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HİCRİ I 003 (1595) TARİHLİ DEFIERİN IŞIÖINDA BAZI

OSMANLI ViLAYE1LERİNDEKİ HAREl\.1EYN VAKIFLARI
Alpay BiZBiRLIK

İslam dininin temel esaslanndan_olan Hac bu di nin mensuplannca başlan
gıçtan zamanımıza değin

ibadet olma hüviyetinden pek bir şey kaybetmemiştir.
Bu insanlar geçmişte İslamın yayıldığı bölgeler düşünüldüğünde yorucu,
pahalı ve zaman zaman tehlikeli bir yolculuktan sonra kutsal yerlere ulaşıyorlar,
burada bir seri dini ibadetler yerine getiriliyor ve dönüşte de aynı süreç kişileri
düşündürüyordu.

Kişiler bazında ya hiç ya da çok az kayıplarla biten, ancak riski hiçbir zaman sıfıra indirgenemeyen bu yolculuk dini bir görev olduğu için, hac bölgelerinin ve bu bölgelere uzanan yoUann daima hacı adaylannın lehine olacak
şekildedüzenlenmesi ve· asayişintemin edilmesi gerekiyordu. İşte bu aşamada
hacı adaylannın yapacağı şeyler hemen hemen h~çtir. .Bu görevler aralan
kontrol eden devletin omuzlanndadır.

İslam dininin başlangıcından itibaren Mekke, Medine ve geçmiş peygam-

berlerin pek çoğundan izler taşıyan Kudüs şehirleri bu dinin mensuplarınca
kutsal yerlerden kabul edilir ve her ·ne şekilde olursa olsun bu yerlerin
insaniann zihninde bir mahrerniyeti vardır.
Sade insanla.r tarafından bu şehirler böyle telakki edilirken y_öneticilerinde
durum nedir? Dini kaygılar ve düşünceler açısından yöneticilerle sade vatandaş
lar arasında aynı dine mensubiyetten dolayı fark olmadığı görülür. Vatandaşlar
açısından Hz. Peygamberin yaşadığı ve vefat ettiği, geçmiş peygamberlerden
de emanetler ve izler taşıyan bu kentler ne kadar kutsalsa yöneticiler açısından
da durum pek farklı değildir.
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Yalnız yöneticilerle vatandaşlan ayıran temel bir özellik vardır, o da
yöneten ve yönetilen ilişkisidir. Doğuda da, batıda da, yönetenler yönettikleri
kişil er üzerinde "meşruiyet" iddialan m sürdürdükleri müddetçe .on lan yönlendirebileceklerini çok iyi bilirlerdi. İşte çoğu zaman dini hisler de yönetenlerin
meşruiyeti için bir dayanak olarak kabul edilmiş ve uygulamaya da yansıtıl
mıştırl. Bu uygulamalar yönetilenler nezdinde ne kadar kabul görürse,
yönetenlerin de meşruiyeti bu açıdan o kadar sağl am olurdu.

ve dini düşüncelerden dolayı sayılan muhitler ve
hangi dönemde olursa olsun ekonomik olarak pek çok kaynağın kanalize edildiği, bayındırlık faaliyetleri açısından en azından menziller boyunca
hacıların rahat edebileceği şartların yerine getirildiği, güvenlik açısından da
hacı kervanlannın zaman zaman hissettirilmeden, zaman zaman da yanlarında
topla tüfekle yer alarak epeyce miktar askerle korunduğu görülmüştür2.
Bu

meşruiyet kaygılan

hacılara

Bu ekonomik, sosyal ve askeri faaliyetler bütünü görünümündeki hac
farizası, o bölgeleri kontrol edemese bile Osman lı S ultanını da ilgilendiriyordu3. Bu ilgi, Osmanlı Devleti'nin kutsal bölgeleri kontrol etmesi!lden sonra da
artarak devam edecektir. Geçmiş dönemlerde başkalannın yapa geldiği işler, bu
dönemden sonra Osmanlı'nın uhdesine geçecektir.
Bu bölgelerin kontrolü gerçekte kontrolcü devlete prestij sağlama ve
güçlendirme fırsatı verse de, aslında bu nimetierin karşılığı hiçte
ucuza mal olmuyordu. Çünkü·menzillerin inşası, ~akımı, su yollarının bakı mı,
Mekke, Medine ve Kudüs'e gönderilen adet haline gelm iş para ve hediyeler,
hacıları korumakla görevli askerlerin ücretleri ve vakıflar kanalıyla bu bölgelere
akan paralar, işte bütün .bu hizmet ve giderler kutsal yerleri koruma, meşruiyeti
devam ettirme, dini açıdan görevini yerine getirme gibi duygu ve davranışlar
karşılığında yerine getirilmekteydi.
meşruiyeti

Osman Bey'in bir din büyüğü olarak görülen Şeyh Edebali'nin kızı ile evlenmesi,
ona yordurması , Kuran-ı Kerim önünde arz-ı hürmetle durması, motifleri
yönetilenlerin gözünde muhakkak onu yüceltmiş ve meşruiyet iddialannı sağlamlaştırmıştı.
Bu rivayetler için bkz. Derviş Ahmed Aşıki, Aşıkpaşaoğlu Tarihi, (Hz. H. Nihai Atsız).
Ankara 1985, s. 17
rüyasını

2

Suraiya Fnroqhi, Hacılar ve Sultan/ar, İstanbul 1995, s. 7, 59,60

Fatih döneminde Hicaz su yollan meselesinden MemiOk Devleti ile Osmanlı Devleti
gerginlik olmuş, Fatih Sultan Mehmed Mısır' a sefere çıkmıştı. Dursun Bey, Tarilı-i
Ebıı 'l Fet/ı (Hz. Ahmet Tezbaşar), İstanbul, (Tarih belli değil), s. 159; 1. Hakkı Uzunçarşılı,
Osmanlı Tarilıi, C.2, Ankara 1983, s. 141
3
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Osmanlı döneminde bu hizmetler çoğun lukla vakıflar yoluyla, bir kısmı
da devlet hazinesinden karşılamasıyla yerine getiriliyordu4. Yalnız vakıflar
dan daha zengin .ve büyük olanlannın sultan ailesine ve onun paşalanna ait
olması, devletin payının aslında daha büyük olduğunu gösteriyordu5.
nın

Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerindeki cami personeline,
Mekke Şerifine maaşlar tahsis edilir, bu kentlerdeki fakiriere
de ödenek aynlı rdı6. Bu ödenekler ve hediyeler her yıl aksamadan "surre" adı
verilen alaylarla yerlerine iletilirdF.
Bu

vakıflarla

diğer görevlilere,

Elimizde bütün bu işlemleri gösterir, ·Oldukça düzenli
bilgiler içeren bir defter vardır.

tutulmuş, etraflı

Sultan III. Mehmed dönemine ait olan bu defterde bir dizi listelerle birlikte
büyük bir ihtimalle metini daha anlaşılır hale getirmek amacıyla vakıflar tek tek
sıral anmaktaydı8.

999-1003 (1591 -95) yılları arası Mekke, Medine ve Kudüs vakıfları
gelirlerinin kaydedildiği defterle Osmanlı ülkesinde Harerneyn-İ Şerlfeyn
vakıflannın büyük bir kısmı tahrire tabi tutulmuş oluyordu. Bu dokümana göre
Harerneyn-İ Şerlfeyn vakıflannın geliri 282.512 akçe tutan bağışlar da dahil
olmak üzere 5.396.942 akçedir. Bu rakam 44.974 Osmanlı altını karşılığı idi9.

4
ö. Lütfi Barkan; "İstanbul Sarayiarına Ait Muhasebe Defterleri", Belgeler/e Türk
Tarihi Dergisi, IX. 1979, s. 1-389; Ö. Lütfi. Barkan, "1070-1071 (1660-1661) Tarihli
Osmanlı Bütçesi ve Bir Mukayese" I.F.M, . S. 17, 1955, s. 225-303

5
6
XVIII.

BOA. EV.HMH 641, s. 2, 3, 4, vd.
BOA, EV.HMH 641, s. 2, 3, 4, vd;' Bahaeddin Yediyıldız, "Vakıf Müessesesinin
Rolü" VD. XIV. 1982, s. 3, 26

Asır Türk Topluğundaki

7
1. Ateş, "Osmanlı lar Zamanında Mekke ve Medine' ye Gönderilen Para ve Hediyeler;
VD, XII, 1981, s. 16.
8
BOA, EV.HMH 641, s. 1, vd. Defterin ilk sayfasında tahrir işleminin III.
Mehmed'in e'mriyle Haremeynü'ş Şerifeyn evkafı nazırı Mustafa Ağa· vasıtası ile son
sayfasında da Mehmed b. Mehmed isimli bir vakıf müfettişi eliyle gerçekleştiği kayıtları yer
almaktadır. Defıerin içinde hesapiann tarihleri bazen geçmiş dönemi işaret etse de, derterin
sonunda, ki yazım tarihi Eva'il-i Şaban 1003 olarak verilmekte, bu tarihde lll. Mehmed
döneminin ilk aylarını işaret etmektedir. Zaten III. Murad dönemine ait benzer şekilde kaleme
alınmış bir defteri n varlığı bilinmektedir. Bu konuda bkz. Suraiya Faroqhi, age., s. 89, 92. ·
9
eşrefiye

Bkz. BOA. EV.HMH 641, s. 8; aynı konuda bkz. Suraiya Faroqhi, age .. s. 91. Bir
50 akçe iken bu dönemde 100 akçeye çıkmıştır.
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Vakıfların Yayıldıkları

Bölgeler
Bu ~onu bir ölçüde defteri n ilk sayfasında yer almaktadır. Buna g.:: ;·e
defterde "mahruse-i İstanbul ve 'Edirne ve Burusa ve Vilayet-i Rumili V~
Anadolu ve Karaman ve Rum ve Di yarbekir ve Kıbns ve gayrihu... " vakı ft ~;ı
kayıtlıydı. Bu son derece özet ifade ile defterde Osmanlı ülkesinin büyük ': ir
kısm ının vakıflar açısından kayıt altına alındığı anl aşı lmaktad ır. Defterin ·
içinde daha tafsilatlı bilgiler yer almaktadır. Buna göre dört adet nezr (bağış) d~
dahil toplam 47 kayıt yer alır. Bu kayıtlara göre vakıflar· yoğun olarak İstanbul
ve ona bağlı yerlerde toplanmaktadır.(Toplam l 7 vakıf) Bu şehri takiben
Anadolu, Rumili şehir ve kasabalan, Kıbns adası ve Suriye şehi rlerindeki
vakıfların kaydı yer alır.
Bugünkü Türkiye sınırlan düşünüldüğünde 24 kayıt ile Marmara bölgesi
7 kayıt ile Orta Anadolu ikinci sıray ı, 2'şer kayı t ile Karadeniz ve
Güneydoğu Anadolu bölgeleri üçüncü sırayı, bir kayıt ile Doğu Anadolu'da
son sırayı alı r. Bugünkü sınırlar dışında kalan bölgelerde 1 l kayı_t yer almakilk

sırayı,

tadır.

