
VAKIF DUASI
“Her kimse ki; Vakıfların bekasına özen ve gelirlerinin 
artırılmasına itina gösterirse, bağışlayıcı olan Allah-u 

Teâlâ’nın huzurunda ameli güzel ve makbul olup, 
mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun, dünya
üzüntülerinden korunsun ve muhafaza edilsin...”

Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesinden...
Hicri 950 - Miladi 1543



Vakıf; “insanların en hayırlısı, insan-
lara faydalı olandır” düsturunu sadece 
insanla sınırlamadan, diğer mahlûkata 
da ilmek ilmek, nakış nakış işlemenin 
bir diğer adıdır. Yani Hakk’ın bizlere 
bahşettiğini yine O’nun yolunda sarfet-
mektir. İçinde yaşadığımız şehr-i İstan-
bul ise Vakıf müessesesinin taç şehir-
lerinden biridir. O yüzden İstanbul’da 
Vakıf mirasının bütün emârelerini, can-
lıya ve eşyaya nüfuz eden şekli ile gör-
mek mümkündür. 

Din ve Hayat Dergisi, camisi, tekke-
si, çeşmesi, imareti, medresesi, mektebi 
ile hâlâ ayakta kalmayı başarabilen Va-
kıf Mirasımız üzerine bir dosya hazırladı. Vakıf konulu yeni sayımıza İstanbul 
Müftümüz Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz hocamızın yazısı ile başlıyoruz. Prof. 
Dr. Seyfettin Erşahin, Vakıf düşüncesinin temel dinamiklerini ele aldığı yazısın-
da meseleyi dinî ve ahlâkî, ruhî/psişik, ekonomik ve toplumsal, siyasal ve kültü-
rel olarak sınıflandırıyor. Yrd. Doç. Dr. Selim Argun ise hayatı ile bizlere vakıf 
meselesini en müşahhas şekli ile ortaya koymuş Efendimiz (s.a.v.)’i ve İslâm ta-
rihinde ilk vakıfları, yazısında konu ediniyor. “Yardımlaşma ve Dayanışmanın 
Adı: Vakıf ” isimli yazıyı Prof. Dr. Mehmet Bayyiğit kaleme alırken, “Osmanlı’dan 
Cumhuriyet’e Vakıf Geleneği”ni ise Dr. Nazif Öztürk değerlendirdi. Dr. Mustafa 
Küçük “Osmanlı Döneminde Vakfiyeler ve Önemi”ni kaleme alırken, “Şer’iyye 
Sicilleri’nden Merhamet Timsali Vakfiye Örnekleri”ni ise bizlerle Esra Yıldız 
paylaştı. İki önemli portre yazısı bu sayımızı zenginleştirdi: Şeyhülislâm, Hattat 
ve Vâkıf Veliyyüddin Efendi ve ömrünü vakıf meselelerine adamış bir isim Ali 
Himmet Berki. Yine vakıf hizmetinde çok önemli iz bırakmış hanım sultanları 
ise Hilal Ferşatoğlu’nun kaleminden okuyacaksınız. 

Bu sayımızda ilki İstanbul’un bir vakıf şehri olduğu vurgusunu güçlü bir şe-
kilde seslendiren Prof. Dr. Sadettin Ökten ile ikincisi ise vakıf mirasımızın hâl-i 
pür melâli üzerine kıymetli görüşlerini bizlerle paylaşan İstanbul Vakıflar 1. Böl-
ge Müdürü Mürsel Sarı ile yapılan iki söyleşi yer alıyor.

Dosyamızda yine birbirinden kıymetli kalemler, Vakıf Medeniyetimizin 
farklı vecheleriyle sizleri buluşturacaklar. 

Din ve Hayat ekibi olarak 31. sayımızda “Kur’an Eğitimi” dosya konumuzla 
sizlere sesleneceğimizin müjdesini veriyor, Vakıf sayımızla sizleri başbaşa bıra-
kırken de Vakıf medeniyetinin imar ve inşasında emeği geçen isimleri hayırla 
yâd ediyoruz.
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İnsanlığın doğudan batıya, kuzeyden güneye 
korkunç bir karanlık içinde kıvrandığı, kulakların 
rabbânî bir sese hasret çektiği, gönüllerin 

aydınlanacak bir nur aradığı karanlık ortaçağda 
insanlık semâsına doğan İslâm güneşi vahşet 
toplumundan bir medeniyet inşa etti. Arabistan-
Hicaz çöllerinde yaşayan ve asırlardır birbirleriyle 
boğuşan, kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek 
kadar vahşi Arap kabilelerinden insanlık zirvesi bir 
toplum ve medeniyet kurdu. İslâm’ın kurduğu bu 
medeniyetin ayrı ayrı itibarlarla sevgi medeniyeti, ya 
da vakıf medeniyeti adıyla anılması sezâdır.

Bu medeniyetin adı sevgi medeniyetidir. Çünkü 
bu medeniyetin motor gücü olan iman ile sevgi, 
eşdeğer sayılmıştır bu dinin peygamberi tarafından. 
O kutlu Nebî: “iman etmedikçe cennete girilemeyeceği, 
insanların birbirini sevmedikçe iman etmiş 
olamayacağı”1 gerçeğini haber vermiştir. 

Bu medeniyet bir vakıf medeniyetidir. Çünkü 
sevginin temeli olan şefkat ve merhamet bu dinin 
temel öğesi sayılmış ve İslâm “Allah’ın emirlerine 
tâzim ve yaratıklarına şefkat” diye tanımlanmıştır. Bu 
algı, vakfı doğurmuştur. Merhamet, şefkat ve sevgi 
temeli üzerine oturan bu yüce din, mensuplarına ebedî 
hayatı sağlayacak hayır hizmetlerinin baka vesilesi 
olmasını temin için mal ve imkânlarını sabitleyerek 
kalıcı kılmak üzere vakfı öğretmiş ve böylece vakıflar 
oluşmuştur. Vakıf aslında mal ve imkânların Allah 
adına ve baka için durdurularak sâbitlenmesi; kalıcı 
hâle getirilmesi demektir. Çünkü vakıf kelimesi 
durmak ve durdurmak demektir.

Vâkıfının, Allah adına adadığı mal ve mülkünü 
koruma altına almak için, oluşturduğu nizamnâme 
demek olan vakfiyelere konulan şartlara atfedilen 
değer, bizdeki vakıf hassasiyetini en yüksek seviyede 
ifade etmektedir. “Vakfedenin, vakfiyesindeki şartı 

VAKIF MEDENİYETİNDE VAKIF HASSASİYETİ

İstanbul Müftüsü
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ
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Allah Teâlâ’nın Kur’ân metni gibidir.” Kur’ân metni 
nasıl korunur ve değiştirilemezse vakfiye şartları da 
aynı şekilde riâyetle korunur ve değiştirilemez. Bu 
aslında aynı zamanda insanların baka kaygılarına ve 
ebediyet arayışlarına gösterilen bir saygıdır. 

