


arih araştırmaları vesikalara dayanır. Vesi
kaların doğru bir biçimde tahlîl edilebil

mesi ve yorumlanabilmesi iç in, her şeyden önce, 
söz konusu vesîka ile ilgili konulardaki tarihi ıstı
lahları diğer bir ifâdeyle teknik deyimleri çok iyi 
bilmek icap eder. Türk sosyal tarihini aydınlığa ka
vuşturacak vesikalar arasında çok önemli bir yeri 
bulunan vakfiyeler ve vakıflad) ilgili diğer vesika
larda yüzlerce ıstılah bulunmaktadır. Söz konusu 
bu ıstılahların metodik olarak incelenmesi zarure
tin i daha 1938 yılında vurgulayan Fuad Köprülü, 
"Vakfa ait tarihî ıstılahlar meselesi" adlı makale
sinde^), böyle bir inceleme için gerekli metodo
lo jik  prensipleri vaz'etmeye çalışmış ve örnek ola
rak da mu'arrif kelimesini te tk ik  etm iştir.

F. Köprülü'ye göre, "ıstılah mâhiyetindeki 
her kelimenin iptida filo lo jik  bakımdan tetkiki 
lâzımdır. Kelime aslen hangi kökten gelmiştir? 
Müştakkatı nelerdir? Asıl lügat mânâsı nedir? Ne 
zaman ve nerede bir ıstılah mâhiyetinde olarak 
kullanılmaya başlamıştır? Lügat mânâsı ile ıstılah 
mânası arasındaki münasebetler nedir? Istılah ola
rak ne gibi coğrafi sahalara yayılmıştır? Ne zaman
dan ne zamana kadar yaşamıştır? Bu muhtelif za
man ve mekânlarda geçirmiş olduğu semantik ta- 
havvüller nedir? Bütün bunlar delilleri ile, vesikala
rı ile birer birer gösterilmek, müphem ve meçhul 
kalmış cihetler açıkça kaydolunmak lâzımdır. Bu 
filo lo jik  tetkikin izah ettiğim iz tarzda yapılabilme 
si için, tamamile tarihî bir kadro içinde ve bir ta
rihçi zihniyetiyle hareket edilmek birinci şart
tır. " ( 3 ) .

Çok isâbetli b ir şekilde ortaya konulmuş olan 
bu problematik, bugün de geçerliliğini korumakta
dır. Ancak, her ıstılâhı bu sorular çerçevesinde ele 
almadan önce, başka bir takım çalışmalar yapılma
sı zarureti kendisini hissettirmektedir. Herhangi 
bir ıstılahın hangi bölgelerde ve hangi zamanlarda 
kullanıldığı nasıl tesbit edilecek ve bu muayyen za
man ve mekânlardaki mânâları nasıl yakalanacak
tır7

8 i' iş için herdönem ve her bölge ile ilgili b ir iki 
kitap veya bir kaç belge yeterli görülecek midir? 
Bize öyle geliyor ki, her ıstılah için ayrı araştır
malar ve umûmî değerlendirmeler yapma yoluna 
gitmeden önce, aynı medeniyet sahası içine giren 
değişik coğrafî bölge ve zaman kesitleri ele alına
rak, muhtelif konulara ait ıstılahların kendileriyle 
ilgili vesîka kümelerinden hareketle lügatçeleri ha- 
zırlanmalıdır. Şüphesiz burada, ıstılahın etimolo
jik  mânâsından daha çok söz konusu dönem ve 
mekânda kullanıldığı mânâsı önem taşımaktadır. 
Bu mânâ, kullanılan vesikaların kontekstinden, yâ
ni metnin siyak ve sibakından çıkarılacak olan mâ
nâdır. İşte böylece. her hangi bir tarih konusuna, 
meselâ vakfa a it ıstılahların değişik zaman ve me
kânlara göre lügatçeleri hazırlandıktan sonra, bun
lardan herbirinin tarih içindeki tekâmülü veya bir 
küftür havzasından diğerine geçişi son derece kolay

1) V a k ı f  müessesesl h a k k ın d a  u m û m î b ir  ta h li l  İç in  
b k z . B . Y e d iy ı ld ız ,  " V a k ı f " ,  tslâm Ansiklope
disi, fa s ik ü l:  1 3 7 ,s. 1 5 3 -1 7 2 .

2 ) Vakıflar Dergisi, ı,  s. 1 3 2 -1 3 8 .
3 ) A y n ı m a ka le , s. 1 3 2 .
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bir şekilde anlaşılabilecek, umûmî değerlendirme
lere gidilebilecek ve genel lügatçeler yazılabilecek
tir .

