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Belge Başlık Linkleri 

1. Hüccet 

2. İ’lam 

3. Berat 

4. Ferman 

5. Buyruldu 

6. Mürasele 

7. Arz/Ma’rûzât 

8. Tezkere 

9. Mazhar 

 

ÖRNEKLERLE VAKIF BELGELER 

Hazırlayan: Prof.Dr.Ahmet KALA 

 

 Vakıf ve vakıf muamelatıyla ilgili Osmanlı arşivinde ve kadı sicil defterlerinde 

bulunan belgeler, genellikle şu belge türleri içerisinde bulunur. 

 

1.HÜCCET TÜRÜNDEKİ VAKIF BELGELER 
  Delil, bürhan, beyyine, sened de denilen hüccet, kadının huzurunda ve onun tarafından  

tasdik edilen belge türüdür. Kadının görevleri arasında, günümüzde noterlerin yerine getirdiği 

görevler de bulunmaktaydı. Bu çerçevede mahkemelerde alım – satım türü kayıtların yanısıra, 

vakıfların tescili, muhasebesi, sınır tespiti gibi konularda talep edenlere verilmek üzere hüccet 

türü belgeler kayıt altına alınmış ve ilgili şahıslara verilmiştir. Kadı sicillerinde hüccet türünde 

vakıf belge türlerini şöyle sıralaya biliriz.  

 

1.1. HÜCCET VAKFİYELER 

Hüccet türündeki vakıf belgelerin başında vakfiyeler gelmektedir. Bir vakfın vazgeçilmez 

unsurlarından biri olan vakfiyeler, vakfın ve vakfiyenin hukuken geçerli olabilmesi için kadı 

tarafından tasdiki gerekiyordu. Vakfiyenin tamamı kadı siciline kaydedilmeye bilirdi. 

Vakfiyenin baş tarafında bulunan kadı tasdik kısmı ile dua, hamdele ve salvele kısımları hariç 
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belge kadı siciline yazılırdı. Sicile kaydedilen vakafiyenin bir sureti kadı tarafından divana 

ilam edilerek merkeze/dersaadete bildirilirdi. (bkz. Aşağıda “ilam”). 

Sicile kaydedilen vakfiyenin bir sureti ise vâkıfa, vakıfta kalmak üzere verilirdi. Vâkıfa 

verilen vakfiyenin baş tarafındaki kadı tasdik kısmı ile dua, hamdele ve salvele kısımları dahil 

olmak üzere vakfiyenin tamamı yazılırdı.    

 

1.1.1.Vakfiyelerde Geçen Ayetler 

(Örnekler) 

-“ellezîne yünfikûne emvâlehüm fî-sebîli′llâhi ke-meseli habbetin enbetet seb‘a senâbile fî-

külli sünbületin mi’etü habbetin va′llâhü yüdâ‘ifü li-men yeşâü va′llâhü vâsi‘un alîm” 

 

- “er-rahmânü alleme′l-Kur ‘ân  vâkıf-ı künûz-i halaka′l-insâne allemehü′l-beyân” 

 

-“Fe-men beddelehû ba‘de mâ-semi‘ahû fe-inneMâ-ismuhû ale′llezîne yubeddilûnehû 

inne′llâhe semî‘un alîm”  

 

-“Heli′d-dünyâ ve mâ-fîhâ cemi‘an sivâ zıllin tedûru ma‘a′n-nehâri tefekker ibne ashâbi′s-

serâyâ ve ashâbi′s-savâfîn ve′l-iş‘âr.” 

 

-“ihdine′s-sırâte′l-müstakîm sırâte′l-lezîne en‘amte aleyhim gayri′l-mağdûbi aleyhim vele′d-

dallin” 

 

-“in-hüve illâ vahyun yûhâ” 

  

-“inne'l-hasenâti yuzhibne's-seyyiât”  

 

-“irci‘î ilâ-rabbiki râdiyeten mardiyye” 

 

-“küllü nefsin zâikatü′l-mevt”  
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-“Len tenâlü′l-birre hattâ tünfikû mimMâ-tuhibbûne” fehvâsınca “ve mâ-tukaddimû li-

enfüsiküm min-hayrin tecidûhû inde′llâhi” 

 

-“men amile sâlihen min-zekerin ev ünsâ fe-le-nühyiyennehû hayâten tayyibeten ve le-

necziyennehüm ecrehüm bi-ahseni mâ-kânû ya‘melûn” 

 

-“men câ’e bi'l-haseneti fe-lehû aşru emsâlihâ”  

 

-“nemâkahu′l-fakîru-ileyhi azze şânuhû gufire lehû” 

 

-“ni‘me′l-mâlü′s-sâlihu li′r-racûli′s-sâlih” 

 

-“sübhâne′llezî esrâ nâzır-ı gülzâr-ı Mâ-zağe'l-basaru veMâ- tağâ” 

  

-“tûbâ lehû ve hüsne meâb” 

 

-“Ve lekad ci’tümûnâ furâdâ” 

 

-“Ve mâ-erselnâke illâ rahmeten li′l-âlemîn” 

 

-“ve mâ-yantiku ani'l-hevâ”  

-“ve men câe bi'l-haseneti fe-lehû aşru emsâlihâ”  

 

-“ve yevme ye‘uddu′z-zâlimu alâ-yedeyhi ve yevme lâ-yenfe‘u′z-zâlimîne mâ‘ziretühüm ve 

lehumu′l-la‘netü ve lehüm sû‘ü′d-dâri” 

 

-“ve mâ-tükaddimû li-enfüsiküm min-hayrin tecidûhü inde′llâhi” 

 

-“zâlike fadlu′llâhi yü‘tîhî men yeşâ’ü va′llâhü zü′l-fadli′l-azîm”  
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1.1.2.Vakfiyelerde Geçen Hadisler  

(örnekler) 

“sümme i‘lem enne arâziye beyti′l-mâl el-müsemmât bi-arâzi′l-memleke ve arâzi′l-havzi izâ 

kânet fî-eydî zurrâ‘ihâ lâ-tunza‘u min-eydîhim mâ-dâmû yueddûne mâ-aleyhâ ilh.” 

 

“sümme i‘lem enne′l-i‘tibâre fi′ş-şurût-i li-mâ-tekelleme bihi′l-vâkıfu lâ-liMâ-kütibe fî-

mektûbi′l-vakf fe-lev-ukîmet beyyinetün bi-şartin tekelleme bihi′l-vâkıfu ve lem-yûced fi′l 

mektûbi umile bihî” 

 

-“İzâ mâte ibnu âdeme inkata‘a ameluhû (illâ) an-selâsin sadakatin câriyetin ve ilmin nâfi‘in 

yuntefe‘u bihî ve veledin sâlihin yed‘û lehû” 

 

“ashâbî ke'n-nücûm bi-eyyihim iktedeytüm ihtedeytüm” 

 

-“levlâke Mâ-halaktü'l-kevn” 

 

-“ed-dünyâ mezra‘atü'l-âhire”  

 

    

 

1.1.3.Vakfiyelerde Geçen Hamdeleler 

(örnekler) 

-“el-Hamdü li′llâhi alâ-külli hâli el-vâkıf alâ-mâ-hâle fî-leyâli âlemi′l-gaybi ve′ş-şehâdeti′l-

kebîri′l-müte‘âl” 

-“el-Hamdü li′llâhi rabbi′l-âlemîn ve′l-âkıbetu li′l-müttekîn ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-

resûlinâ Muhammedin ve alâ-âlihî ve ashâbihî ve etbâ‘ihî min-ashâbi′l-hayrâti ve′l-hasenâti 

ecma‘în”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi rabbi′l-erbâb hâliki′l-halki mâliki′r-rikâb ellezî va‘ade li′l-muttakîne min-

ibâdihî ve hüsne meâb ve e‘adde lehüm cennâti adnin. Müfettihatün lehumü′l-ebvâb ve′s-

sâlatu ve′s-selâmu alâ-efdali min-evveli′l-hikmeti ve fasli′l-hitâb ve alâ-âlihî ve ashâbihi′n-
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nâdilîne envalehüm li-iktisâbi′s-sevâb ve eşâre ile′l-Müslümîne ve′l-Müslimât bi-ef‘âli′l-

meberrât haysü kâle “İnne′l-hasenâti yüzhibne′s-seyyiât” salaten ve selâmen dâimeyni 

medde′d-dühûr ve′l-ahkâb”  

 

-“el-Hamdü li′llâhi’llezî enzele′l-kitâbe alâ-abdihî ve ce‘alehû huden li′l-muttakîn ve′s-selâmu 

alâ-men erselehû bi′l-kitâbi′l-mubîn ve alâ-âlihî ve sahbihi′s-sâlikîn bi-mesâliki tarîkati′l-

Muhammediyyeti ve minhâci şer‘in metîn”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî ca‘ale′l-vakfe vesîleten ilâ-istimrâri âsâri′l-hayrâti min-hâliki′l-insân 

ve zerî‘aten ilâ-istidâmeti′l-hasenâti ve′l-müberrâti ilâ-yevmi′l-mîzân ve′s-salâtu ve′s-selâmu 

alâ-Muhammedini′l-müeyyedi bi′l-Kur’âni′l-mübeşşiri li′l-muhsinîne bi-aşri emsâlin ve 

duhûli′l-cinâni ve alâ-âlihî ve ashâbihî ve′t-tâbi‘îne min-ehibbâihî fî-külli zemânin ve ânin”  

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî ce‘ale′l-hayrâti vesîleten ilâ-neyli′d-derecât ve′s-salâtü ve′s-selâmu 

alâ-seyyidinâ Muhammedin afdali′l-mahlûkât ve alâ-âlihî ve ashâbihil-fâizîn bi-ecmeli′s-

se‘âdât mâ-dâmet bi-ehlihi′l-arâzûn ve′s-semâvât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî ce‘ale′s-sadakâti′l-câriyete sebeben li′n-necâti mine′n-nâr ve′s-salâtu 

ve′s-selâmu alâ-Muhammedini′ş-şefî‘i′l-muznibîn fi′l-yevmi′l-haşri ve′l-karâr ve alâ-âlihi′l-

ahyâr ve ashâbihi′l-ebrâr”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî ce‘ale′s-sadekâti sebeben li'n-necâti mine'n-nâri ve′s-salâtü ve′s-

selâmu alâ-nebiyyinâ Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘îne sebeben li-duhûli′l-cinân 

-El-hamdü li′llâhi′llezî ceme‘a′l-mahlûkâti fî-mahşerin ve seelehum amMâ-âmilûhû fî′d-

dünyâ min-hayrin ve şerrin ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-seyyidinâ Muhammedin hayri′l-beşer 

ellezî yeşfe‘unâ yevme yukâlu eyne′l-meferr ve alâ-âlihî ve ashâbihi′llezîne câhedû bi-

emvâlihim ve enfusihim ve fetehû bâbe′l-hayri ve sarefû emvâlehum ilâ-vucûhi′l-hayri li-

yenâlû ecrehû fî-dâri′l-mekarr”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâssa ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrâti ve 

e‘ânehum alâ-iktisâbi asnâfi′l-mehâmidi ve′l-meberrâti ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-rasûlihî ve 
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nebiyyihî Muhammedini′l-meb‘ûsi bi′l-berahîni ve′l-ayâti ve alâ-âlihî ve ashâbihî ilâ-yevmi 

yestezillü′l-mer’ü tahte zilâli′l-müsakkafât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâssa ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrâti ve′s-

salâtu ve′s-selâmu alâ-rasûlihî ve nebiyyihî Muhammedin hayri′l-beriyyâti ve alâ-âlihî ve 

ashâbihi′llezîne tederrace ilâ-a‘le'd-derecât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâssa ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrâti ve 

emerehum bi-binâi′l-mesâcidi ve′s-salavâti ve hassehum alâ-iktisâbi'l-mehâmidi ve'l-

mebarrâti ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-seyyidinâ Muhammedin hayri'l-beriyyâti el-âmiri 

ümmetehû bi′t-tasadduki bi′l-hasenâti ve'n-nâhî ani'l-fahşâi ve′s-seyyiâti ve alâ-âlihî ve 

sahbihî zevi'l-fadli ve'l-kerâmât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâsse ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrât ve 

e‘ânehum alâ-iktisâbi asnâfi′l-mehâmidi ve′l-meberrât ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-

Muhammedin hayri′l-beriyyât ve alâ-âlihî ve ashâbihî ilâ-yevmi yestezillu′l-mer’u tahte′s-

sadakât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâsse ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrât ve 

e‘ânehum alâ-iktisâbi asnâfi′l-mehâmidi ve′l-meberrât ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-nebiyyinâ 

ve nebiyyihî Muhammedin noktati dâireti′l-mevcûdât ve alâ-âlihi′llezîne bezelû cuhdehum 

fi′t-tâ‘âti” 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâsse ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrât ve 

e‘ânehum alâ-iktisâbi asnâfi′l-mehâmidi ve′l-meberrât ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-

Muhammedin hayri′l-beriyyât ve alâ-âlihî ve ashâbihî ilâ-yevmi yestezillu′l-mer’u tahte 

eşcâri′l-hasenâti′l-aliyyât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî e‘azze havâsse ibâdihî bi-sarfi emvâlihim ilâ-envâ‘i′l-hayrât ve 

e‘ânehum alâ-iktisâbi asnâfi′l-mehâmidi ve′l-meberrât ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-
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Muhammedin sâhibi′l-mu‘cizâti′l-bâhirâti ve alâ-âlihî ve ashâbihi′llezîne vekafû li-icrâ’i′l-

hasenât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî erşede ibâdehu′l-mü’minîne ve′l-mü’minât ilâ-a‘mâli′s-sâlihât ve 

eşârehû ile′l-müslimîn ve′l-müslimât bi-ef‘âli′l-hayrât haysu kâle inne′l-hasenâti yuzhibne′s-

seyyiât es-salâtü ve′s-selâmu alâ-eşrefi′l-mahlûkâti seyyidinâ Muhammedin şefî‘i′l-usât ve 

alâ-âlihî ve ashâbihî veze′n-nüfûsi′z-zekiyyât”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî şeraha sudûra ibâdihî bi-envâ‘i′l-hayrâti ve zeyyene kulûbe asdikâihî 

bi-ziyâi′t-tevfîki li-yuhibbuhû ve yerdâhû min-sului'l-mebarrât ve ce‘ale'l-vakfe sadekaten 

câriyeten lâ-yenkati‘u eseruhâ li-mârri′s-sâ‘ati ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-nebiyyihî 