Halk arasında vakfedilen mal ve eşyaya saygının 
çok farklı bir hassasiyetle geliştiği: “Vavlara dikkat 
edin!” diye tercüme edilebilecek: “تاواولا اوقتا” sözü bu 
konudaki yüksek algıyı ifade etmektedir. O vavlardan 
biri “Vallâhi!” diye edilen lüzumsuz yeminleri, ikincisi 
sorumluluk ve dikkat isteyen velâyet ile vesâyeti, 
üçüncüsü de vakfı ifade etmektedir. 

Vakfedilen mal her türlü temlik ve temellükten 
âzâdedir; alınıp satılamaz. Kişiye âidiyeti söz konusu 
olmadığı için miras olarak intikal edemez. Bu yüzden 
vakfiyelerin sonunda bu hassasiyetin korunması 
adına dua ve beddua cümleleri yer alır. Vakfın 
korunmasında hassasiyet gösterenlere dua; vakfiye 
hassasiyeti gözetmeyenlere beddua edilir. Bedduada 
vakfın şartlarının bozulup değiştirilmesi halinde, 
değiştirenin Allah, Peygamber, melekler, insanlar ve 
bütün yaratılmışların lânetine uğraması istenir. 

Bu tür beddua lafızları insanlara, vakıfları 
vakfiyelerine göre korumak adına mânevî bir tehdittir. 
Zira âhirete inanan müminler, böyle bir bedduaya 
maruz kalmaktan korkarak vakıfları korumada 
yüksek bir hassasiyet gösterirler.

Halk arasında yaygın olarak anlatılagelen melik 
peygamber Süleyman (a.s.)’ın şu kıssası bunu en güzel 
anlatan örneklerden biridir. Rivayete göre Süleyman 
(a.s.) bir gün minik gövdesi ve kıpır kıpır hareketliliğiyle 
bilinen serçe kuşunu azarlamıştı. Serçe gövdesinin 
minikliğine bakmadan Süleyman (a.s.)’ı şöyle tehdit 
etti: “Kanatlarımı vakıf toprağının tozuna batırır sonra 

da kanatlarımdaki toprakları senin sarayının üstüne 
çırparım. Kanatlarımdan dökülen bu vakıf tozları 
senin sarayını mahveder.” Şehirlerden köylere herkesin 
mâlumu olan bu hikâye, bu topraklarda oluşan vakıf 
hassasiyetinin en somut örneklerindendir. 

Doğunun da batının da Allah’ın olduğunu bilen, her 
ne yana dönerse Allah’ın orada bulunduğuna inanan,2 
O’nun kendisini yeryüzünü imar için yarattığı3 
itikadını taşıyan bir müminin, ecdâdın arzın imarına 
ve gönüller inşasına yönelik kurduğu vakıf mallarını 
saygıyla koruması beklenir. Çünkü zaten “Göklerde ve 
yerde bulunanların mülkiyeti Allah’a aittir”4 ve “bunlar 
insanlara âmâde kılınmıştır.”5 Bu âyetlerdeki dünya 
algısı, dünyanın geçiciliğini ve malın Allah’a âidiyetini 
göstermekte ve kulu âhiret cihetine yönlendirmede 
Yûnus’un şu şiirini hatıra getirmektedir: 

Mal sahibi mülk sahibi
Hani bunun ilk sahibi
Mal da yalan mülk de yalan
Var biraz da sen oyalan.

Peygamberlerin miras bırakmayacakları6 nebevî 
gerçeğinden hareketle Hz. Peygamber (s.a.v.) maddî 
miras bırakmamış, uhdesindeki Fedek arazisini de 
adetâ vakıf gibi ümmete bırakmıştı.7 O’nun en büyük 
mirası ise Kur’ân ve Sünnet ile Muhammedî ahlâkı idi.

Gerçek kulluğa ermenin yolunun kişinin sevdiği 
şeylerden infak olduğunu8 belirten ilâhî ferman 
gereği Allah Resûlü’nden sonra sahâbe ve tâbiîn 
neslinin ekserisi kalıcı hayır eserleri bırakmaya özen 
göstermişlerdir. Bu gelenek özellikle Selçuklu ve 
Osmanlı döneminde müesseseleşerek hukuku da 
hassasiyeti de oluşmuştur. 

Osmanlılar geliştirdikleri vakıf ruhu sayesinde 
toplum hayatında yüksek bir huzur ve sükûn ortamı 

Bu medeniyetin adı sevgi medeniyetidir. Çünkü bu medeniyetin motor 
gücü olan iman ile sevgi, eşdeğer sayılmıştır bu dinin peygamberi tarafından. 

O kutlu Nebî: “iman etmedikçe cennete girilemeyeceği, insanların birbirini 
sevmedikçe iman etmiş olamayacağı” gerçeğini haber vermiştir. 
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oluşturmuşlardır. Osmanlı’daki vakıflar fakir-zengin, 
güçlü-güçsüz, sağlıklı-hasta hepsini ruhanî bir 
kardeşlik heyecanı içinde dert ortağı haline getirmiştir. 
İmkânları paylaşarak acıları küçültme; sevinçleri 
paylaşıp büyültme konusunu başarmış ve toplumda 
yüksek bir mutluluk ortamı tesis etmiştir. 

Osmanlı’daki vakıf anlayış ve kültürü ile sosyal 
adalet en yüksek seviyeye çıkmış; açlar doyurulmuş, 
çıplaklar giydirilmiş, yetimler himaye edilmiştir. 
Osmanlı edebiyatında roman geleneğinin batıya 
göre gecikmesinin sebebini buna bağlayanlar vardır. 
Nitekim Cemil Meriç: “Osmanlı hayatında dram yoktu 
ki roman olsun” diyerek konuya açıklık getirmiştir. 

Orta ve Yeniçağ’ın karanlık asırları boyunca 
Hıristiyan dünyasında vakıf bulunmamaktadır. 
Hıristiyanlığın aşırı muhabbet ve merhamet 
vurgularına rağmen Hıristiyan ülkelerde vakıf 
bulunmaması ilgi çekicidir. Batıda bugün görülen 

vakıfların ise daha çok Osmanlı döneminde 
İstanbul’da elçilik yapmış olan sefirlerin telkini ile 
oluştuğu anlaşılmaktadır. Özellikle bu sefirlerin 
eserlerinde konuya dair ilginç ifadeler bulunmaktadır. 
Nitekim Fransız büyükelçisi Busberg hatıralarında 
şu ifadelere yer vermektedir: “Bilhassa Osmanlı 
tatbikatında riâyet edilen bir husus olarak vakfın en 
mânevî nimetlerinden biri de yardım eden ile yardım 
edilenin birbirlerini tanımamalarıdır. Böylece hayır 
yapan riya illetinden kurtulur, yardım edilen de gıyâbî 
dua ederek yardım edenle kalbî bağ kurmuş olur. 