X V III. asırda Türkiye'de vakıf müessesesi hak
kında sosyal tarih açısından yaptığımız bir incele-, 
me(4> esnâsında, ister istemez vakıf ıstılahlarıyla 
karşı karşıya gelmiştik. Müessesenin bu asırdakive 
söz konusu coğrafî bölgedeki yapısını ve toplum i- 
çindeki yerini tahlil etmek ve açıklamak için en 
ehemmiyetli vesikaları vakfiyeler teşkil ediyordu; 
Bu sebeple, X V III. asrın değişik yıllarına ait olup 
Türkiye'nin muhtelif bölgelerini temsil edecek olan 
üçyüz otuz vakfiye (yaklaşık beş bin sayfa tutarın
da bir vesikalar kümesi), söz konusu araştırma için, 
Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi'nden ihtimalî son
daj metoduyla alınmışti(5). Bu vakfiyelerde geçen 
vakıfla ilgili ıstılahların mânâsı, yine bu vakfiyeler 
sayesinde, yâni teksti konteksle* -metni siyak ve 
sibakıyle- anlama metoduyla tesbit edilm iştir. A- 
şağıda bilhassa vakıf teşkilatlarında çalışan gö
revlileri belirleyen ıstılahların^) yukarıda belir
tild iğ i şekilde tesbit edilmiş mânâları bulunmak
tadır ( 7 ) .

Ab-keş: Bazı vakıf kuruluşlarının ihtiyacını karşı
lamak üzere kuyudan su çeken görevli.

Amme-hân: Kur'ân'ın Nebe' Sûresini (LX X V III) 
okumakla yükümlü du'â-okuyucu (bkz.
Du ’âgu).

Anbârî veya k ilârî: İmâretlerin erzakını kiler'de 
muhafaza etmekle vazifeli şahıs.

Aşır-hân: Kur'an'dan seçtiği on âyeti istediği 
zamanlarda okumakla görevli du-â-okuyucu.

Bâbü's-sa'âde ağalan hocası: Bâbü's-sa'âde ağaları
na ders veren hoca.

Bâbü's-selâm müezzini: Medine'de bulunan Mes- 
cid-i Nebevî'nin müezzini. Bu mescidin yanın
da, Hz. Muhammed'in Türkler'in Bâbü's-selâm 
diye adlandırdıkları kabri bulunmaktadır.

Bağbân:Şehirlerde vakıf hâline getirilmiş süs ve 
dinlenme bahçelerinin bakımıyla meşgul olan 
bahçıvan.

Bevvâb: Vakıf kuruluşlarında çalışan kapıcı.
Buhârt-hân: Allah katında Hz. Muhammed'in ha

dislerinden büyük bir bölümünü içine alan Sa- 
hih-i Buhâri adlı meşhur esen du'â olarak 
okumakla görevli du'â-okuyucu.

Buhurcu: Buhûrı nin müterâdifi. Vakıf kuruluşla
rının bazılarında buhur yakmakla görevli kişi.

Câbi: Vakıf gelirlerini toplamakla görevli tahsil
dar.

Cârûb-keş: Vakıf kuruluşlarının çevresini temiz
leyen süpürgeci.

Cüz-hân: (çoğ. eczâ-hân): Kur'ân'ın otuz bölümür 
den birini okumakla vazîfeli du'â-okuyucu.

Çerâgî: Kandilci ve sirdcfnin müterâdifi (bu keli-
melere bkz.).
Ancak, çerâgî, özellikle tekkelerin ka ba la rı
nı yakmakla meşgul olan şahsı ifâde etmekte
dir.

Dânışmend: Bir medresede normal tahsilini ta
mamladıktan sonra, müderris olmak için ken
disini yedi sene daha tahsile adamak mecburi
yetinde olan genç ilim  adamı.

Dâvetçi: Hz. Muhammed'in doğum yıldönümü mü
nâsebetiyle icrâ edilen mevlid törenlerine müs- 
lümanları davet etmekle vazifeli şahıs.

Delâ'il-i hayrat kân': Delâ’il, delâil-i şerif veya de 
lâ ’il-i hayrat adlarıyla tanınan ve Hz. Peygam
beri ta'zim için kullanılan birçok salât ve se
lâm cümlelerini ihtiva eden tanınmış bir eseri 
okumakla vazifeli du'â okuyucu. Bu eserin ya
zarı Şeyh Muhammed Cezûlfdir (öl. takriben 

. 1465)Kitabın tam adı ise, Delâ'il'ül-hayrât ve 
şevâriku 'l-envâr fîzikri's-salât 'alâ-n-nebiyyil- 
muhtâr'dtr.

Delâ'il-i şerif-hân: Delâ'il-i hayrat kârı' (bu keli
meye bkz.) nin müterâdifi.

Ders-i "âm: Camilerde veya başka yerlerde umû
mî dersler veren hoca.

Ders-halifesi: Ders4 'âm (bu kelimeye bkz.) yar
dımcısı.

