı meâlî sıfât-ı himmet-disârım çârpâliş-i evreng-i iffet
ve erîke-i
[39a] pîrâye evc-i ismetde ber-karâr oldukca vakf-ı şerîfimin tevliyeti yed-i müeyyed-i aliyyeme mahsûs olarak
kâffe-i umûr ve husûsu ve beher sene îrâd ve masârıfâtı
muhâsebesi kaymakam-ı mütevellî ve kâtib ve rûznâmçeci ve câbîsi ma‘rifetleriyle ru’yet olunup, Ve bi irâdetillâhi
ْ  َيا أَ َّي ُت َها ال َّن ْفسُ ْالمda‘vet-i
teâlâ 19 ارْ ِجعِي إِ َلى َربِّكِ َراضِ َي ًة مَّرْ ضِ ي ًَّة،ُط َم ِئ َّن ُة
kerîmine icâbet buyurduğumda vakf-ı şerîfime necl-i necîb-i muhteremim şevketlü mehâbetlü azametlü kudretlü
pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri meşrûtiyyet üzere mütevellî olup vakf-ı şerîfimin umûr ve husûsunu idâre ve ru’yet
edüp, Eğer irâde-i aliyye-i şâhâneleri
19

39a - 38b

Kur’ân, Fecr, 37-38.
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[39b] şeref-efzâ-yı sudûr eder ise vakf-ı şerîfimin bi’l-cümle îrâdından ba‘de ihrâci’l-vezâyif ve’l-masârıf bâkî kalan
mecmû‘-ı fazlası îrâd-ı cedîd-i hümâyûn defterdârı olanlara teslîm ile Hazîne-i âmirede hıfz olunup umûr-ı askeriyye-i beriyye ve levâzım-ı cihâdiyye masârıflarına harc ve
sarf oluna.
Ve ba‘dehû vakf-ı şerîfime îrâd-ı cedîd defterdârı bulunanlar ber-vech-i istiklâl mütevellî olup cemî‘-i umûrı evkāf
ve kâffe-i müsakkafât ve mukātaât ve çiftlikân ve tevcîh-i
cihât ve sâir cemî‘-i husûsât taraflarından idâre ve ru’yet
ve beher sene îrâd ve masârıfâtı muhâsebesi mûmâ ileyh
îrâd-ı cedîd
[40a] defterdârları ve kâtib ve rûznâmçeci ve câbîleri ma‘rifetleriyle ru’yet ve hesâb ve aklâm-ı Hızâne-i âmireye kayd
olunarak bi’l-cümle îrâdından vezâyif ve masârıf-ı mu‘tâde
ve zuhurâtı ve müsakkafâtından icâre-i vâhide ile olan ebniye ve hayrât-ı sâirenin iktizâ eden cüz’î ve küllî tecdîd ve
ta‘mîrleri masârıfât-ı ru’yet ve sarf olunup mâadâ her ne
mikdâr fazla kalır ise îrâd-ı cedîd-i hümâyûn defterdârları
ma‘rifetleriyle umûr-ı asâkir-i beriyye ve levâzım-ı cihâdiyye masârıflarına sarf oluna. Ve işbu şürût ve kuyûdum
ilâ mâşâallâhü teâlâ mer‘î ve düstûru’l-amel tutulup vakf-ı
şerifim umûruna îrad-ı cedîd defterdârı bulunanlardan
gayrı

40a - 39b

[40b] kimesne tarafından vechen mine’l-vücûh müdâhale ve taarruz olunmayup mütevellî ve kâtib ve rûznâmçeci
ve sâir hademe ve zâbitâna ta‘yîn olunan vazîfe ve maaşlarından ve harc-ı temessükâtdan ve sâir avâid-i mu‘tâdelerinden mâadâ vakf-ı şerîfim gallâtından bir habbesine
vaz‘-ı yed eylemeyeler. Ve îrâd-ı cedîd-i hümâyûn defterdârı ve sâir zâbitân-ı vakf taraflarından şürût-ı muharrere-i mezkûrenin ale’d-devâm tatarruk20-ı halelden vikāyesi
husûsunda kemâliyle dikkat eyleyip mâl-ı vakf-ı şerîfimden bir akçesinin mahall-i âhara sarf ve itlâf ve izâatına bir
vechile ruhsat ve cevâz gösterilmeyüp maâzallâhü teâlâ
[41a] mürûr-ı ezmân ve kürûr-ı evân ile hılâfına sâî bulunur ise  َف َمنْ َب َّد َل ُه21 nazm-ı celîlinin mâ sadakına mazhar
olup ukbâda dahi şefâat-ı Rasûlüllâh’dan mahrûm ola. Ve
bunlardan mâadâ vakfiyye-i ûlâlarım derûnlarında olan
sâir şürût ve kuyûd her ne ise kemâ kâne ibkā ve icrâ oluna. Ve bundan böyle vakf-ı şerîflerinin tebdîl ve tağyîr ve
taklîl ve teksîri merraten ba‘de uhrâ ve kerraten gıbbe ûlâ
yine kendü yed-i aliyye ve meşiyyet-i seniyyelerinde ola.
Deyü ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyurduklarına binâen, Ben çiftlik-i mezkûr ile kütübhâne ve mekteb-i
şerîf ve dört bâb meşrûta menâzil ve kütüb-i mezkûre ve
dekâkîn-i mezbûre ve derûnlarında olan gedik ta‘bîr
20
21