Vakfın en insanî boyutu burada ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü Kur’ân’daki yapılan hayır ve infakların başa 
kakılarak ve eziyetle boşa çıkarılmaması9 konusundaki 
vurgu ile Hazreti Peygamber’in hadisindeki “Sağ elin 
verdiğini sol elin bilmemesi”10 şeklindeki Nebevî telkini vakıf 
sayesinde gerçekleşmektedir. Çünkü bu sayede yardım 
edilen yardım edeni görmediği ve hükmî bir şahsiyetten 

Fo
to

ğr
af

: Ö
zk

an
 O

lc
ay



yardım aldığı için minnet duygusuna kapılmamakta ve bu 
durum daha rahat bir iletişime vesile olmaktadır. 

Osmanlı’daki sadaka taşı vakıflarının kurulması 
ve buralara gecenin karanlığında bırakılan teberru 
ve bağışların yine gecenin karanlığında ihtiyaç 
sahipleri tarafından alınması toplumsal iletişimin ve 
yardımlaşmanın nezaket ve nezahetini göstermektedir. 
Bütün bunlar toplumda dalga dalga yayılan 
yardımlaşma ve paylaşma arzularını kendi eliyle 
değil vakıf kurumuyla gerçekleştirmeye etki etmiş ve 
böylece vakfın anlam ve önemi daha yüksek seviyede 
yaşanmıştır. Ayrıca bu yardımlar çoğu zaman camiler 
vasıtasıyla tevzi edildiğinden halkın inanç dünyasının 
güçlenmesine vesile olmuştur.

Osmanlı’da vakıfların toplumda kanayan pek 
çok sosyal yaraya merhem olmasının yanı sıra 
bütün yaratılmışlara; hayvanlara ve kuşlara yönelik 
hizmetlere mâtuf hâle gelmesi çok anlamlıdır. Cami 
duvarlarındaki kuş yuvaları, göçmen kuşlar için 
sunulan tedavi imkânları çağına göre çok ilgi çekicidir. 

Tabi ki bütün bunlar vakfiyelerdeki hizmet 
alanlarının dikkatle gerçekleştirilmesine, vakfedilen 
mallarının “basiretli bir tüccar” gibi maharetle 
yönetilmesine bağlıdır. Vakıfların Osmanlı’nın son 
döneminde bir anlamda; Cumhuriyet döneminde 
ise tamamen devletleştirilmesi vakıf algısında belli 
hassasiyetlerin kaybolmasına sebep olmuştur. Vakıfların 
devlet yönetimine katılarak, vakıf hassasiyetinin 
kaybolması; vakıf mallarının zâyi olmasına ve şahısların 

eline geçmesine; vakfiye dışında kullanılarak 
çarçur edilmesine zemin hazırlamıştır. Osmanlılar 
döneminde 30 binlere baliğ mazbut ve mülhak vakfın 
kurulması bu vâdide yapılan hizmetlerin yoğunluğunu 
göstermektedir. Uzun yıllar âdeta yağmalanan vakıfların 
son senelerde değerinin yeniden anlaşılması önemlidir. 
Vakıf geleneğinin Osmanlı’ya münhasır kalmayarak, 
Cumhuriyet döneminde 903 sayılı kanunla yeni vakıflar 
kurulmaya başlanmış olması sevindiricidir. Bu kanuna 
göre kurulan vakıfların sayısı bugün beşbine bâliğ olmuş 
bulunmaktadır. Ancak bu vakıfların çoğunun dernekler 
gibi yardım toplamaya yönelik olarak kurulmuş olması 
gerçek vakıf anlayışından uzaklaşıldığını göstermektedir. 
Gerçek vakıf, menkul ya da gayrimenkul mallar veya 
onların îrâdı/geliri bir hizmete hasredilerek kurulur. 
Dolayısıyla aslolan, günümüzde kurulan bu vakıfların 
kadim gelenekteki vakıflar gibi mal varlıkları ile kurularak 
toplumsal hizmete yönelmesidir. Halk nezdindeki vakıf 
algısı mal varlıklarının adanmasına yönelik uygulamadır.

Asırlara sârî bir hizmet ağı oluşturmuş bulunan 
kadim vakıflarımızın son yıllarda vakfiyelerine uygun 
olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon 
çalışmaları ile yeniden imar, ihya edilmesi gelecek adına 
ümit vericidir. Vakıf eserlerinin korunması noktasındaki 
geleneksel hassasiyeti gözetmek, vakfın dini ve hukukî 
bir kurum olduğu; hem dünyevî hem de uhrevî bir 
hesabının bulunduğu gerçeğini unutmamaya bağlıdır.
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“Onlar, seve seve yiyeceği yoksula, yetime 
ve esire yedirirler. (İnsan/ 76-7)

Osmanlı’daki sadaka taşı vakıflarının 
kurulması ve buralara gecenin karanlı-
ğında bırakılan teberru ve bağışların yine 
gecenin karanlığında ihtiyaç sahipleri ta-
rafından alınması toplumsal iletişimin ve 
yardımlaşmanın nezaket ve nezahetini 
göstermektedir. 



Dinî, sosyal, ekonomik, kültürel, hatta siyasî 
hayatta önemli roller üstlenmiş ve serve-
ti kıyamete kadar sosyalleştirmiş bir kurum 

olan vakıf düşüncesinin dinamiklerinin tespiti elbet-
te vâkıfın iç dünyasını keşiften geçer. Bu, bir yönüyle 
kısmî bir zihniyet çözümlemesi başka bir ifade ile de 
yapay bir inşâ/tasavvur girişimidir. Her şeyden önce 
gerçek hayat, dış görünüşün altında derin bir duyuş 
ve inanışın ürünü; insan da iç ve dış dünyanın eseri ve 
müessiridir. Eserden müessire giden zihniyet keşfi bir 
bakıma sosyal kurumların dış yapısının arkasındaki 
derinliğin ortaya çıkarılması ameliyesidir. Bu bağlamda 
vakıf, şeklî bir hukukî akit olmanın ötesinde derin bir 
duyuş ve inanış alanı, değerler sisteminin ürünüdür.2

Vakıf Düşüncesini Doğuran Temel Dinamikler
Vakıf düşüncesini doğuran temel dinamikler ele 

alınırken, önce evrensel insanî, sonra İslâmî boyut göz 
önünde bulundurulmalıdır. İhtiyaçların karşılanması 

büyük oranda kültüre dayanan değer hükümlerine 
bağlı olduğundan müslüman toplumlar için İslâmîlik 
söz konusu edilebilir. İslâm medeniyetinin dinî, 
ahlâkî, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlara verdi-
ği cevaplar/değerler, müslümanlarda vakıf düşüncesi-
nin doğuşunu hazırlayan temel dinamikler olmuştur.

Vakıfların hizmet sahaları da bir ölçüde vakfın 
doğuşuna zemin hazırlayan temel dinamiklerin tes-
bitinde bize ipucu vermektedir. İslâm dünyasına bak-
tığımızda vakıf sadece dinî konularda değil, bugün 
modern devletin görevleri arasında sayılan eğitim, 
bayındırlık, sosyal yardım gibi alanlarda da hizmetler 
vermiştir. Başlıca hizmetleri dinî, sosyal, siyasal, eko-
nomik, kültürel ve askerî olarak tasnif edebiliriz.