Ders-i 'âm-ı mütedâvilât: Mantık, retorik ve metod 
okutmaya muktedir müderris. ^

Derviş: Herhangi bir tarîkate sülük eden kisi.

4 -  b .  Y e d ly t id ız ,  Institution du vaqf au XVIII. 
siècle en Turquie -étude socio-historique-, b as ılm am ış  d o k  
to ra  te z i ,  Paris 1 9 7 5 , B u a ra ş tırm a n ın  bazı b ö lü m le r in in  
TU rkçe s i m u h te l i f  y e r le rd e  n e ş re d ilm iş t ir :  " V a k ı f  müesse- 
sesln in  X V I I I .  asfrda k ü ttü r  ü z e r in d e k i e t k i le r i " ,  Türkiye'
nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi (1071-1920) (E d itö r le r :  
O . O k y a r , H . İn a lc ık ) ,  A n k a ra , 1 9 8 0 , s. 1 5 7 -1 6 1 ; " V a k ı f  
M üessesesinln X V I I I .  asır T ü rk  to p lu m u n d a k l r o lü " ,  Va
kıflar Dergisi (A n k a ra  1 9 8 2 ) , c . X I V ,  s. 1 -2 7 ; " T ü rk  v a k ıf 
k u ru c u la r ın ın  sosyal ta b a k a la ş m a d a k i y e r i 1 7 0 0 -1 8 0 0 '',  
Osmanlı Araştırmaları (N e ş ir  H e y e t i:  H . İn a lc ık ,  N . G ö- 
y ü n ç ,  H . W . L o w r y ) ,  c . I l l ,  İs ta n b u l 1 9 8 2 , s. 1 4 3 -1 6 4 ; 
"M üe sse se -to p iu m  m ü na se b e tle ri çe rçeve s in de  X V I I I .  asır 
T ü rk  to p lu m u  ve v a k ıf m üessesesi". Vakıflar Dergisi (A n 
kara  1 9 8 2 ) , c . X V ,  s. 2 3 -5 3 ; " X V I I I .  asırda T ü rk  v a k ıf te ş 
k i la t ı " ,  Tarih Enstitüsü Dergisi, P ro f. T a y y lb  G ö k b ilg ln  
H a tıra  S ayıs ı, (S a y ı: X I I ,  İs ta n b u l 1 9 8 2 ) , S. 1 7 1 -1 9 0 .

5) Bu v a k f iy e le r in  lis tes i iç in  b k z . B . y e d ly ı ld ız ,  
Institution du vaqf.. . . .  s. 3 4 9 -3 6 5 .

6 ) boz  K onusu g ö re v lile r , ç a lış t ık la r ı  müesseselere 
ve a ld ık la r ı ü c re t k a te g o r ile r in e  göre  ta s n if e d ilm iş  ve ta b 
lo la r  h a lin d e  n e ş re d ilm iş t ir ,  b k z . B . Y e d ly ı ld ız ,  " V a k ı f  
m üesseseslnln X V I I I .  asır T ü rk  to p lu m u n d a k l r o lü " ,  Va
kıflar Dergisi, c . X I V .  s. 1 4 -2 7 .

7 ) B i l in d iğ i  g ib i ,  A .H .  B e rk i'n in  Vakfa dair yazılan 
eserlerle vakfiye ve benzeri vesikalarda geçen ıstılah ve ta
birler (A n k a ra  1 9 6 6 )  a d lı b ir  k ita b ın ı V a k ı f la r  G enel 
M ü dü rlü ğü  n e ş re tm iş t lr .  Bu k ita p ta k i ıs tıla h  ve tâ b ir le r  d a 
ha ç o k  f ı k ıh  k ita p la r ın d a  geçen  h u k O k l v a k ıf  tâ b ir le r i  
o lu p , ay rıca  m â n â la rı t a r ih f  b ir  görüş açıs ı iç in d e  İzah 
e d i lm e m iş t ir .  B iz im  b u ra d a  n e ş re t t iğ im iz  ıs t ı la h la r ın  he 
m en hem en % 9 0 'a  y a k ın  k ıs m ı, A .H .  B e rk l'n in  adı 
geçen  k ita b ın d a  m e v c u t d e ğ ild ir .
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Destârî: Türbelerde mezar taşlarının başına dolan
mış uzun kumaş sargılarla meşgul olan şahıs.

Devir-hân: Her cuma namazından önce, Kur'an'- 
ın bir cüzünü okumakla görevli olan, ve bir ay 
sonunda yeniden başlamak üzere Kur'an'ı 
hatm eden du'â okuyucu.

Dizdâr: Kale kumandanı.
Du'âgû (çoğ.Du 'âgûyân): Vakıf-kurucularının bâ

zı arzularının gerçekleşmesi gayesiyle Allah'a 
du'â eden kişiye verilen özel isim. Profesyo
nel du'â okuyucu.