Muhammedin noktati dâireti′l-mevcûdât ellezî halekahu′llâhu ruha'l-mukaddese kable'l-

arâdîne ve′s-semâvâti ve evcede bi-şerefihî kâinâtin ve alâ-âlihi′llezîne bezelû cuhdehum fi′t-

tâ‘âti” 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî va‘ade′l-mütesaddikîne bi-envâ‘i evkâfin dereceten fî-mevâcibi cinân 

ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-Muhammedini′llezî kâle fî-hadîsihî cevâben li-suâlin radiya′llâhu 

anhû “tasaddakahû bi-aslıhâ lâ-yubâ‘u ve lâ-yûhebu ve lâ-yûresu ve lâ-kinne li-yünfiku 

semerâtihî” sadaka Resulullâhi ve alâ-âlihî Muhammedin ve ashâbihi′llezîne hum amelu li-

sadakâtihî ihyâen li-sünnetihî”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′llezî vâhibu′l-a‘mâl dâimen bi′l-izzi ve′l-âsâl vâsılu ale′n-nebiyyi′l-emîn ve 

alâ-âlihî hüdâtü′d-dîn”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfi alâ-külli hâli′l-münezzehi ani′t-tağayyüri ve′l-istibdâl ve′s-salâtu 

ve′s-selâmu alâ-rasülihî Muhammedini′l-mevsûfi bi-mekârimi′l-ahlâki ve mehâsini′l-hisâl ve 

alâ-âlihî ve ashâbihi′l-ahyâr ilâ-yevmi′l-ba‘si ve′s-suâl ve alâ-men tebi‘ahum bi-ihsânin 

mine′n-nisâi ve′r-ricâl”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfı alâ-külli hâlin âlimü′l-ğaybi ve′ş-şehâdeti′l-kebîri′l-müte‘âl ve′s-

salâtu ve′s-selâmu alâ-resûlihî ve nebiyyihî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî ecma‘în”. 
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-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfi alâ-külli hâl el-münezzehi ani′t-tağayyüri ve′l-intikâl ve′s-salâtu 

ve′s-selâmu alâ-Muhammedini′l-mevsûfi bi-mekârimi′l-ahlâkı ve mehâsini′l-hisâl ve alâ-âlihî 

ve ashâbihi′l-‘âricîn ilâ-me‘ârici′l-kemâl”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfi alâ-külli hâl el-münezzehi ani′t-tağayyüri ve′l-intikâl ve′s-salâtu 

ve′s-selâmu alâ-Muhammedini′l-mevsûfi bi-mekârimi′l-ahlâkı ve mehâsini′l-hisâl ve alâ-

âlihi′l-ebrâr ve ashâbihi′l-ahyâr ilâ-yevmi′l-ba‘si ve′s-suâl ve alâ-men tebi‘ahum mine′n-nisâi 

ve′r-ricâl”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfi alâ-mâ-fi′l-fuâd el-müveffiki ilâ-sebîli′r-reşâd el-mukaddiri li-

erzâki′l-ibâd el-müdebbiri li-ahvâlihim alâ-nehci′s-sedât el-mu‘iddi li′l-muhsinîne fî-dâri′l-

karâr cennâtin tecrî min-tahtihe′l-enhâr ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-rasulihî Muhammedin el-

meb‘ûsi bi′l-Kur’âni el-müeyyedi bi′l-mu‘cizâti ve′l-burhân ve alâ-âlihî ve ashâbihi′d-dâ‘îne 

ile′l-birri ve′l-ihsân”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfi ale′d-damâir ve′s-serâir ve′s-salâtu ve′s-selâmu alâ-seyyidinâ 

Muhammedini′l-meb‘ûsi ila′l-hadâiki şâfi‘an ve müşeffi‘an li-ehli′l-kebâiri ve alâ-âlihî ve 

ashâbihi′l-bâdilîne emvâlehum ve enfusehum fi-sebili′llâhi fâsidîne rizâeni′l-meliki′l-gaffâr 

yevme teble′s-serâir”. 

 

 

-“el-Hamdü li′llâhillezi kâşifü′l-esrâri ve′l-müşkilât ve rafe‘a′l-mübhemât ve′l-mücmelât ve 

rafe‘a′ş-şübühât mine′l-mü′minîne ve′l-mü’minât bi-âyâtin vâzıhât ve süveri seniyyât ve′s-

salâtü ve′s-selâmu alâ-nebiyyihî Muhammedin seyyidi′l-enâmi şefî‘i yevmi′l-kıyâm inde′l-

meliki′l-allâm ve alâ-âlihî ve sahbihi’llezîne selekû menâhice′d-dîni ve yümsikû bi′l-habli′l 

metîn”. 

 

-“el-Hamdü li′llâhillezî nevvera sudûre ibâdihî bi-envâri envâi′l-ihsân ve′l-hayrât ve zeyyene 

kulübe ibâdihî bi-anâni′t-tevfîk bi-Mâ-yecibu ve yerdâ min-sunûfi′l-meberrâtı ve ca‘ale′l-

vakfe sadakaten cârîyeten lâ-yenkati‘u âsâruhû bade′l-memât tekrare′z-zaman ve te‘akube′s-
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sâ‘ât ve′s-salâtü ve′s-selâmu alâ-nebiyyihî Muhammedin seyyidi′l-ka’inât ve eşrefi′l-

mevcûdât ellezî haleka′llâhü ruhahû kable′l-arz ve′s-semâvât ve alâ-âlihî ve ashâbihi′llezîne 

hüm erbâbü′l-kerâmât ve′s-sâdât”. 

 

-“el-Hamdü li-velliyyihî ve′s-salatu ve′s-selâmu alâ-nebiyyihî ve alâ-âlihî ve ashâbihi′llezîne 

hüm evfû bi-abdihî” 

 

-“Hamden li-men rafe‘a kadre men tesadde′l-hasenâti bi-tasarrûfi mâ-fî-yedihî bi-hüsni′n-

niyyâti ve salâten li-men erşede iba‘dehû ilâ-menâhici′l-kerâmâti ve âlihî ve ashâbihi′l-

vâsılîne ilâ-esne′d-derecât”; 

 

-“Mâ-fîhi mine′l-ilhâkı ve′z-zammı bi′l-vakfı′s-sâbık ve'ş-şurûti hurrire küllühû ledeyye ale'n-

nemati′l-mebsûti fe-hakemtü bi-sihhatihî ve luzumihî âlimen bi′l-hilâfi′l-cârî beyne′l-

eimmeti′l-eslâfi ve′l-eşrâfi ve ene′l-fakîru ileyhi azze şânuhû Halil el-müvellâ hilafe bi-

medîneti Üsküdar gufire lehum”. 

 

-“Mâ-hurrira fî-hâze′l-kitâbi′l-mevsûm bi′s-sıhhati ve′s-sevâb min-asli′l-vakfi ve′ş-şurût ve 

vucûhi′l-mesârifi ale′n-namati′l-mebsût cerâ küllühû ledeyye vazaha ve sahha cemî‘uhû beyne 

yedeyye ve innî kazaytu bi-sıhhatihî ve lüzûmihî fî-husûsihî ve umûmihî vâkıfen alâ-tefâsîli′l-

hilâfi ve′l-eşrâfi ve ene′l-fakîru ileyhî azze şânuhû Halil ibn Ahmed el-müvellâ hilâfe bi-

Medîneti Üsküdar gufire lehumâ” 

 

  

-“Nahmedüke yâ-vâkıfe külli′l-umûr ve yâ-âlimen bi-mâ-fi′s-sudûr ve nusallî alâ-resûlike′d-

dâ‘î ümmetehû ilâ-dari′s-surûr ve'ş-şâfi‘u′l-müşeffe‘u yevme yub‘asü men fi′l-kubûr ve alâ-

âlihî ve evlâdihî ve ashâbihi′llezîne hum ehlü′l-hüdâ ve′n-nûr”. 

 

-“Sübhâneke′llâhumme ve bi-hamdike yâ-men bi-yedihi′l-hayru ve′l-cûdi ve te‘âlâ ceddüke ve 

celle senÖüke yâ-gıyâse külli maksûdin ve lâ-ilâhe gayrüke yâ-fâyize′l-cûdi ve salli alâ-

nebiyyike medîneti'l-ilmi ve hazîneti'l-hilmi turuki'l-hayrâti ve'l-hasanâti ve alâ-âlihî ve 

sahbihi′llezîne sa‘av fî-teksîri merâsimi′l-meberrât”. 
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1.1.4.Örnek Hüccet Vakfiyeler:   

 

HÜCCET Vakfiye örneği: 1                              

Özet: Konya’da Yusuf Ağa Vakfı’nın vakfiyesi: 

  

  “el-Hamdüli′llâhi′llezî enzele′l-kitâbe alâ-abdihî ve ca‘alehû huden li′l-

muttakîn, ve′s-sselâmü alâ-men erselehû bi′l-kitâbi′l-mübîn. Ve alâ-âlihî ve sahbihi′s-sâlikîn 

bi-mesâliki tarîkati′l-Muhammediyyeti ve minhâc-ı şer‘-i metîn”.  

 

“Emmâ ba‘dü; işbu kitâbhâne-i celîlin binâ ve inşâsına muvaffak olan a‘zamü′l-mülûk ve′l-

havâkîn ve efhamü′l-kâsireti ve′s-selâtîn, es-Sultân ibnü′s-Sultân Selim Hân ibnü′s-Sultân 

Mustafa Hân efendimiz hazretlerinin mehd-i ulyâ-i azîmü′ş-şânları akîletü′l-mühsenât, tâc-ı 

ibtâc-ı muhdarrât, Vâlide Sultân aliyyetü′ş-şân dâmet azemetühâ vestedâmet devletühâ 

hazretlerinin kethüdâ-i âlîcânları devletlû atûfetlû Yusuf Ağa âmelehû rabbuhu′r-rahîm bi-

eltâfihi′l-ulyâ hazretleri vakfiyye-i ma‘mûl-bihâlarında kitâbhâne-i merkûmleri içün bu vech 

ile şerâit-i vezâif ve zevâbıt-ı mesârif ve sâir kuyûd ve şurût-ı ri‘âyet meşrûtunu tahsîs ve 

ta‘yîn buyururlar ki; Medîne-i Konya′da müceddeden binâ buyırdıkları kitâbhânede zîb-i sütûr 

ta‘dâd ve tafsîl-i kütüb-ı mütenevvi‘a-i mevkûfe-i bî-adîlleri bi-cümletihâ ve merâtibihâ vaz‘-ı 

mevâzi‘ ve dolaplar ol vecihle zîbende-i bedâyi‘ olınup kütüb-ı mezbûrenin merâsim-i 

muhâfazalarına ri‘âyet ve erbâb-ı istifâde ve istifâzeye ale′t-tevâlî hizmet içün birkaç hâfız-ı 

kütüb ta‘yîni lâ-büdd ve elzem belki cümleden akdem ve ehemm olmağla belde-i mezbûrede 

mukîm, mü’temin ve mustakîm, sâhib-i dâniş ve isti‘dâd memdûhü′l-etvâr, hûş-nihâd, selâh 

ve diyânet ile mevsûf, hüsn-i hâlle ma‘rûf, ahlâk-ı hamîde ve evsâf-ı pesendîde ashâbından 

mümtâz ve müntehab-ı sevâbık, ahvâli mücerreb dört nefer kimesnelerin birisi yevmî yüz 

akçe vazîfe ile hâfız kütüb-ı evvel ve birisi yevmî doksan akçe vazîfe ile hâfız-ı kütüb-ı sânî 

ve diğer iki nefer kimesneler dahi ihrâc-ı kütüb husûsunda mezbûrlara küllî i‘ânet ve 

müsâra‘at ve yine mahallerine vaz‘ında taharrî ve dikkat ve her vechle bilâ tehâvün edâ-i 

hizmet eylemek şartıyla yevmî ellişer akçe vazîfe ile yamâğ-ı evvel ve yamâğ-ı sânî olmak 