Biz, vakıf düşüncesinin temel dinamiklerini oluş-
turan ihtiyaçları ve değerleri, eserden müessire gide-
rek, 1. dinî ve ahlâkî, 2. ruhî/psişik, 3. ekonomik ve 
toplumsal, 4. siyasal 5. kültürel olarak sınıflandırdık. 

Prof. Dr. Seyfettin ERŞAHİN
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

VAKIF YAPMA DÜŞÜNCESİNİN KAYNAĞI
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1. Dinî ve Ahlâkî İhtiyaçlar ve Değerler
İnsanın ruhî ihtiyaçları büyük oranda dinî ihtiyaç 

olarak da adlandırılabilir. Vakfın ilk nüvelerinin dinî 
kurumlar veya kavramlar etrafında oluşması, vakıf dü-
şüncesinde dinin yönünün ağır bastığını açıkça göster-
mektedir. Zira tarihî kayıtlardan ve belgelerden anla-
şıldığı kadarıyla vakıf, önce dinî olarak başlamış, daha 
sonra çeşitlenmiştir. Bu kategoride konuyu Allah sevgi-
si ile dünya ve âhiret telakkisi açılarından ele alabiliriz.

a. Allah Sevgisi
Allah’ı sevmek, O’na yakınlaşmak/tekarrüb, rıza-

sını ve lütfunu kazanmak, insanlığın en kadim ihti-
yaçlarındandır. İnsanlar bu ihtiyacı karşılamanın en 
iyi yollarından birisi olarak vakfı bulmuşlardır. İslâm 
medeniyetinde vakfın doğuşunda Allah sevgisi en 
baş amil olmuştur. Müslüman âlimler “umûr-i hayri-
yeye bezl-i mal ile Cenâb-ı Hakk’a tekarrüb ve ibadet 
kastı”, “mânevî kurbiyet”, “rızâ-yı ilâhî’ye nâiliyet”, 
“dünyada zikr-i cemîle, âhirette Hak Teâlâ’ya tekar-
rübe nâil olmak arzusu”3 gibi ifadelerle bu hususa 
işaret etmişlerdir.

Yaratılanı Yaratan’dan ötürü hoş görme ilkesi Al-
lah sevgisinin aynı zamanda sosyal boyutudur. Mer-
hamet, insaf, adâlet, nezâket, zarâfet, iyilik ve yardım 
gibi yüce duyguların kaynağı olan sevgiye sahip kişi 
evreni sevmek gibi yüce bir duyguya ulaşabilir. Bunun 
akabinde kişi insan, hayvan, ağaç, bitki çevre gibi un-
surlara yönelik vakıflar kurabilir.4

Allah sevgisinin sonuçlarından ve gereklerinden 
birisi kulluk/ibadettir. Kur’ân-ı Kerîm’in ifadesine göre 
insan Allah’a ibadet etmek için yaratılmıştır.5 Bazı dü-
şünürler Allah’a hizmet ve ibadeti bedenle yapılanlar 
(namaz ve oruç gibi), nefisle/akılla yapılanlar (sahih 
inanç, marifet, hakikat, tabiattaki ayetleri tefekkür, 
Allah’ın ihsanını tezekkür gibi) ve halk ile ilişkilerde 
yapılanlar (infak, insaf ve adâlet üzere olmak, sevmek, 
emanetleri yerine getirmek, nasihat etmek, dini ve 
milletin namusunu korumak gibi) şeklinde tasnif et-
mişlerdir.6 Bunların her birisi zamana ve zemine göre 
vakıf kurumunun doğuşunun temelini teşkil etmiştir.

a.1. Bedenle ve Nefisle/Akılla Yapılan İbadetler
Toplu ibadet ihtiyacı, temeli vakıf özelliği taşıyan 

ibadethâneyi doğurmuştur. İbadethâneler genel kut-
sal yerler olup bir anlamda kamunun müşterek yarar-
landığı; kimsenin tasarrufu veya mülkünde olmayan 
yerlerdir. Bu yönüyle vakıf özelliğini taşımaktadırlar.7

Vakıf düşüncesinin esasen vahye müsteniden doğ-
duğunu söyleyenler vardır. Buna göre, vakıf kurumu-
nu ilk başlatan Hz. İbrâhîm’dir. Servete kavuşan Hz. 
İbrâhîm şükür ve bereket için gariplere ve misafirlere 
it’am, fukara ve mesâkine in’am’da bulunuyordu. Al-
lah, İbrâhîm’e söz konusu uygulamayı sonraki nesil-
leri de kapsayacak, ebediyete uzanacak, insanlığa bir 
numûne-i imtisal olacak nitelikte yeniden düzenle-
mesini vahyetti. O da bunun üzerine çok sayıda hayır 
kurumu oluşturdu. Bunların en kadimi, en mukaddesi 
ve en muhteremi “kıblegâh-ı amme-i muvahhidîn ve 
tavafgâh-ı huccâc-ı müslimîn olan Kâbe-i Ulyâ’dır.” 
Bunlar bugün dahi Halilürrahmân Evkafı olarak bi-
linmektedir.8

a.2. Halk ile İlişkilerde Yapılan İbadetler
Allah’a takarrübün bir diğer tezahürü ibâdullaha/

halka yaklaşma ihtiyacı da vakıf düşüncesinin doğu-
şuna zemin hazırlamıştır. Allah’a kulluk yapmak için 
yaratıldığının bilincinde olan insan, tutum ve dav-
ranışlarına ibadet özelliği kazandırmaya çalışır. Bu 
bağlama İslâm’ın zekât, sadaka, birr, sadaka-i câriye, 
hayır, teâvün, karz-ı hasen, infak, in’am, it’am ve ih-
san gibi amel-i sâlihler, Müslümanlarda vakıf kurma 
bilincini oluşturan değerlerden bazılarıdır: “Sevdiğiniz 
şeylerden harcamadıkça birre/iyiliğe erişemezsiniz”9 “... 
birr/iyilik yapmakta ve fenalıktan sakınmakta yardım-
laşın”;10 “… Asıl iyilik, Allah’a, ahiret gününe, meleklere, 
kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mala olan sev-
gilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, 
yolda kalmışa, (ihtiyacından dolayı) isteyene ve (özgür-
lükleri için) kölelere verenlerin... tutum ve davranışları-
dır”;11 “Allah’a karz-ı hasen ile borç verin”12 gibi âyetler 
ile “Âdemoğlu ölünce yapmakta olduğu hayırlı işleri 
durur. Ancak yararlı ilim bırakan, iyi evlat yetiştiren ve 
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sürekli hayır yapan bir şey yapan (sadaka-i câriye) kişi-
nin iyilikleri devam eder”13 gibi hadisler Müslümanları 
vakıf kurmaya yöneltmiştir.

b. Dünya ve Âhiret Anlayışı
Dünya ve âhiret anlayışı vakıf düşüncesinin temel 

dinamikleri arasında yer almıştır. Müslümanlara göre 
bu dünya, geçici bir yurt/misafirhânedir. Başlangıcı 
anne rahmi sonu âhiret olan ömür yolculuğunun; hayat 
süresi mesafesi, seneler menzilleri, aylar fersahları, günler 
milleri, nefesler adımları, en hayırlı azığı da “takvâ”dır.14 
İnsan bir yönüyle tarlası dünya, tohumu ömrü, ameli 
ekini, ölüm vakti de hasat zamanı olan çiftçi gibidir.