Ûu'acı-yı ftatm-i Buhâri ve Müslim: Buhari-hân'- 
lar ve Miislim-hân' lar (bu kelimelere bkz.) 
tarafından Sahîh-i Buhârî ve Sahîh-i Müslim' 
in tamamının her okunuşundan sonra, Pey- 
gamber'in şefaatini ve Allah'ın rızasını kazan
mak gayesiyle du'â etmekle görevli profes
yonel du'â okuyucu.

Du'âcı-yı hatm-i şerif: Eczâ-hân ve devir-hârı'lar 
(bu kelimelere bkz.) tarafından Kur'an'ın her 
hatm edilişinden sonra, müslümanların ik i dün
yada mutlulukları dileğiyle Allah'a du'â eden 
du'â-okuyucu.

Eczâhân: Kur'an'ın otuz bölümünden birini 
(cüz') okumakla vazifeli profesyonel du'â 
okuyucuları (bkz. Cüzrhân).

Ed'iyye-i me'sûre-hân: Bizzat Peygamber tarafın
dan tertip edilmiş du'âları okumakla vazifeli 
du'â-okuyucu.

En'âm-hân: Belirli zamanlarda Kur'an'ın En'âm 
sûresini (V I) okumakla vazifeli du'â-okuyucu.

Ferrâş: Vakıf kuruluşlarının halılarını yaymak, 
katlamak ve temizlemekle vazifeli kişi.

Feth-hân: Kur'an'ın Feth suresini (XLVI11) 
okumakla vazifeli du 'a okuyucu.

Fodula kâtibi: İmâretlerde fodultr adı altında ha
zırlanan ve medrese talebeleri, tekke mürid- 
leri ile fakirlere dağıtılan ekmeklerin kayıt ve 

dağıtımjişleriyle meşgul olan kâtip.
Gırbâlî: İmâretlerde un eleyicilik vazifesiyle 

görevli kişi.
Gurebâ-yı Rûm: Mekke ve Medine'de bulunan 

Türk hacıları.
Habbâz: İmâretlerde ekmek pişirmekle görevli f ı 

rıncı.
Hâce-i kitâb: Mekteplerde çocuklara yazı yazmayı 

öğretmekle yükümlü öğretmen.
Hâce-i Meşk:Mu’allim-i hat (bu kelimeye bkz.)'ın 

müterâdifi.
Hâfız-ı kütüb: Kütüphâne memuru.
Hâfız-ı seccade: Vakıf kuruluşlarında ders verdik

leri sırada müderrislerin, mu'allim lerin, vâizle- 
rin, vs. . . diz çökerek ü z e r in e  oturdukları kü
çük halılarla (seccade) meşgul olan şahıs.

Hâfız-ı sanduk : Sandûkî (bu kelimeye bkz.)'nin 
müterâdifi.

Halife-i mekteb: M u’allim-i sıbyarı (bu kelimeye 
, bkz.)ın yardımcısı.

Hammâl: İmaretler için satınalınanerzakı taşı
makla vazifeli şahıs.

Harem-i muhterem fıaztnedârı: Mekke hâzinesinin
koruyucusu.

Harem-i şerif-i nebevî şeyhi: Mekke'de Osmanlı 
pâdişâhının temsilcisi.

Hatib: Camilerde cum'a günü hutbe okumakla 
vazifeli kişi.

Hatim-hân: Kur'an’ ın tamamını periyodik bir 
tarzda okumakla görevli du'â-okuyucu.

Hatm-i hâcegân-hân: Nakşîbendilerin hatm-i hâce- 
gân adı altında bilinen meşhur zikirlerini oku
makla vazifeli du'â-okuyucu.

Helvacı: Kış gecelerini geçirmek üzere tekkelere 
gelenlere ikram etmek gayesiyle helva hazır
lamakla görevli şahıs.

Hime-keş: Odun taşıyıcısı
Hime-şikerı: Oduncu.
H izm etçi: Vakıf kuruluşlarında umûmî işlerle 

uğraşan şahıs.
thlâs-hân: Kur'an'ın thlâs Sûresini (CXII) oku

makla vazifeli du'â-okuyucu.
llm -i hâl-hocası: İlk İslâmî bilgileri çocuklara öğ

retmekle yükümlü öğretmen.
Kâimmakâm-ı mütevelli: Mütevellisi pâdişâh veya 

sadrazam olan bazı vakıfların idari işlerini f i i 
len yürütmekle görevli mütevelli yardımcısı.

Kalafâtî-i tonbaz: Tonbaz adiyle bilinen vakıf ge
mileri kalafatlamakla görevli kimse (kalafatçı)

Kandilci: Bakımı, vakıflar tarafından yapılan 
kamu aydınlatma vasıtalarının yakılması ve 
söndürülmesiyle meşgul olan görevli.