41a - 40b

Tatarruk: Yol bulma.
Kur’ân, Bakara, 181.
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[41b] olunur âlât-ı lâzimeleri ve mârru’z-zikr Kapadık çiftliğine vaz‘ buyurdukları ecnâs-ı zehâir ve envâ‘-ı hayvanât ve
hubûbât ve mefrûşât ve âlât-ı çift ve sâir eşyâ-yı ma‘lûme-i
mevcûdeyi fârigan ani’ş-şevâgıl mütevellî-i mûmâ ileyh
Mehmed İsmet Efendi’ye bi’l-vekâle vakfiyyet üzre def ‘ u
teslîm ve vech-i lâyıkı üzere her birini mahallerinde zabta
taslît eylediğimde ol dahi ber-vech-i muharrer ahz ü kabz
ve zabt edüp sâir evkāf mütevellîleri misüllü tasarruf eyledi
dedikde gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î emr-i vakf tamâm
ve hâl teslîm-i encâm bulmuşiken; Vekîl-i mûmâ ileyh Ahmed Efendi semt-i vifâkdan cânib-i şikāka
[42a] azîmet birle vakf-ı mezbûrdan rücû‘ ve mütevellî-i
mûmâ ileyh ile nizâ‘ ve muhâsameye şürû‘ edüp evvelâ
vakf-ı akār cemî‘-i eimme-i ahyâr katında sahîh ve câiz
olup lâkin Hazret-i İmâm-ı A‘zam ve hümâm-ı akdem sirâcü’l-milleti ve’d-dîn üstâdü’l-eimmeti’l-müctehidîn Ebû
Hanife Numan bin Sabit el-Kûfî -cûziye bi’l-hayr ve kûfîhazretlerinin mezheb-i hatîrlerinde şeref-i sıhhat-i lüzûmu
müstelzim olmayup ve kütübhâne-i mezkûre derûnunda
olan kütüb-i mezkûre ve dekâkîn-i mezkûrede olan gedik
âlâtları ve çiftlik-i mezkûr derûnunda olan hayvanât ve hubûbât ve mefrûşât ve âlât-ı çift ve eşyâ-yı

42a - 41b

[42b] sâire menkūl kabîlinden olup cihet-i uhrâya vakfiyyetleri müşârun ileyh İmâm-ı A‘zam Hazretleri ve sâir
fukahâ-yı izâm-ı zevi’l-ihtirâm hazerâtı katlarında nehc-i
cevâz ve sıhhat üzere cârî olmamağla, binâen alâ zâlik ben
bi’l-vekâle vakf-ı mezbûrdan rücû‘ edüp Akārât-ı muharrere-i mezkûre ve menkūlât-ı merkūmeyi kemâ fi’l-evvel
müvekkile-i müşârun ileyhâ hazretlerinin mülküne istirdâd
ederim dedikde; Mütevellî-i reşîd cevâb-ı sedîde mütesaddî
olup eğerçi hâl bâlâda bast ve beyân olunan minvâl üzredir
lâkin fâzıl-ı samedânî ve âlim-i Rabbânî Hazret-i İmam Ebû
Yusuf eş-şehîr bi’l-imâmi’s-sânî katında vâkıfın
[43a] mücerred “vakaftü” kavliyle ve imâm-ı sâlis Hazret-i
İmâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni indinde teslîm
ile’l-mütevellî ve tescîl-i şer‘î ve zikr-i te’bîd birle vakf-ı
akār mutlaka sahîh ve câiz ve lâzım ve şeref-i sıhhat lüzûmu
müstelzim olup ve zikrleri mürûr eden kütüb ve gedik âlâtı
ve çiftlik-i mezkûr derûnunda olan hayvanât ve hubûbât ve
mefrûşât ve âlât-ı çift ve eşyâ-yı sâire-i mezkûre-i menkūl
müteâref kabîlinden olmağla menkūl-i müteârefde örf dahi
umûm üzeredir. Hattâ mazhar-ı inâyet-i Rabbânî müşârun
ileyh İmâm Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni Hazretleri
re’y-i münîrlerinde menkūl-i müteârefin teslîm ile’l-mütevellî ile

43a - 42b
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[43b] vakfiyyeti sahîh câiz ve lâzım olmağla ber-vech-i
muharrer vakfiyyeti beyne’l-meşâyıhı’l-kibâr muhtelefün
fihâdır. Cihet-i hayırda ikisinin ittihâdına nazar olundukda maksûd asl-ı kurbet olmakla asl-ı kurbet sâbit oldukdan sonra ihtilâf-ı cihât hükmün ihtilâfını îcâb etmemekle
ekser meşâyıh-ı kibâr -rahimehümüllâhül-meliki’l-Gaffârsıhhat ve cevâzına ittifâk edüp el-yevm amel ve fetvâ dahi
bu siyâk üzere olup bu vechile vakf-ı mezbûr dahi sahîh
ve câiz ve lâzım ve şeref-i sıhhat lüzûmu müstelzim olur
deyü red ve teslîmden imtinâ‘ birle; Hâkim-i müvakkı‘-ı
sadr-ı kitâb -bi tevfîkıhi’r-refîı’l-müstetâb tûbâ lehû ve hüsnü meâb[44a] efendi hazretlerinin huzûr-ı fâizu’n-nûrlarında
vekîl-i mûmâ ileyh ile müterâfiân ve her biri mübtegāsınca
fasl u hasma tâlibân olduklarında; Hâkim-i müşârun ileyh
-esbegallâhü niamehû aleyh- hazretleri dahi bu bâbda teemmül-i lâyık ve tefekkür-i fâyık etdikde temhîd-i kavâid-i
hayrı evlâ ve teşyîd-i mebânî-i vakfı ahrâ görmekle tarafeynin kelâmına nazar ve mennâun li’l-hayr olmakdan hazer
edüp âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eslâfi’l-eşrâf ve mürâıyyen bi cemîi mâ lâ büdde minhü fi’l-hükmi
bi’l-evkāf alâ re’yi men yerâhu mine’l-eimmeti’l-müctehidîn -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmaîn- vakf-ı akār ve
vakf-ı menkūlün