Bu değerler İslâm dünyasında vâkıfın düşünce ve 
duygu dünyasını derinden etkilemiştir. Çoğu vakfiye-
lerde bunlar açıkça ifade edilmektedir:

“Dünya âhiretin tarlasıdır; âhiret yolculuğu 
güzergâhında bir geçittir; fânidir, kimseye kal-
maz; âhiret hayatı dünyada iken kazanılır; 
dünya malı dünyada kalır, yapılan iyilikler 
âhirette sahibini bulur; ölümle dünya hayatı 
biter âhiret hayatı başlar; iyilik yapan ölse de 
gönüllerde yaşar; iyilik yapmak dünyada unu-
tulmamaya, âhirette Allah’ın rızasına ermeye 
vesile olur; kalıcı ve yararlı eserler bırakarak 
ölenlerin amel defterleri kapanmaz; iyiliklerin 
en güzeli ve en mükemmeli sadaka-i câriye 
olan vakıftır; can, mal, mülk, makam iyi de-

ğerlendirilmesi gereken bir emanettir; dünya 
geçer, hayat biter, ölümden sonra hesap var-
dır; hayra harcanan helal servet âhirette sahi-
bine kurtuluş vesilesi olur.”15

c. Ahlâk Telakkisi
Mekârimü’l-ahlâkın temel değerlerinden olan cö-

mertlik, ihsan, şefkat, merhamet, hamiyet, mürüvvet, 
muâdelet ve uhuvvet de vakıf düşüncesinin dinamik-
lerden sayabilir.16 Bu değerlerin çoğunu kapsayan cö-
mertlik Müslümanların en önemli değerlerindendir. 
Müslüman ahlâkçılar seha adını verdikleri cömertli-
ğin kerem (çok cömertlik), îsâr (başkasını kendine ter-
cih etmek), afv (bağışlama), mürüvvet (ileri insanlık), 
neyl (yardım elini uzatmak), musâvât (yakınlara yar-
dım), semâhât (cömertlikte fedakârlık), müsamahât 
(kendi malını başkasının yararına terk etmek) gibi er-
demleri içerdiğini belirtmişlerdir.

İbn Miskeveyh (ö.1030)’e göre insanı mutluluğa eriş-
tiren dört temel erdem hikmet, iffet, şecâat ve adâlettir. 
İffetin kapsamına giren erdemlerden cömertlik “ver-
mede orta yoldan ayrılmamak, yani malları gerektiği 
yerde gereken ölçüde ve gerektiği gibi harcamaktır. Eli 
bol olmak, başkalarına ikramda bulunmak, sevinç duy-
mak, yardımseverlik, iyilikte bulunmak ve hoşgörü” 
cömertlikten doğan erdemlerdendir.17

2. Ruhî/Psişik İhtiyaçlar ve Değerler
İnsanın önemli bir yönü de ruhî / psişik yapısıdır. 

Mutluluk, bireysel tatmin, iç huzur, kendini gerçekleş-
tirme, iyi nam bırakma, ölümsüzleşme gibi ruhî ihti-
yaçlar da vakıf düşüncesinin temel dinamikleri arasında 
sayılabilir. Her canlının psikolojik olarak hayatını koru-
mak, devam ettirmek ve geliştirmek yönünde tabiî eği-
limi vardır. Müslüman filozoflardan bazıları “hubbü’n-
nefs”/“hubbü’l-cah” adını verdikleri “ben sevgisi”nin bir 
sonucu olan insanın daima kendi menfaatini gözetme-
sini psikolojik yapısının bir gereği görmüşlerdir.18 Bazı 
insanlar iktidar ve ihtişam hırsı ile kurdukları vakıflar 
yoluyla benlik duygularını tatmin ettikleri gibi, nüfuz 
alanlarını genişletebilirler, iktidarlarını güçlendirebilir-
ler, devlet katında ve halk gözünde yükselebilirler.
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İnsan sevgisi de vakıf düşüncesini besleyen kay-
naklardandır. Müslüman ahlâkçılar kişiyi mutluluğa 
ulaştıran Allah sevgisi yanında insan sevgisinin de iyi-
lik yapmaya yönelttiğine işaret etmişlerdir. Kınalızâde 
Ali (ö. 1572)’ye göre de bireysel ve toplumsal haya-
tın temeli sevgidir ve bir arada yaşamak güç (kanun, 
adâlet) ve sevgi ile sağlanabilir.19 İyilik yapan, iyilikte 
bulunduğu kimseyi çok sever. Öyleleri vardır ki sırf 
iyilik için iyilik yaparlar.20

3. Ekonomik ve Toplumsal
İhtiyaçlar ve Değerler

a. Ekonomik Telakkîler
Ekonomik ihtiyaçlar ve değerler de iki yönüyle va-

kıf kurmayı gerekli kılabilir. Ekonomik durumu zayıf 
olanlara yardım etme düşüncesi yanında kimilerindeki 
servet artırma arzusu, servet teşhiri ve harcama duygu-
su da vakıf düşüncesinin dinamikleri arasındadır.21

Müslüman vâkıfı harekete geçiren ekonomik 
âmillerden biri mülkiyet anlayışıdır. İslâm mülkiyeti 
bazı sosyal yükümlülükler gerektiren bireysel bir hak 
olarak kabul etmiş; mülkün gerçek sahibinin Allah, 
kulun emanetçi olduğunu ilân etmiştir. “Göklerin, ye-
rin ve içindekilerin hükümranlığı Allah’a aittir.”22; “Al-
lah mülkü dilediğine verir.”23 Bu çerçevede kul kendine 
bahşedilmiş olan malı-mülkü ihtiraslarını tatmin et-
mek için değil bir imtihan şuuruyla Allah’ın rızasını 
kazanmak için kullanır. Müslüman “Biliniz ki malları-
nız da çocuklarınız da ancak birer imtihan vasıtasıdır. 
Asıl büyük mükâfat ise şüphesiz Allah katındadır.”24; 
“Şüphesiz ki Allah insanlardan kendilerini ve mallarını 
cennet karşılığında satın almıştır”25 âyetleri ile hareket 
eder ve mülkü ibâdete dönüştürmek için vakıf kurar.26

Aynı çerçevede tüketim ve harcama kültürü de 
önem kazanmaktadır. Tüketimi, esas olarak insanın 
ihtiyaçlarını gidermesi olarak tarif edersek vakıf kuru-
munda hem vâkıfın hem de toplumun ihtiyaçlarının 
karşılanması söz konusudur. İslâm tüketimde haram, 
israf ve cimrilikten uzak durma, sağlığı ve çevreyi ko-
ruma gibi ilkeler getirmiş; hem yeni gelir hem de âdil 

paylaşımı temin eden bir harcama tutumu öngörmüş-
tür.27 Bu ilkeler ile sınırlandırılan harcama kendiliğin-
den büyük ölçüde başta vakıf kurumu olmak üzere 
sosyal alanlara yönelmiştir.