Kantârî-i imâret: İmâretlerde hergün tüketilecek 
erzakın tartıcısı.

Kârî-ü'l,hadis: Muhaddis (bu kelimeye bkz.)'in yar
dımcısı.

Kâse-keşân: İmâretlerde çalışan hizmetçi.
Kâtib: Vakıf mütevellisinin sekreteri.
Kâtib-i Hiler: İmârete erzak satın alınması ve bu 

erzakın tüketimi sırasında satın alman ve tü
ketilen malların listesini tutmakla vazifeli şa
hıs.

Kâtib-i, kütüb: Kütüphane sekreteri.
Kayyım:Vakıf kuruluşlarını korum ak^tem izle- 

mek, ışıklarını yakmak ve onlarla ilgili diğer 
işleri yürütmekle görevlendirilmiş kişilere veri
len umûmî isim.

• Kelime-i tevhîd-hân: Kelime-i tevhîd'i yani A llah'
ın birliğ ini beyan eden Lâilâheillallah lâfzını 
belirli sayılarda zikr etmekle vazifeli du'â- 
okuyucu.

Kendüm-küb: İmâretlerde bazı maddeleri bir havan 
içjhde ezmekle görevli döğücü.

Kennâs: Umûmî helâları temizlemekle görevli kişL
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Keyyâl: Kantân-imâret (bu kelimeye Dkz.J ın mü- 
terâdifi.

Kilârî: Vakıf kuruluşlarının tamir ve restoras
yonu için lüzumlu eşyanın muhafaza edildiği 
deponun koruyucusu. Ayrıca, anbârî' (bu keli
meye bkz.J.'nin müterâdifi.

Korucu: Çeşmeleri, su-yollarını, vs..: korumakla
görevlendirilmiş şahıs.

Kulluk-bayraktan: Esas vazifesi şehirlerde nizam 
ve âsâyişi sağlamaktan ibâret olan karakol 
şefi.

Kurşuncu: Vakfedilmiş bazı binaların özellikle 
kubbelerini kurşun kaplamakla görevli sanat
kâr.

Lâğımcz.Su-yollarının tamir işleriyle görevlendiril
miş kişi.

Lâğmî-i türbe: Bâzı türbelerin çevresinin temizliği 
ile meşgul olan şahıs.

Liman reîsi: Vakıf gemilerinin bulunduğu bâzı 
limanların idaresiyle vazifeli şahıs.

Mahyacı: Ramazan ayında minareler arasına 
asılmış lâmbalar ile yazı yazmak ve figürler 
yapmakla görevli şahıs.

Medine-i münevvere hizmetçisi: Medine'de Hz. 
Muhammed'in türbesinin bakıcısı.

Mekke ve Medîne fukarası: Mekke ve Medine şe
hirlerinde bulunup vakıf gelirlerinden kendile
rine hisse ayrılan fakirler.

Meremmâtî: Meremmetçi (bu kelimeye bkz.)'in 
müterâdifi.

Meremmetçi:Vakıf olarak halkın hizmetine sunul
muş binâların tamir ve restorasyonu ile meş
gul olan şahıs.

Mesneın-hdn.Mevlânâ Celâleddin Rûmî (öl. 1273)- 
nin Mesnevi adlı meşhur eserini dinleyicilere 
yorumlayarak izah eden mutasavvıf-vâiz.

Mevlid-hân: Mevlid okuyucusu. Bilindiği gibi, 
Mevlid, 1409 yılında Süleyman Çelebi (öl. 
1422) tarafından yazılmıştır. M uhtelif vesile
lerle ve bilhassa Peygamber'in doğum yıldönü
mü münâsebetiyle Mevlid okunması Türk top- 
lumunda âdet haline gelmiştir.

Mezbele-keş: Başlıca vazifesi vakıf kuruluşları et
rafında biriken süprüntüleri kuyulara doldur
maktan ibâret olan şahıs.

Miftâhî: Kütüphânede kitapları tasnif etmekle gö
revlendirilmiş şahıs.

Miftah-uşağı: Su depolarının çıkışında bulunan ve 
suyu evlere ve m uhtelif âmme kuruluşlarına 
taksim etmeye yarayan muslukları ayarlamak
la görevli şahıs.

Mihrâb-ı Nebevî şamdancısı: Medine'de Mescid-i 
Nebevfnin mihrabında bulunan şamdanların 
baV.\c\s\Ne 'ja.VActtv.
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lâm'ın miras hukuku (ferâ'iz) tedrisiyle vazi
felendirilmiş şahıs.

Mu'allim-i hatt: Hat yâni güzel yazı hocası.
Mu'allim-i kütüb-i 'arabt, fârisî ve tiirkî: Arapça, 

farsça ve Türkçe dillerinin temel kaidelerini 
mekteplerde okutmakla görevli öğretici

Mu'allim-i sıbyân: Çocukların (sıbyânj eğitim ve 
öğretimiyle vazifeli öğretici.