üzere ta‘yîn ve tahsîs ve her birinin merâtibi tebyîn olınup ancak meşağil-i sâire ile iştigâl 
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bi′n-nefs hizmetlerinden müstelzim-i işgâl olmağla belde-i mezbûrede emr-i ma‘âşlarına kâfî 

ve bâliğen mâ-beleğe idâre-i mesâriflerine vâfî ta‘yîn olınan vezâif-i mezkûreye kanâ‘at birle 

kulli yevm ve sâ‘at bi′n-nefs edâ-i hizmete sa‘y-i belîğ eyleyüp vekâlet ve münâvebe sûretleri 

vechen mine′l-vücûh hilâf-ı şartım olmağla evvel vâdîlere mezbûrûnun ısrârları olur ise 

cihetleri ref‘ olına. Ve her biri recül-i tâmm ve hüdemâtında sâhib-i ihtimâm olmak üzere 

kuzzât ve nüvvâb ve müderris ve hizmet erbâbından küttâb ve eimme gürûhu mekâsib-i sâire 

kaydıyla bi′n-nefs hizmete adîmü′l-iktidâr erbâb-ı hiref ve senâyi‘ ve tüccâr makûlesinden 

olmamaları dahi şurût-ı kaviyye-i vâcibetü′r-ri‘âyetden olup mûmâ-ileyhim hâfız-ı kütüb ve 

yamakları yevm-i Cum‘adan mâ‘adâ haftada altı gün, tulû‘-ı şemsden bir sâ‘at mürûrunda 

bâb-ı kütübhâneyi besmele ile feth idüb erbâb-ı istifâdeye matlûbları olan kütüb i‘tâ olınup, 

câmi‘-i şerîfde salât-ı zuhr edâ olınacak mikdârı vakt-ı ta‘tîl; ve vakt-ı asrdan ke′l-evvel 

talebe-i kirâm istifâdeleriyle meşgûl olup kezâlik edâ-i selât-ı asr mikdârı zaman ta‘tîl olınup 

ba‘de edâ-i salât-ı asr gurûb-ı şemse bir sâ‘at kalıncaya değin sedd-i bâb olınmayup ale′s-

sebâh vârid olan erbâb-ı istifâde ile hâfız-ı kitâblar ve yamaklar vâkıf-ı muşârun-ileyhe 

etâla′llâhu umrehû ve bekâhû munteğem ni‘met hayât bâ-berekât oldıkça devâm-ı ömr ve 

selâmeti ve bi-emri′llâh-i te‘âlâ hirâmân-ı der-bekâ oldıklarında, rûh-ı pür fütûhlarının 

mağfiret-i rabb-i rahîmine mazhariyyeti içün bir fâtiha-i şerîfe ve üçer salâvât-ı munîfe tilâvet 

ittigünden sonra esâtize-i benâm ve talebe-i kirâm-ı hâzirîne matlabları olan kitâbları bila 

tereddüd ve tevânî tevzî‘ ve i‘tâya mübâşeret ve bi′l-cümle tevârüd iden erbâb-ı istifâdeye her 

vecihle mu‘âmele bi′l-mücâmele olınarak mutâla‘a ve istinsâhlarına bilâ mümâne‘et 

mukâdirlerine ri‘âyet olınup ancak gerek mutâla‘a ve gerek istinsâhı fakat derûn-ı 

kütüphâneye munhasır ve maksûr ve aslen ve kat‘an bir kıt‘ası hârice ihrâc olınmamak 

şartıyla mutehassıs ve mahzûr olmağla velev me‘a′r-rehn ve′l-kefîl hâricde istinsâh ve intifâ‘ 

içün ferd-i âferîdeye bir cild kitâb îdâ‘ ve i‘âre olınup lede′l-mutâla‘a ve′l-istinsâh gerek kitâb 

zâyi‘ ve gerek evrâk kat‘ olınmamasına hâfız-ı kütüblar ve yamakân kûşe-i çeşm-i dikkat ile 

nâzikâne imân ve nezâret ve ba‘de itmâmü′l-istifâde aynı ile mahallerine vaz‘ olınmasına 

teyakkuz ve basîret üzere bulınalar. Ve belde-i merkûmeye vâye-i rûhâniyet ve mâye-i feyz ve 

bereket olan Hazret-i Mevlânâ hayr ve reşâd bulınan  melekiyyü′s-sıfât hazerâtı ism-i sâmî-i 

celâl ve fâtiha-i ruht me‘âl tilâveti i‘kâbında kezâlik mâ-dâme hayyen bi′d-devâm ve′l-bekâ 

deyümiyyet-i selâmet ile kâmurân ve müntakil-i dâr-ı rahmet olduklarında nâil-i gufrân-ı 

rabb-i mennân olmaları içün hayr-ı du‘â ile yâd ve dünyevî ve uhrevî dil-şâd buyırup bu 
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mesâ‘i-i meşkûre mukâbelesinde asl-ı vakıfdan yevmî yirmi beşer akçe ihdâ olına. Ve fazl ve 

selâh ile müştehir fünûn-ı şettâd tedrîs ve ta‘lîme muktedir bir zât-ı âlî kadr ale′s-sebâh ve 

ba‘de′z-zuhr ve ba‘de′l-asr be-her yevm üç def‘a tefsîr ve hadîs-i şerîf ve fıkıh mesâdet redîf 

ve sâir ulûm-ı nâfi‘a ve fünûn-ı mütedâvile tedrîs ve ta‘lîmi ile kütübhâne-i merkûmeye 

mulâsık câmi‘-i mezkûr-ı pür-nûrda neşr-i ulûm ittükten sonra avâkib derslerinde bi′l-cümle 

hüzzâr-ı meclis-i mollanın mecâlisi olan talebe-i kirâm ile kezâlik ber-devâm-ı hayât-ı 

müstetâb oldıkça istidâmet-i ömr ve ikbâlleri ve lede′l-irtihâl zill-i zalîl-i rahmetde istizlâlları 

içün bir fâtiha-i şerîfe ve cerr-i selâvât-ı munîfe tilâvet ve bu takrîb ismini cerîde-i hasenâtda 

mezkûr ve sebt idüp hizmet-i mebrûresi mukâbelesinde müderris-i mûmâ-ileyhe yevmî altmış 

akçe i‘tâ olına. Ve câmi‘-i mezkûrun kayyûmu fakat bir nefer olup ikmâl-i hüdemâtda dîğer 

kayyûma dahi muhtâc olmakdan nâşî vakıflarından yevmî on akçe vazîfe verilmek üzere 

kıyâm-ı hizmete kâdir bir kayyûm dahi ta‘yîn olınup kayyûm-ı evvel bulınan kimesne dahi 

kayyûm-ı cedîd ile kulli yevm hâşâkdan câmi‘-i şerîfi ve kütübhâne-i munîfi tanzîf ve tathîrde 

sa‘y ve müzâheret içün mezbûr kayyûm-ı evvele dahi yevmî on akçe virile. İşbu vakf-ı şerîfin 

mürtezikalarının altı mâh guzeşte vazîfeleri Recebü′l-mürecceb gurresinde ve dîğer guzeşte 

altı mâh vazîfeleri Muharremü′l-harâm gurresinde âsitânede mukîm asl-ı vakf mütevellîsi 

cânibinden belde-i mezbûrede sâkin yevmî yirmi akçe vazîfe ile kâimmakâm-ı mütevellî olan 

kimesneye iki def‘a pâk hesâbınca nukûd-ı ceyyide râyice olmak üzere irsâl ve îsâl olındıkda 

kâimmakâm-ı merkûm hâkimü′l-vakt bulınan fazîletlü efendi ve müftî-i belde ve sâir vücûh-ı 

ulemâ efendiler hazerâtı mahzarlarında bâ-ma‘rifet-i şer‘-i kavîm mürtezika yedlerine teslîm 

ve alâ-kadri′l-husûs tamâmen tevzî‘ ve taksîm eyleyüp bu mukâbelede erbâb-ı vezâifden cüz’î 

ve küllî bir nesne taleb ve ahz eylemeyüp ba‘dehû kabz ve tesellümlerini meş‘ar-ı kabz 

eylediği senedi li-ecli′t-tasdîk mûmâ-ileyhim hazerâtına temhîr itdirüp asl-ı mütevellî tarafına 

ba‘s ve tesnîr eyleye. Ve kâimmakâm-ı mezbûr be-her sene mâh-ı Muharremu′l-harâm 

gurresinde fezâil-medâr hâkimu′l-vakt ve müftî-i belde ve sâir vücûh-ı ülemâ efendiler 

hazerâtı kütübhâneye alâ-vechi′t-tekrîm da’vet idüp ber-vech-i tafsîl mübeyyin mühr-i vakf ile  

memhûr ve ma‘nûn defter-i kebîr mu‘teber kütübe bi′l-mukâbele tatbîk ve kemâl ile ihtiyât ve 

teharrî ile tedkîk ve tahkîk birle kütüb-ı mezbûreyi cümle müvâcehesinde yekân yekân add ve 

şumâr ve teclîd ve ta‘mîre muhtâc olanları re’y-i takdîrleri ile termîm ve tecdîde ibtidâr birle 

defter-i mesârıfını berâ-yı def‘-i şübhe ve tasdîk kezâlik mûmâ-ileyhim hazerâtına temhîr ve 

tahkîk itdirdikten sonra bi-aynihî defter-i mezbûru asl-ı mütevellîye ba‘s ve isrâ ve ânlardan 
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taleb ve istîfâ ile ve ber-minvâl-i meşrûh yevm-i mukâbelede li-ecli i‘zâz ve′l-ihtirâm hüzzâr-ı 

mûmâ-ileyhim ziyâfet ve it‘âm ile merâsim ikrâmı edâ ve hâkim efendiye yevmîye nâmıyla 

yirmi guruş ihdâ idüp kâimmakâm-ı mezbûre dahi yevm-i merkûm ziyâfeti içün ta‘âmiye ve 

kahve bahâ olmak üzere otuz guruş i‘tâ olına. Ve bâlâda mufassalan bast ve temhîd ve ekvâ-i 

şurûtdan idügi te’kîd ve te’yîd olındığı üzere gerek hâfız-ı kütüblük ve gerek yamaklık cihâtı 

fakat emr-i muhâfazada kullî ihtimâm ve dikkat ve ta‘yîn olına vezâif-i vâfîyelerine kanâ‘at 

birle bi′n-nefs kulli yevm edâ-i hizmet zımnında olmağla hilâf-ı şurût-ı mü’ekkede 

ma‘âza′llâh mechûlü′l-ahvâl mekâsib-i sâire ile sâhib-i eşgâl sabî ve murâhik ve nâ-ehil ve 

cühhâl makûlelerine virildiği sûretde yâ küllîyen terk-i hizmet yâ bi′n-nefs edâ-i hizmete 

adem-i kudret takrîbini birkaç akçe ücret ile ber-vech-i vekâlet ve niyâbet bîgâneleri 

istihdâma ihtiyâcları nümâyân ve bu sûretde emr-i muhâfazada tehâvün ve taksîrât 

vukû‘undan başka el-iyâzü bi′llâhi te‘âlâ ibtâl-ı vakf ve ta‘tîl-i hayrâtı müstelzim nice 

muhâziri müstebân olmağla cihât-ı mezbûre o misüllü adîmü′l-istihkâk eşhâs-ı nâ-ehle 

virilmekden ale′d-devâm tevaffâ ve mücânebet ve bâlâda mezkûr ahlâk ve evsâf ile muttasıf 

erbâb-ı liyâkatdan olanlara tevcîh olınmasına kemâl-i taharrî ile sa‘y ve dikkat olınup bi-

emri′llâhi te‘âlâ hâfız-ı kitâblardan ve yamaklardan ve sâir erbâb-ı vezâifden birisi rihlet 

eyledikde sabî ve murâhik ve nâ-ehil makûlesi evlâdları mevcûd oldığı hâlde ekser-i evkâfda 

mute‘ârif oldığı misüllü adem-i ehliyet ve istihkâkına bakılmayarak mücerred babası nân 

pâresidir deyu tevcîh olınmayup bunların da yerine ale′t-tertîb âlâtı tevcîh olındıktan sonra 

yerine hâriçden bir mustahıkkı nasb ve ta‘yîn olına. Hulûl-i ecel-i müsemmâ ile hâfız-ı kütüb-

ı evvel irtihâl iderse sânî evvel ve yamâğ-ı evvel hâfız-ı kütüb-ı sânî ve yemâğ-ı sânî evvel 

yerine sıfât-ı sâbıka ile muttasıf hâricden birisi yemâğ-ı sânî ta‘yîn olınup kezâlik hâfız-ı 

kütüb-ı sânî ve yamâk vefâtlarında tertîb-i mezbûr destûrü′l-amel ola. Ve kütübhâne 

cihetlerine mutasarrıf olanlara hizmetinden kelâl gelüp cihetini evkâf-ı sâirede müte‘ârif olan 

misüllü bir mikdâr bedel-i kasr-ı yed ile murâd eyledügi kimesneye ferâğat ve kasr-ı yed 

murâd ider ise bir vecihle cevâz ve ruhsat virilmeyüp edâ-i hizmet eyledikçe cihetine 

mutasarrıf olup terk-i hizmet ider ise veyahud kütübhâne cihetlerinden ve sâircen her kangısı 

takrîb-i nâ-ehle tevcîh olınmuş bulınur ise yahud adem-i istikâmet ve bilâ gadr-ı şer‘î bi′n-nefs 

terk-i hizmet ittiği zâhir olur ise bilâ tevakkuf ciheti ref‘ ve dîğer ehl-i istihkâka tevcîh olına. 

Ve mahlûlen ve ref‘an tevcîh olınacak cihâtı kâimmakâm-ı mütevellî hakîkati üzere inhâ ve 

inhâsını tasdîki meş‘ar hâkimü′l-vakt ve müftî-i belde ve mevsûku′l-kilem birkaç vücûh-ı 



 14 

ulemâya temhîr ve imzâ itdirdikten sonra asl-ı mütevellî tarafına irsâl ve mütevellî-i mûmâ-

ileyhe ber-tıbk-ı inhâ-i mezbûr tekrâr kendi inhâsını mûcibince bâ-işâret-i aliyye hazret-i 

Şeyhulislâmî tevcîh ve ihsân buyrılmasına bî-hemâl eyleye fe-men beddelehû ba‘de mâ-

semi‘ahû fe-innemâ ismuhû ale′llezîne yubeddilûnehû tebdîlen ve ecrü′l-vâkıf ale′l-kerîmü′l-

cevâd, ellezî nezzele′l-kitâbe′l-munîri tenzîlen”.  

 

  

HÜCCET Vakfiye örneği:2 

Özet:Trabzon’da Gurbetoğlu Molla Ahmet Efendi Vakfının Vakfiyesi  

 

“el-Hamdü li′llâhi′l-vâkıfu alâ-külli hâlin el-münezzeh ani′ş-şebîh ve'n-nazîri ve′l-misâl ve's-

salâtü ve's-selâmü  alâ-resûlihî ve nebiyyihî Muhammedin ve âlihî ve sahbihî”. 