Vakıf ve

Yer

Nezirterin Bulundukları Yerler
Adları

Toplama %'si

istanbul (14 tane)

%29,78

İstanbul ve Galata ve tevabiha

%2,12

Istanbul ve Galata

%2,12

ls tanbul Geçidi (Tuna bal asında)

%2.12

Edi me (3 tane)

%6,38

Rumili Vilayeti

%2,12

Kesendere (Selanik)

%2,12

Rumili Vilayeti (Yenice Vardar ve Selanik)

%2,12

Surusa

%2,12

Surusa ve tevabiha

%2,12

Ayazmend Kazası

(Eğiri

bucak ve Kafir ağılı)

%2,12

Amasya

%2, 12

Tokat

%2,12
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Baba Deresi ve Dere Köyü (T. Kaza-i

Kızıica

tuzla der li va-i Karesi)

%2,12

Medekse, Derelüdamya, Ödemiş, AdaköyU, Adagide, Kazganlar ve
Balabanlu (T. Kaza-i Birgi der-liva-i Aydın)

%2,12

Balık Hisarı

%2,12

Karyesi ve ıevabiha (der Kaza-i Çubuk)

Yadigar Karyesi (der Kazll-i Çubuk)

%2,12

Kastamonu

%2,12

Ereğli

%2,12

Kayı

(T. Vilayet-i Karaman)

Karyesi (der Kazai-i

Niğde)

%2,12

Gederga (T. Amasya) ve Zile ve Tokat ve Kayseri ve Sivas ve
Artukabad

%2,12

Van ve tevllbiha

%2,12

Di yarbekir ve tevllbiha

%2,12

Ruha

%2,12

Bağdad

Kıbrus

ve Musul

%2,12

(3 tane)

%6,38

Yenice Kazası

%2, 12

Haleb (2 tane)

%4,25

Toglıım

47

Bölgelere Göre Dağılım ·
Sayı

Toplama %'si

24

%5 1,06

Karadeniz Bölgesi

2

%4,25

Orta Anadolu

7

%14,89

Doğu

ı

%2,12

Güney Doğu Anadolu

2

% 4 ,25

Iiugünkü sınıriann dışı

ll

%23,40

Yer

Adları

Marmara Bölgesi

Anadolu

'
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Görüldüğü gibi vakıflann yoğunluğu İstanbul'un yani başkentin elindedir.

Bu durum başkentlerin sosyal ve ekonomik olarak her dönemde cazibe merkezleri olmalarıyla açıklanabilir. İstanbul dışında vakıflann eski başken t olup ta
XVI. Yüzyılın sonunda da büyük şehir özelliğini koruyan Edirne ve Bursa çevresinde küçük çaplı (İstanbul'a göre) guruplaşma oluşturduğu, bunların
dışında vakıfların genelde ticari' açıdan potansiyeli olan yerlere dağıldığı
görülür. Nüfus açısından zayıf olan yerlerde vakıfların da azlığı dikkati çeken
diğer bir durumdur.
Vakfedilen ve Bağışlanan Emtia
Emtia

Vakfeden

1000 sikke

Sultan Murad

600 sikke

Valide Sultan

430 sikke

Sultan Mehmed

1210 sikke

Sultan Selim

1000 sikke

Val ide Sultan

258. ı 96 aJ<çe

Mehmed Ağa (Darüssaade Ağası)

25.200 akçe

Kethüda Hatun

100ı

sikke

Mahmud Paşa
Paşa

140 sikke

Ali

300 sikke-i eşrefiye

Mustafa Paşa

200 sikke-i

eşrefiye

Yahya Paşa

24000 akçe

Cafer Paşa

186000 akçe

Ahi Çelebi

12 sikke-i hasene-i eşrefiye

Mehmed Bey ibn Ahmed ei-Efşani

50 sikke-i hasene

Abdurrahman Efendi (Kazasker)

177.589 akçe

Ashab-ı

41 ı ı akçe
3000 akçe
16903 akçe

.

Bektaş

Hayrat

Halife (imam)

Hoca Aydın
MustafaAğa

.
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12705 akçe

Bazı Bab-ı

208.65 ı akçe

Ashab-ı

ı 00.080

Gazanfer Ağa (Bab-ı saadet)

akçe

9000akçe
ı 58.536

akçe

10.356 akçe

Saadet ağalan

hayrat

İsa Bey ve Ahmed Bey b. Evrenos ve Hacı Yunus
Ashlib-ı

hayrat

Nişancı

Mehmed Paşa
Sultan Murad Han

500 sikke-i hasene
700 sikke-i hasene

Sullan Bayezid

200 sikke-i hasene

Sultan Bayezid Han validesi

33.843 akçe

-

269.500 akçe

-

137.210 akçe

-

67.387 akçe

-

485.292 akçe

-

27.993 akçe

-

859.639 akçe

'7

46.795 akçe

-

77.116 akçe

-

21.000 akçe

-

169.300 akçe

-

5.000 sikke-i hasene

-

40.000 akçe

CaferPaşa

100.000 akçe

MehmedBey

4270 akçe

Mirizeban Hatun

133 sikke-i hasene ·

Servazad Hatun

ı 00

-

sikke-i hasene

200.815 sikke-i hasene

Hoca Ahmed b. Hacı Hasan

13.552 akçe

Ayşe

Hatun binl Ferhad .
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Vakıf ve Bağış Yapanların

Sosyal Mevkileri
Adedi

Yüzdesi

Padişah

5 vakıf

%10,6

Valide Sultan

3

vakıf

o/o 6, 38

Kazasker

1 vakıf

o/o 2, 12

7

vakıf

o/o 14, 8

I

vakıf

%2,12

2 vakıf

o/o 4,25

Yaptıranrtı

Unvam

Paşa

·.

Daıü's-saade Ağası
Bab-ı

saadet ağalan

KethUda Hatun

I

vakıf

o/o 2,12

Bey ve Ağa

4

vakıf

%8,51

İmam

I

vakıf

o/o 2,12

Hoca lakaplılar

2 vakıf

o/o 4,25

Hatunlar

3

vakıf

o/o 6,38

Halktan hayırseverler

17

Vakıflarm

Ekonomik

vakıf

%36,17

Boyutları

Haremeyn vakıflannda sayısal olarak yönetiGi aile ve yönetirole alakah
kurulan vakıfların az olduğu görülüyor. D ikkat çeken husus bu
dönemde vakıf kuruculannın çoğunlukla vatandaşlardan oluşuyor olmasıdır.
'Bu durum sonucunda paralel bir gelişme olarak bu kısım vakıflann gönderilen
parada daha çok paya sahip o lması beklenirdi. Fakat durum hiç de böyle değil
dir. Padişahlar, yakınlan ve padişahın memurlan tarafından kurulan vakıflar
tüm gelirin hemen hemen yansını karşılamaktadır.
XVI. Yüzyılın sonlannda paranın kıymetindeki değişmeler Mekke,
Medine ve Kudüs şehirlerine yönelik vakıflan da etkiledi. Osmanlı ülkesinde
temel alım gücü akçeye dayanıyordu. XVI~ Yüzyılın son yıllannda akçe sikke
karşısında% 100 oranında. devalüe edilince vakıflar da bu durumu görmezden
gelemedilc~r. Çünkü aynı oranda ödeme miktarmı artırmalan gerekmekteydi.
Bu artırma zorunluluğu paralann gönderildiği yerlerde akçenin kullanılmı
yor olmasından kaynaklanıyordu. Şöyle ki vakıfları n muhasebesi akçe olarak
görülse de, bunlann tamamı merkezde toplanıyor ve sikke cinsind~n bir kerede
gönderiliyordul O. Devalüe olayından sonra hasılatı akçe cinsinden olan vakfın
göndereceği akçe yüzde yüz artınimalıdır ki bir önceki yı lla aynı miktar sikke
kişilerce

I O Bu konuda bkz. Suraiya Faroqht, a.g.e., s. 89
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ödenebilsin. İşte bu durum vakıflan ekonomik açıdan oldukça sıkıntılı bir
döneme sokmuş olmalıdır.
Vakıfların Kuruluş Amaçları

Haremeyn.vakıflannın kuruluşunda esas amaç bu yerlere kutsiyetlerinden
hizmet edebilme düşüncesi olmalıdır. Osmanlı döneminde de evvelki
dönemlerde olduğu gibi bu düşüncenin devam ettiği görülmektedir.
Yalnız incelediğimiz ~aynakta Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerinin
iman na, bak.ımına· ve diğer sosyal hizmetlerine yönelik bir vakfa rastlanamamıştır. Buna rağmen adı geçen üç şehrin ahalisine yönelik hizmetlerin oldukça
fazla olduğu görülür. Bu durum kutsiyet fikrinin coğrafyadan çok ahaliye
yönlendirilmesi şeklinde tezahür ettiğinin en iyi göstergesidir.
16. yüzyılın son yıllannda vakıfların çoğunluğu bu şehirlerin ahalisine
para aktan mı temeline oturmuşsa da, bu her vakıf için geçerli olan bir düşünce
değildir. Genele göre az da olsa bu dönemde başka hizmetlere yönelik
vakıfların var olduğu da görülür. Bunlar vakıfların ruhuna c üz · ve salavat
okuma, hacılara su sebili kurma, bazı sureleri okuma ve ravza-ı mutahhara
ihtiyaçlannı karşı lama gibi hizmetleri yüklenmişlerdir. ı ı
dolayı

Vakıfların Amaçlarına
Yapı lıi

Göre Dağılımları

M aksadı

Cüz ve salavat okuyaniara

4

Medine ve Mekke fakirlerine

ı4

Toplama %'si
%8,51
. %29,78

Kudüs, Mekke ve Medine fakirlerine

ı

%2.12

Medine fakirlerine

Adedi

·ıo

%21,27

su sebili
İhlas ve inn§-fet§hnli okunmasına

ı

% 2,ı2

ı

%2,ı2

Ravza-i Mutahhara ihtiyacına

ı

%2,ı2

ı

% 2,ı2

12

%25.55

Medine-i Münevvere ağalan na

ı

%2,12

Klibe-i Muazzama fakirlerine

ı

% 2,ı2

Hacılara

Ravza-i Mutahhara hademelerine ve Medine-i Münevvere
fakirlerine
Kudüs ve Haremeyn-i Şerifeyn'e vakıf olup, sarf yerlerinin
belirtilmediği vakıflar

Iı

BOA, EV.HMH 64ı, s. 1-25
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Ödenek ve Aylıkların Dağılımı :
Harcamalar
16. yüzyılın son yıllannda Osmanlı Devleti adına Mekke, Medine ve Kudüs
şehirlerine gönderilecek paraların her yll düzenli olarak toplanması, merkeze
intikiili, sayım ve yazımının yapılması, surre alayının tertibi, gidecek görevli ve
muhafıziann tayini gibi bir dizi intikal öncesi işler, kervan yerine ulaştıktan sonra
da dağıtım işlemlerini vakıfların şa~tlarına göre yerine getirmek, işte bütün
bunlar aynı zamanda vakıflan n gider kalemlerini de oluşturuyordu.
Harcama kalemlerinden bazılarını defterden izleyebiliyoruz. Ancak punlar
çoğunlukla intikalden önceki sa~a ile ilgili rakamlardı_r. İntikalden sonra da

küçük pay sahibi c üz hanlar ve salavat _okuyanların aldığı ücretleri görüyoruz.
Bunların dışında esas önemli parça yani bu üç şehrin ahalisine dağıtılan paydan ·
kimler ne kadar yararlatuyorlar, bu gruplar kaç kişi idiler, dağılım sırasında
örneğin Kabe fakirleri ile Mekke ve Medine fakirleri kişi bazında eşit pay mı
atıyorlardı? Bilemiyoruz. Defterde bu konuda sadece gruplara ayrılan pay
verildiği için bunları hesaplamakta güçlük çekiyoruz.