Muhaddis: Hz. Peygamberin hadislerini tedris 
eden öğretim elemanı.

Muhammediye-hân: Gelibolulu Yazıcızâde Muham 
med Efendi (öl: 1451) tarafından Türkçe ola
rak ş iir halinde kaleme alınan Muhammediye 
adlı eseri terennüm etmek için tayin edilmiş 
olan kişi. Bu eserin yazarı, Bayramiye tarikatı 
şeyhlerinden biridir. Söz konusu eserin Türk 
toplumu üzerindeki tesirinin son derece ehem
m iyetli olduğunu da belirtmemiz gerekmek
tedir.

Muhâsib: Bazı vakıf kuruluşlarının hesap işle
riyle meşgul olan görevli.

Mu'îd-iders: Medreselerde talebelerden daha üs* 
seviyede bulunan ve müderrislere yardım et
mekle görevlendirilmiş bulunan öğretim ele
manı, asistan.

Mû'kîd: Kandilci (bu kelimeye bkz.)'nın müterâ
difi..

Mustahfız: Bâzı vakıf mütevelli (bu kelimeye 
bkz.)'leri için yapılmış idâre binâsının bekçi
si.

Mustahfız-ı kal'a: Kalelerde görev yapan askerler.
Mu'temed: Veznedâr (bu kelimeye bkz.)'m müte

râdifi.
Mu'temed-i meremmâtî: Su yollarının tamiri için, 

ihtiyacı olduğu zaman meremmâtî (bu kelime
ye bkz.)'ye teslim etmek şartıyle, vakıf para
larının kendisine emânet edildiği kişi.

Muvakkit: Yıldızlar ilm i ve kozmografyayı b il
mek zorunda olan, ve vakitlerin tayini için 
muvakkit-hâne'de bulunan saatlardan sorum
lu şahıs. Muvakkit-hâne, büyük camilerin b iti
şiğinde, sokağa bakan pencerelerle mücehhez 
küçük bir odadır.

Mücellid: Cildci.
Müderris: Medresenin en yetkili öğretim elema

nı.
Müezzin: Minârelerde ezan okumakla görevli 

kişi.
Müfessir: Kur'an tefsiri tedris eden öğretim ele

manı.
Müfettiş: Bazı vakıf kuruluşlarının işleyişini 

teftiş etmekle görevlendirilmiş şahıs.
Mühürdâr-ı imaret: İmâretlerde kâtib-i kiler (bu 

Y.e\\m^e Urö\*\&at\ tutvı\ax\ Vray\tYu\
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VAKIF ISTILAHLARI LÜGATÇFSİ 59

Miilk-hân: Kur'an'ın mülk Sûresini (L X V II) oku
makla görevli du'â-okuyucu. Tebâreke-hân 
(bu kelimeye bkz.)'m müteradifi

Mürid: Derviş (bu kelimeye Dkz.)'in müteradifi.
Müslim-hân: Allah katında Peygamberin şefa'atı- 

nı kazanmak gayesiyle, meşhur hadis kolek
siyonu Sahîh-i Müslim'i okumakla görevlen
dirilm iş du'â-okuyucu.

Mütevelli: Vakıf idarecisi.
Müveşşih: Tevşih formundaki dinî eserleri teren

nüm etmekle görevli şahıs.
Müuezzi: Tesbit edilmiş zaman ve mekânlarda oku

maları için, Kur'an cüzlerini veya diğer du'â 
kitaplarını du'â-okuyuculara dağıtmak ve top
lamakla eörevli şahıs.

Müzehhib: Kitap ciltlerini tezhiplemekle görev-,- 
lendirilmiş şahıs.

Na'at-hân: Peygamberin övüldüğü na'afları teren
nüm etmekle görevlendirilmiş kişi.

Nakib: Şeyh-i imâret (bu kelimeye bkz.)'ın müte- 
râdifi.

Nâzır: Vakıf mütevellisini teftiş ve vakıf işlerini 
kontrol etmekle görevlendirilen kişi.

Nâzır-ı cüz-fıân: Cüz-hân (bu kelimeye bkz.) de
nilen du'â-okuyucularının vazifelerini yapıp 
yapmadıklarını kontrol etmekle görevli şa
hıs.

Nâzımı kütüphâne: Kütüphânelerin işleyişini kont
rol etmekle eörevli müfettiş.

Nefer-i kal'a: Mustahfız (bu kelimeye bkz.)'ın mü
teradifi.

Nekkâd: İmâretlerde pirinç ve buğdayı ayıkla
makla görevli kişi, ayıklayıcı.