44a - 43b

[44b] sıhhat ve cevâz ve lüzûmlarına ve zımnlarında olan
şürût ve kuyûdun cevâzlarına; Vekîl-i mûmâ ileyh Ahmed
Efendi mahzarında hükm-i muhkem-i sahîh-i şer‘î ve
kazâ-yı mübrem-i sarîh-ı mer‘î etmeğin vakf-ı mezbûrlar
sahîh ve câiz ve lâzım ve şeref-i sıhhat lüzûmu müstelzim
ve habs-i sarîh ve mütehattim olup min ba‘d nakz ve tahvîlleri muhâl ve tebdîl ve tahvîlleri adîmü’l-ihtimâl oldu.
ِين ُي َب ِّدلُو َن ُه إِنَّ َهللا َسمِي ٌع َعلِي ٌم
َ  َف َمنْ َب َّد َل ُه َبعْ دَ َما َسم َِع ُه َفإِ َّن َما إِ ْث ُم ُه َع َلى الَّذ22
ve ecru’l-vâkıfeti’l-müşârun ileyhâ ale’l-hayyi’l-cevâdi’lkerîm Cerâ zâlike ve hurrira fi’l-yevmi’l-hâmis aşer min
Şa‘bani’l-muazzam li sene hamse aşere ve mieteyn ve elf
min hicreti men lehü’l-izzü ve’ş-şeref.
[45a] [Şühûdü’l-hâl]:
İsmail Ağa b. Abdullah, Mustafa Ağa b. İsmail, İshak Ağa
b. Süleyman, Mehmed Ağa b. Süleyman, Ahmed Ağa b.
Hasan, es-Seyyid Ahmed Efendi b. İbrahim, es-Seyyid
Mehmed Ağa b. es-Seyyid İbrahim, el-Hâc Ahmed Ağa b.
Mehmed, Ali Ağa b. Ahmed ve gayruhum.
22

Kur’ân, Bakara, 181.
45a - 44b

338

1 Ocak 1801 Tarihli Vakfiye

VGMA 1455 numaralı defterin kapağı

339

10
3 Zilhicce 1216 (6 Nisan 1802)
Tarihli Zeyl Vakfiye
VGMA, D. nr. 636, s. 98 - 99

Mihrişah Valide Sultan Vakfı

[98] Mâ fîhi mine’ş-şürût ve’t-ta‘yîn vakaa küllühû ledeyye ve
ene’l-fakīr ilallâhi’l-ganiyyi’l-Kadîr Mehmed Ataullah Sadreddinzâde el-müfettiş bi umûri evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
gufira lehümâ

Lâkin vâkıfe-i mûmâ ileyhâ irtihâl-i dâr-ı bekā eyledikde
vakf-ı mezbûrun îrâdı kalîl ve vezâyif ve masârıfı kesîr olduğundan gayrı derûn-ı vakfiyyelerde olan vezâyif ve masârıfından mâadâ hevâî olarak vâkıfe-i mûmâ ileyhânın hayatında
veregeldiği vezâyif ve masârıfını idâreye bir vechile mümkün
olmadığı ecilden müvekkile-i müşârun ileyhâ Vâlide Sultan
-aliyyetü’ş-şân- hazretleri kemâl-i merhamet ve şefkatlerinden
nâşî yine yedimde olan kitâb-ı mücelled derûnunda muharrer ve bin iki yüz on dört senesi Zilka‘de’sinin dördüncü günü
tarihiyle müverrah Harameyn-i şerîfeyn müfettişi sâbık Mehmed Fikri Efendi’nin imzâ ve hatmini hâviye ve bâlâsı hatt-ı
hümâyûn-ı şevket-makrûn ile müveşşah bir kıt‘a vakfiyyeleri
nâtıka olunduğu üzere;