Harcamalar
Harcama Kalemleri

Sayı

Ücret

..
-

10.120

Be cihet-i vezaif-i eczahilniln

-

6000

Be cihet-i vezaif-i eczahilniln

-

3600

-

13000

7

63000

-

1.298.677

Be cihet-i vezaif-i

bevvaban-ı dergah-ı

ali

Be cihet-i harc-ı teclid ve deffitir-i surre ma' bahil-i cell ve kağıd
Be cihet-i harc-ı rilh-ı ·akçe-i vazaif-i eczlihilniln der Kabe-i Muazzama
ve Medine-i Münevvere ve Kudüs-ı Şerif

Be cihet-i ihracat-ı irsaliye-i akçe-i

beray-ı

kiraye-i şütran ve esıeran

Be cihet-i adet-i hüddam-ı hazine 'an bevvaban-ı dergllh-ı
ıeberderan-ı ma' katib-i surre berlly-ı harc-ı rlih fi 9000
Be cihet-i fukara-i Kilbe-i Muazzama
Be cihet-i fııkara-i Medine-i Münevvere
Be cihet-i fukara-i

Kudüs-ı Şerif

~li

ve

1020
9600

3.856.852
144.673
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Son uç
XVI. yüzyılın son yıllarında Osmanlı .ülkesinin büyük çoğun luğunu içine
· alarak Haremeyn vakıfları üzerine gerçekten düzenli bilgiler içeren bir defter
hakkında yapılan değerlendirmelerde şu düşünceleri dile getirmek mümkün
olmaktadır:

Bu dönemde Haremeyn vakıflan daha çok İstanbul ve eski Osmanlı
bu gurubu ticari ve ekonomik açıdan
zengin merkezler takip etmektedir. Bu durum da şunu göstermektedir ki, vakıf
müessesesinin gelişiminin insanların mal varlığı ile doğru orantılı o lduğunu
göstermektedir. Nitekim zayıf nüfuslu, dağlık ve ekonomik faaliyetleri biraz
·daha sınırlı olan bölgeler vakıflar açısından da fakirdirler.
.
başkentleri çevresi~de yoğunlaşmakta,

Bu dönemde vakıfların çoğu s~de vatandaş larca kurulmuş olmasına
gelir açısından yöneticilercekurulan vakıijarla aralarında çok
büyük fark olmadığı g?rülür.

rağmen, sağlanan

Vakıfların

ekonomik boyutlarına göz atıldığında bu konuda şunları tespit

etmekteyiz:
idari işlerini yürütenler, yılda bir de olsa toplananlan
bölgeye taşıyanlar, bu kafileye muhafı z olarak atananlar12, yük ve
binek hayvanı kiralayanlar gibi bir takım guruplar bu vakıflardan veya devletten
yaptıklan işe karşılık ücret almaktaydılar. Defterde sayı verilmediği için kaç
aile bu işle geçinmektedir ve bu ücretler ne ölçüde ekonomiye katkı olmaktadır
bilemiyoruz. Ancak bu sınıftan ücret sahiplerinin diğer sınıfa yani Mekke,
Medine ve Kudüs şehirleri ahalilerine göre çok kUçük bir pay aldıklan bir
gerçektir.
Bu

kuruluşların

dağıtılacak

Bu üç şehrin ahalisine gÖnderilen p~ra muhakkak kurucuların şartianna
göre ve belirli miktarlarda veriliyordu. Ancak işte bu aşamada dikkati çeken bir
husus vakıfların çoğunun Medine'ye yönelik olduğudur. Bu aşamada Medine'nin Mekke ve Kudüs'ten kalabalık olduğunu söylemek mümküQ müdür?13:
Bu şehirlerde kaç kişi vakıflardan gelen para ile geçinmektedir? İşte bu
soruların cevabı defterlerde rakam verilemediği için bilinememektedir. Fakat bu
ı2

Suraiya Faroqhi, a.g.e., s. 76

ı 3 . Mekke ve Medine niifuslanna dair bkz. Suraiya Faroqhi, a.g.e., s. 93
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a~amada ~unu söylemek mümkündür; vakıfların kurulmasında insanların
zihninde bu üç ~ehrin manevi konumu da muhakkak etkiliydi. Çünkü Medine
ilk sırayı alırken son sıradaki Kudüs'ün ondan az nüfus banndırd ı ğını
söylemek pek mümkün görünmemektedir.

(s. 1)

Muhasebe-i
Vliridat ve masarif-i Haremeynü'Ş-şerifeyn.ve Kudüs-i Şerif der-mahrOse-i İstanbul ve
Edirne ve Bursa ve Vilayet-i Rumili ve Anadolu ve Karaman ve Rum ve Diyarbekir ve Kıbns
ve gayruhu an-gurre-i Recebü'l-mürecceb sene 1002 ila gaye-i Cemaziye'l-iihır sene 1003 biemri's-sultani'l-a'zam ve'l-hakani'l-muazzam. Hallfe-i ResOl-ı Rabbi'l-lilemln. Mümehhid-i
kavaidü' ş-şer'ü' 1-mübln. Hamiy-i hümayü' 1-haremeynü' ş-şeri feyn, nazım-ı menazi mü' 1makameynü'l-muazzameyn. Malik-i memalikü'l-alem. Mütemmim-i mesalih-i kafetü'l-ümem
Zıllullah-i Te'iila fi'l-iilem sultan-ı selatinü'I-'Arab ve'I-Acem hazret-i Sultan Muhammed Han
ibn-i Sultan Murad Han Halledrulahü eyya~-ı hilafetü'l intihliü'z-zamlin bi-marifet-i bende-i
hakir-i kesirü't-taksir Mustafa Ağa Ağa-yı Diirü's-sa'ade nazır-ı evkaf-ı Haremeynü'ş-Şerifeyn
bi'l-memiiliki'I-mezbOre
Asl-ı

M iii fi sene-i kamile
5.396.942.
Be-hesab-ı

Hasene fi I 20
Hasene 44.974 sikke
küsOr-ı nakdiyye 62
Ani'l-mahsOiat
5.114.430
'An akçe-i cüz-i şerif ki 'An canib-i aliyye-i hazret-i
hiHifet ve hazret-i valide-i Sultan dade est
90.102
'An mahsOI-i evkaf
4.922.430
'An vacib-i
Sene 999 ve Sene 1000 ve Sene 1001
1.610.333
'An vlicib-i
Sene 1002
3.114.330
'An vacib-i
Sene 1003
197.610

Ani'n-nezvirat
282.512
piidişah-ı

lilem-penah hullidet-
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(s. 2)

Be cihet"i vez§oif-i ecza ve salavathanan der Medine-i Münevvere nevverehaiHihu te'ala
'an canib-i 'liliye-i sultanü's-selatin ve hakanü'l havakin nfişirü'l-'lidl fi'l-'arzeyn basıt-i
bisiitü;l emin ve'l yakin hadimü'l harameynü'Ş şerifeyn Padişah-ı rOy-ı zemin ve şehin şah-ı
sekene der temkin hullidet-hilafetuhu ila yevmü'd-din ta'yin-i şoden fermude.
'An vacib-i
Sene 1003 ha sene
1000 sikke.
Be hesab-ı nakdiye
120.000
Be hesab-ı eczabiinan
· Hasene 800 si leke
Der vakt-ı evvel
Hasene 400 sikke
Bemy-ı eczahanlin 30 nefer fi 12 sikke
Hasene 260 si leke
Beray-ı mu'arrifhasene 12 sikke.
Der vakt-i san i hasene 400 sikke mislihu
Be cihet-i salavathanlin hasene 200 sikke
Zikr olunan bin sikke altunu

Padişah-ı

alempenah hazretleri hazret-i risalet-penah

sultari-ı se.rir li ma'ullah salavatullah ve selamet-i aleyh hazretlerinin ravza-ı

mutahhara-ı

münevvere ve türbe-i mu'azzama-ı mu'attaralarında günde iki hatm tilavet olunmak içün yılda
sekiz yüz sikke-i hasene ve mübarek başları ucunda günde iki bin salavat kıraat olunmak içün
dahi yılda iki yüz sikke-i hasene canib-i a~eyhlerinde ta'yin olunması ferman-ı hümayOnları
olub hala irsal olunan erba ve elf senesi vezaifi içti n isll.l olunmuşdur.
Be cihet-i
Vezaif-i ecza ve salavathanan der Medine-i Milnevere nevverehallahu te'ala 'an dinib-i
seyyidetü'l muhadderatü'l haliliyetü'l muhsinat tacü'l mesturlit safiyyetü's-sıfat reriyyetü'dderecat hazret-i valide-i Sultan darnet ismetuha ve zidet iffetüha ta'yin-i şoden fermOde.
'An vacib-i sene 1004
Hasene 600 sikke
Be heslib-ı nakdi ye
72000
Be cihet-i eczahanlin hasene 400 sikke
Bemy-ı ser mahfil hasene _l6 sikke
Bemy-ı nokda hasene 12 sikke
Berliy-ı eczlihanan 30 nefer fi 12 sikke hasene 360 sikke
Bemy-ı mu'arrifhasene 12 sikke
Be cihet-i salavathanan hasene 200 sikke
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Zikr olunan altı yüz sildce-i hasene-i sahibetü'l hayrat ve rağbetil's-sadakat ve'l
müberrat hazret-i valide-i Sultan darnet ismetuha ve zadet 'izzetiha Medine-i Münevvere ve
ravza-i mutahhara da günde bir hatm-i tilavet olunmak içün yılda 400 sikke-i hasene ve
mübarek başları ucunda iki bin salavat kıraat olunmak içün dahi yılda iki yüz sikke-i hasene
canib-i sa'adetlerioden ta'yin buyurulub halen irsal !>lunan erba ve elf senesi vezaifi içün iysal
olunmuşdur.

'An mahsiil-ı
Evkaf-ı Cami' -i şerif-i Ayasafya-ı Kebir der mahrOse-i Istanbul "An zaman-ı Derviş
Çelebi mütevelli-i evkaf-ı mezbOre be cihet-i tilavet kerden ecza-ı şerif der Medine-i
Münevvere nevverehaJHihtr te'ala heray-ı ruh-ı şerif merhOm ve mağfurleh Svltan Muhammed
Han Gazi tabe sırrehu ta'yin şoden fermude. ·
'An vacib-i sene 1003 hasene 430 sikke
Be hesab-ı nakdi ye 51.600
Berliy-ı ser mahfıl hasene 16 sikke
Berliy-ı

eczahanlin 30 neferan fi 12 sikke hasene 360
mu'arrif hasene 12 sikke
Bemy-ı nokda hasene ı 2 sikke
Bemy-ı harc-ı rah hasene 30 sikke
Bemy-ı

Sa'adetJü padişah-ı zıllullah hazretleri merhOm ve mağfurleh Sultan Muhammed Han
Gazi Hazretlerinin ruh-ı şerifleri içün evkaflanndan mahruse-i İstanbul'da vaki' Ayasafya-ı
Kebir evkafından Medine~i Münevvere'de günde bir hatm tiliivet olunmak içün her sene dört
yüz otuz sikke-i hasene tayin buyurmuşlardır.
Ve hala tahsil olunan dört yüz otuz sikke-i hasene seliise ve elf senesinden tahsil
olunmuşdur.

(s. 3)

•An

mahsiil-ı

Evkiif-ı cami' -i şerif merhOm ve mağfurleh Sultan Selim Han tiibe sırrehu der mahıilse
i Edirne 'an zaman-ı Mustafa Çelebi mütevelli-i evklif-ı mezbOre be cihet-i tilavet kerden eczaı şerif der Ka'be-i Mu'aııama ve Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerif heray-ı ruh-ı şerif
merhOm ve mağfurleh Sultan Selim Hlin tabe sırrehu ta'yin şoden fermOde
•An vacib-i sene 1001

Hasene 1210 sikke
Muhasebe-i nakdiye 150.000
Be cihet-i eczahanıın der Kabe-i Mu'aııama şerefhullah-ı te'ala hasene 400 sikke
Bemy-ı ser mahfıl hasene 16 sikke
Bemy-ı mu 'arrif hasene 12 sikke
Berliy-ı eczahanlin 30 neferan fi 12 sikke-i hasene 360 sikke

51
Bemy-ı nokta! hasene_ 12 sikke
Be cihet-i eczahanaıt der Medine-i Münevvere nur-i ruhuilah-ı te'ala hasene 400 sikke
misli hu
Be cihet-i eczahanlin der Kudüs-i Şerif hasene 400 sikke rnislihu
Be cihet-i harc-ı rah hasene 50 sikke.

MerhOm ve mağfurleh Sultan Murad Han hazretleri valideleri merhOm ve mağfurleh
Sultan Selim Han hazretlerinin ruh-ı şerifleri içün vakıf-ı muma-ileyhin Edirne'de vaki'
Cami'-i şerifi evklifından Ka'be-i Mu'azzama ve Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerifde
günde birer hatm tilavet olunmak içün her sene bin iki yüz elli sikke-i hasene ta'yin
buyurmuşlardır.