Çok kazanma ve sonraki kuşaklara aktarma; serve-
tini dokunulmaz kılarak geleceğini emniyet altına alma 
arzusu da vakıf düşüncesini doğuran âmillerdendir. 
Müsâdere, tebdîl ve tağyîrden korunma, vakfiyeye ay-
kırı hareket edilmedikçe mütevellîlerin değişmeyeceği 
teminâtı, vâkıfı bu yöne sevk etmiştir.28

Öte yandan ticarî hayatı canlı tutma ihtiyacı da 
vâkıfları harekete geçiren âmiller arasındadır. Ticaret 
yollar üzerindeki hanlar ve kervansaraylar bu düşün-
cenin ürünü olduğu gibi29 ibnü’s-sebil/yolcu kavramı-
nı da ticarî hayatı korumaya yönelik vakıfların fikrî 
temelinin oluşmasına önemli katkı sağlamıştır.

b. Toplumsal Sorumluluk
Tab’an medenî bir varlıktır olan insanın yardım-

laşmaya/teâvüne ihtiyacı vardır. Müslüman mütefek-
kirler teâvünü toplumsal hayatın icâbı, mutlu olmanın 
bir yolu olarak görmüşler.30 Söz gelişi Fârabî (ö. 950) 
ideal ülkesi el-Medinetü’l-Fâzıla/Fazıl Şehir’in oluşu-
munda teâvünü şart koşmaktadır:

“Her insan, yaşamak ve üstün mükemmeliyet-
lere ulaşmak için yaratılışta çoğu şeylere muh-
taç olup bunların hepsini tek başına sağlaya-
maz. Her insan, bunun için, çok kimselerin bir 
araya gelmesine muhtaçtır. Her fert bu ihtiyaç-
lardan ancak üzerine düşeni yapar. … Her fert, 
tabiatındaki mükemmelleşme ihtiyacını, ancak 
muhtelif insanların – yardımlaşma maksadıyla 
– bir araya gelmeleri ile elde edebilir.”31

İbn Miskeveyh’e göre de “bu insanî iyilikler ve bun-
ların nefisteki melekeleri çok olup tek insanın onların 
hepsini yerine getirmesi gücünün üstünde olduğundan 
bir insan topluluğunun onları yüklenmesi gerekir. Bu 
yüzden insanların sayıca çok olmaları bu ortak mutlu-
luklara ulaşmak ve aynı zamanda birbirleri ile yardım-
laşarak eksikliklerini tamamlamak için bir topluluk 
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teşkil etmeleri de icap eder.”32 İnsanın medenî varlık 
olması sebebiyle teâvüne muhtaç olduğu ilkesi Osman-
lı kültür coğrafyasında da ısrarla vurgulanmıştır.33 M. 
Hamdi Yazır’a göre de yardımlaşma esasında medenî 
bir kurumdur. İnsanın özünde yardımseverlik duygusu 
olduğu gibi sosyal hayat büyük ölçüde teâvüne dayanır. 
İvazsız teâvün vasıtalarının başında gelen ise vakıftır.34

c. Toplumsal Huzur ve Barış İhtiyacı
Gelir dağılımı adâletsizliğinin doğurduğu sınıfsal 

çatışmaları önlemek ve sosyal barışı sağlamak büyük 
ölçüde kişisel serveti sosyalleştirmekle mümkündür. Bu 
ihtiyaca cevâben bazı zenginler vakıflar kurmuşlardır. 
Vâkıfların çoğu, “hayırsever” adını alarak, iktidarlarını 
meşrûlaştırmak, halkın sevgisini kazanmak, toplumsal 
barışa katkı sağlamak için vakıflar yapmışlardır.35 Özel-
likle gayr-i meşru kazancın sürdürebilir hale getirilmesi 
ve meşrûlaştırılmasında, yani “aklanmasında” vakıflar 
önemli araçlardan biri olmuştur. Özellikle aile vakfı 
veya yarı-ailevî vakıflar yoluyla ailenin geleceği teminât 
altına alınmış, hem de serveti meşrûlaştırmıştır.36

Bunun yanında ulemâ ve meşâyih gibi zümreler, 
zenginleri vakıf yapmaya teşvik etmişlerdir. Çünkü bu 
zümreler bir yandan kurulan vakıflardan yararlanır-
ken diğer yandan kendi öğretilerini yayma imkânına 
kavuşmuşlardır.37

4. Siyasal İhtiyaçlar ve Değerler

a. Devlet-Millet Kaynaşması
Özellikle yönetici sınıfın kurduğu kimi vakıflar 

devlet-millet kaynaşmasına katkıda bulunmuş, yö-
neten-yönetilen ilişkisini güçlendirmiştir.38 Bu adım 
sosyal bünyeyi güçlendirip istikrarı sağlama yanında 
devletin âlîcenaplığını ve adâletini tebârüz ettirmiş-
tir. Ünlü Selçuklu veziri Nizâmülmülk vakıf destekli 
Nizâmiye Medreselerini kurarken Sultan Melikşah’a 

“Ey âlemin sultanı ben sana öyle bir mânevî ordu vü-
cuda getirdim ki, onların duâları arşa ve Allah’a kadar 
yükselir” diyerek bu kaynaşmaya atıfta bulunmuştur.39

Harameyn (Mekke-Medine) başta olmak üzere 
kutsal mekânlara yapılan vakıflar da, benzeri ihtiyaç-
ları karşılamaya mâtuf olarak değerlendirilebilir. Söz 
gelişi Osmanlı sultanları Mekke ve Medine ile ilgilen-
mişler, ülkenin çeşitli yerlerinde kurulan vakıfların 
gelirlerinin tamamını veya bir kısmını her yıl buraya 
göndermişlerdir. Bu hizmetlerin, uhrevî mükâfatının 
yanında, Müslümanların hilâfet merkezine olan bağlı-
lıklarının artırmayı amaçladığı da düşünülebilir.40

b. Stratejik İhtiyaç
Vakıflar bazen stratejik yerleşme alanlarının oluştu-

rulmasında ilk adım olmuştur. Meselâ Türk şehirlerinin 
kurulup gelişmesinde büyük rol oynamıştır. Fethedilen 
şehirlerin yenileştirilmesi ve Türk şehri haline gelmesin-
de, özelikle de yeni kurulan şehirlerde vakıf kurumu ve 
hizmet binalarının rolü büyük olmuştur.41 Osmanlılar da 
iskân siyaseti çerçevesinde vakıflardan yararlanmışlardır. 
Fethedilen bölgelerde devlet üst düzey yöneticileri çeşitli 
fonksiyonları hâiz vakıflar kurup âlim/müderris, mu-
tasavvıf/şeyh, din görevlileri (imam, vâiz vs.) istihdam 
ederek buralara, öğrenciler ve müritlerin yanında halkın 
gelmesini sağlamışlardır. Çok sayıda Müslüman-Türk 
nüfus bölgeye kaydırılmış; vakıflar vasıtasıyla rehabilite 
edilmişler, söz konusu coğrafyaya İslâmlaşmıştır.42 Baş-
ta ribatlar olmak üzere bazı vakıflar da sınır güvenliğini 
sağlamak ihtiyacından doğmuştur.43

5. Kültürel İhtiyaçlar ve Değerler
İslâm medeniyetinde kitap en mûteber vakıflar 

arasında sayılmıştır. Bugün bile hemen bütün câmiler 
ve mescitlerdeki kitapların üzerinde vakıftır ibâresini 
görürüz. Bu konuda müslümanlar çok çaba harcamış-

Vakıflar bazen stratejik yerleşme alanlarının oluşturulmasında ilk adım
olmuştur. Meselâ Türk şehirlerinin kurulup gelişmesinde büyük rol oynamıştır. 