Kayd-şüde: Fi’t-tarihi’l-mezbûr.
Elhamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîne vahdehû ve kefâ ve selâmün
alâ ibâdihi’l-lezîne astafâ ve mâ tevfîkı ve i‘tisâmî illâ billah
aleyhi tevekkeltü ve ileyhi ünîb ammâ ba‘d:
İşbu kitâb-ı sıhhat-nisâbın tahrîr ve imlâ ve tastîr ve inşâsına
bâis ve bâdî oldur ki:
Hâlen mesned-ârâ-yı serîr-i saltanat ve revnak-efzâ-yı taht-ı
hılâfet şehriyâr-ı Feridûn-fer şehinşâh-ı bahr ü berr zıllu'l-llâhi İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü azametlü
kudretlü kerâmetlü es-sultân bin es-sultân es-sultan Selim Han
-hallede Allâhu hılâfetehu ilâ nihâyeti’z-zamân- efendimiz hazretlerinin vâlide-i mükerreme-i muazzamaları sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât ve tâlibetü’l-meberrât ve’l-mesûbât bâisetü
hâze’l-kitâbi’l-müstetâb atûfetlü inâyetlü merhametlü Cenâb-ı
Hazret-i Mihrişah Vâlide Sultan -aliyyetü’ş-şân- hazretlerinin
kethudâ-yı âlîkadrleri ve müceddeden binâsına muvaffak oldukları vakf-ı şerîflerinin bi’l-meşrûta kaymakam-ı mütevellileri ve taraf-ı bâhiru’ş-şereflerinden vekîl-i müseccel-i şer‘îleri
olup taraflarından âhara dahi tevkîle me’zûn olan umdetü’l-eâzım ve’l-eâlî saâdetlü semâhatlü atûfetlü Yusuf Ağa Hazretleri
taraflarından vekîl-i müsbit-i şer‘îleri Kaftânî Mehmed Ağa
ibni İbrahim,

Vakf-ı şerîfleri mülhakātından vilâyet-i Rumeli’de Davudlu
çiftliği dinmekle arîf çiftlikleri mâlından olmak üzre:
Vakf-ı mezbûrun vezâyif ve masârıfına imdâdiyye olmak üzere
senevî bin iki yüz elli guruş ta‘yîn ve tahsîs ve inâyet ve ihsân
buyurup meblağ-ı mezbûrun beş yüz altmış guruşunu derûn-ı
vakfiyyede ta‘yîn buyurdukları mahallere harc ve sarf olunup
mâadâ altı yüz doksan guruşa der-kîse olarak vakf-ı şerîfleri
kaymakam-ı mütevellîleri ma‘rifetiyle beher hâl vakf-ı şerîfleri
sandığında hıfz olunup iktizâ eyledikde vâkıfe-i mûmâ ileyhâ
Nazperver Usta Kadın’ın mekteb-i şerîf ve meberrât-ı sâiresinin ta‘mîr ve termîmlerine yine vakf-ı mezbûrun mütevellîsi
ma‘rifeti ve vakf-ı şerîfleri kaymakamı nezâretiyle düşdükce
münâsib mahallerde akāra tebdîl oluna deyü şart ve ta‘yîn buyurmuşlar idi.
Lâkin mahmiyye-i mezbûrede Ayasofya-yı kebîr kurbunda
kâin Üskübî İbrahim Efendi mescid-i şerîfi bu esnâda muhterik olup müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri yine merhûme-i mûmâ ileyhâ Nazperver Usta Kadın’ın rûhıyçün mescid-i şerîf-i mezkûru kendi mallarıyla müceddeden binâ ve
ihyâ buyurup ancak mescid-i mezkûrun hademesinin vezâyifi
ve mescid-i mezkûrun revgan-ı zeyt ve sâir levâzımını idâreye
mescid-i mezkûr vakfının müsâadesi olmayup müceddeden
vezâyif ve masârıf-ı lâzıme ta‘yînine muhtâc olduğu ecilden
müvekkile-i müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri derûn-ı
vakfiyyesinde vakf-ı mezbûrun şürût ve kuyûdunun tebdîl ve
tağyîrinde merraten ba‘de uhrâ kendi yed ve meşiyyetlerinde
kodukları ecilden derûn-ı vakfiyyede olan şürût-ı muharrere-i
mezkûreden ancak meblağ-ı mezbûr bin iki yüz elli guruşun
fazlası vakf-ı şerîfleri sandığında hıfz ve mekteb-i mezkûr ile
meberrât-ı sâiresinin ta‘mîrâtına sarf olunup eğer ta‘mîrât iktizâ etmez ise meblağ-ı mezbûr münâsib mahallerde akāra tebdîl oluna deyü eylediği şürût-ı mezkûrelerden bu def ‘a rücû‘
buyurup şol vechile şart ve ta‘yîn buyururlar ki:

Meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-ımâd ve mahfil-i dîn-i münîf-i
râsihu’l-evtâdda pâdişâh-ı müşârun ileyh hazretlerinin dadıları ve harem-sarây-ı ismet-penâhlarında hazînedârlık hizmet-i
şerîfeleriyle şerefyâb olup bundan akdem irtihâl-i dâr-ı bekā
eden merhûme ve mağfûrun lehâ Nazperver Usta Kadın binti Abdullah’ın ber-mûceb-i vakfiyye-i ma‘mûlün bihâ vakf-ı
şerîflerinin meşrûtiyyet üzere mütevellîsi saâdetlü Hamdullah
Beyefendi taraflarından vekîl-i müseccel-i şer‘îleri Mehmed
Sadık Ağa ibni İsmail hâzır olduğu halde,
Bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-ı mer‘î edüp işbu
yedimde olan bir kıt‘a mücelled derûnunda mastûr ve tevârîh-ı
muhtelife ile müverraha müteaddid vakfiyye-i ma‘mûlün bihâları nâtıka olduğu üzere vâkıfe-i merhûme-i mûmâ ileyhâ Nazperver Usta Kadın yedinde mülk ve hakkı olan mahmiyye-i
İstanbul’da Davud Paşa iskelesi kurbuna Kürkcübaşı mahallesinde vâkı‘ ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-müştemilât bir bâb kârgîr
mekteb ve bir bâb ahşab ebniyeli hân ve akārât ve meberrât-ı
sâiresini vakf u habs ile ta‘yîn-i vezâyif ve tebyîn-i masârıf birle
teslîm ile’l-mütevellî ve zikr-i te’bîd ile tescîl-i şer‘î etdirmişdi.