Ve hala tahsil olunan bin iki yüz elli sikke-i hasene ihda ve elf senesinden tahsil
olunmuşdur.

'An mahsOI-ı
Hamam ve sllir evkaf-ı 'imaret-i merhOme ve mağfureleha Valide Sultan tılbe sırrehu
valide-i merhOme ve mağfurleh Sultan Murad Han tabe sirrehu der Üsküdar der zaman-ı
İbrahim çavuşan-ı dergah-ı ali mütevelli-i evkaf-ı mezkure 'an Pir Mehmed Çelebi katib-i
bevvllban-ı dergah-ı lili katib-i, evkaf-ı mezkure
'An vacib-i sene 1003
Hasene 1000 sikke
Be hasab-ı nakdiye 120.000
Bemy-ı fukam-i Ka'be-i Mu'azzama şerefhullah-ı te'ala hasene 500 sikke
Bemy-ı fukara-i Medine-i Münevvere nevverehallahu te'iila hasene 500 sikke
Vakıfe-i mezkure mahmiye-i Üsküdar'da olan cami ve imareti evkiifından Haremeyn-i
şerifeyn fukarlisı içün her sene bin sikke-i hasene ki beş yüz sikkesi Mekke-i Mükerreme ve
beş yüz sikkesi dahi Medine-i Münevvere fukarası içün ta'yin eylemişl erdir.
Hala tahsil olunan bin sikke-i hasene selase ve elf senesinden tahsil olunmuşdur.
(s . . 4)

•An mahsOI-ı
Hamam der Istanbul ve say ir evkiif-ı 'imfiret-i Haruniye valide-i merhum ve mağfurleh
Selim Han-ı 'Atik tllbe sırrehu der Trabzon 'an zaman-ı mütevelliyan-ı mezkurin 'an viicib-i
mezbOrin
Hasene 1000 sikke
Bi hesab-ı nakdiye 120.000
'An mahsOI-i
Hamam der MahrOse-i Istanbul 'an zaman-ı Hacı Nasuh mütevelli-i hamam-ı mezbOr
'an vacib-i seneyn-i mezbOrin 'an yed-i mütevelli-i mezbOr.
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50000
'An vacib-i sene 1002
'An vacib-i sene 1003
'An

25 000
25.000

mahsOI-ı

Evkaf der viHiyet-i Trabzon 'an zaman-ı Mehmed Bey 'an bevvaban-ı dergah-ı ali
mütevelli-i ev.kaf-ı mezbilre 'an vacib-i sene 1001
70000
Vakıfe-i mezbilre Trabzon'da vaki' imareti evkaf-ı zevayidinden Ka'be-i Mu'azzama
fukarası içün her sene bin sikke-i hasene ta'yin eylemişlerdir.
··
Ve haHi tahsil olunan yilz yirmi bin akçenin elli bin akçesi vakıfe-i merkOmenin
evkafından mahrilse-i İstanbul'da vaki' hamamın isnil. ve elf ve selase ve elf seneleri
mahsil!lerinden ve yetmiş bin akçesi dahi Tarabzon'daki vaki' evklifın ihda ve· elf senesi
mahsülünden tahsil olunmuşdur.
'An mahsill-ı
Evklif-ı lsma'il Geçidi 'an evklif-ı merhüm Mehmed Ağa ağay-ı sabık-ı dlirü's sa'ade ki
beray-ı fiıkarli-ı Haremeynü'ş-Şerifeyn

ve Kudüs-i Şerif vakf kerde 'an zaman-ı Mahmud Çavuş
'an Çavuşan-ı Derglih-ı Ali mütevelli-i evkaf-ı mezbOre
'An vacib-i
Sene 1001 ve sene 1002
258.196
'An vacib-i sene 1001
4013
'An vacib-i sene 1002
254.183
Beray-ı fukara-ı Ka' be-i Müşeırefe şerefhullahu te'iiHi
103.278.
Berily-ı fukara-ı
Berliy-ı fukara-ı

Medine-i Münevvere nilr-ı ruhuilah-ı te'ala 103.278.
Kudüs-i Şerif S ı .640.

Merhüm ve mağfurleh Sultan Murad Han tabe sirrehu hazretleri merhOm Mehmed Ağa
Rum ilinde Tuna balasında temlik buyurduktan lsma'il Geçidi dimekle ma'rilf mevzi'in nısf
mahsillatının humsu Kudüs-i Şerife ve baki kalanın nısf Ka'be-i Mu'azzama ve nısf-ı aheri
Medine-i Münevvere fukarasına vakf etmişdir.
Ve hala tahsil olunan iki yüz elli sekiz bin yüz doksan altı akçenin dört bin on üç
akçesi ihda ve elf senesi mahsillünden ve iki yüz elli dört bin yüz seksen üç akçesi dahi isna
ve elf senesi mahsOiünden tahsil olunmuşdur.
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(s. S) .

'An

mahsOI-ı

Evkaf-ı sahibetü'l hayrat ve ragıbetü's-sıdıkat ve'l müberrat hazret-i kethuda hatun
.darnet ismetuha ve zadet iffetuha ki beray-ı fukar1i-ı Haremeyn-i Şerifeyn ta'yin kerde
'An vacib-i sene 1002
25.200
Bemy-ı fukar1i-ı Ka'be-i Mu'azza~a şerefhullah-ı te'llla 10.080
Bemy-ı fukar1i-ı Medine-i Münevverç nevverehaiHihu te'515 10.080
Seray-ı fukam-ı Kudps-i Şerif 4040
Vakıfe-i mezbOre kend~ evkllfı ndan Ka'be-i Mu'ilzzama.fukarlisı içün her sene on bin ve
Kudüs-i Şerif fukarası içün aahi beş binakçe ta'yin eylemişlerdir.
Meblağ-ı mezbOr isna ve elf senesi viicibi içün tahsil olunmuşdur.

'An malisOl-ı
Evklif-ı merhOm .Mahmud Paşa der mahrOse-i İstanbul ki beray-ı fukara-ı Medine-i
Münevvere 'an evkaf-ı mezbOre beher sene 1001 sikke-i hasene ta'yin kerde 'an zaman-ı
Süleyman mütevelli-i evklif-ı mezbOre 'an yed-i mütevelli-i mezbiir
'An vacib-i sene 1002 hasene 1001 sikke
Be heslib-ı nakdiye
120.120
Vakıf-ı mezbO r mahriise-i İstanbul' da vaki' olan imareti evkafından Medine-i
Münevvere fukarlisı içün her sene bin bir sikke-i hasene ta'yin eylemişdir.
Ve hala tahsil olunan bin bir sikke-i hasene isna ve elf senesinden tahsil olunmuşdur.

(s. 6)

'An

mahsiil-ı

Evkiif-ı imaret-i merhum Ali Paşa der mahmiye-i İstanbul ·an zamlin-ı Hacı
Muhammed mütevelli-i evklif-ı mezbOre 'an yed-i Mustafa ·an bevvaban-ı dergah-ı liliyü'l
~~

.

'An vacib-i sene 1002
Hasene 140 sikke
Be heslib-ı nakdi ye
16.800
Vlikıf-ı mezbOr maliriise-i Istanbul'da vaki' imllreti evkfifından Medine-i Münevvcre
fukarasından ba'zı kirnesnelere her sene yüz kırk sikke-i liasene ıa·yin eylemişdir ki zikr
olunur şerh kılınur.
Be cihet-i nazır-ı Haremeyn hasene 1Osikke
Be cihet-i hatib-i harem-i Nebevi hasene 1O sikke

54
Be cihet-i imam-ı Hane fı hasene 10 sikke
Be cihet-i müezzinan-ı Ravza-ı Mutahhara hasene ı Osikke
Be cihet-i haderne-i (?)....... der Ravza-ı Mutahhara hasene 20 sikke
Be cihet-i ferraşan der Ravza-ı Mutahhara hasene 20 sikke
Be cihet-i suleha ve gurebaü'l mücavirin hasene 40 sikke
Be cihet-i bevvaban-i Harem-i Şerif hasene 5 sikke
Be cihet-i saka der eyyam-ı hacı hasene 5 sikke.
'An mahsUl-ı
Evkaf-ı imaret-i merhum Mustafa Paşa der mahıilse-i Istanbul ki be fukara-ı Medine-i
Münevvere ta'yin kerde 'an zaman-ı Ali Çelebi mütevelli-i evkaf-ı mezbOre 'an yed-i
müteveUi-i mezbOr
'An vacib-i sene 1002
15.000

Vlikıf-ı mezbilr mahrilse-i İstanbul'da vaki' imareti evkafından Medine-i Münevvere
fukarası

içün her sene üç yüz sikke-i
üzre yılda on beş bin akçe olur. ·

eşrefıyye

ta'yin olunuh her eşrefiye elli

şer

akçe hesabı

Hala tahsil olunan on beş bin akçe isna ve elf senesinden tahsil olunmuşdur.
(s. 7)

'An mahsul-ı
Evkaf-ı 'imaret-i merhum Yahya Paşa der İstanbul ki be cihet-i fukara-ı Medine-i
Münevvere ta'yin kerde 'an zaman-ı Mehmed mütevelli-i evkaf-ı mezbOre 'an yed-i Ahmed
Bey 'an bevvaban-ı dergah-ı aliyü'l havale.
'An viicib-i sene 1002

10.000
Vllkıf-ı mezbOr kendü evkafından Medine-i Münevvere fukarası içün her sene iki yüz
sikke-i hasene-i eşrefiye ta'yin eyleyüb her eşrefiye ellişer akçe hesabı üzre yılda on bin akçe
olur.

Ve hala tahsil olunan on bin akçe isna ve elf senesinden tahsil olunmuşdur.
'An mahsUl-ı
Jiı.b1! evkaf-ı nilkOd merhum Ca'fer Paşa MJrmiran-ı sabık Cezire-i Kıbrıs dE.
mahmiye-i İstanbul 'an zevayid-i evkaf-ı mezbure ki heray-ı fukarli-ı Medine-i Münevvere
ta 'yin kerde 'an zaman-ı Yusuf mütevelli-i evkaf-ı mez bO re 'an yed-i mütevelli-i mezbOr.
'An vlicib-i sene 1001
24000

Vakıf-ı mezbfir vakr ittiği niikudun rubhunu evkaf-ı mezbOrenin vezaif ihraciitından
sonra baki kalan zeviiyidini Medine-i Münevere fukariisına ta'yin eylemişdir.
Ve hala tahsil olunan yirmi dört bin akçe ihda ve elf senesi mahsOiünden tahsil
olunmuşdur.
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(s. 8)

•An mahsill-ı
Zevliyid-i evkaf-ı Cami' -i Şerif merhum Ahi Çelebi der mahrüse-i Istanbul ki ba'de'l
ihracat zevliyid-i evkaf-ı mezbüre beray-ı fukara-ı Medine-i Münevvere ta'yln kerde 'an zaman-ı
Muhammed mütevelli-i evkaf-ı mezbüre 'an yed-i mütevelli-i merküm
'An vacib-i sene 1002
186.000
'An mahsül-ı .......... ve kura 136.000
'An mahsül-ı icare-i mu'acele 50.000
Vllkıf-ı mezbOrun vaktiyesinde mahmiye-i Istanbul'da Şeyhii'l-İsUJm olanlar nlizır olug
sene be sene muhasebesin görüb mahrüse-i mezbOrede vilki' cami'-i ~erif evkafının vezaif ve
ihracatından sonra zevayidi ne mikdar kalursa Medine-i Münevvere fukarlisına irsal ideler deyO .
ta'yln eylemi~dir.
Ve haliı tahsil olunan yüz seksen altı bin akçenin 136.000 akçesi isna ve elf senesi
mahsOIUnden veeili bin akçesi dahi icare-i mu'acceleden tahSıl olunmuşdur.
·An mahsul-ı
merhOm Meh~ed Bey ibn Ahmed el Efşanl der mahrOse-i istanbul ki. .....
kerden huccac der Haremeyn-i Şerifeyn ta'yln kerde 'an yed-i Mustafa 'an bevvllban-ı dergah-ı
liliyü'l havale.
'An vacib-i sene 1002
1200
Vakıf-ı mezbOr kendü evklifından Haremeyn-i Şerifeynde hacılara su sebil eylemek içün
her sene on iki sikke-i hasene-i eşrefiye ta'yln eyleyüb bundan akdem her eşrefiye ellişer akçe
hesab ol unduğu takdirce yılda altı yüz akçe olur ve hakk-ı e~refıye yüzer akçeye_hesab olunuh
bu takdirce yılda bin iki yüz akçe olur.
Ve hala tahsil olunan bin iki yüz akçe isna ve elf senesi içün tahsil olunmuş~ur.
.
.
Evkaf-ı

(s. .9)

'An mahsül-ı
Evkilf-ı merhOm Abdurrahman Efendi Kadı-ı Asakir der mahrüse-i ls tanbul ki heray-ı
tilavet-i sure-i ihlas ve innafetehna der Harem-i Şerif beher sene fi 50 sikke-i hasene ta'yin
kerde 'an zamlin-ı Mahmud mütevelli-i evkilf-ı mezbOre 'an yed-i mütevelli-i mezbOr.
•An vacib-i sene 1002
Hasene 50 sikke
Be heslib-ı nakdiyye 6000
Vlikıf-ı mezbOr kendi evkaftndan her sene elli sikke-i hasene Harem-i Şerifde İhlas ve
lnnafetehna sure-i şeri'felerin tilavet eden yedi nefer kirnesnelere irsal oluna deyu ta"yln
eylemi~dir.