Fethedilen şehirlerin yenileştirilmesi ve Türk şehri haline gelmesinde vakıf
kurumu ve hizmet binalarının rolü büyük olmuştur.



lar, insanlığa hizmet edecek kütüphâneler kurmuşlar-
dır. Bunun yanında bilim insanlarını doğrudan gelir 
ile destekleyen vakıflara da rastlamaktayız.44

İnsanın dinî, ruhî, ahlâkî erdemlerinin çoğunu ka-
zanmasının en temel yolu olan eğitim zarûrî ihtiyaçlar-
dan addedilir. Yakın tarihlere kadar eğitim de devletin 
görevleri arasında sayılmadığından bu ihtiyaç sivil giri-
şimlerle vakıflar tarafından karşılanmıştır. Vakıflar eği-
timi altyapı, ders araç-gereçleri, öğretim kadrosu ve hiz-
met kadrosu olmak üzere baştan sona finanse etmiştir.45

Sonuç
Dünyanın hemen her yerinde mahiyeti ve şekli 

farklı olmakla birlikte görülen vakıf arzuların ve ih-
tiyaçların karşılanmasına yönelik değer yargılarından 
doğmuştur. Değer yargıları da kültürlere ve kanaatle-
re bağlı olarak insanî olmak kaydıyla dinî veya gayrî 
dinî olabilmektedir. Özellikle Batı’da âyin, duâ vb. dinî 

hizmetler için dinî vakıf (fond. Ecclésiastique) yanın-
da hastane, okul, köprü gibi sosyal hayır faaliyetleri-
nin yürütülmesi için dünyevî vakıf (fond. Séculerie) 
ve her iki tür faaliyetin yürütülmesi için karma vakıf 
(fond. Mixte) kurulmuştur. Bu eğilim ülkemiz dâhil 
olmak üzere dünyada hâlâ sürmektedir.

İslâm dünyasında da bu üç tür vakıf görülmekle be-
raber düşüncenin doğuşunda İslâm öğretilerinin çok 
önemli âmil olduğunu düşünüyoruz. Müslümanlar ma-
kul ve mutedil değerleri ile söz konusu arzular ve ihti-
yaçların karşılanmasında daha duyarlı davranarak varlık 
âleminin her safhasına ve sahasına hitap eden vakıflar 
kurmuşlardır. Özellikle Osmanlı Devleti’nde vakıf ku-
rumu yapısal ve işlevsel yönlerden zirveye çıkmıştır. Bu 
gelişme İslâm medeniyetinin mümeyyiz vasıflarından 
olduğu gibi insanlığa hizmet açısından da önemli bir tec-
rübe ve birikim olarak önümüzde durmaktadır.
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PEYGAMBERİMİZ (S.A.V.) VE 
İSLÂM TARİHİNDE İLK VAKIFLAR

Yrd. Doç. Dr. Selim ARGUN
İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Hiç şüphesiz hayırseverlik insanlık tarihi bo-
yunca hemen her toplum ve medeniyette var 
olagelmiştir. Bütün semâvî din ya da inanç 

sistemleri karşılıksız olarak yardımseverliği teşvik edi-
ci öğretiler getirmiştir. Ancak bu noktada İslâm me-
deniyetini diğer medeniyet ve inanç sistemlerinden 
farklı kılan iki önemli özellik vardır;  İslâm, beş temel 
rüknünden biri saydığı zekâtı ‘farz’ kılmış ve devlet er-
kini bunu toplamakla ‘mükellef ’ tutmuştur. Bu açıdan 
İslâm medeniyeti fakir fukaranın hakkı olarak gördü-
ğü parayı zenginden almak için ordu göndererek savaş 
yapmış yeryüzündeki tek dindir. 

İslâm’ı önceki din ve inanç sistemlerinden farklı 
kılan ikinci önemli özellik ise, daha önce hiçbir din-

de görülmeyen hayırda ebedîlik (te’bîd) ve süreklilik 
(sadaka-i câriye) mefhumlarını ihdas ederek vakıf ku-
rumunu mâlî açıdan istikrarlı ve öngörülebilir, hukûkî 
açıdan ise dış müdahalelere karşı dayanıklı ve uzun 
ömürlü kılmış olmasıdır. Diğer bir ifade ile bir vakıf 
kurulurken onun sonsuza dek faaliyetlerini yürütebil-
mesinin yolları aranmıştır. Bunun için de bir vakfın 
hukuki anlamda geçerli olabilmesinin olmazsa olmaz 
şartı, varlık sebebini oluşturan hizmet kalemleri için 
gerekli olan gelir getirici taşınmazların daha vakıf 
kurulmadan önce pürüzsüz bir şekilde devri gerçek-
leştirilerek hizmetlerin kesintiye uğrama ihtimalinin 
önüne geçilmiş olması şartıdır. Öyleyse vakıflar mal 
topluluklarıdır ve insan toplulukları olan dernekler-
den bu yönüyle ayrılırlar. 
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Akar sisteminin kurularak bağış toplamaya ihtiyaç 
duyulmayacak bir şekilde vakıf gelirlerinin garanti 
altına alınması, vakfedilen malın vakfedenin mülki-
yetinden çıkarak toplumsal bir ihtiyacı gidermede 
kullanılıyor olması, rızaya dayalı servet paylaşımının 
gerçekleşmesiyle sağlıklı bir el değiştirmenin sağlan-
masının yanında bu sistemin en çarpıcı özelliği bera-
berinde sürdürülebilirliği de getirmiş olmasıdır. İşte 
modern ekonomistlerin dikkatini çeken en önemli 
husus budur; bu basit gibi görünen te’bîd şartı saye-
sinde bugün tarihte yer almış devâsâ imparatorluklar-
dan daha uzun ömürlü vakıflara sahibiz. Öz serma-
yeye dayalı sürdürülebilirlik 
özellikleri sayesinde vakıflar 
bugün gelişmekte olan dün-
ya için mükemmel bir kal-
kınma modelidir. Yabancı 
NGO’ların aksine yerel ve 
millî bir kurumdur ve bu yö-
nüyle gelişmekte olan müslü-
man ülke halkları tarafından 
sahada şüphe ile karşılanmaz.