Meblağ-ı mezbûr bin iki yüz elli guruşun fazlası olan altı yüz
doksan guruşdan mârru’z-zikr Nazperver Usta Kadın vakfının
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bi’l-meşrûta mütevellîsi ma‘rifeti ve kendi vakf-ı şerîfleri kaymakamı nezâretiyle mescid-i mezkûrun imâmına
yevmî altı akçe ve müezzinine yevmî üç akçe ve kayyımına yevmî iki akçe vazîfe verile. Ve yine meblağ-ı mezbûrdan senevî kırk vukıyye revgan-ı zeyt ve sekiz vukıyye
şem‘-i asel ve on iki vukıyye şem‘-i revgan iştirâ ve mescid-i mezkûrda îkād oluna. Ve yine meblağ-ı mezbûrdan
senevî sekiz guruş ihrâc ve mescid-i mezkûrun kandil ve
fitil ve şamandırasına harc ve sarf olunup. Meblağ-ı mezbûr
altı yüz doksan guruşdan her ne fazla kalır ise yine kemâ
fi’l-evvel vakf-ı şerîfleri sandığında hıfz olunup mekteb-i
şerîfe ve mebarrât-ı sâirenin eğer ta‘mîrâtı muktezî ise sarf
olunup eğer ta‘mîrât iktizâ etmez ise yine münâsib mahallerde vakf-ı mezbûr içün akāra tebdîl oluna. Ve bundan
mâadâ vakfiyye-i mezkûreleri
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[99] derûnunda mukaddemen olan sâir şürût ve kuyûdları her
ne ise cümlesi kemâkân ibkā ve icrâ oluna deyü müvekkile-i
müşârun ileyhâ Vâlide Sultan Hazretleri müceddeden şürût ve
ta‘yîn buyurmalarıyla işbu takrîrim tahrîr olunup hıfzan li’lmakāl kıbel-i şer‘den yedlerine vesîka-i şer‘ıyye i‘tâ olunması
müvekkilim kaymakam-ı müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretlerinin matlûblarıdır dedikde gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î işbu
vesîka-i enîka alâ mâ hüve’l-hakīka hıfzan li’l-makāl bi’l-ibtigā
ketb u imlâ ve müvekkil-i ağa-yı müşârun ileyh hazretleri için
vekîl-i mezbûr Mehmed Ağa’nın yedine ref ‘ ve i‘tâ olundu.
Fi’l-yevmi’s-sâlis min Zilhicceti’ş-şerîfe li sene sitte aşrate ve
mieteyn ve elf min hicreti men lehü’l-izzü ve’ş-şeref.
Şühûdü’l-hâl:
el-Hâc Ahmed Ağa b. Hüseyin, Mehmed Ağa b. Ali, Ahmed
Ağa Mustafa, Hüseyin Ağa b. Ali, Süleyman Ağa b. Abdullah
ve gayruhum.
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48a - 47b

-Gufira lehümâ-.
[mühür] es-Seyyid Abdullah

Huve1
[47b] Vâlide-i muhteremem cennet-mekân hazretlerinin
işbu vakfiyye-i hâmiselerinde mastûr şürût ve kuyûd ilâ
âhırı’z-zamân mer‘î ve mu‘teber tutulup mûcebince amel
ve hareket ve hılâfından be-gāyet tehâşî ve mübâadet oluna.

Lemmâ urida aleyye mâ tazammanahû hâze’t-tomar ellezî tele’lee aleyhi envâru’l-ağniyâi ve’l-i‘tibâr mine’l-vakfi ve’t-tesbîl ve şerâitihi’l-celîle ve’t-tescîl beyne yedey
en-nâibü’l-mürsel min cânibi’ş-şer‘ı’l-enveri’l-mübeccel
ve hakemtü bi’s-sıhhati ve’l-lüzûmihi fi’l-husûsi ve’l-umûmi fe neffeztü hukmehû ve vada‘tü fîhi kaleme’l-irtidâ ve
ecraytü aleyhi berâate’l-imzâ ve ene’l-abdü’d-dâî li seyyidinâ es-sultâni’l-a‘zam vâkıfü hâze’l-vakfı’l-ecelli’l-efhami halifetüllâhi teâlâ fi’l-aradîn zıllün zalîlin Cenâbü
Rabbü’l-âlemîn es-Sultan b. es-Sultan es-Sultan el-Gazi
Selim Han -dâme fî vikāihi’l-melikü’l-muîn- Sadreddinzâde Mehmed Ataullah el-müfettiş bi evkāfi’l-Harameyni’ş-şerîfeyn
-Gufira lehümâ-.
[mühür] Mehmed Ataullah