Ve hala tahsil olunan altı bin akçe isna ve elf senesinden ıahsll

olunmuşdur.
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'An

mahsül -ı

Icariit-ı haneha ve dekakin der mahrOse-i Istanbul ve Galata ve tevabiha 'an zaman-ı

Mustafa Bey ·an
mezbOr.

bevvaban-ı dergah-.ı

ali mütevelli

evkaf-ı

mezbur 'an yed-i mütevelli-i
·
·

•An vacib-i sene ı 002 ve sene ı 003
ı77.589 .

'An vacib-i sene ı002
125.270
·An vacib-i sene ı 003

52.310
Mahmiye-i Istanbul ve Galata ve tevabi'inde ba'zı ashlib-ı hayrutın vakf itdiğü dekakin
ve hanelerio icareterini ve ba'zı kura mahsülatını dahi Haremeyn-i Şerifeyn fukarası içün
ta'yin eylemişlerdir.
Ye hala tahsil olunan yüz yetmiş yedi bin beş yüz seksen dokuz akçenin yüz yirmi beş
bin iki yüz yetmiş dokuz akçesi isna ve elf senesinden ve 'elli iki bin üç yüz on akçesi dahi
selase ve elf senesi mahsulünden tahsil olunmuşdur.
(s. 10)
'An

mahsOI-ı

Evk5f-ı merhum Bektaş Ha~imam-ı merhum ve mağfur leh Sultan Süleyman Han
tabe sırrehu der mahrOse-i İstanbul ve Galata ki ba'de'l ihradit sülüs-i mal-ı mahsOiat evkaf-ı
mezbureye fukara-ı Medine-i Münevvere ta'yin kerde 'an zaman-ı Ahmed Bey Kethüda-ı
bevvaban-ı bab-ı hümayOn mütevelli-i evkiif-ı mezbOre ·an yed-~ mütevelli-i merkOm.
'An vacib-i sene ıoo2
4ıtı
Vakıf-ı mezburun vaktiyesinden ba'de'l ihracat mahsOI-ı vakf her ne kalursa üç bölük
olunuh bir yekünün Medine-i Münevvere fukarasına ta'yln eylemişdir.
Ye hala tahsil olunan dört bin yüz on bir akçe isna ve elf senesi mahsülünden tahsil
olunmuşdur.

•An

mahsül-ı

Evkaf-ı merhum Hoca Aydın der-mahrOse-i Istanbul ki bemy-ı fukara-ı Haremeyn-i
Şerlfeyn

ta'yln kerde ·an zamlin-ı Hacı Ferhad mütevelli-i evkiif-ı mezbOre 'an yed-i
mütevelli-i mezbOr.
'An v!lcib-i 1002
3000
MerhOm Hoca Aydın mahrOse-i Istanbul'da vakl evkafı mahsOiünden· Haremeyn-i
Şerlfeyn fukarftsı

çün her sene üç bin akçe ta'yin eylemişdir.
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(s.

'An

ll)

mahsOI-ı

Evkilf-ı merhOm Mustafa Ağa eş-şehir be Cebecibaşı der mahmiye-i Istanbul ki beray-ı
hUddam der ravza-ı mutahhara ta'yln kerde 'an zamlin-ı Behram mUtevelli-i evkiif-ı mezbOrc 'aıı
yed-i mUtevelli-i mezbur.
'An vlicib-i sene 1001 ve 1002
16903
'An vacib-i sene 1001
3600
Viikıf-ı mezbOr mahmiye-i İstanbul'da vaki' olan evkafı mahsOIUnden mütevellisi
vazifesi ihpıc olunub bftki kalan mahsUl ravza-ı mutahhara-ı münevvere ve tUrbe-i mu'azzamaı mu 'auaralarından ~m· -i 'asel-i musaffli ve buhUr-ı Hı ra-ı ıkvaya sarf oluna eğer ~em' ve
buhura ihtiyac yok ise haderne-iravza-ı münevverenin vazifesi olmıyanlar ile vazifesi §ev'-i
kalil olaniann mabeynlerinde kısmet-i adilc ile taksim eyliyeler deyü ta·yin eylemişdir.
'An vlicib-i sene 1002
13303
Ve hala tahsil olunan on altı bin dokuz yüz üç akçenin üç bin altı yüz akçesi ihda ve
elf senesi mahsUlünden ve on üç bin üç yüz Uç akçesi dahi isna ve elf senesi mahsulünden
tahsil olunmu~dur.
'An mahsOJ-ı
Rıbh-ı evklif-ı nükud-ı ba'zı ağaylin 'an ağayan-ı biib-ı sa'lldet ve haneyn ki. berii-yı
fukara-ı Haremeyn-i Şerifeyn vakf kerde ind-i 'an zaman-ı Mustafa 'an bevvliblln-ı dergiih-ı
aliyü'l-mütevelli 'an yed-i mütevelli-i mezbur
'An vacib-i sene 1000 ve 1002.
12705
'An vacib-i sene 1000
939
Vakıfan-ı mezbOrlln vakf itdikleri nükOdun mahsOI-ı rıbhını Haremeyn-i muhtereıneyn
fukarllsına tevzi' oluna deyü ta'yin eylemişlerdir. ·
'An viicib-i sene 1002
11766

HaHi tahsil olunan on iki bin yedi yüz beş akçenin dokuz yüz otuz dokuz akçcsi elf
senesi mahsUlünden ,.c on bir bin yedi yüz altmış altı akçesi dahi isnii ve elf senesi
mahsOiünden tahsil olunmuşdur.
(s. 12)
•An mahsOI-ı
lcllrat-ı hllneha ve dekakin der mahrilse-i Edirne ve teviibiha ve rüsOm-ı re'ayii-ı
perakende-i vilayet-i Rumili evkftf-ı karye-i Şarabdar Hamza Bey der kazii-ı Edirne ·an zaman-ı
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Hacı Halil mütevelli-i evkaf-ı mahmiye-i Edirne ve İbn-i Yamen milltezim-i perakende-i
vilayet-i Rumili ve Sadık Çavuş mütevelli-i evkaf-ı karye-i Şarabdar Hamza Bey 'an yed-i
mütevelliyan-ı mezkOrin
2080651
An evkaf-ı
Haremeyn-i Muhteremeyn
1030696

'An mahsOI-ı
Haremeyn-i Şerifeyn der Edirne 'an zaman-ı Hacı Halil mütevelli-i
mezbOre 'an vacib-i mezkOrin 'an yed-i mütevelli-i mezbOro
12002500
·-- .. ..... . ......... .. .. .
'An vlicib-i sene 1001
350045
'Anvacib-i sene 1002
85o205
'An evklif-ı
Medine-i Münevvere
140955
Evkaf-ı

evklif-ı

'An mahsOI-ı
RüsOm-ı re'aya-yı

perakende-i

vil~yet-i

Rumili 'an

zaman-ı İbn Yamen el-Mültezim 'an vliciö-i mezkOrino

evkaf-ı Harerneyn-İ Şerifeyn

'an

o

730446
'An vilcib-i sene 1001
330808
'An vacib-i sene 1002
390638
'An mahsOI-ı
Evkaf-ı Karye-i Şarabdar Hamza Bey der kaza-ı Edirne 'an evkaf-ı Medine-i Münevvere
'an zaman-ı Sadık Çavuş mütevelli-i evkaf-ı karye-i mezbOre 'an eviad-ı vakıf 'an yed-i
mezbOro
o
140355
'An vacib-i sene 1000
3745 (2745 olması gerekir)
'An vacib-i sene 1001
ı 1.610
Mahmiye-i Edirne'de ba'zı ashab-ı hayratın vakıf itdikleri dükkanlar ve haneler
icarelerini ve ba'zı kura mahsOlatını ve Rumilinde perakende evkiifının re'ayasının rüsOmatı
-

o

,
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mahsülatını ba'de'l ihracat evvel-i mevacibat-ı Haremeyn-i Şerifeyn fukarası içün ta'yin
olunub ve Şarabdar Hamza Bey karyesinde rub' mahsillatını Medine-i Münevvere fukarası içün
ta'yln olunmu~dur.
Ve hala tahsil olunan iki yüz sekiz bin iki yüz elli akçesi mahmiye-i Edirne'de vaki'
Haremeyn-i Muhteremeyn evkafının ihda ve elf ve isna ve elf seneleri mahsOllerinden ve
yetmiş üç bin dört yüz kırk altı akçesi dahi Rumilinde perakende re'ayası rüsOmatının ihda ve
elf ve isna ve elf seneleri mahsullerinden ve on dört bin dokuz yüz·elli beş akçesi dahi Edirne
kazasına tabi' Şarabdar Hamza Bey nam karye evkafının elf ve ihda ve elf seneleri
mahsullerinden tahsil olunmuşdur.

(s. 13)

'An

mahsOl-ı

Rub' evklif-ı Kesendere der kaza-ı Selanik 'an evkiif-ı cenab-ı ali makarc-ı me' ser ve
me'ali kıdvetü'l has ve'l mukarrebln ümdetü'l ashabü'l'izz ve't temkin cami'ü'r-riyasetin
mecmiü's-sa'adetin hazre.t:LGazanfer Ağa-yı bab-ı sa'adet dilme izzi.hu ki bera-yı fukara-ı
Hacerneyn-i Şenfeyn ta'yin kerde.
'An vacib-i sene ı 002

100.080
Be hesab-ı hasene
834 sikke
Berii-yı

Fukara-i Ka'be-i
50.040

Mu'azzama-ı şerrefehallahu

te'ala

Bem-yı

Fukara-ı

Medine-i Münevvere nevverehalliihu te'aUi

50.040
Vakıf-ı mOma-ileyh ifazullahi'l meviiyid ni'met-i 'aleyh cezlre-i merkOme mahsOlünün
rub'unu Hacerneyn-i Şenfeyne vakfidüp nısfı Mekke-i Mükerreme ve nısf-ı aheri Medine-i
Münevvere fukariisına ta'yin itmişlerdir.
Ve hala tahsil olunan yüz bin seksen akçe isna ve elf senesinde vaki' Mart ibtidasından
sene-i seliise ve elf senesinde viiki' Mart oluna gelince viiki' olan mahsaıd'en tahsil
olunrnuşdur.