  

“Emmâ ba‘dü; işbu vakfiyye-i celîli′ş-şân ve cerîde-i bedî‘i′l-unvânın tahrîr ve imlâsına bâdî 

ve tastîre bâ‘is oldur ki Medîne-i Trabzon vilâyet-i celîlesi dâhilinde kâin Vakfıkebîr 

Kazâsı′nın İpsalda Saklı Karyesi ahâlisinden Gurbetoğlu Molla Ahmed Efendi bin Mehmed 

Efendi kazâ-i mezkûr mahkeme-i şer‘iyyesine mahsûs odada ma‘kûd meclis-i şer‘-i şerîf-i 

enverde karye-i mezkûre ahâlisinden Çilinkoğlu Mehmed Onbaşı bin Mustafa mahzarında 

ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-i sarîh-i mer‘î idüp karye-i mezkûreye mahsûs Canakcı nâm 

yaylada vâki‘ ashâb-ı hayr tarafından i‘âne sûretiyle binâ ve inşâ idilüp el-yevm ma‘mûr ve 

âbâd cemâ‘atı kesîr mescid-i şerîfe minber vaz‘ıyla câmi‘-i şerîf hükmünde olup salât-ı 

Cum‘a ve îdeyn edâ idicek hatîbimiz bulınmadığından ve câmi‘-i mezkûrun vakf-ı nukûd ve 

akâra müte‘allik bir nesne olmadığından hasbeten li′llâhi′l-vâhidi′l-ferdi′s-samed atyeb-i mâl 

ve enfes-i menâlimden add ve ifrâz eylediğim bin guruşu câmi‘-i şerîfin hitâbet cihetine 

vazîfe ve vakt-i mu‘ayyende minber-i latîfinde salât-ı Cum‘a ve îdeyn edâ itmek üzere bi-

hulûsi′l-bâl ve bi-mezîdi′l-ihtimâm vakf-ı sahîh-i mü’ebbed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf 

ve habs idüp;  Şöyle şart vaz‘ ve ta‘yîn eyledim ki; meblağ-ı mezbûrun onu on bir buçuk 

hesâbıyla istirbâh olınup hâsıl olan rıbhından câmi‘-i şerîfin bend-i latîfinde hitâbet vazîfesini 

îfâ eden efendiye virile ve ben lâbis-i libâs-ı hayât oldıkça vakf-ı mezkûrun tevliyeti bana 

vefâtımdan sonra batnen ba‘de batnin evlâd-ı evlâd-ı evlâdımın ve evlâd-ı evlâdımın aslah ve 

erşedine ve ne‘ûzu bi′llâhi te‘âlâ ba‘de′l-inkırâz kazâ-i mezkûrun nâibu′ş-şer‘ bulınan 
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efendilerinin re’y-i ma‘rifetleri inzimâmıyla mustakîm ve dîndâr ve umûr-i vakfı ru’yete 

zâhiru′l-iktidâr bir kimesne mütevellî nasb ve ta‘yîn ideler deyu ta‘yîn-i şart ve tebyîn-i kuyûd 

birle nukûd-ı mezkûreyi fâriğan ani′ş-şevâğil mütevellî-i mûmâ-ileyhe teslîm ol dahi 

vakfiyyet üzre yedimde kabz ve kabûl ve tesellüm eyledikden sonra vâkıf-ı mûmâ-ileyh dahi 

butlân-ı vakf zımnında evvelen kuyûda ve ba‘dehû kavl-i adem-i lüzûma teşebbüs idüp 

mütevellî-i mezbûr dahi sıhhat ve lüzûma zâhib eimme-i dîn-i mubîn kavl-i şerîfleriyle 

mukâbele idicek huzûr-ı şer‘îde her biri müterâfi‘ân fasl ve hasma tâlibân oldıkda bu husûs 

te’emmül-i lâyık ve tefekkür-i fâik olındıkda temhîd-i kavâ‘id-i hayr evlâ ve teşyîd-i kuyûdu 

ahrâ görmekle tarafeynin kelâmlarına nazaran mennâ‘un li′l-hayr olmakdan ictinâb ve hazer 

idüp âlimen bi′l-hilâfi′l-cârî beyne′l-eimmeti′l-eslâf vakf-ı mezkûrun evvelâ sıhhatine sâniyen 

lüzûmuna hükm-i şer‘î ve kazâ-i sarîh-i mer‘î olınmağla hükm-i hâkimle vakf-ı mezkûr sahîh 

ve lâzım olup nakz ve tahvîli muhâl ve tebdîl ve tağyîri mümteni‘u′l-ihtimâl oldı fe-men 

beddelehû ...ve ecrü′l-vâkıf ale′l-hayyi′l-cevâdi′l-kerîm. Cerâ zâlike tahrîren fi′l-yevmi′l-hâmis 

min-şehri Zi′l-hicceti′ş-şerîfe li-sene ihdâ ve selâsîn ve selâse mietin ve elf.(5 Zilhicce 1331)”.  

 

HÜCCET Zeyl Vakfiye örneği:3 

 

Özet: Ankara kalesi içinde Sultan Alaeddin Camii vakfına ilave olarak cami yakınındaki evin 

vakfedilerek cami imamlarının bu vakıf evde kalmalarına dair zeyl vakfiye.  

 

“Budur ki, sâhibü'l-hayrât ve'l-müberrât fahrü'l-akrân Hüseyin Beğ b. Abdi mahfel-i kazâda 

vakf-ı âti'l-beyâna mütevellî eyledüği Vezir Abdurrahman Ağa b. Mustafa mahzarında ta‘bîr-i 

ani'l-merâm idüp Ankara'nın İç Kal‘a'sında vâki‘ iki cânibi tarik-i âmm ve bir cânibi Seyfi 

Halife mülküne ve bir cânibi arz-ı hâliyeye muttasıl olup altı ahur ve üstü iki oda ve bir 

semâviye ve bir tahtânî oda ve bir selâmlık ve bir örtmeyi ve havluyı müştemil mülk 

menzilini hasbeten lillâhi te‘âlâ ve taleben li-merdâtihi'l-a‘lâ vakf ve habs idüp ve mütevellî-i 

muşârün-ileyh Abdurrahman Ağa'ya teslim edüp ol dahi vakfiyyet üzere kabz edüp ve şart 

eyledim ki menzil-i mezbûr kurbunda merhûm ve ma‘fûrun-leh Sultan Alâeddin Câmii'nde 

her kim imâm olursa men¬zil-i mezbûrun içinde sâkin olup mukâbilinde ba‘de selâti'l-fecr bir 

kere Sûre-i Yâsîn-i Şerîf tilâvet idüp sevâbın bu fakîre hibe eyleye sâlifü'z-zikr Abdurrahman 

Ağa kayd-ı hayat der-mutevellî ola ve anlar kurb-ı hakka vâsıl oldukda her kim Ankara 
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Kal‘ası'nda dizdâr olursa ol kimesne mutevellî olup hasbeten lillâhi te‘âlâ nazâr-ı şerîfde diriğ 

itmeye deyüp ve mütevellî-i mebûr Abdurrahman Ağa dahi cemi‘ kelimâtında mütevellî-i 

mezbûrı tasdîk ve menzil-i merkûmı vakfiyyet üzere tesellüm itdüğüni ikrâr eyledikde ba‘de 

istirdâdi'l-vâkıfı'l-mezbûr ve imtinâ‘ü'l-mütevelliyü'l-mesfûr murâfa‘a ile ve'l-hükkâmü'l-

eimme-i Hanefiyye sıhhatine ve lüzûmuna zâhib olan ki, kavli üzere menzil-i mezbûrun 

vakfiyyetinin sıhhat ve lüzûmuna hüküm birle ketb olundı. "Femen beddelehû ba‘de mâ-

semi‘ahû fe-innemâ ismuhû alellezîne yübeddilunehû". Tahrîren fî evâsıt-ı şehr-i Cumâdiye'l -

ûlâ li-sene ışrîn ve elf. 

Şühûdü'l-hâl 

Mehmed Çelebi b. İbrahim, Musa  Beğ Kethüdâ-yı Kal‘a, es-Seyyid Muslu Çelebi (b.) es-

Seyyid Mahmud, İbrahim Çelebi Kethûdâ-yı Şehir, Hüsam b. Ramazan”. 

 

 

1.2. HÜCCET. Muhasebe kaydı: Vakıfların muhasebeleri kadıların huzurunda görülürdü. 

Vakıf mütevellileri vakıflarının yıllık muhasebelerini kadıya tasdik ettirir ve bunlar sicile 

kaydedilirdi. Bu şekilde bir vakfın yıllık muhasebesi kadı tarafından denetlenmiş olurdu.   

HÜCCET-Vakıf Gayrimenkul Muhasebesi örnek:1  

Özet: Hasan Paşa vakfına ait Ankara’da Hasan Paşa Hanının tamir-onarım masraf defteri. 

“Muhâsebe-i ta‘mir-i hân-ı merhûm Hasan Paşa, der - nefs-i Ankara. 

Asl akça-i adîd mütevellî ve gayrî 60980. 

Tahvîl-i el-Hâc Abdi, mütevellî-i evkâf-ı mezbûr 40000. Ani'r-ribh an-    akça-i mezbûr 

1000. 

An - tahvîl-i Celâl, an icâre-i hamâm evkâf-ı mezbûr 1700. 

An - tahvîl-i Ömer er-Râcil, an icâre-i hamâm-ı mezbûr 4080. 

An - tahvil Ömer el-Cündî, an icâre-i hamâm-ı mezbûr 1600. 

Bahâ-i köhne an çûb berây-ı ahur hân-ı mezbûr. 4000. 

Ve ta'mîrât Minhâ masarif 68873. 

Bahâ-i çûb, aded 785, kıymet 10910. 

Bahâ-i hatıl, aded 92, kıymet 732. 

Bahâ-i tahta, aded 3763, kıymet 6928. 

Bahâ-i yanlama-i kebîr, aded 64, kıymet 3431. 

Bahâ-i yanlama-i sağîr, aded 37, kıymet 1130. 

Bahâ-i seng-i kireç ma‘a odun ve üstâdiye ve ırgad ve taamiye. 15503. 
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Bahâ-i bermuh (?) kıymet 994. 

Bahâ-i demür ve üstâdiye ve bahâ-i mismâr ve gayrühu 7286. 

Bahâ-i kiremid aded kıymet 898. 

Bahâ-i hurda 186. 

Bahâ-i ücret-i bennânân 9594. 

Bahâ-i ücret-i ırgad 468. 

Bahâ-i helâ binâsına üstâdiye ve ırgad ve ta‘âmiye 1600. Bahâ-i ahûr binâsına üstâdiye 

ırgad ve ta‘âmiye 2000. Bahâ-i İdris Ağa'ya kaftan 286. Bahâ-i ücret-i Mu‘temed 965. Bahâ-i 

saman 300. Yekûn 68873. 

Ziyâde olmağın. 

Minhâ, zikr olunan kireçden furûht olunun...............7892. 

Minhâ, der-dest (?) Pir Mehmed Efendi 1300.  

Yekûn, masârıf-ı mezkûrîn 60980”. 

 

 

HÜCCET-Vakıf Muhasebe örnek: 2  

ÖZET: Ankara’da Defterdar Mustafa Paşa Vakfı’nın 1020 senesi muhasebe kaydını 

içeren hüccet. 

 

“İzzetlü ve sa‘adetlü Defterdar Mustafa Paşa hazretlerinin vakfı ve ta‘yîn etdikleri 

cihatdır ki, mahalline tevcîh olunup, binyirmi senesinde vâki‘ Recebü'l-mürecceb gurresinde 

mübâşeret itdirilüp, binyirmibir Muharremü'l-Muhteremi gurresine değin altışar aylık 

mevâcibleri edâ olunduğı kayd olundı. Fî 10 Şevvâli'l-mükerrem sene 1020. 

“Vazîfe-i İmâm Muhyiddin Halife, câmi‘-i şerîf. 

Berây-ı Yâsin-i şerîf - yevm 1/180.      

Berây-ı cüz’-i şerîf 1/180 

Vazîfe-i Müezzin Osman, câmi‘-i şerîf. 

Berây-ı Sûre-i Mülk - yevm 1/180       

Berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180 

Vâzife-i diğer Müezzin Ayvâti. 

Berây-ı İhlâs-ı şerîf  ba‘de evkât-ı hamse ve fâtihâ-i şerîf - yevm 1/180. 

Berây-ı sûre-i Amme - yevm 1/ 180. 

Vazîfe-i Yusuf, Kayyım-ı câmi‘-i şerîf, berây-ı Duâhân - yevm 1/180. 

Vazîfe-i Abdurrahman, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180. 

Vazîfe-i Yahya Halife, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180. 

Vazîfe-i Nasûh Halife, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180. 

Vazîfe-i Edhem, el-Mu‘arrif-i câmi‘-i şerîf, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm   1/180. 

Vazîfe-i Abdülhâlik Halife, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180. 
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Vazîfe-i Ahmed, berây-ı cüz’-i şerîf - yevm 1/180. 

Vazîfe-i Mehmed, berây-ı cüz’-hân - yevmiye 14 yevm 1/ 180. 

Yekûn fî şehr 6, meblâğ 2520”. 

 

 

 

1.3. HÜCCET. Sınır tespiti: Vakıfların mustagallat ve musakkafatına ait sınırların tespitinde 

kadının tasdikine ihtiyaç duyulabilirdi. Bu tasdik, her hangi bir anlaşmazlık durumunda ortaya 

çıkarılır ve davanın çözümünde önemli rol oynardı. Bu tür kayıtlar da sicillerde hüccet türü 

belge içerisinde yer alırdı. 