[48a] Hüve’l-latîfü’l-habîr
Lemmâ füztü bi mütâlaati hâzihi’s-sahâyifi’s-seniyye
ve’s-safâihı’l-mükerremeti’ş-şemsiyye vecedtü cemîi mâ
yahvîhi sahîhu’s-şümûli ve’l-medlûl ve harrarehâ bi en
yetelekkahü’l-fuhûli bi’l-kabûl şekerallâhü sa‘ye hazreti’l-vâkıf ve eyyedehû bi’n-nasri’l-mübîn “fe innallâhe lâ
yudîu ecra’l-muhsinîn” Ketebehü’l-abdi’d-dâî Mehmed
Salih Efendîzâde Ahmed Esad -Ufiye anhümâAbbertü bi metâvîhi ve abbertü bi fehâvîhi şükra men seâ
bi’l-hayr bi mâ seâ ve cûziye bi mesâîhî hayra’l-cezâ ve
ene’l-abdü’d-dâî li’d-Devleti’l-aliyye dâmet müebbedehû
mahmiyyeten Mehmed Arif el-kadı bi askeri Rumeli -gufira leh-.
[mühür] Mehmed Arif

Kayd: Fi’t-tarihi M. (mezkûr)2
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 636/111/7’de kayıtlı nüshasında vakfiyenin başında yer almakta olup, 1455 numaralı defter nüshasında
vakfiye sonunda bulunmaktadır.

2

Mâ zübira fîhi mine’l-vakfi ve’t-tesbîl kad sâra lâzimen
bi’l-hukmi ve’t-tescîl şekerallâhü sa‘yehâ ve ene’l-fakīr
Dürrizâde es-Seyyid Abdullah el-kadı bi askeri Anadolu
Bu ibare, vakfiyenin VGMA 1455 numaralı defterde 47b sayfasında
yer almakta olup, 636 numaralı defterde kayıtlı nüshasında bulunmamaktadır.
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[48b] Elhamdü lillâhillezî melleke ıbâdehî min mülkihî
mâ yeşâ’ ve kaddera erzâkahüm fi’l-ardı ve’s-semâ’ lehü’l-azameti ve’l-kibriyâ ve’ş-şükrü ve’s-senâ ve minhü’l-ihsâni
ve’l-hayrâti ve’l-en‘âm ve’s-salâtü ve’s-selâmü alâ seyyidi’l-enbiyâi’l-a‘lâm ve alâ âlihi’l-berarati’l-kirâm ve ashâbihi’l-hüdâtü’l-ızâm -rıdvânüllâhi teâlâ aleyhim ecmaînammâ ba‘d: İşbu kitâb-ı
[49a] sıhhat-nisâbın ve bu hıtâb-ı anberîn-nikābın tahrîr ve
imlâ ve tastîr ve inşâsına bâis ve bâdî ve sebeb ve dâî oldur ki:
Hâlâ mesned-ârâ-yı serîr-i saltanat ve revnak-efzâ-yı taht-ı
hılâfet hurşîd-i cihân-tâb-ı evc-i devlet mâh-ı ziyâ-bahşâ-yı
mülk ü millet gıyâsü’l-İslâm ve’l-müslimîn muğīsü’d-devleti ve’d-dîn nâsıru şerîatü’l-garrâ vârisi hılâfetü’l-kübrâ
zillü zalîl-i İlâh pâdişâh-ı âlem-penâh şevketlü mehâbetlü
azametlü kudretlü kerâmetlü es-sultan ibnü’s-sultan es-Sultan el-Gazi Selim Han ibnü’s-Sultan el-merhûm el-mebrûr
ed-dâric
[49b] ilâ medârici rahmetü Rabbihil-gafûr el-Gazi Sultan
Mustafa Han -halledallâhü hılâfetehû ilâ nihâyeti’z-zamânefendimiz hazretlerinin cânib-i hümâyûn-ı şevket-makrûnlarından iktisâb-ı kesb-i şeref-i vekâletleriyle müftahır
ve mübâhî olup tarafından dahi ahrâ tevkîle me’zûn olan
umdetü’l-eâzım ve’l-eâlî müstecmiu cemîı’l-mehâmidi ve’l-meâlî zü’l-kadri’r-refî‘ı ve’l-câhi’l-menî‘ bâisü hâze’l-kitâbi’l-müstetâb saâdetlü semâhatlü atûfetlü Yusuf Ağa
Hazretleri taraf-ı bâhiru’ş-şereflerinden vekîl-i müseccel-i
şer‘îleri ve kethudâ-yı âlîkadrleri saâdetlü Ahmed Efendi b.
Hasan Efendi; vakf-ı

49a - 48b

[50a] câi’z-zikrin mahallinde istimâ‘ bi’l-hukmi’ş-şer‘î fasl
ü hasmiyçün bi’l-iltimâs cânib-i şerîat-ı garrâdan me’zûnen
bi’l-hukm ta‘yîn ve irsâl olunan Mevlânâ Hocazâde Mehmed Tahir Efendi’nin mahmiyye-i İstanbul’da Sultan Bayezid-i Veli câmi‘-i şerîfi kurbunda mürekkebciler kapısı
civârında kâin müşârun ileyh Yusuf Ağa Hazretlerinin saâdethânelerinde kethudâlarına mahsûs odaya varup; Zeyl-i
kitâbda mektûbü’l-esâmî bî-garaz müslimîn huzûrlarında
akd eylediği meclis-i şer‘-i şerîf-i şâmihu’l-ımâd ve mahfil-i
dîn-i münîf-i râsihu’l-evtâdda vakf-ı câi’z-zikre li ecli’t-tescîl ve li itmâmi emru’t-tesbîl