Noktacı: Cüz-hân ve devir-hân (bu kelimelere bkz.) 
ları kontrol etmek gayesiyle, her seferinde 
Kur'an'ın ne kadarının okunduğunu işâret et
mekle vazifelendirilmiş şahıs. Söz konusu 
du'â-okuyucuların gözetim ve denetiminden 
sorumlu şahıs.

Noktacı-i Buhârî: Buhârî-hân (bu kelimeye bkz.) 
ları kontrol gayesiyle, Sahîh-i Buhârî nüshala
rının her defa ne kadarının okunduğunu tes
b it etmekle görevlendirilmiş müfettiş.

Pâsbân-ı dekâkîn: Bazı vakıf dükkanları korumak
la görevli gece bekçisi.

Râh-âbî:Suyu kaynağından şehirlere kadar ulaştı
ran su-yollarının bakımından sorumlu olan 
görevli.

Râh-âbî halîfesi: Râh-âbi (bu kelimeye bkz.)'nin 
yardımcısı.

Reîs-i kandilciyân: Kandilci (bu kelimeye bkz.)'- 
lerin başkanı.

Risâle-i Birgivî ve şâhidî hocası: Risâle-i Birgivî 
ve Şâhidî adlı kitapları okutmakla görevli

hoca. Vasıyetnâme adiyle de tanınan Risâ
le-i Birgivî, Mehmed Birgivî (öl. 1573) tarafın
dan Türkçe olarak yazılmış olup, sünnî inan
cını ve müslümanların şer'î mes'uliyetlerini an
latan bir kitaptır. Garcin de Tassy, bu kitabı, 
L 'Islamisme d'apres le Coran, l'enseignement 
doctrinal et la pratique (Paris, Maisonneuve 
et Cie, 1873, 3. baskı) adlı eserinin bir bölümü 
olarak (s. 125-203) (Exposition de la foi mu
sulmane) Fransızcaya tercüme etmiştir. İkinci 
eserin hangi eser olduğunu belirlemek güçtür, 
zira Şahidî adında iki tane Osmanlı yazarı var
dır: 1. Şahidî İbrahim Dede (öl. 1550): Bir 
çok eser yazmıştır, a) Şahidî adı ile bilinen 
bir divân; b) Gülşen-i esrâr ; c) Gülşen-i tev- 
hid, d) Gülşen-i vahdet, e) Tuhfe-i Şâhidi, 
vs.. . 2. Leylâ ve Mecnun adında 881 /1476 yı
lında tek bir eser yazan Edirneli Şâhidî.

Sâdât: Hz. Peygamber'in neslinden gelen veya 
geldiklerini iddia eden kişiler, seyyidler.

Sa'âtî: Muvakkit (bu kelimeye bkz.)'in müteradi
fi.

Sandukçu: Sandûkî (bu kelimeye bkz.)'nin müte- 
râdifi.

Sandûkî:Du'â-okuyucuların belli zaman ve yerler
de okumak mecburiyetinde oldukları Kur'an 
nüshalarını veya diğer du'a kitaplarını husûsî 
sandıklarda muhafaza etmekle görevli şahıs.

Sandukı-i Müslim ve Buhârî: Du'a-okuyucularımn 
belli zaman ve yerlerde okumak mecburiye
tinde oldukları Sahîh-i Buhâri ve Sahîh-i 
Müslim nüshalarını husûsî sandıklarda muhafa
za etmekle görevli şahıs.

Saka: Vakıf kuruluşlarına çeşmeden su taşıyan 
kişi, sucu.

Saka-yı zevrâk: Asıl vazifesi, Mekke'deki Zemzem 
kuyusundan Zevrak denen şişelerle İstanbul'a 
su göndermek olan şahıs.

Sarraf: Bazı para vakıflarını vakfiyedeki şartla
ra göre işleten vakıf görevlisi.

Sebilci: Se6;Herde bedâva su dağıtmakla görevli 
şahıs.

Ser-bölük-i evvel-i râh-âbî: Birinci râh-âbi (bu ke
limeye bkz.)'ler bölüğünün bölükbaşısı.

Ser-bölük-i râh-âbî: Bir râh-âbi (bu kelimeye 
bkz.)'ler bölüğünün bölük-başısı

Ser-mahfil: Bir devir-hân (bu kelimeye bkz.) gru
bunun başkanı.

. Sıbyan: Mektep öğrencisi.
Sirâcî: Kandilci (bu kelimeye bkz.)'nin müterâdifi.
Su-nâzırı: Şehirlerde suların dağıtımından so

rumlu olan kamu görevlisi. Sularla ilgili işlerde 
çalışan bütün memurlar, bu şahsın denetimi 
altında bulunuyorlardı.
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Sûre-i Feth-hân: Feth-hân (bu kelimeye bkz.)'ın 
müterâdifi.

Su yollan kethüdası: Su-nâzm (bu kelimeye bkz.)- 
nın yardımcısı.