 

1.4. HÜCCET. Tamir ve termim kayıtları: Vakıflara ait gayr-i menkullerin tamir ve 

termimi ve vakıf gayrimenkuller üzerinde yapılacak tasarrufların kayıt altına alınmasında 

kadının tasdiki söz konusudur. Özellikle bu tamir ve termim için yapılan masraflar ve 

bunların harcama kalemleri bu çerçevede kayıt altına alınırdı. Bu defterler muhasebe defteri 

hükmündedir. Bunlar da  sicillerde sıkca rastlanan hüccet türü belgelerdir.   

 

HÜCCET-Vakıf binanın tamiratı örnek. 

ÖZET: Celal Kadı Mescidi'nin tamiratı için 2 bin akça bedel tespitinin kaydına dair 

hüccet. 

“Budur ki, Celâl Kâdı Mescidi'nin mütevellisi olan Ali b. el-Hâc Ayvâti mahfel-i 

kazâda mescid-i mezbûrun saçağı ve kaşı ve kurbunda olan muallimhânenin sakfı 

çıkup rakabeye muhtâcdır kıbel-i şer‘den görülmesin taleb ederin, binâ ehl-i vukûf-ı 

hibresi Ali gönderilüp zikr olunan rakabe ikibin akça ancak olur deyü ihbâr itdikde, 

vaz‘-ı aslîsi üzere rakabe olunmak için mütevellî-i mezbûra tenbîh olunup kayd olundı. 

Şuhûdü'l-hâl 

Cafer Çelebi (b.) Memi, Seyyid Muslu (b.) Seyyid Mahmud, Serbâzâr el-Hâc Hüseyin, 

Muhzır Ahmed (b.) Satılmış ve gayruhüm”. 
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1.5. HÜCCET. Vasiyetnâme: Vasiyyet yolu ile yapılan vakıflar bu belge türüne dahil edilir. 

İslam hukukuna göre, kişinin ölümünden sonra ancak malının üçte biri vakfedebilir. Bu tür 

vakıflar kişinin vasiyeti üzerine ölümünden sonra, onun metrukatı arasından çıkarılarak vakıf 

statüsüne dahil edilir. Bu işlemin gerçekleşmesi için hazırlayacağı vasiyetnameyi kadıya 

tasdik ettirmesi gerekiyordu. 

 

1.6. HÜCCET. İcar / Kira Kayıtları:.Vakıf gayr-i menkullerin icare-i vahide ve icare-i 

tavile üzere şahıslara icara/kiraya verilmesi ve bunların muhasebeleri de sicile kaydedilirdi. 

Eğer bu belgeler gayr-i menkulun mevcut durumunu tespit etmek amacıyla düzenlenmiş ise 

bunlar hüccet kabül edilir. Eğer gayr-i menkulle ilgili bir anlaşmazlığın halli için icar konusu 

mahkemeye intikal etmiş ve dava konusu olmuş ise bu belge i‘lâm türüne girer.    

HÜCCET- İcâr / Kira örnek: 1 

 Özet: Halvâti Zaviyesi Vakfı’nın Musalla (karye)’daki yerlerini kiralayan Yahudi 

cemaatinin yıllık icar bedellerini ödediklerine dair hüccet. 

“Budur ki, Âişe bint-i Müslim Efendi tarafından Sadık Beğ b. Sinan vekâleten ve 

Şehribân bint-i Müslim Efendi el-mezbûr tarafından dahi Hacı Şükrü b. İsa ve Mustafa Beşe 

b. İsrail nâm kimesneler şehâdetleri ile ikrâr-ı âti'l-beyâna hasm-ı şer‘-i câhid mahzarında 

vekâleti sâbite olan İkbâl Beğ b. Abdurrahman mahfel-i kazâda müvekkilemin evlâdiyet üzere 

mutasarrıf olduğı Halvâti dimekle ma‘ruf zâviye evkâfından Musalla kurbında olan yerleri 

yahûdiler mürdlerin defn içün her sene üçyüzaltmış akça icâreye almışlar idi, târih-i kitâba 

gelince icârelerin bi't-tamâm tâife-i mezbûr edâ ve teslîm eyleyüp zimmetlerinde bir akça bâkî 

kalmayup ve hâlen binyirmi senesinin dahi icâresinden üçyüzaltmış akça kabz işbu 

kethüdâları Dâvid veled-i Saloman diğer Dâvid bi'l-vekâle kabz eyledim deyü ikrâr ve i‘tirâf 

etdiklerinde gıbbe't-tasdîk kayd şod. 

Şuhûdü'l-hâl 

Muslu Efendi el-Cündî, Hızır Çavuş (b.) Ahmed, Ali Efendi (b.) Pîr Ali, Mustafa 

Efendi, Mahmud Beğ (b.) Pîr Veli ve Ali b. Dursahan ve gayruhüm”. 

 

 

HÜCCET-İcâr / Kira örnek:2  
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ÖZET:Hasan Paşa Hamamı’nın yıllık sekiz bin akçeye Celal Beşe bin Ferhad’a 

kiralandığına dair hüccet.   

“Budur ki, işbu sene-i ışrîn ve elf Rebî‘ü'l-âhiri'nin gurresinde Ankara Hasan Paşa 

Hamâmı'nın tahvîli tamâm olup ba‘de'l-müzâyede ve ra‘iyyete iltimas eski müste’ciri Celâl 

Beşe b. Ferhad üzerinde bir senede sekizbin akçaya icârede karâr itmeğin sene-i mezbûre 

Rebî‘ü'l-âhirinin gurresinden sene tamâmına gelince câbîsi Hasan b. Ahmed meclis-i 

şer‘iyyede mezbûr Celâl Beşe'ye hamâm-ı mezbûrı sekizbin akçaya îcâr edüp mezbûr Celâl 

Beşe dahi istîcâr itdikde kayd olundı. 

Şühûdü'l-hâl 

Mehmed Beğ b. Solak, Behram Beğ el-Cündî, es-Seyyid Muslu Çelebi b. es-Seyyid 

Mahmud, Muhzırbaşı Ali ve gayruhüm”. 

 

 

1.7. HÜCCET-Mütevellî Tayini  

örnek: 1 

ÖZET:  Ankara’da Gicikli Mescidi Vakfı’na Abdurrahman bin Hayreddin’in mütevelli tayin 

edildiğine dair hüccet. 

“Budur ki, Gicikli Mescidi ve Vakfı'nın mütevellisi olmayup mütevellî lâzım ve mühim 

olmağın işbu Abdurrahman Halife bin Hayreddin mütevellî nasb olunup mezbûr dahi hidmet-i 

tevliyeti uhdesine almağın kayd olundı. 

Şuhûdü'1-hâl 

Abdülbâki (b.) Mevlânâ Muhyiddin Halife, el-Hâc Mahmud (b.) el-Hâc Hasan, el-Hâc Ahmed 

b. Hoca Nasûh, Ali Suâvi (b.) Bahşi ve Hüsam b. Ramazan, Seyyid Muslu (b.) Seyyid 

Mahmud ve gayruhüm”. 

 

 

HÜCCET-Mütevellî Tayini örnek: 2 

ÖZET:Ankara İmaret Mahallesi’nde Kul Derviş Mescidi’ne Ali bin Güvendik’in mütevelli 

tayin edildiğine dair hüccet. 
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“Budur ki, İmâret Mahallesi efrâdından Kul Derviş Mescidi'nin imâm ve müezzin ve 

sirâc ve cüz’-i şerîf akçalarının mütevellisi olmayup ahâlî-i mezbûre işbu Ali b. Güvendik 

nâm kimesnenin mütevellî olmasını taleb eylediklerinde mezbûr dahi hidmet-i tevliyeti hasbî 

ihtiyâr eyledikde kayd şod. 

Şühûdü'l-hâl 

Ahmed Çelebi (b.) Hacı Enver, Mehmed Fakîh (b.) İsa el-İmâm, Hacı İbrahim (b.) 

Hasan, Hasan (b.) Hacı Mehmed, Hacı Yusuf (b.) Kaya Bâlî, Hacı Ahmed (b.) Hacı Musa  ve 

gayruhüm”. 

 

 

 

2. İ‘LÂM 
Kadının her hangi bir dava sonucunda verdiği hükmü ihtiva eden belgelere i‘lâm denilir. 

Vakıflarla ilgili davalar sonucu oluşan belge türleri arasında i‘lâm önemli bir yer tutar. Bu tür 

belgelerde kadının hükmü söz konusudur. Burada davalı, davacı ya da vekilleri ile şahitler, 

kadının huzurunda mürfa‘a olunup davaları görülür, dava konusu hakkında kadının hükmü bu 

belgede yer alır. Anlaşmazlıklar kadı tarafından mahkemede çözüme kavuşturulduktan sonra 

verilen karar sicile kaydedilir ve aynı zamanda davacı ve davalıya da bir sureti 

verilirdi.Yukarıda bahsedilen hüccet türü belgelere konu olan olaylar eğer anlaşmazlık  ve 

dava konusu olup, mahkemeye intikal eder ve kadı tarafından bir sonuca bağlanıp hüküm 

verilir ve verilen karar kayda geçirilirse oluşan belge türüne i‘lâm denilir. Kurulan bir vakfın 

tevliyeti, vasiyet sonucu oluşan vakfın durumu, icar anlaşamazlıkları gibi konuları bu çerçeve 

içine alabiliriz.  İ‘lâma konu olan vakıflarla ilgili belge türlerini şu şekilde sıralayabiliriz.   

 

2.1. İLAM. Vâkıfın tereke taksimi: Vâkıf, eğer sağlığında malından bir kısmını vasiyet yolu 

ile vakfetmiş ise, öldüğünde vasiyeti gereği metrukatı içinden vakfedilen kısım çıkarılır ve 

gayesine uygun olarak vakıf tesis edilir. Bu durum mahkeme siciline kaydedilir. Kadı burada 

terekenin taksimini sağlaması ve oluşan mevcut durumu tespit gayesiyle bunu yaparsa oluşan 

belge türü veraset i‘lâmıdır. İslam hukukuna göre bir kişi vasiyet yoluyla malının en fazla üçte 
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birini vakfedebilirdi. Bu oran geçildiği takdirde, vâkıfın vârislerinin mahkemede itiraz ve 

dava açma hakları vardır. Bununla ilgili kayıtlara sicillerde sıkça rastlamaktayız.  

 

2.2 İLAM. İcâr / Kira davası: Vakıf mallarını kiralayanlarla, vakıf idaresi arasındaki ortaya 

çıkan anlaşmazlıklar dava olarak mahkemelerde görülmekte ve muhakeme sonucunda ortaya 

çıkan kararlar sicile i‘lâm olarak kaydedilmekte idi.   

 

2.3. İLAM. Sınır davası: Vakfın gayr-i menkullerinin sınır davaları mahkeme kararıyla 

neticelenirdi. Ayrıca bir başka şahsın vakıf gayr-i menkullerle olan davaları da aynı çerçevede 

mahkemede kadı tarafından bir karara bağlanırdı. Sonrasında oluşan kararlar sicile 

kaydedilirdi. Bu tür belgeler de i‘lâm olarak değerlendirilebilir.     

 

2.4. İLAM. Vakıf görevlileri ile ilgili davalar: Vakıf görevlilerin ve mürtezikalarının her 

türlü  yolsuzluk, haksız yere vazife elde etme, usulsüzlük ve vazifeyi yapacak vasıfta 

bulunmama gibi nedenlerden dolayı açılan davaların kayıtları ile ilgili belgeler. Bu tür 

belgeler dava konusu olduklarında ortaya çıkan karar sicile kaydedilirdi. Bunlar da i‘lâm 

hükmündedir. 

 

2.5. İLAM örnekler 

 

İ‘LÂM. Mülkiyet davası. 

ÖZET:Tarsus'da Kızıl Murad Mahallesi ahâlisinden Yakupağazâde Hâfız Ahmed Efendi ibn 

Hacı Hüseyin Ağa ile Kurrâ Ahmed Efendi vakfı arasında, Tarsus'a tâbi Namrun Yaylağı'nda 

Kobter nâm mevki‘de bulunan arsanın mülkiyeti hususundaki davanın görülerek bahse konu 

yerin Kurra Ahmet Efendi vakfına ait olduğuna dair kararın i‘lâm kaydı. 