50a - 49b
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[50b] mütevellî nasb ve ta‘yîn olunan zahru’l-kitâb ve fahru’l-endâd Mehmed Emin Efendi b. Ahmed Efendi mahzarında; Bi’l-vekâle ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-ı
mer‘î edüp işbu yedimde olan hucec-i şer‘ıyye ve mülknâme-i hümâyûn mantûklarınca: Vilâyet-i Anadolu’da Mihalıç kazâsında vâkı‘ Balıklı çiftliği dimekle kemâl-i şöhretine
binâen tahdîd ve tavsîfden müstağni ve derûnunda hâriciyyede ulyâda bir bâb sofa ve kebîr köşk ve ittisâlinde taş döşemeli ve kameriyyeli tahte’s-semâ ve ittisâlinde nim sofa ve
şitâiyye ta‘bîr olunur iki bâb kebîr oda ve bir kahve odası ve
sağīr ve kebîr
[51a] diğer iki bâb tahte’s-semâ ve dîvânhâne ve abdesthâne ve kenîf ve çifte taş merdiven ve tahtlarında iki bâb tohum mağazası ve bir odunluk ve bir kebîr ahur ve merdiven
tahtında mâ’-i cârî ve mâ’-i lezîz çeşmesi ve vüstâda üç bâb
etbâ‘ odası ve dehliz ve tahtında kebîr ahur ve ittisâlinde koğanlara mahsûs bağçe ve süflâda dört bâb etbâ‘ odası ve bir
kiremid pûşîdeli hayât ve iki kebîr ahur ve tahmînen dört
bin keyl tohum istîâb eder pûşîdeli kebîr anbar ve yine suvad ta‘bîr olunur kebîr ahur
51a - 50b

ve iki kenîf ve iki kebîr kârgîr kule ve havlu ve yine ulyâda
bir sağīr
[51b] mâbeyn odası ve harem tarîkı ve nısf dönüm mikdârı
zülvecheyn bağçesi ve harem yolu nihâyetinde bir sağīr oda
ve bir mağsel ve dâhiliyede ulyâda bir bâb oda ve bir sofa
ve vüstâda üç bâb oda ve üç sofa ve dîvânhâne ve kenîf ve
abdesthâne ve bir kârgîr kebîr odalı kule ve ittisâlinde bir
tahte’s-semâ ve süflâda iki mağaza ve iki kiler ve bir câriye
odası ve bir kenîf ve beş lüleli mâ’-i lezîz-i cârî çeşmesi ve
bir kebîr matbah ve evlek mikdârı havlu ve yine hâriciyye ve
dahiliyyenin verâsı tarafına muttasıl kebîr odunluk ve tahtânî üç bâb sağīr oda ve iki fırın
[52a] ve bir güvercin kulesi ve bir tavuk damı ve müştemilât-ı sâire ve yine çiftlik-i mezkûr kurbunda vâkı‘ Tepecik
çiftliği demekle kemâl-i şöhretine binâen tahdîd ve tavsîfden müstağnî ve derûnunda hâriciyyesinde fevkānî iki bâb
oda ve bir sofa ve bir dehliz ve tahtında ahur ve dâhiliyesinde tahtânî iki bâb oda ve bir matbah ve bir kebîr dakīk
anbarı ve müştemilât-ı sâire ve mârru’z-zikr iki bâb çiftlikler derûnlarında mevcûde ber-mûceb defter-i müfredât
bi’l-cümle hayvanât ve hubûbât ve mefrûşât ve âlât-ı çift ve
eşyâ-yı sâire-i ma‘lûme ve çiftlik-i mezkûrlara tebeıyyet ile
kānûn-ı kadîmden berü zirâat ve hırâset

52a - 51b
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[52b] oluna gelen her biri ma‘lûmü’l-mikdâr ve’l-hudûd
yirmi yedi kıt‘a tarla ve mer‘a ve çayırı müştemil çiftlik
ta‘bîr olunur iki bâb kebîr mülk menziller; Müvekkil-i pâdişâh-ı müşârun ileyh hazretlerinin vâlide-i mükerremeleri
merhûme ve mağfûrun lehâ Mihrişah Vâlide Sultan -tâbe
serâhâ- hazretlerinin yedlerinde mülk ve hakları olup bu
esnâda rahmet-i Rahman’a ve gülşen-i cinâna irtihâl buyurduklarında çiftlik-i mezkûrlar pâdişâh-ı müşârun ileyh hazretlerine mevrûs olduğuna binâen çiftlik-i mezkûrlar irsen
pâdişâh-ı müşârun ileyh hazretlerinin silk-i mülk-i sahîhlerinde mülk-i hümâyûnları olmağın
[53a] müvekkil pâdişâh-ı âlem-penâh hazretleri mârrüz-zikr iki bâb çiftlikleri bi cümleti’t-tevâbi‘ ve’l-levâhık ve
kâffeti’l-menâfi‘ ve’l-merâfık hasbeten lillâhi’l-aliyyi’l-a‘lâ
ve taleben li merzâti rûh-i Rasûlihi’l-muallâ vakf-ı sahîh-i
şer‘î-i müebbed ve habs-i sarîh-ı mer‘î-i muhalled ile vakf
ve habs buyurup şol vechile ta‘yîn-i şürût ve tebyîn-i kuyûd
bast buyururlar ki: Çiftlik-i mezkûrlardan her biri beher
sene bâ-yed-i mütevellî icâre-i vâhide-i mu‘tâde-i sahîha-i şer‘ıyye-i mutlaka ile tâlibîne îcâr olunup hâsıl olan
bi’l-cümle galleleri vâlideleri merhûme-i müşârun ileyhâ
hazretlerinin