'An mahsOI-ı
mezöOrln der kaza-ı mezkOrln der vilayet-i Rumili ki be cihet-i
Hacerneyn-i Şenfeyn beher sene ta'yin kerde ind-i 'an yed-i Mehmed 'an bevvabiin-ı
ali klltib-i evkaf-ı Hanım Sultan'der İstanbul
'An vacib-i sene 1001
Evkaf-ı

9000
'An evkaf-ı

fukara-ı
dergah-ı
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MerhOm 'lsa B~y lbn Evrenos Bey der kaza-ı Yenice-i Vardar
2500
'An evkaf-ı
Merhum Ahmed Bey İbn Evrenos Bey der kaza-ı Yenice-i Yardar
5000
'An evkaf-ı
Hacı Yunus der Selanik bera-yı fukara-ı Medine-i Münevvere ta'yin kerde
1500
Vakıfan-ı mezkuran vilayet-i Rumilinde zikr olunan Kadılıklarda evkaflanndan sene
sene veeh-i meşru h üzere Haremeyn-i Şerifeyn fukarasına irsal oluna deyü ta'yin itmişıerdir.
Ye hala tahsil olunan dokuz bin akçenin iki bin beş yüz akçesini merhum lsa Bey
evkfifından ve beş bin akçesi merhOm Ahmed Bey evkafından ve bin beş yüz akçesi dahi
merhum Hacı Yunus evkafından tahsil olunmuşdur.
(s. 14)

'An mahsOI-ı
der mahrOse-i Bursa ve tevabi'ha 'an zaman-ı Mustafa eşmütevelli-i evkaf-ı mezbOre 'an yed-i mütevelli-i mezbur.
•An vacib-i sene 100 ı ve sene 1002
158.536
'An vacib-i sene 1001
7347
'An vacib-i sene 1002
15 ı. ı 92
Mahmiye-i Bursa ve revabi'inde ba'zı ashab-ı hayriitın vakf itdikleri dekakin ve
hanelerio icarelerini ve ba'zı kura mahsulatını ba'del harc ve'l mevacib-i Haremeyn-i
Muhteremeyn fukarfisınıı ta'yin eylemişıerdir.
Ve hala tahsil olunan yüz elli sekiz bin beş yüz otuz alu akçenin yedi bin üç yüz kırk
dört akçesi ihda ve elf senesinden ve yüz elli bir bin yüz doksan iki akçesi dahi isna ve elf
senesinden tahsil olunmuşdur.
'An tahsil-i
Evkaf-ı karye-i Eğri Bucak ve şehr ve Kafir Ağı lı der kaza-ı Ayazmend ki merhOm vezir
Nişancı Mehmed Paşa bera-yı fukara-ı Harerneyn-ı Şerifeyn vakf kerde 'an zamlin-ı Mustafa eş
şehir be Kaynarcazade mütevelli-i evkaf-ı mezbure 'an yed-i Muhammed 'an bevvfiban-ı
dergfih-ı ali kalib-i evkaf-ı mczbure.
·An viicib-i sene 1002
10356
Evkaf-ı mezbOre Ayazmend kazasında Eğribucak dimekle ma ·mr mevzi' olu b merhum
Vezir Nişancı Mehmed Paşa Haremeyn-i Muhteremeyn fukarasına vakf itmişlerdir.
Evkfif-ı Harerneyn-İ Şerifeyn

şehir Kaynarcaziide
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Ve hala tahsil olunan on bin Uç yüz elli

altı

akçe isna ve elf senesi mahsulünden tahsil

olunmuşdur.

(s.

IS)

'An mahsUl-ı
Evkaf-ı imaret-i merhum ve mağfurleh Sultan Murad Han tabe sırrehu der mahruse-i
Bursa ki beher sene 500 sikke-i hasene berli-yı fukara-ı Harerneyn-İ Şerifeyn ve Kudüs-i Şerif
ta'yin şoden fermOde 'an zaman-ı Kasım Bey 'an bevvabiin-ı dergah-ı ali mütevelli-i evkaf-ı
mezbOr.
'An vacib-i sene 1002
Hasene 500 sikke
Be hesab-ı nakdiyye
60.000
Berii-yı
Fukarli-yı Ka'be-i Mu'azzama şerefehlillahu te'lila hasene 200 sikke
Be hesab-ı nakdiyye
24000
Berii-yı

Fukarii-yı Medine-i Münevvere nevverehallahu te'lila hasene 200 sikke.
Be hesab-ı nakdiyye
24000
Berii-yı

Fukara-yı Kudüs-i Şerif hasene ı 00 sikke
Be hesab-ı nakdiyye
12000
Mahruse-i Bursa'da vaki' merhOm ve mağfurleh Sultan Murad Han tilbe sırrehu
hazretlerinin imiiret-i amireleri evklifının zevliyidinden her sene beş yüz sikke-i hasene ki iki
yüz sikke-i hasenesi Kfi'be-i Mu'azzama fukarlisına ve iki yüz sikke-i hasenesi dahi Medine-i
Münevvere fukarasına ve yüz sikke-i hasenesi dahi Kudüs-i Şerif fokadisına ta'yin

buyurulmuşdur.

Ve hala tahsil olunan

beş

yüz sikke-i hasene isna ve elf senesi vacibi içün tahsil

olunmuşdur.

'An mahsUl-ı
Evklif-ı imaret-i merhum ve mağfurleh Sultan Bayezid Han tabe SJ.!Tehu der Amasya ki
berii-yı haderne-i Ravza-ı Mutahhara ve fukarli-ı Medine-i Münevvere beher sene 700 sikke-i
hasene ta'yin kerde 'an zaman-ı Hasan Bey 'an bevvliban-ı dergah-ı ali mütevelli-i evkiif-ı
mezbure 'an yed-i Mahmud 'an bevvaban-ı derglih-ılili mütevelli-i evkaf-ı Kilikms ve Zile
'An vacib-i sene 1002
Hasene 700 sikke
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Be hesab-ı nakdiyye
84000
Bera-yı

Haderne-i Ravza-ı Mutahhara
Hasene 300 sikke
Berll.-yı fukarll.-yı Medine-i Münevvere

Hasene 400 sikke
Vil.kıf-ı

mezbOr nefs-i Amasya'da vaki' imaret evkafından Medine-i Münevvere'de
Mutahhara hüddamına her sene üç yüz sikke-i hasene ve say ir fukarll.ya dahi dört yüz
sikke-i hasene ta'yln eylemişdir.
Ve hala tahsil olunan yedi yüz sikke-i hasene isna ve elf senesinden tahsil olunmuşdur.
Ravza-ı

(s. 16)
'An mahsOI-ı
Evkilf-ı imaret-i Hatuniye vıllide-i merhOm ve mağfurleh Sultan Bayezid Han tılbe
sırrehu der nefs-i Tokat ki beher sene 200 sikke-i hasene beril-yı fukara-ı Haremeyn-i Şerlfeyn
ta'y'in şoden fermOde 'an zamıl.n-ı Ali 'an bevvılbıl.n-ı dergah-ı ali mütevelli-i evkaf-ı mezbiire
'an yed-i Aliyi'l cabi.
'An vacib-i sene 1002
200sikke
Be hesab-ı nakdiyye
24000
Berll.-yı
Fukarll.-ı Ka'be-i Mu'azzama şerefehaullahu te'ill§.
Hasene 100 sikke
Nefs-i Tokat'da vaki'. merhüm ve · mağfurleh Sultan Bayezid Han tabe sırrehu
hazretlerinin valideleri Hatuniye imareti evkafının zev§.yidinden her sene iki yüz sikke-i
hasenesi Ka'be-i Mu'azzama fukarilsına ve yüz sikke-i hasenesi dahi Medine-i Münevvere
fukarilsına ta'yin buyurulmuşdur.
Berll.-yı

Fukarll.-ı

Medine-i Münevvere nevverehallahu te'ala
Irasene 100 si kke
Ve hala tahsil olunan iki yüz si~ke-i hasene isna ve elf senesinden tahsil

olunmuşdur.

'An mahsül-ı
Evkaf-ı karye-i Babaderesi ve Dereköyü tabi •-i kaza-ı Kızılcatuzla der li va-ı Karesi 'an
evkıı.f-ı Hacerneyn-i Şerifeyn 'an zamıl.n-ı Hüseyin el mütevelli ber veeh-i iltizam 'an yed-i
İbrahim peder-i mütevelli-i mezbOr ve Ahmed 'an çavuşan-ı dergilh-ı ali
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'An viicib-i sene 1001 ve sene 1002
33.843
'An vacib-i sene 1001 'an mahsOl-ı bad-ı heva
1050
•An vilcib-i sene 1002
32.793
Karesi sancağında Kızılcatuzla kazasında vlli' Babaderesi ve Dereköyü dimekle ma'rCıf
olan karyeter Hacerneyn-i Şerifeyn evkatından olub tevliyet-i m~zbOre üç yıla yüz dokuz bin
akçeye ittizam ile merhOm Hüseyin'.e verilmişdir.
Ve haHi tahsil olunan otuz üç bin sekiz yüz kırk üç akçenin bin elli akçesi ihda ve elf
senesi mahsfilünden ve otuz iki bin yedi yüz doksan üç akçesi dahi isna ve elf senesi
mahsOIUnden tahsil olunmuşdur.
(s .. 17)
•An mahsOI-ı
Evkilf-ı karye-i Medekse ve Derelüdamya ve Ödemiş ve Adaköyü ve Adagide ve
Kazganlar ve Balabaolu der kaza-ı Birgi tabi-i li va-ı Aydın 'an evkaf-ı Hacerneyn-i Şerifeyn 'an
zamlin-ı Bektaş Çavuş 'an çavuşan-ı dergah-ı iili el mütevelli-i ber veeh-i emanet 'an vlicib-i
mezbQrin 'an yed-i Bektaş Çavuş el mezbOr
'An viicib-i sene 1001 ve seene 1002
269.500
'An vilcib-i sene 1001
649
Evlelif-ı mezbOre Aydın sancağında Birgi kazasında vllki' Medekse dimekle ma'rCıf bir
mukata'a Hacerneyn-i Muhteremeyn çavuşl'!nndan Bektaş Çavuş nam kirnesne ber veeh-i
emanet mütevelli olmak üzere zabt etdirilmişdir.
'An vllcib-i sene 1002
268.852
Ve hala tahsil olunan iki yüz altmış dokuz bin beş yüz bir akçenin altı yüz kırk dokuz
akçesi ihda ve elf senesi malısOlünden ve iki yüz altmış sekiz bin sekiz yüz elli iki akçesi dahi
isna ve elf senesi mahsOIUnden tahsil olunmuşdur~
•An mahsOJ-ı
Evkaf-ı karye-i Balık Higu ve tevlibiha der kaza-ı Cubuk 'an evkaf-ı Mekke-i
Mu'azzama şerrefehallahu te'ala ve nısf karye-i Yadigar der kaza-ı Beypazarı 'an evklif-ı
Medine-i Münevvere nevverehallahu te'alli 'an zamlin-ı Hacı Behram 'an bevvablln-ı derglih-ı
ali mütevelli-i sabık ve Mustafa 'an bevvaban-ı dergah-ı ali mütevelli-i ·la hak ber veeh-i
emanet
'An vacib-i
Sene 1002 ve sene 1003
137.210
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'An

mahsOl-ı

Balık Hisarı

ve tevabiha 'an evkaf-ı Mekke-i Mu'azzama ' an

zaman-ı mütevelliyan-ı

mezkOrin'
122.740
Evkaf-ı

mezbüreden Ankara Sancağında Çubuk kazllsında vilki' karye-i Balık Hisarı
dimekle ma'rOfbir mukata'a Ka' be-i Mu'azzama evkafından olub ve Hüdavendigar Sancağına
tabi' Beypazarı kazasında nısf karye-i Yadigfir dimekle meşhur bir mukata'a dahi Medine-i
Münevvere evkllfından olub dergah-ı ali bevvablarından Hacı Behram ve Mustafa nam
kirnesneler ber veeh-i emanet mütevelliler olll)ak üzere zabt etdirilmişdir.
'An

mahsOI-ı

Nısfkarye-i

Yadigar 'a.n evkfif-ı Medine-i Münevvere

14.470
Ve hfila _tahsil olunan yüz otuz yedi bin iki yüz on akçenin yüz yirmi iki bin yei:li yüz
kırk akçesi Çubuk kazasında vaki' Ka'be-i Mu'azzama evkafından ve on dört bin dört yüz
yetmiş akçesi dahi Beypazarı kazasında vaki' Medine-i Münevvere evkafından nısf-ı karye-i
Yadigfir evkafından isna ve elf ve selase ve elf seneleri mahsüllerinden tahsil olunmuşdur.
(s. 18)