 

“Ma‘rûz-ı dâ‘îleridir ki;  

Medine-i Tarsus mahallâtından Kızıl Murad ahâlisinden zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rûf olan 

Yakubağazâde Hâfız Ahmed Efendi ibn Hacı Hüseyin Ağa tarafından zikri âtî husûsda vekîl-i 

müseccel-i şer‘îsi Arifağazâde Reşid Efendi ibn Arif Ağa medîne-i mezbûre mahkeme-i 

şer‘iyyesinde ma‘kûd-ı meclis-i şer‘îmizde medîne-i mezbûrede vâki‘ müderrisînden 
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müteveffâ Kurrâ Ahmed Efendi Evkâfı Mütevellîsi olup zâtı ta‘rîf-i şer‘î ile ma‘rûf olan 

Karakayaluzâde Mustafa Efendi ibn Ali Efendi tarafından dahi husûs-ı âti'z-zikrde vekîl-i 

müseccel-i şer‘îsi Yazıcızâde Abdülhamid Efendi muvâcehesinde der-dest ibrâz olınan fî 13 

Receb-i Şerîf sene 328 târîhiyle muvarrah ve işbu mahkeme-i şer‘iyyeden mahrec bir kıt‘a 

hükm-i i‘lâm-ı gıyâbîde tafsîlen zikr u beyân olundığı üzere mârru'z-zikr Tarsus'da Namrun 

Yaylağı'nda Kobter nâm mevki‘de kâin şarken Hacı Hasib Efendi bâğı ve medreselik ve 

garben Fatıma Hâtun ibnet Yeğen Ağa ve şimâlen vâkıf-ı mûmâ-ileyh tarlası ve cenûben Kel 

Veliyüddin bin Abdullah'ın bâğı ve tarîk-i âmm ile mahdûd olup Koba(?) derûnunda el-yevm 

eşcâr-ı mağrûs bulunan beş dönüm bâğda hâsılâtı mevki‘-i mezkûrda olınan iki aded 

pınarların ta‘mîr ve termîmine sarf olınmak üzere sicil-i mahkeme-i şer‘iyyede mukayyed-i 

vakfiye-i ma‘mûlün-bihâ mûcibince mûmâ-ileyhin evkâf-ı sahîhasından oldığı hâlde bi'l-âhere 

vâkıf-ı mûmâ-ileyhin zevcesi ve vakf-ı mezkûrun mütevellîyesi Selime Hâtun'un bundan on 

üç sene evvel vefâtıyla zevc-i sânîsi Hacı Hüseyin tarafından mezkûr bâğ müvekkilemin 

pederi mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin Ağa'ya bey‘ ve şu hâlde bey‘-i mezkûr şer‘ân bâtıl 

oldığından ve el-yevm müvekkilem nâmına tapu senedi istihsâl itmiş bulundığından tapu 

kaydının ibtâli ve keff-i yed-birle vakf-ı mezkûr içün mütevellîye teslîmini talep ve ol târîhde 

mûmâ-ileyh tarafından yine kendim bi'l-vekâle müdde‘â-bih mahal-i kurûm ve eşcârdan hâlî 

sarf-ı arazî-i emîriyeden olarak müvekkilemin bâ-tapu taht-ı tasarrufunda bulundığını ve bu da 

bi'l-keşf anlaşılacağı ve mes’elenin merci‘-i ru’yeti mahkeme-i nizâmiye bulunduğundan 

da‘vânın reddi talep olınmış ve münâza‘a-fih mahal-i kurûmdan hâlî ancak garb ve kıble ve 

cenûb-ı şarkîsinde ve vasatında üzerleri asmalı ceviz ve emrut ve tut ve kirâz eşcârı ve ba‘zen 

kurûmdan esere tesâdüf ve esâsen bâğ oldığı ve meşrûtun-lehi oldığı iddi‘â olınan iki pınar el-

hâletü hâzihî mevcût bulunduğu me’mûren i‘zâm kılınan Evkâf Müdiri Vekîli Ahmet Hidayet 

Efendi ve Mahkeme-i Şer‘iyye Başkâtibi Abdurrahman Efendi ve sâir ehl-i haberenin bâ-keşf 

u beyân olındığından ve işbu da‘vânın merci‘-i ru’yeti mahkeme-i şer‘iyye olup esâs 

meseleye cevâp virmesi müvekkileme bâ-ihtârnâme bildirildiği hâlde müvekkilem gelmekden 

imtinâ‘ına mebnî ale'l-usûl tarafından vekîl-i müstemir takyîd-i muhâkemenin gıyâben ru’yet 

ve mezkûr keşfnâme mûcibince müdde‘â-bih mahalde eşcâr ve kurûm oldığı tahakkukuna ve 

vakfiyesi sicil-i mahkeme-i şer‘iyyede mukayyed olup tezvîr ve tazayyüdüne sâlim 

bulundığına mebnî müdde‘â-bih mahal-i bâğ vâkıf-ı mûmâ-ileyhin evkâf-ı sahîhasından 

oldığına hükm-ı şer‘î lâhık olarak mezkûr i‘lâm sâdır olmuş ve bir sûreti müvekkilime teblîğ 
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olunmış ise de müvekkilem hükm-ı i‘lâm-ı mezkûra adem-i kanâ‘atla ber-vech-i âtî bi'l-

vekâle i‘tirâz-ı ale'l-hükm iderim şöyle ki iddi‘â olınan mahal müteveffâ Kurrâ Ahmed Efendi 

veresesinin teferrugân sinîn-i vafîredenberi müvekkilem mutasarrıf olageldiği yiğirmi beş 

dönüm tarlâya muttasıl oldığı ve bu iki tarlanın arasında âher bir kimesnenin mâlı olmadığı 

içün aralarında bir alâmet-i fâriga ve hadd-ı fâsıl olmayup hükm-ı gıyâbînin ise müstened 

oldığı keşf raporu küllüyen vukû‘-ı hâl ve hakîkaya mugâyır olarak mecmû‘ı hakkında icrâ 

kılınmış ve mahal-i mezkûr arâzi-i mezrû‘adan olup derûnunda hizâ-yı nâbit birkaç ağaçdan 

mâ‘adâ mağrûs olarak eşcâr yokdur şu hâlde olınan keşf bi-hakk olmayup ve mahal-i mezkûr 

ise rü’es-i doksan târîhindenberu ârâzi-i emîriye olmak üzere tasarruf idilmekde dahi bin üç 

yüz on üç târîhinde vâki‘ olan ihbâr üzerine meclis-i idâre-i kazâdan gönderilen hey’et-i 

keşfiye tarafından olınan keşfin mahall-i mezkûrun derûnunda mevcût olan bir kaç ağacın 

arâziye tâbi‘ olan hizâ-yı nâbit eşcârdan oldığı ve mahal-i mezkûr sarf-ı arâzi-i emîriyeden 

buldığı tahakkuk iderek vâki‘ olan iddi‘â ve ihbâr redd idilmiştir ve ol bâbdaki mu‘âmelelü 

evrâk tapu kılınmasında mahfûz bulunmağla ceryân-ı mu‘âmelenin tapu kılınmasından bi's-

suâl iddi‘âmı tasrîf ideceğinden i‘lâm-ı gıyâbî hükmünün fesh ve ibtâliyle müdde‘iyyenin 

men‘-i mu‘ârızasına hükm-ı i‘tâsı bi'l-vekâle matlûbumdur didi vekîl Abdülhamid Efendi dahi 

cevâbında müdde‘â-bih vakıf bâğ ve derûnunda vâkıfın gars-ı yedi olarak eşcârın mevcûdunu 

keşfen tahakkuk itdi ığrâzında beyân itdiği tapu kuyûdu zâten vakfiyeti müsbettdir vakfiyesi 

müseccel ve henüz mürûr-ı zamân haddine bâliğ olmamışdır şu hâlde ığrâzında def‘-i şer‘î 

beyân idilemediğinden reddiyle hükm-ı evvelin tasdîki bi'l-vekâle matlûbumdur didi 

tarafeynin işbu ifâdeleri ve bu bâbda akdemce mahkeme-i şer‘iyyece ve gerek tapu kalemince 

ceryân iden mu‘âmelelü evrâk celb olınarak mutâla‘a ve nazar-ı tedkîkden geçirildikde mahal-

i menâzi‘-fih mûmâ-ileyh Kurrâ Ahmed Efendi'nin bin iki yüz doksan senesi târîhinde bilâ-

veled fevtinden bâğ yeri nâmıyla zevcesi Selime Hâtun bir kıt‘a sened-i hâkânî ile mutasarrıfa 

oldığı ve mûmâ-ileyhânın bin üç yüz on üç senesinde bilâ-veled fevtiyle intikâlen mutasarrıfı 

zevc-i âheri Hacı Hüseyin Efendi mezkûr bâğ yerini müdde‘â-aleyhin pederi Hacı Hüseyin 

Ağa'ya esnâ-yı ferâğında mahal-i mezkûr derûnunda mevcûd kürûm ve eşcâr müteveffâ Kurrâ 

Ahmed Efendi'nin vakfından olarak kürûm ve eşcârıyla meşrûtun-lehi bulunan iki pınar 

mevcûd bulundığından bahisle ferâğının te’hîri ol târîhle Karakayaluzâde İbrahim Efendi 

tarafından bâ-istid‘â ihbâr olınmış olması karyesi tarafından mu‘attıl-ı ferâğ ilmuhaberi ise 

mahal-i mezkûr kürûm ve eşcârdan hâlî bâğ yeri harâbesi oldığı nâtık bulması cihetle bi't-
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tezekkür zemîni arâzî-i emîriyeden olması ve mürûr-ı zamân ile derûnundaki kürûm ve eşcâr 

mahv olarak arâzî-i hâlî iktisâb eylediği karyesi tarafından mevrûd-ı mezkûr ilmuhabere 

istinâden ferâğının icrâtda mahdûd olmadığı ve bu ferâğ komisyonunca virilen karâr ve 

me’zûnına mebnî mahal-i mezkûrun müdde‘â-aleyhin pederi mûmâ-ileyh Hacı Hüseyin 

Ağa'nın nâmına ferâğı icrâ idilmiş pederi mûmâ-ileyhin dahi bin üç yüz on yedi senesinde 

vukû‘-ı vefâtıyla bir miktârına ırsen ve bir miktârına şirâen mahdûmu müdde‘â-aleyh mûmâ-

ileyh tasarruf eylemekde bulunduğu tapu kaleminden celb olınan mezkûr evrâk 

mutâla‘asından anlaşılmış ve bi'l-âhere selef-i dâ‘iyânem zamânında olınan muhâkeme-i 

şer‘iyyelerinde görülen lüzûm üzerine mahal-i mezkûre me’mûren i‘zâm kılınan hey’et-i 

keşfiye tarafından mahal-i mezkûre derûnunda bâlâda beyân olındığı üzere mağrûs-ı 

mütenevvi‘-i eşcâr bulundığı ve sâyegîr-i(?) mezrû‘ olup derûnunda ba‘zen kürûmdan esere 

tesâdüfle esâsen bâğ oldığı ve meşrûtun-lehi bulunan iki pınar ma‘mûr ve mevcût bulunduğu 

ol bâbda tanzîm kılınan keşfnâme mündericâtından mufahham olmuş ve vakfiyenin dahi 

mahkeme-i şer‘iyye sicillinde mukayyed olup tezvîr ve sâlim derûnundaki muharrer hudûd 

muvakki‘-i mezkûr hudûduna mutâbık bulundığı re’y-i mu‘ayyen müşâhede olmasın ve ol 

vechlede bâğ-ı mahdûd-ı mezkûr müteveffâ-yı mûmâ-ileyh Kurrâ Ahmed Efendi'nin evkâf-ı 

sahîhasından oldığına dâir i‘lâm-ı gıyâbî mezkûr sudûr itmesine lede'n-nâil karyesi hey’et-i 

ihtiyârîyesi tarafından mu‘attıl-ı ârî bir ilmuhabere istinâden ferâğ komisyonunun ol bâbdaki 

karârı hilâf-ı hakîkat oldığı ve mazmûn-ı hükm-ı i‘lâm-ı gıyâbî-i mezkûr min-küllü'l-vucûh 

muvâfık-ı şer‘-i şerîf olup bu ânâ değin tasarrufları fuzûlî bulunduğı ve murûr-ı zamân dahi 

olmadığı anlaşılmış olmağın vekîl Reşid Efendi'nin ol bâbdaki i‘tirâzı şâyân-ı kabûl olmadığı 

müvekkile muzâfen kendüye tefhîm ber-mûceb-i hükm-ı i‘lâm-ı gıyâbî-i mezkûr bâğ-ı 

mahdûd-ı mezkûrdan keff-i yed-birle vakf-ı mezkûr içün mütevellî-i mûmâ-ileyh Mustafa 

Efendi'ye i‘tâ ve teslîme müvekkiline izâfetle vekîl Reşid Efendi'ye tenbîh olındığı tescîl ve 

i‘lâm olındı fi'l-yevmi't-tâsi‘ ve'l-ışrîn min-Saferi'l-Hayr sene tis‘a ve ışrîn ve selâse mie ve 

elf”.  

  

 

İ'LAM. Vakıf dükkanın tamiri. 
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ÖZET: Ankara'da Yeniçeri Osman Beşe b. Yusuf,  Karaoğlan Çarşusı'ındaki  Hoca Paşa 

Mescidi Vakfı'na ait dükkanların tamiratına sarf ettiği 12 bin akça bedelin muhammin 

tesbitiyle 9 bin akçaya indirildiğine dair ilam.  

“Tahrîren fî evâhir-i Şevval sene ışrîn ve elf. 

el-Emrü merre kemâ zükire nemekahu Seyyid Muhyiddîn b. Mustafa el-me'mûr bi- 

hâzihi'l-kaziyye an kıbeli'l-kâdî be-Ankara. 

Sebeb-i tahrîr-i kitâb budur ki, mahmiye-i Ankara sâkinlerinden Yeniçeri Osman 

Beşe b. Yusuf meclis-i şer‘e varup Karaoğlan Çarşusı dimekle ma‘rûf yerde Hoca Paşa 

Mescidi imamı Muhyiddin Halife mahzarında takrîr-i merâm idüp bundan akdem 

imâm-ı mezbûr Muhyiddîn Halîfe'nin mihrâbına meşrût çarşı-yı mezbûrda vâki‘ bir 

bâb harâb dükkân, habbâz dükkânı duvarları mevcûd mâ‘adâ sakfı ve fırunı ve hamur 

tekneleri ve un anbarı ve torbaları ve tornaları ve sâyir lâzimâtı bi'l-külliye harâb olup zikr 

olınan dükkân harâbdan ta‘mîr ve termîm itmek lâzım geldikde, izn-i kâdı ve imâm-ı 

mezbûr Muhyiddîn Halife ma‘rifetleri ile ta‘mîr ve termîm idüp onikibin akça harcım 

gitdi, muhammin kimesneler ile üzerine varılup görülmesin taleb ederim dedikde, şer‘-i 

şerîfden bu hakîr ta‘yîn olınup, muhammin Üstâd Ali ve bî-garâz kimesneler ile 

üzerlerine varılup imâm-ı mezbûr Muhyiddîn Halife muvâcehesinde zikr olan dükkâna 

merkûm Osman Beşe'nin giden harç eğer sakfı ve fırunı ve anbarları ve sâyir lâzîmâtı 

bi'l-külliye hesâb ve kitâb olunup muhammîn Üstad Ali dahi tahmîn-i sahîh edüp fi'l-

vâki‘ dükkân-ı mezbûrun cem‘ân kerestesini ve üstâdiye ve ırgâdiye ve sâyir harc-ı 

lâzîmesine dokuzbin akça tahmin edüp belki daha ziyâdedir dedikde, merkûm Osman 

Beşe'nin dokuzbin akça harc-ı lâzîmesi mukarrer ve muhakkik oldukdan sonra, imâm-ı 

mezbûr Muhyiddîn Halife tasdîk-i bi'l-kabûl itdikde bu vesîka …. mâ-hüve'l-hakîka ketb 

olınup bi't-taleb vaz‘ olundu ki, vakt-i hâcetde ihticâc edine. Tahrîren fî evâhir-i Şevval 

sene ışrîn ve elf”. 