Süpürgeci: Vakıf dükkânların bulunduğu bazı 
sahalan süpürmekle görevli şahıs.

Şâkird-i habbâz: İmâretlerde çalışan fırıncıya yar
dım eden çırak.

Şâkird-i tabbâh: İmâretlerde aşçı yardımcısı.
Şamdanct: Vakıf kuruluşlarında bulunan şam

danların bakımı ve yakılıp söndürülmesiyle 
meşgul olan görevli.

Şe"âl: Kandüci (bu kelimeye bkz.)'nin müterâdifi.
Şeyh: Tekke veya zâviyelerin başında bulunan 

en yetkili kişi.
Şeyhü'l-kurra': Kaidelerine göre Kur'an'ın okunu

şunu bilen ve bunun öğretim ini yapan ilim  
adamı.

Şeyh-i imâret: İmâretlerin yönetimiyle görevlen
dirilm iş olup, imârete uğrayan yolcuların ve 
fakirlerin doyurulmasıyla meşgul olan şahıs.

Şifâ-i şerif hocası: Ebü'l-fazl Kâdı lyâz b. Musâ 
(1083-1149)'nın kısaltılmış adı Şifâ-i Şerif 

, olan meşhur eserini okutmakla görevli öğre
tic i. Tam künyesi Şifâ f i ta'rîf-i hukûki'l-Mus- 
tafa olan bu kitap Mısır'da basılmış ve bir çok 
defa şerh edilm iştir. İslâm Peygamberinin ha
yatından bahsetmektedir.

Tabbâh: İmâret veya tefeye (bu kelimelere bkz.) 
aşçısı.

Tabbâh-ı 'âşûra: Bazı vakfiyelerde ileri sürülen şart 
lar gereğince, Muharrem Ayının onuncu günü 
pişirilerek dağıtılması gereken 'âşûra adlı ye
meği hazırlamakla görevli aşçı.*

Talebe: Medrese öğrencisi.
Tâs-dâr: Tâs-keş (bu kelimeye bkz.)'in müterâdifi.
Taşra lağım bölükbaşısı: Osmanlı imparatorluğu

nun eyâletlerinde çalışan râh-âbî (bu kelime
ye bkz.)' bölüklerinin başı.

Tebâreke-hân: Allah'ın lûtfunu dilemek gayesiyle 
Kur'an'ın "M ü lk " suresini (LX V II) okumak
la görevlendirilmiş du'â-okuyucu."Tebâreke"

bu surenin ilk  kelimesidir. Tebâreke okuyucu 
anlamında olan "Tebâreke-hân" buradan gel
mektedir.

Tonbâzı-î evvel: Vazifesi tonbaz adiyle bilinen ge
mileri inşa ve tamir etmekten ibaret olan usta.

Tonbâzî-sânt— Tonbâzi-i evvel (bu kelimeye bkz.) 
in yardımcısı.

Türbedâr: Vakıf türbelerinin korunmasıyla gö
revli şahıs.

Usrübî: Kurşuncu (bu kelimeye bkz.)'nun müte
râdifi.

Yâsin-hân: Kur'an'ın "Yâsin" Süresini (XXXVI) 
okumakla vazifelendirilmiş du'â-okuyucu. İs
lâm inancında, bu Sûre "Kuran'ın kalb i" ola
rak telâkki edilm iştir ve ölüm yatağında olan 
veya ölmüş kişiler üzerine okunagelmiştir.

Vâ'iz: M uhtelif vakıf kuruluşlarında dinleyicile
re İslâm prensiplerini izah eden, konferans ve
ren kişi. Bugünkü kavramlarla ifâde etmek ge
rekirse, yaygın din eğitimi temsilcisi veya kül
tür yayıcısı.*

Vekil-harc: Vakıf kuruluşları için gerekli malla
rın satın alınması ve satışı vazifesiyle yükümlü 
şahıs.

Vezzân: Kantârî-i imâret (bu kelimeye bkz.)'in 
müterâdifi.

Vird-hân: Kur'an âyetleri ve hadis cümleleri 
de ilâve edilerek büyük İslâm mutasavvıfla
rı tarafından yazılmış husûsî zikir formülle- 

■’ rin i tekkelerde okumakla görevlendirilmiş 
şahıs.

Zâkir: Tekkelerde tarikatlara mahsus âyinler 
esnâsında, dervişleri coşturmak gayesiyle İlâ
hiler okumakla görevlendirilmiş şahıs.

Yamak: Şeyhü'l-kurrâ' (bu kelimeye bkz.)'nın yar
dımcısı.

Yasakçı: Başlıca vazifesi, imâretlerde yemek yeme 
hakkına sâhip olan kişilere yemek dağıtıldığı 

, sırada, oraya girişi kontrol etmekten ibâret 
olan kişi.