•An

mahsül-ı

Evklif-ı Medine-i Münevvert nevverehalllihu te'ala der li va-ı Kastamonu 'an zaman-ı
Ahmed 'an bevvaban-ı dergah-ı ali mütevelli-i sabık ve Yahya 'an bevvaban-ı dergah-ı ali
mütevelli-i la hakk-ı evkaf-ı mezbOre ber veeh-i emanet ·an vacib-i mezkOrin 'an yed-i
mütevelliyan-ı mezbürin
'An viicib-i
Sene 100 I ve sene 1002
67.387
'An zaman-ı
Ahmed mütevelli-i sabık
'An viicib-i sene 1001

17.430
Evk1if-ı

mezbOre

Kastaınoııu sancağında

Medine-i Münevere nevverehallahu te'ala ·

evkafından olub bi'l fı'il dergah-ı ali bevviiblanndan Yahya nam kirnesneye ber veeh-i emanet

mütevelli olmak üzere zabt ettirilmişdir.
' An zaman-ı
Yahya mütevelli-i la hakk
'An vacib-i sene 1002
49.957

.·
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Ve hala tahsil ()lunan altmış yedi bin üç yüz seksen yedi akçenin on yedi bin dört yüz
otuz akçe ihda ve elf senesi viieibi mahsulünden ve kırk dokuz bin dokuz yüz elli yedi akçesi
dahi isna ve elf senesi vaeibi mahsulünden tahsil olunmuşdur.
·An mahsul-ı
Evkiif-ı Medine-i Münevvere der kaza-ı Ereğli tabi' -i vilayet-i Karaman 'an zaman-ı
Mustafa Bey 'an bevvaban-ı dergah-ı iili müLevelli-i ta hak k evkllf-ı mezbure ber veeh-i emfinel
'an vacib-i mezbOrin.
495.292
'An zaman-ı
Mustafa mütevelli-i sabık 'an vacib-i sene 999 ve sene 1000
13.716
Evkfif-ı mezbure Vilayet-i Karaman'a tabi Ereğli kazasında Medine-i Münevvere
evkafı ndan olub dergah-ı ali bevvablarından Mehmed niim kirnesneye ber veeh-i emanet.
mütevelli olmak üzere zabt etdirilmişdir.
'An zaman-ı
Mehmed mütevelli-i la hakk vacib-i sene 1001
481.576
Ve hala tahsil olunan dört yüz doksan beş bin iki yüz doksan iki akçenin on Oç bin
yedi yüz on altı akçesi doku? yüz doksan dokuz ve bin seneleri mahsu l atı ndan ve dört yüz
seksen bir bin beş yüz yetmiş al tı akçesi dahi ihda ve elf senesi mahsulünden tahsil
olunmuşdur.

(s. 19)

'An

mahsOI-ı

Evkaf-ı

karye-i Kayı der kazıi-ı Niğde 'an evkaf- ı Kudüs-i Şerif 'an zaman-ı lbrahim ·an
hümayOn el mütevelli 'an yed-i mütevelli-i mezbfrr.
'An vacib-i
Sene 1000 ve sene 1001
27.993
'An viicib-i sene 1000
6.440
Evkiif-ı mezbOre Niğde kazasında Kudüs-i Şerif evkfifından olub bab-ı hümayün
bevviiblarından Ibeahim nam kirnesneye ber veeh-i emanet zapt etdirilmişdir.
'An viicib-i sene 1001
21.553
Ve hala tahsil olunan yirmi yedi bin dokuz yüz doksan üç akçenin altı bin dört yüz kırk
akçesi elf senesi mahsOiünden ve yirmi bir bin beş yüz elli üç akçesi dahi ihda ve elf senesi
mahsfllünden tahsil olunmuşdur.
'An mahsOI-ı
bevvaban-ı biib-ı

66
Evkaf-ı Gedegra tabi'-i Amasya ma' evkaf-ı Zile ve Tokat ve Kayseriye ve Sivas ve
Artukabad tabi'-i vilayet-i Rum 'an evkfif-ı Haremeyn-i Şenfeyn 'an zaman-ı Mahmud Bey ·an
bevvaban-ı dergah-ı 111i mütevelli evkaf-ı mezbCırin ber veeh-i emiinet 'an yed-i mütevelli-i
mezbür.
'An vacib-i sene 1002
859.639
Amasya ve Rum'da Gedegra ve Zile dimekle ma'rOfvakıflar Haremeyn-i Muhteremeyn
evkMından olub dergah-ı ali bevvablanndan Mahmud nam kirnesneye ber veeh-i emanet
mütevelli olmak üzere zabt etdirilmişdir.
Ve hala tahsil olunan sekiz yüz elli dokuz bin altı yüz otuz dokuz akçe isna ve elf
senesi mahsOlünden tahsil olunmuşdur.

(s. 20)

'An mahsül-ı
Evk1if-ı Haremeyn-i Şenfeyn der vilayet-i Van ve tevabiha 'an zaman Murad Çavuş 'an
Çavuşan-ı dergah-ı ali müıevelli-i evkaf-ı mezbCıre 'an yed-i Ali Ferdem mütevelli-i mezbCır.
'An vacib-i sene 1001
46.795
Vilayet-i Van'da ve tevabi'inde vliki • Haremeyn-i Şerifeyn evkllfını dergah-ı 'ali
çavuşlarından Murad Çavuş nam kirnesne ber veeh-i emanet mütevelli olmak üzere zabt
itdirilmişdir.

Ve hala tahsil olunan kırk
mahsOlünden tahsil olunmuşdur.

altı

bin yedi yüz doksan

beş

akçe ihda ve elf senesi

•An mahsı11-ı
Haremeyn-i Şerifeyn der vilayet-i Diyarbekir ve tevabihli 'an zaman-ı
mütevelliyan-ı mezkürin 'an vaeib-i mezbOrin.
77.116
'An zaman-ı
Muzaffer 'an bevvaban-ı dergah-ı 'ali mütevelli-i sabık ·an vaeib-i sene 10001
16.754.
'An zamaii-ı
Abdi 'an bevvabfin-ı bab-ı hümayOn mUtevelll-i la hakk ·an vaeib-i sene 1002
60.362
Evkaf-ı mezbOre vilayet-i Diyarbekir'de dekakin ve hiinelerin ielireleri ve ba'zı kura
mahsulatını dahi Haremeyn-i Şerifeyn fukarası içün ta'yin olunmuşdur.
Ve hiilil tahsil olunan yetmiş yedi bin yüz on altı akçenin on altı bin yedi yüz elli dört
akçesi ihda ve elf senesi mahsOiünden ve altmış bin üç yüz al tmış iki akçesi dahi isna ve elf
senesi mahsülünden tahsil olunmuşdur.
Evkaf-ı
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(s. 21)

'An

mahsül-ı

Evkaf-ı Haremeyn-i Şerifeyn der Ruha 'an zaman-ı Ahmed b. Hüseyin el-mütevelli 'an
yed-i Ca'fer 'an bevvllban-ı dergah-ı 'ali.
'An vacib-i sene 1001
21.000
Evkaf-ı mezbure vilayet-i merkürnede han ve dükkiinlıırın icarelerini ve Hancugüz nam
kııryenin mahsOiatını Haremeyn-i Şeıifeyn fukarası çün ta'yin olunmuşdur.
Ve hala tahsil olunan yirmi bir bin akçe ihdıı ve lef senesi mııhsülünden tııhsil
olunmuşdur.

'An mahsül-ı
Evkiif-ı Hııremeyn-i Şerifeyn

der vilayet-i Bağdad ve Musul ve tevabihfi 'an zaman-ı
'an bevvaban-ı dergah-ı 'iili mütevelli-i evkiif-ı mezbüre ·an yed-i ·Ali ve
Muhammed katib-i evkaf ·an bevvaban-ı dergah-ı ali
'An vacib-i sene 1000 ve sene 1001 ve sene 1002
169.300
Ba'zı kura-ı viHiyet-i Bağdat ve Musul'da Haremeyn-i Şerifeyn evkiifından olup dergah-ı
'iili bevvablanndan Hızır nam kirnesneye bir veeh-i emanet zabt itdirilmişdir.
Ve hala tahsil olunan yüz altmış dokuz bin dört yüz akçe elf ve ihda ve elf ve isna ve
elf seneleri mahsülatından tahsiJ olunmuşdur.
Hızır Beğ

(s. 22)

'An mahsül-ı
Vilayet-i Kıbrus ki beray-ı fukarii-ı Medine-i Münevvere nevverehallahu te'ala daden
fermüde 'an zaman-ı Ali Paşa Mirmiran-ı vilayet-i mezbüre 'ıın vacib-i mezküıin.
600.000
Be hesab-ı hasene
5000 sikke
'An vacib-i sene 1001
20.400
'An vacib-i sene 1002
80. 100
Zikr olunan vaciblerin akçeleri cezire-i mezbüreye mukııddema Beylerbeyi olan ·Ali
Paşa zamanında tahsil olunmuşdur.
'An

mahsül-ı

Evkaf-ı

merhum Cafer Paşa Mirmiran-ı sabık Cezire-i Kıbrus 'an mahsUl-ı evkaf-ı
merkOm el mezbür der Cezire-i merkOme ki berliy-ı ağayan der Medine-i Münevvere
nevverehallfihu te'iiJa beher sene kırk bin akçe ta'yin kerde ·an zaman-ı 'Ali el mütevelli 'an
yed-i Mahmud 'an bevvaban-ı dergiih-ı 'iiJi el havale.
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'An vacib-i sene ı 002

40000
MerhiimO'J-mezbOr cezire-i Kıbrus'da vaki' evkafı mahsOiatından her sene Medine-i
Münevvere Ağalan na her sene kırk bin akçe ta'yin eylemişdir.
Ve hala tahsil olunan kırk bin akçe isna ve elf sene~i mahsOiünden tahsil olunmuşdur.
(s. 23)
'An mahsOI-ı
Çiftlik-i merhOm Mehmed Bey mirliva-ı sabık-ı Girne eş-şehir be Çiftlik-i Layda der
cezire-i Kıbrus ki berliy-ı fukara-ı Medine-i Münevvere vakf kerde 'an zaman-ı Mahmud Bey
'an bevvaban-ı dergah-ı 'ali el-mütevelli 'an yed-i mütevelli-i mezbOr.
'An v1icib-i sene 1002
. ıo2.000

Çiftlik-i mezbOr cezire-i Kıbrus'da Çiftlik-i Layda dimekle ma'rOf bir çiftlik olub
Girine sancağı beyi olan merhum Mehmed Bey Medine-i Münevvere fukar1isına vakf

sabıkan

itmişdir.

Ve hala tahsil olunan yüz bin akçe isna ve elf senesi mahsulünden tahsil
'An mahsOI-ı

olunmuşdur.

Asiy1ib-ı
fukar1i-ı

dakik ve aba ve kura-ı merhOme Mirzeb1in H1it0n der kaza-ı Yenice ki beray-ı
Medine-i Münevvere ta'yin kerde 'an yed-i Hacı Mehıned Bey 'an bevv1ib1in-ı dergfıh-ı

aliyü'l-havaıe

·An vacib-i sene ı 002
4.270
Vakıfe-i mezbOre Rumilinde Yenice kazasında v1iki' un ve aba değirmenlerini Medine-i
Münevvere fuk1irasına vakf itmişdir.
Ve hala tahsil olunan dört bin iki yüz yedi akçe isna ve elf mahsulünden tahsil
olunmuşdur.