Şühûdül-Hâl  

Müezzin Durhasan Hoca b. Ali, Mehmed Beğ b. Bâlî, Halil Beşe b. Yusuf, Derviş b. 

Mustafa ve gayrühümü'l-hâzırîn” 
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3. BERAT 
 Vakıflara ait bütün tayin, tevcih ve vazifelerle bir takım vergi muafiyetleri İstanbul Divan-ı 

Hümayun’dan verilen beratla gerçekleşirdi. Bu tür belgeler hazırlanırken bir nüshası şahsın 

bizzat kendisine verilirken, bir nüshası da merkezde tutulurdu. Şahıs kendi elindeki beratı 

geçerli kılmak ve vazifesini icra etmek için kadıya onaylatması gerekiyordu. Vakıflarla ilgili 

sicillere yansıyan belgelerin önemli bir kısmı bu kabil belgelerdir.  

3.1. Berat Örnekler 

BERÂT: Vakıf görevli tayini. 

ÖZET:Ankara'da Medrese-i Cedide müderrisliğine Mevlana Mustafa Efendinin tayin 

edildiğine dair berat.      

“Umdetül-müderrisîn Mevlânâ Mustafa Efendi kâm-yâb. 

Tahiyyât-ı sâfiyât ithâfından sonra inhâ olunur ki, işbu sene ışrîn ve elf Şaban'ının 

ondokuzuncu gününde yevmî elli akça ile Ankara'da vâki‘ Medrese-i Cedîde size sadaka 

olunmuşdur, gerekdir ki, varup medrese-i mezbûrede dirâset ile mukayyed olup ihrâc-ı 

berât-ı şerîf idesiz fehhem.  

Mine'l-fakîr Hüseyin el-Kâdı bi-Âsâkîr-i Anadolu.   

Vasâle ileynâ fî 25 şehr-i Ramazâni′l-mübârek li-sene ışrîn ve elf.  

Tıbkı aslıhî mahtûm nemekahü'l-fakîru ileyh sübhânehû Mehmed el-Kâdî bi-

medineti Kostantiniyye el-mahrûse ufiye anhümâ”. 

 

 

BERAT. Mütevelli Tayini 

ÖZET: Ankara'da Karaca Paşa Evkâfı mütevelliliğini sebepsiz olarak ele geçiren 

Osman'nın yerine, yeniden Hatice hatun ve Yusuf'un öşür mahsulü karşılığı bu vazifeye 

atandığına dair berat.    

“Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî mekân-ı sultanî ve tûğrâ-yı garrâ-yı cihân-sitân-ı 

hâkânî nefeze'l-avni'r-rabbânî hükmü oldur ki, nefs-i Ankara'da merhûm Karaca Paşa 

Evkâfı'na sâbıkân öşr mahsûli ile mütevellî olan işbu dârende-i tevki‘-i refî‘-i şehr-i 
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yâri, kıdvetü'l-emâsil ve'l-akrân Osman zîde kadrühû kıdvetü kudâti'l-mü'minîn Ankara 

Kâdısı Mevlânâ Seyyid Muhyiddin zîde fazlühû arz-ı mûcebince mezkûr ki, bilâ sebeb 

elinden alduğı ecilden ref‘ olunan Hadîce Hâtûn ve Yusuf yedlerine binyirmi 

Ramazan'ının onbeşinden gerü öşr-i mahsûlle mütevellî nasb edüp, bu berât-ı hümâyûm 

verdüm ve buyurdum ki, varup hidmet-i tevliyeti müeddî kıldıkdan sonra, öşr-i mahsûline 

mutasarrıf ola, şöyle bilesin alâmet-i şerîfe itimâd kılasın. Tahrîren fi'l- yevmi’s-sâbi‘-i 

aşer şehr-i Ramazâni'l-mübârek sene ışrîn ve elf. Be-Makâm-ı Kostantiniyye el-Mahrûse” 

 

 

 

BERAT. II. Abdülhamit Tuğralı Berât 

ÖZET: Hafız İsmail bin Ali′nin uhdesindeki vazifelerin vefatı üzerine oğlu Hafız 

Ali'ye tevcih edildiğine dair berat.   

 

“Nişân-ı şerîf-i âlîşân-ı sâmî mekân-ı  sultân-ı tuğrâ-yı garrâ-yı cihânsitân-ı hâkânî ve nüffize 

bi’l-avni’r-rabbanî hükmü oldur ki  

Haremeyn Muhtaremeyn hazînesine merbût evkâfdan İstanbul ve gayride vâki‘ 

Dârü′s-sa‘âde-i şerîfem merhûm Hacı Beşir Ağa Vakfı'ndan almak üzere yevmî on iki akçe 

vazîfe ile İstanbul′da sadr-ı âli Kirazzâde Medresesi ittisâlinde câmi‘-i şerîfde şeyhü′l-kurrâlık  

ve yevmî yigirmi akçe ile def‘a şeyhü′l-kurrâlık ve Haremeyn Muhteremeyn′e mülhak 

evkâfdan İstanbul′da Üsküb Mahallesi′nde vâki‘ merhûm Hacı Mustafa Ağa vakfından yevmî 

on akçe kadîm ve atîk  ve cedîd olarak şehri yigirmi sekiz guruş zamm vazîfe ile Karga 

Limanı  nezdinde kâtib Sinan Mescidi′nin şeyhü′l-kurrâlık cihetlerinin tevcîhne dâir vâki‘olan 

istid‘â  üzerine kuyûd-ı lâzimesi bi′l-ihrâc mu‘âmele-i kalemiyyesi lede′l-icrâ cihât-ı mezkûre 

mutasarrıfı Hafız İsmail bin Ali′nin vefatı vukû‘ıyla  mahlûlünden ve oğlı Kamil adem-i 

ehliyetinden lede′l-imtihân nümâyân  olan diğer oğlı işbu râfî‘’-i tevkî‘-i refî‘-i nişân-ı  hâkanî 

Hafız Ali zîde salahuhû uhdesine tevcîhi mahkeme-i teftîş ve tanzîm olınan i’lâm ve taraf-ı 

Şeyhülislamîden kılınan işaret üzerine makâm-ı Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûnumdan bi′t-telhîs 

ifâde  kılmağla mûcibince tevcîh olunmak fermânım olmağın bin üç yüz dokuz senesi 

Rebî‘ü′l-âhirinin yigirmi dokuzuncu günü târîhinde bu berât-ı hümâyûnumu virdim ve 
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buyurdum ki mûmâ-ileyh cihât-ı mezkûreye vazîfe mersûmeleriyle bi′n-nefs bilâ-kusûr edâ-yı 

hıdmet etmek üzere mutasarrıf ola. 

Tahrîren fi′l-yevmi′l-hâdi aşere min-şehr-i Cemâziye′l-âhir  sene tis′a aşere ve selâse 

miete  ve elf. (1319 /1903)” 

 

 

4. FERMAN 
Vakıflarla ilgili genel hükümler Divan-ı Hümayun’da karara bağlanır ve ilgili kadılığa 

ferman gönderilirdi. Bu hükümler vakıf ahkâmına ait olabileceği gibi, genel vakıf 

uygulamalarına da ait olabilirdi.  

Mahallinde çözülmeyen bir vakıf davaları, İstanbul'dan temyiz edilip ferman 

çıkarıldıktan sonra gereğinin yapılması için mahallin kadılığına gönderilirdi. 

    Bir vakıfla ilgili her hangi bir yolsuzluk ve usulsüzlük vukuunda mahallin kadısı veya 

merkezden bir başka müfettiş gönderilerek olay teftiş ettirilmekte idi. Bu muamelenin 

başlaması için de ferman gönderilmekte idi. 

 İstanbul'dan nazıra bağlı yönetilen Harameyn, Darussaade, Fatih-Ayasofya, 

Süleymaniye gibi büyük vakıfların taşradaki gelirlerini yöneten temsilcilerinin tayin, azil, 

gelir-gider ve diğer hukukî durumlarıyla ilgi genellikle ferman gönderildi. 

 

4.1. Ferman örnekleri 

FERMAN örnek: 

ÖZET:Medine-i Münevvere Evkafı'na mülhak Çubukâbâd Kazâsı'nda Balıkhisarı karyesi  

reayasının avrız-ı divaniye ve tekâlif-i örfiyeden muaf olmasına rağmen, bu vergilerin 

sancakbeyi kethüdaları tarafından tahsil edilmesi üzerine bu uygulamanın men'i hususunda 

Çubuk Kadısı'na gönderilen ferman. 

 

“Çubukâbâd Kazâsı′na tâbi‘ Balıkhisarı nâm karyenin mu′âf-nâme ve temüssükâtıdır ki 

zikr olunur.  

Akdâ kudâti'l-müslimîn evlâ vülâti'l-muvahhidîn ma‘denü'l-fazli ve'l-yakîn vârisü 

ulûmi'l-enbiyâi ve'l-mürselîn el-muhtassu bi-mezîdi inâyeti'l-meliki'l-mu‘în Mevlânâ Ankara 
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Kâdısı - zîde fezâilühû - ve kıdvetü'l-kudât ve'l-hükkâm ma‘deni'l fazli ve'l-kelâm Mevlânâ 

Çubukâbâd Kâdısı - zîde fadlühû – tevkî‘-i refî‘-i hümâyûn vâsıl olıcak ma‘lûm ola ki, 

Haremeyn-i Şerîfeyn Evkâfı Nâzırı Dârü's-Sa‘âdem Ağası olan iftihârü'l- havâss ve'l-

mukarrebîn umdetü iftihârü'l-izzi ve't-temkîn mu‘temedü'l-mülûki ve's-selâtin Mustafa Ağa -

dâme uluvvuhû– Der-Sa‘âdetime âdem gönderüp Çubukâbâd Kazâsı'nda vâki‘ Balıkhisarı 

nâm karyede sâkin olan vilâyet defterinde mukayyed Medîne-i Münevvere evkâfı re‘âyâsı 

avârız-ı dîvâniyye ve sâir tekâlif-i örfiyyenin küllîsinden mu‘âf ve müsellemler iken ve 

ellerinde selâtîn-i mâziyeden müte‘addîd mu‘âf-nâme-i hümâyûnları olup bu âna değin 

kimesne dahl eylemezken hâlen avârız-ı dîvâniyye ve arpa ve saman ve bedel-i güherçile ve 

otlak ve sâir tekâlif-i örfiyye cem‘ine me’mûr olanlar bunlardan ba‘zı nesne taleb idüp ve 

sancakbeğin kethüdâları ve âdeminizi Medîne-i Münevvere re‘âyâsından selâmlık nâmına 

hilâf-ı şer‘-i şerîf seksen gurûşların alup zulm ve te‘addîlerine re‘âyâ tahammül idemeyüp 

ekseri celâ-yı vatan idüp bu sebeb ile mâl-ı vakfa küllî gadr ve zarâr ve re‘âyâya zulm ve hayf 

olmuşdur men‘ ve def‘ olınup min-ba‘d Medîne-i Münevvere Evkâfı re‘âyâsını vech-i meşrûh 

üzere kimesneyi rencîde eylememek bâbında emr-i şerîfim ricâsına re‘âyâ-i mezbûre tezallüm 

eylemeğin buyurdum ki, hükm-i şerîfim vardıkda husûs-ı mezbûra evkât-ı vechile mukayyed 

olup göresiz fi'l-vâki‘ vech-i meşrûh üzere itmeleri Defter-i Hâkânî'de mukayyed Medîne-i 

Münevvere Evkâfı re‘âyâsı avârız-ı dîvâniyye ve sâyir tekâlif-i örfiyyenin küllîsinden mu‘âf 

ve müsellemler olup selâtin-i mâziyeden ellerinde müte‘addîd mu‘âf-nâme-i hümâyûn ve 

Medîne-i Münevvere evkâf-ı re‘âyâsı olduklarına ellerinde mühürlü ve nişanlu sahîh ve cedîd 

sûret-i Defter-i Hâkânî olup şimdiye değin kimesne dahl eylemezken hâlen Defter-i Hâkânîye 

ve ellerinde olan mu‘âf-nâmelerine muhâlif avârız ve sâyir tekâlif-i örfiyye teklif eylemeyüp 

ve güherçile emînleri dahi edüp ba‘zı nesne taleb idüp ve sancakbeğleri ve kethüdâları ve 

âdemleri dahi bunlardan selâmlık nâmına akça taleb idüp seksen aded gurûşların alup zulm ve 

te‘addî eyledikleri vâki‘ ise men‘ u def‘ edüp min-ba‘d Medîne-i Münevvere Evkâfı re‘âyâsı 

ol vechile kimesneye rencîde ve remîde itdirmeyesiz ve bi'l-cümle Medîne-i Münevvere 

Evkâfı re‘âyâsına hilâf-ı şerîf ve mugâyir mu‘âf-nâme-i hümâyûn ve sûret-i Defter-i Hâkânî 

zulm ve te‘addî oldığına ve kat‘â rızâ-yı şerîfim yokdur âna göre basîret üzere iş itdirmeyesiz 

ve şimdiye değin dahl edüp hilâf-ı şer‘ ne mikdâr akçaların almışlar ise ba‘de's-sübût şer‘le 

müteveccih olanlardan bî-kusûr hükm edüp alıviresin husûs-ı mezbûr içün tekrâr emr-i şerîfim 

göndermelü eylemeyesiz. Şöyle bilesiz alâmet-i şerîfe i‘timâd kılasız Tahrîren fi'l- yevmi'r-
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râbi‘ şehr-i Rebi‘ü'l-evvel sene 1020. Be-Makâm-ı Kostantıniyye   Vasale ileynâ fî 28 şehr- i 

Zilhicce li-sene 1020”. 