53a - 52b

[53b] vakf-ı şerîfleri îrâdına zam ve ilhâk olunup vâlideleri
merhûme-i müşârun ileyhâ vakfının vezâyif ve masârıf-ı lâzimesine harc ve sarf oluna. Ve vâlideleri merhûme-i müşârun ileyhâ hazretlerinin vakf-ı şerîflerine her kim mütevellî
olursa işbu vakf-ı şerîflerine dahi mütevellî ola ve yine vâlideleri müşârun ileyhâ vakfının şürût ve kuyûdu her ne ise
işbu vakf-ı şerîflerinde dahi cârî ve mer‘î ve mu‘teber ola.
Ve eğer mürûr-ı zamân ve kürûr-ı şühûr ü a‘vâm ile şürût-ı
muharrere-i mezkûreye riâyet muteazzire olur ise menâfi‘-i
vakf mutlakan
[54a] fukarâ-yı müslimîne harc ve sarf oluna. Deyü ta‘yîn-i
şürût ve tebyîn-i kuyûd bast buyurduklarına binâen ben
mârru’z-zikr iki bâb çiftlikleri fârigan ani’ş-şevâgıl mütevellî-i mûmâ ileyh Mehmed Emin Efendi’ye bi’l-vekâle def ‘
ve teslîm ve her birini vech-i lâyıkı üzere mahallerinde zabt
u tasarrufa taslît eylediğinde ol dahi bi’t-tevliye ahz ü kabz
ve zabt edüp sâir evkāf mütevellîleri misüllü vakfiyyet üzere tasarruf eyledi, Dedikde gıbbe’t-tasdîkı’l-mu‘teberi’ş-şer‘î
vakf-ı akārın sıhhat ve cevâz ve lüzûmu husûsunda eimme-i
selâse-i nehârîr -rahimehümüllâhü’l-meliki’l-

54a - 53b
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[54b] Kadîr- hazerâtının beynlerinde olan ihtilâfâta binâen;
Vekîl-i mûmâ ileyh Ahmed Efendi ile mütevellî-i mûmâ
ileyh Mehmed Emin Efendi beynlerinde rücû‘ ve istirdâd ve
imtinâ‘ nizâıyla mevlânâ-yı mezbûr huzûrunda müterâfiân
ve her biri mübtegāsınca fasl ü hasme tâlibân olduklarından
sonra, Mevlânâ-yı mezbûr dahi âlimen bi’l-hılâfi’l-cârî beyne’l-eimmeti’l-eşrâf imâmeyn-i hümâmeyn Hazret-i İmam
Ebû Yusuf eş-şehîr bi’l-imâmi’s-sânî ve imâm-ı sâlis İmâm
Muhammed bin Hasan eş-Şeybâni re’y-i şerîfi ve mezheb-i
münîfleri üzere vakf-ı mezbûrun sıhhat ve cevâz ve lüzûmuna hükm-i
[55a] sahîh-i şer‘î ve kazâ-yı sarîh-ı mer‘î etmeğin vâkı‘
hâli mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ba‘dehû
maan ba‘s olunan ümenâ-yı şer‘le meclis-i şer‘a gelüp alâ
vukūihî inhâ ve takrîr etmeğin hükm-i mezbûr ba‘de’t-tenfîzi’l-mu‘teberi’ş-şer‘î vakf-ı mezbûr sahîh ve câiz ve lâzım ve
habs-i sarîh ve mütehattim olup min ba‘d nakz ve tenakkuzuna mecâl muhâl ve tebdîl ve tağyîri adîmü’l-ihtimâl oldu.
هللا َسمِي ٌع َعلِي ٌم
َ  َف َمنْ َب َّد َل ُه َبعْ دَ َما َسم َِع ُه َفإِ َّن َما إِ ْث ُم ُه َع َلى الَّذ3 ve ecَ َِّين ُي َب ِّدلُو َن ُه إِن
ru’l-vâkıfı ale’l-hayyi’l-cevâdi’l-kerîm. Cerâ zâlike ve hurrira
fi’l-yevmi’l-hâdî ve’l-ışrîn

55a - 54b

[55b] min Şa‘bâni’l-muazzam sene ışrîn ve mieteyn ve elf.
[Şühûdü’l-hâl]:
Hâcegân-ı Dîvân-ı hümâyûndan Osman Efendi, Ömer Efendi b. Mustafa çukadâr-ı bâb, Dergâh-ı âlî gediklilerinden
Mustafa Ağa b. İsmail, Dergâh-ı âlî gediklilerinden Ahmed
Ağa b. İsmail, Mehmed Ragıb Efendi b. Ahmed, Mustafa
Ağa b. Ali, Feyzullah Ağa b. Hüseyin ve gayruhum.
Kayd-şüd:4 Be-defter-i muhâsebe-i Harameynü’ş-şerîfeyn
bâ-takrîr-i saâdetlü Yusuf Ağa kethudâ-yı vâkıfe-i müşârun
ileyhâ ve fermân-ı âlî el-vâkı‘ fî 18 Ra sene 1221.
Kur’ân, Bakara, 181.
Bu kayıt, vakfiyenin VGMA 1455 numaralı defterin 54b sayfasında
yer almakta olup, 636 numaralı defterdeki nüshasında vakfiye başında
''Kayd: Fi’t-tarihi M. (mezkûr)'' şeklinde yazılı bulunmaktadır.
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