(s.

24)

'An Nezvirat
282.5ı2

Be hesab-ı hasene
2354 sikke
KOsOr-ı nakdiye

32
'Anakçe-i
Nezr-i Serv1iz1id Hatun ki
Hasene
133 sikke

heray-ı fukar1i-ı

Haremeyn-i Şerifeyn nezr kerde
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Be hesab-ı nakdiye
15.910
'Anakçe-i
Nezr-i ki bemy-ı fukara-ı Haremeyn-i Şerifeyn nezr kerdc
Hasene
100 sikkc
Be hesab-ı nakdiye
12000
'An akçe-i
Nısf sulüs-i mal-ı Merhum Hoca Ahmed b. Hacı Hasan eş-şehir be Birbuçuk
Dirhemoğlu 'an sakinan-ı nefs-i Haleb ki berily-ı fuk:ıra-ı Haremeyn-i Şeri'feyn vasiyet kerde
'an yed-i Mustafa ve Hasan 'an bevvaban-ı dergah-ı "iili havfilegan
Hasene
2008.5 sikke
Be hesab-ı nakdiye
241.020
Mahmiye-i Haleb sakinlerinden Birbuçuk Dirhemoğlu dimekle meşhur ol!ın merhum
Hoca Ahmed sülüs m3lının nısfını Haremeyn-i Şerifeyn fukarasına t:ı'yin eylemeğin dergah-ı
'ali bevvablarından Mustafa ve Hasan nam kirnesneler tahsil eylemişlerdir.
'Anakçe-i
Sülüs mal-ı merhume Ayişe Hatun bint Ferhad ki beray-ı fukarfi-ı Medine-i Münevvere
nezr kerde 'an yed-i Mustafa 'an bevvllban dergah:ı 'ali
13.532
Mezkure, Ayişe Hatun sülüs malını Medine-i Münevvcre fukarasına tevzi' oluna deyu
nezr itmişdir.
(s. 25, 26)

Min zaHk
96.740
Be hesab-ı
Hasene 806 sik.ke
Küsur-ı nakdiye
20
Be cihet-i vezffif-ı bevvaban-ı dergah-ı 'ali ı 0.120
Be cihet-i harc-·ı teclid-i muhlisebat-ı evkaf-ı Haremeyn-i şerifeyn ve defiiıir-i surre ma'
bahil-ı cell ve kağıd 1020
Be cihet-i harc-ı rah-ı akçe-i vezaif-i eczahanlin der Ka'be-i Mu'azzama ve Medine-i
Münevvere ve Kudüs-i Şerif ki beray-ı ruh-ı şerif-i merhum ve mağfur leh Sultan Mehmed
Han ve merhum ve mağfurleh Sultan Selim Han tabe sırrahumli tilavet kerden.
Vaz'-ı
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9.600
Be cihet-i vezaif-i eczahanlin merhUm ve mağfurleh Sultan Mehmed Han ta'be sırrehu
3.600
Be cihet-i vezliif-i eczahanlin merhum ve mağfur leh Sultan Süleyman Han tabe sırrehu
6.000
Be cihet-i ihracat-ı irsaliye-i akçe-i Haremeyn-i Şerifcyn 'an mahrOse-i Istanbul ila
Mekke-i Mükerreme ma' 'adet-ı hUddam-ı hazine ki der sene-i sabıka vaki' -i sene cst.
Be cihet-i ihracat-ı irsaliye-i akçe-i beray-ı kimye-i şütümn ve estemn.
13.000
Be cihet-i 'adet-i hüddam hazine 'an bevvabfuı-ı dergah-ı 'ali ve teberdaran ma' katib-i
surre berily-ı harc-ı rah 7 neferfuı beher rı 9000
63000
Seray-ı katib-i surre 9000
Bemy-ı bevvaban-ı dergah-ı 'ali 3 neferan rı 9000
27000
Bemy-ı teberdanan 3 neferfuı rı 9000
27000
El-Baki
Be cihet-i fukara-ı Haremeyn-i Şeıifeyn ve Kudüs-i Şeıif
5.300.202
Be hesab-ı hasene rı 120
Hasene 44. 168 sikke
KüsOr-ı nakdi ye 42
Be cihet-i fukar5-ı Ka'be-i Mu'azzama şerrefehallahu te'ala
1.298.677
Be hesab-ı
Hasene 10.822
KOsur-ı nakdi ye 37
Minha
Be cihet-i mu'ayyene ki ba'zı ashab-ı hayrat 'an evkaf-ı hodsan ta'yin kerde
15.200
Be hesab-ı hasene 460 sikke
Be cihet-i gayr-ı mu'ayyene bemy-ı fukara-ı Ka'be-i Mu'azzama
1.243.477
Be hesab-ı hasene 10.362 sikke
Küsur-ı nakdi ye 37
Ber muceb-i şart-ı viikı f
502.138
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Be hesab-ı hasene 4170 sikke
KOsur-ı nakdi ye 38
Be muceb-i emr-i padişahi be hesab-ı sülüs
741.339
Be hesab-ı haserne 6177 sikke
Küsur-ı nakdi ye 99
Be cihet-i fukara-ı Medine-i Münevvere nurhaullahu te' ala
3.856.852
Be hesab-ı hasene 32.140 sikke
Küsur-ı nakdiye 52
Minha
Be cihet-i mu'ayyene ki ba'zı ashab-ı hayrat 'an evkfif-ı hodşan ta'ytn kerde end.
397.703
Be hesilb hasene 3314 sikke
Küsur-ı nakdiye 13
Be cihet-i gayr-ı mu'ayyene bemy-ı fukara-ı Medine-i Münevvere
3.459.149
Be heslib-ı hasene 2.8826 sikke
KUsur-ı nakdiye 29
Ber muceb-i şart-ı vakıf
1.976.472
Be hesab-ı hasene 16.470
Küsur-ı nakdiye 72
Be~ muceb-ı emr-i padişahi be hesab-ı sülüs
1.482.677
Be hesab-ı hasene 12.~55
Küsur-ı nakdiye 77
Be cihet-i fukara-ı Kudüs-i Şerif
144.673
Be hesab-ı hasene 1205 sikke
Küsur-ı nakdiye 73
Minhfi
Be cihet-i mu'.~yyene
48000
Be hesab-ı hasene 400 sikke
Be cihet-i gayr-ı mu'ayyene
96.673
Be hesab-ı hasene 805 sikke
KUsur-ı nakdiye 73
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Cem'an varidat bir yılda elli üç kerre yüz bin ve doksan altı bin dokuz yüz kırk akçe
olu ·al uru hesabı üzere kırk dört bin dokuz yüz yetmiş dört sikke kaluru ile altmış iki nakd
akçe olmuşdur. Meblağ-ı mezburdan on bin yüz yirmi akçe dahi sene-i sabıkada Haremeyn-i
Şerifeyn fokarasına irsal olunan akçenin ihracatı içün virilüb ve bin yirmi akçe dahi
Haremeyn-i Muhteremeyn muhasebelerinin cildieri ihracatına virilüb ve dokuz bin altı yüz
akçe dahi Medine-i Münevvere'de merhOm ve mağfOrleh Sultan Mehmed Han Gazi
Hazretlerinin ve Haremeyn-i Şenfeyn ve Kudüs-i Şertfde dahi merhOm ve mağfOrleh Sultan
Selim Han Hazretlerinin ervah-ı şerlfleri içün icra-ı şerif-i tilfivet idenlerin vezalfi içün irsal
olunan akçenin yol ihriiditına virilüb ki cem 'an doksan altı bin yedi yüz kırk akçe olub kaluru
hesabı üzere sekiz ·yüz altı sikke kaluru ile yirmi 'nakd akçe olur ve bundan ma'ada fukarli-ı
Haremeyn-i Şertfeyn ve Kudüs-i Şerif içOn hala elli ~ç kere yüz bin iki yüz iki akçe baki
kalub kaluru hesabı üzere kırk dört bin yOz altmış sekiz sikke kaluru ile kırk iki nakd akçe
olub meblağ-ı mezbOrdan beş yüz bin dokuz yüz üç akçesini ba'zı ashab-ı hayrat Harerneyrı-i
Şerifeyn ve Kudüs-i Şerif fokarasından ba 'zısına ta'yin idüb kaluru hesabı üzre dört bin yüz
yetmiş dört sikke kaluru ile yirmi üç nakd akçe olur ve beş yüz iki bin yüz otuz sekiz akçesin
dahi vakfiye ve deffitir-i kadime mucebince Ka'be-i Mu'azzama fokarasına ta'yln olu nu b kaluru
hesabı üzere dört bin yüz seksen dört sikke kaluru ilc elli sekiz nakd akçe olur ve on dokuz
yük ve yetmiş altı bin dört yüz yetmiş iki akçesi dahi vakfiye ve defatir-i kadime
mukıeziisınca Medine-i Münevvere fukarfisına ta'yin olunub kaluru hesabı üzere on altı bin
dört yüz yetmiş sikke kaluru ile yetmiş iki nakd akçe olur ve doksan altı bin altı yüz yetmiş
üç akçesi dahi vakfiye ve defatir-i kadime muktezasınca Kudüs-i Şerif fokarasına ta'yin olunub
kaluru hesabı üzere sekiz yüz beş sikke kaluru ile yetmiş üç nakd akçe olur ve yirmi iki yük
ve yirmi dört bin on altı akçesi ki kaluru hesabı üzere on sekiz bin beş yüz otuz üç sikke
kaluru ile elli allı nakd akçe olur zikr olunan makarneyn-i mükerrerneynin yalnız birisine
ta'yin olunmayub hızane-i amirede mahfılz olan defterlerde Haremeyn-i Şerifeyn fokarasına
deyü kayd olunub ber muceb-i emr-i 'ali sülüsü Mekke-i Mu'azzama fokarasına ve sülüsanı
Medine-i Münevvere fokarasına ta'yin olunub bu takdirce meblağ-ı mezburun altı bin yüz
yetmiş yedi sikke-i hasenesi ile doksan dokuz nakd akçe Ka' be-i Mükerreme fokarasına ve on
iki bin üç yüz elli beş sikke-i hasene ile yetmiş yedi nakd akçe Medine-i Münevvere
fukariisına ta'ytn huyurulmuşdur ki cem' an kırk dort bin yüz altmış sekiz sikke kaluru ile kırk
iki nakd akçe olub on bin sekiz yüz yirmi iki sikke kaluru ile otuz yedi nakd akçe Ka'be-i
Mu'azzama fukariisına ve otuz iki bin yüz kırk sikke kaluru ile elli iki nakd akçe dahi Medinei Münevvere fukariisına dahi ve bin iki yüz beş sikke kaluru ile yetmiş üç nakd akçe Kudüs-i
Şerif fokarasına irsaı olunmuşdur.

Tahriren fi evail-i şehr-i Şa'banü'l rnu'azzam min şuhur-ı seneselaseve elf.
Hurrire be ma'rifeti'l Abdilrraci şefa'at-i Seyyidü'l Kevmeyn El-Hac Mustafa Ağa-yı
darü's-sa'ade en-nilzır 'ala evkaf-ı Haremeynü'ş Şerifcyn bi emr's-sultani'l muahhar be
hademeti'l makiimeyni'l müntfeyn indallahu saltanatihu iila yevmO'd di' n.
Hurrire be ma'rifeti'l Abdülhaktr ileyh-i Subhiinehu Mehmed b. Mehmed el me' mOr-ı
milfettiş evkafü'l Haremeynti'ş-Şerifeyn ve' l makameynii'l münifeyn bi emri's-sull1ini'l
müşerrefbe haderne-i leviizım-ı beytullahi'l-hariim ve merasim-i ravzatu'n-Nebi aleyhi's-selfim
halledallahu devletehu ve ebbede saltanatehu.