 

 

5. BUYRULDU 
 Vakıf görevlilerinin bir kısmı da Sadrıazam, Beylerbeyi gibi üst düzey yöneticilerin 

gönderdiği buyruldularla gerçekleşirdi. Bu tür atamalar daha alt düzeydeki görevliler için söz 

konusu idi. 

5.1. Buyruldu Örnekleri 

BUYRULDU. Tekke vakfı harcamaları. 

ÖZET: Konya Sahra Nahiyesi'nde  Ezelî-zâde Tekkesi nazırı Mahmud'un görevinden 

azledilerek yerine Şeyh Abdurrahman'ın atandığına dair buyruldu.  

 

“Sahra Nâhiyesi Ezelî-zâde Tekyesi Nezâreti Hakkında Rü’us 

Sûret-i rü’us-ı hümâyûn  

Nezâret-i Tekye-i Ezelî-zâde Nâhiye-i Sahrâ der-Konya”. 

 

“Tekye-i mezbûrenin vakfı olan bir çiftlik yerin hâsıl olan mahsûlunü evlâd-ı vâkıfdan tekye-

nişin olan Mahmud vakfın cümle mahsûlün ekl ve bel‘ idüp mahalline sarf itmeyüp vakfına 

gadr itmekle evlâd-ı vâkıfdan Şeyh Abdurrahman ve sâyirleri hasbî nâzır olmaları bâbında 

inâyet ricâ eyledikleri ecilden faziletlü şeyhülislâm hazretlerinin ber-mûceb-i şart-ı vâkıf 

hasbî nâzırı olmaları için işâretleri olmağla ber-mûceb-i şart-ı vâkıf hasbî vakfa nâzır olup 

gâllesin mahalline sarf itdirilmek üzere mezbûrlar nâzır olmak buyruldu. fi 9 L sene seb‘a ve 

sittin ve elf”. 

 

 

BUYRULDU örneği: 

ÖZET: Konya Sırçalı Medresesi′nde Veli'nin buk'lık görevini ifa etmemesi üzerine bu 

görevin yeniden sabık buka'cı Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi'ye verildiğine dair buyruldu. 
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“Medrese-i Sırçalu der-Konya  

Medrese-i mezbûre Konya′da sâkin Mevlânâ Şeyh Ahmed Efendi rü’us-ı hümâyunuyla 

mutasarrıf ve edâ-i hidmet ve her-vechile müstehak-ı inâyet iken Bozkır kazâsında sâkin Veli 

nâm kimesne alup müstehak olmadığından gayri edâ-i hidmet dahi itmeyüp ref‘ olmağla girü 

merkûm Şeyh Ahmed Efendi′ye buk‘alık ile ber-vech-i te’yîd faziletlü şeyhülislâm 

hazretlerinin işâretleri üzere mukarrer olmak buyruldu. fi 24 L sene ihdâ ve seb‘în ve elf”. 

 

 

 

 

6. MÜRASELE 
Kadının kendi yetki alanında olan vakıflarla ilgili atama, görevlendirme ve bazı 

uygulamalarla ilgili yazışmalar da sicillere kaydedilirdi. Kadının mürasele ile görevlendirme 

muamelesi daha sonra berata dönüşebilirdi.  

Örnekler: 

MÜRÂSELE.  Geçici süreli imam hatip tayini. 

ÖZET: Adana Zeytun Karyesi'nde Hacı Ömer Bey'in inşa ettiği camiye beratlı imam-

hatip tayin edilene kadar Hacı Ahmed ibn Hacı Ömer Bey'in bu vazifeye atandığına dair 

mürasele.  

“Adana′ya tâbi‘ Zeytun Karyesi ahâlisinden Hacı Ahmed ibn Hacı Ömer Bey ba‘de′s-

selâm inhâ olunur ki, ashâb-ı hayrâtdan mûmâ-ileyh Hacı Ömer Bey′in karye-i mezkûreye 

müceddeden binâ ve inşâ eylediği el-yevm bâ-berât-ı âlîşân imâm ve hatîb bulunmadığından 

imâm ve hatîb bâ-ta‘yîn Evkâf-ı Hümâyûn Nezâret-i Celîlesi'ne takdîmiyle berât-ı âlîşânın 

sudûruna değin câmi‘-i şerîf-i mezkûra imâm ve hatîb kılındığın cihetle evkât-ı hamsede 

mefrûzayı ve salevât-ı hamsede ve îdeynde ikâme itmek üzere izin ve icâzeti hâvî işbu 

mürâsele-i şer‘iyyedir ki, i‘tâ kılındı. Fi′l-yevmi′l-selâse ve′l-işrîn min-şehri Rebî‘ü′l-evvel li-

sene isneyn ve işrin ve selâse ve elf. (23 Rebî‘ü′l-evvel sene 1322)” 

MÜRASELE. Örnek. 

ÖZET: Amasya'da Sultan Bayezid Han Vakfı'na mülhak Murtazââbâd'da İstanos ve 

Erkeksu karyeleri reayasının binyirmibir senesi cizye bedelinin Dergâh-ı âlî subaşılarından 
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Hüseyin, Mustafa Emîr ve Silahdârlar zümresinden Kurd Mehmed'e teslim edilmesi 

gerektiğine dair mürasele. 

“Mürâsele-i kâdî-i Murtazââbâd berây-ı cizye 

Nefs-i Amasya'da vâki‘ merhûm ve mağfûrun-leh Sultân Bayezid Hân 

aleyhi'r-rahmeti ve'l-gufrân hazretlerinin câmi‘-i şerîflerin vakıfları kazâ-i 

Murtazââbâd'da vâki‘ olan İstanos ve Erkeksu nâm karyelerin re'âyâsı inhâ olunur ki, 

Dergâh-ı âlî subaşılarından Hüseyin, Mustafa Emîr ve Silahdârlar zümresinden Kurd 

Mehmed nâm sipahiler yedinden berât-ı şerîf vârid olup, mazmûn-ı şerîfinde münderiç 

olan evkâf-ı mezbûre reâyâsının, binyirmibir Ramazânı'nın gurresinden, iki Şaban'ının 

gâyetine gelince üzerlerine lâzım gelen cizyelerini mezbûrân kullarıma cem‘ u tahsîl 

itdiresiz deyu fermân olunmağın, imtisâlen li-emri'l-âlî mürâseleye râgıb olmağın tahrîr olı-

nup irsâl olundı, vusûlünde siz fermân olınan yirmibir Ramazan'ının gurresinden iki 

Şaban'ının gâyetine gelince üzerinize lâzım gelen cizyelerinizi mezbûrân Hüseyin ve 

Mustafa nâm Ağa'ya teslîm eyleyesiz inâd ve muhâlefet eylemeyesiz. El-Fakîr Mahmud 

el-Kâdı be-Murtazââbâd”. 

 

 

  

7. ARZ / MA'RÛZÂT 
Vakıflarla ilgili görevlendirme veya vakıflarla ilgili bir meselenin halli hususunda kadı 

veya naibe sunulan dilekçeye kadıya sunulan arz denilir. Aynı mevzularla ilgili kadının 

İstanbul’a göndermiş olduğu yazılara da kadı arzı denilir.    

7.1. Arz/Maruz Örnekleri 

 

ARZ / MA‘RÛZ örneği:1  

ÖZET: Tarsus Ulaş Kazası’na tâbi Namran Kale Karyesi Camiin hitabet cihetine mutasarrıf 

Ali Efendi’nin vefatıyla, söz konusu göreve sulbi sagir oğlu reşid oluncaya dek Ahmed Efendi 

İbn Hafız’ın atanması için gerekeli beratın verilmesi arzı.    

 

“Der-devlet-i mekîne arz-ı dâ‘î kemîneleridir ki;  
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Nezâret-i Evkâf-ı Hümâyûn mülükâneye mülhak evkâfdan Tarsus muzâfâtından Ulaş 

Nâhiyesi'nde Namrun Kal‘ası civârında vâki‘ Câmi‘-i şerîf vakfından ber-vech-i hasbî hitâbet 

ciheti pederi müteveffâ Ali Efendi mahlûlünden lede'l-imtihân ehliyeti zâhir olan sulbî kebîr 

mahdûmu Ömer Efendi uhdesine tevcîhi hakkında bin üç yüz yiğirmi sekiz sene-i hicriyesi 

Cemâziye'l-âhiresi'nin beşinci günü târîhinde bâ-i‘lâm-ı şer‘î ve mazbata arz ve inhâ olınup 

hâlen berât-ı âlîsi vurûd itmeyüp ancak bu misüllü mu‘âmele-i lâzımesini ikmâl ve evrâkı 

takdîm kılınan cihât-ı mutasarrıfları şûrâ-yı devletde fî 5 Cemâziye'l-evveli sene 318 fî 14 

Eylül sene 314 târîh ve on beş numerolu kararı mûcibince zî-berât ad olınmağla ol vechle 

cihet-i mezkûre mutasarrıfı mezbûr Ömer Efendi îfâ-yı vazîfe eylemekde iken ancak Ali 

nâmında bir nefer sulbî sahîh sagîr oğluna terk iderek bu esnâda vefât idüp yeri hâlî ve 

hidmet-i lâzımesi mu‘attıl kalmış ve bu makûle hitâbet ciheti mutasarrıflarından vefât 

idenlerin cihet-i mahlûleri zukûr-ı evlâd-ı kibârı olmadığı halde sagîr evlâdına ba‘de'l-bulûğ-ı 

bâligası edâ-i hidmet kesb-i iktidâr idinceye değin bi'l-intihâb ehliyetlü âher bir kimesneye 

ihâle-i niyâbetiyle bilâ-kusûr edâ-i hidmet itdirilmek üzere tevcîhi husûsu bâ-irâde-i seniyye 

müessis olan nizâm-ı iktizâsından bulunmağla mârru'z-zikr Namrun Kal‘a Karyesi sicil 

nüfûsunun yüz elli yedinci hânenin ikinci numerosunda ve el-yevm kırk yedi yedi yaşında 

mukayyed olduğu Tarsus Nüfus Me’mûrluğu'nun ve askerîce ber-gûnâ ilişiği olmadığı dahi 

Maraş Redif Binbaşılığı'nın der-kenârları meâlinden müstebân olan Ahmed Efendi ibn Hâfız 

İbrahim mârru'z-zikr Tarsus Mahkeme-i Şer‘iyyesi'nde teşkîl olan hey’et-i ilmiye huzûrunda 

kıbel-i şer‘den Evkâf Müdiri tarafından vekîl ta‘yîn olınan Mehmed Sadi Efendi ibn Hasan 

Ağa hâzır olduğu halde lede'l-imtihân cihet-i mezkûreye ehliyeti zâhir ve nümâyân olmağla 

bu sûrette sagîr mezbûr Ali had-ı bulûğunu tecâvüz ve bi'n-nefs câmi‘-i şerîf-i mezkûrun 

hitâbet hidmetini ibkâya iktidâr kesb idinceye değin mezbûr Ahmed Efendi dâ‘îleri bilâ-kusur 

ifâ-yı hidmet itmek üzere cihet-i mezkûre pederi müteveffâ-yı mezbûr Ömer Efendi'nin 

mahlûlünden ber-vech-i hasbî mahdûmu sagîr mezbûr Ali Efendi uhdesine tevcîh ve yedine 

bir kıt‘a berât-ı şerîf-i âlîşân sadaka ve ihsân buyururlmak ricâsına bi'l-iltimâs pâye-i serîr-i 

saltanât-ı a‘lâya arz ve i‘lâm olındı bâkî emr u fermân lütf ve ihsân hazret-i veliyyü'l-emrindir 

fi'l-yevmi'l-ışrîn min-şehr-i Rebî‘u'l-evvel sene tis‘a ve ışrîn ve selâse mie ve elf fî- Rebî‘u'l-

evvel sene 1329”. 
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8. TEZKERE 
Bir bölgedeki resmi daireler veya şahıslar arasındaki haberleşmeyi temin eden 

belgelere tezkire denir. Vakıflarla ilgili her hangi bir konudaki görevlendirme yazısı veya 

tahsisat belgeleri de tezkere addedilerek sicillere kaydelirdi. 

8.1 Tezkere Örnekleri 

TEZKERE örneği 

ÖZET: Sultân Bâyezid Han Evkâfı'na tâbi İstanos Karyesi zımmîleri binyirmibir senesine 

ait haraçlarını ödediklerine ait temessük kaydının verildiğine dair tezkere. 

 

“Vech-i tezkere budur ki, merhûm ve ma‘fûrunleh Sultân Bâyezid Han Evkâfı'na 

tâbi olan İstanos nâm karye zimmîleri ber-mûceb-i emr-i pâdişâhi gelüp, binyirmibir 

senesinde üzerlerine edâsı lâzım gelen harçlarda bî-kusür teslim eylediklerinde, 

yedlerine bu temessük vaz‘ olundığı âhardan bir ferd mâni‘ olmaya li-sene 1021. 

Mehmed Sipâhiyân-ı Dergâh-ı Âlî” 

  

 

 

9.MAHZAR 
 Toplu imzayla sunulan dilekçelere mahzar denilir. Ahalinin vakıflarla ilgili talep ve 

şikâyetlerini bildiren mahzarlar da  sicile kaydedilirdi.    

 

 

 