Zekât, sadaka, infak, birr, 
ihsan, îsâr gibi hayırseverliğe 
işaret eden kavramlar Kur’ân-ı 
Kerîm’de sıkça geçmesine rağ-
men vakıf kelimesi Kur’ân’da yer almaz. Ancak buna 
karşın eğer İslâm medeniyetini tek bir kelime ile tarif 
etmek gerekseydi bu kelime vakıf olurdu. Çünkü tarih 
boyunca müslüman milletler eğitimden sağlığa, beledî 
hizmetlerden sivil savunmaya kadar tarih ve coğraf-
yanın değişen şart ve zorluklarına rağmen İslâm me-
deniyet yorumunu vakıf kurumu aracılığı ile ortaya 
koyabilmişlerdir. Bu açıdan İslâm medeniyeti bir vakıf 
medeniyetidir, denilebilir. 

Kur’ân’da geçmemesine karşın vakfın İslâm medeni-
yet tarihinde bu denli önemli bir yere sahip bir kurum 
olmasındaki sebep hiç şüphesiz Allah Resûlü (s.a.v.)’in 
hadis-i şerifleri ve özellikle Medine dönemi uygulama-
larıdır. İslâm tarihindeki ilk vakıflar, Hz. Peygamber 

(s.a.v.)’in Medine’deki bazı arazilerinin yanında Fedek 
ve Hayber hisselerinden bir kısmını müslümanların ya-
rarına vakfettiği vakıflardır.1 Hz. Peygamber (s.a.v.)’in 
bir binek hayvanından, silahından ve vakfettiği arazi-
lerden başka bir mal bırakmadığı rivayet edilir.2 

İslâm medeniyet tarihinde ihdas etmiş olduğu öncü 
kurumlar ve getirmiş olduğu yenilikçi uygulamalarla 
anılan Hz. Ömer (r.a.) vakıf kurumu bahsi açıldığında 
da ilk akla gelen isimlerdendir.  Zengin sebze ve meyve 
bahçeleriyle ün salmış olan Hayber’in fethi esnasında 
kendi hissesine düşen çok kıymetli bir araziyi hayır 
yolunda kullanmak istediğini Peygamber Efendimiz 

(s.a.v.)’e söylediğinde O da 
kendisine, “arazinin aslını 
alıkoymasını ve araziden elde 
edilecek gelirleri de sadaka 
olarak infak etmesini” tavsiye 
etmiştir. Bunun üzerine Hz. 
Ömer de bu araziyi alınıp-
satılmamak ve hibe edileme-
mek üzere ihtiyaç sahipleri 
için vakfetmiştir.3  

Erken dönem vakıflara 
örnek olarak gösterilen bu 
rivayete ilâveten Medine’de 
yaşayan Beni Nadir kabilesin-

den olan Muhayrîk en-Nadrî’nin vakıfları da ilk vakıf 
örneklerindendir. Tevrat’ı iyi bilen ve geniş hurma bah-
çeleri olan Muhayrîk, Uhud savaşı öncesi İslâm’ı kabul 
etmiş ve ailesine ve çevresine öldüğü takdirde mallarını 
Hz. Peygamber’in tasarrufuna tahsis edeceğini bildir-
miştir.4 Allah Resûlü’nün ‘Yahudilerin en hayırlısıy-
dı’ dediği Muhayrîk, Uhud Savaşı’nda şehid olmuş ve 
vasiyeti üzerine bıraktığı araziler savaş akabinde Hz. 
Peygamber (s.a.v.) tarafından müslümanların yararına 
vakfedilmiştir. Bu araziler Medine’nin sulak bölgelerin-
de yer alan geniş hurma bahçelerinden oluşmaktaydı.5 
Ayrıca Câbir b. Abdullah’ın, ‘Ensar ve muhacir’den mal 
sahibi olup da vakıf yapmamış bir kimse bilmiyorum’6 
sözü vakıfların İslâm tarihinin daha ilk dönemlerinde 
ne kadar yaygın olduğunu gözler önüne sermektedir.

Hat: Ali Hüsrevoğlu

“Andolsun Allah Rasûlünde sizin 
için güzel bir örnek vardır.”  

(Ahzâb, 21/33)
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Birçok vakfiyenin dîbâce kısmında da yer alan şu 
meşhur hadîs-i şerîf ise tarih boyunca vakıf kuranlar 
için âdeta bir rehber olmuştur:

‘İnsan öldüğünde amel defteri kapanır, ancak şu 
üç grup insan bundan müstesnadır; birincisi sadaka-i 
câriye sahibi olan insanlar, ikincisi arkalarında ken-
disinden istifade edilen ilmî bir eser bırakanlar ve son 
olarak da hayırlı bir evlada sahip olup vefatından son-
ra kendisine dua edilenler.’7 Bu veciz hadis asırlardır 
müslüman topluluklara ilham kaynağı olmuş, zen-
gin-fakir, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden hemen 
her kesim müslümanı imkânı nisbetinde vakıf kur-
ma noktasında harekete geçirmiştir. Hadiste geçen 
sadaka-i câriye’den maksadın ‘kalıcı hayır’ olduğu 
kaynaklarımızda ifade edilmiştir. Câri kelimesi sözlük 
anlamı itibariyle cereyân eden, yürürlükte olan, sınır-
lamaya tâbi tutulmaksızın tasarruf altında olan, teda-
vülde kalan anlamlarına gelir. Söz gelimi, bir banka 
hesap türü olan ‘câri hesap’ anlamını buradan almıştır. 
Sadaka-i câriye (recurring charity) ise sürekli tekrar-
lanan, tekrarlandıkça da yenilenerek sahibine sevap 
kazandıran sadaka türüdür. Bir defalık, yani def ’aten 
yapılan bir hayır şekli değil, hayatın kendisi gibi sü-
rekli olarak yenilenen ve canlı kalan bir hayır türüdür. 
Bu sebeple ulemâ, sadaka-i câriye’yi sürekli ve kalıcı 
bir hayır müessesesi olan vakıf kurumu olarak tarif 
etmiştir. Çünkü fıkıh kitaplarındaki en geniş tarifiyle 
kişi vakıf kurarken bir malın aynını temlik ve temel-
lükten men eder ve gelirini hayır işlerine kullanılmak 
üzere hasreder. Yani malın aslını alım-satımdan men 

ederek alıkoyar, gelirini ise tasadduk eder. Böylelikle 
vakfedilen bir gayri menkul kiraya verilir, kiralar top-
landıkça vakfa gelir olarak kaydedilir, vakıf gelirleri de 
vakfedenin arzusu yönünde ve helal daire içerisinde 
hayır faaliyetlerinde kullanılır. Arsa, dükkân, iş hanı, 
çarşı, vs. tür gayri menkullerin uzun ömürlü ve dü-
şük riskli yatırım araçları olduğu gerçeği göz önünde 
bulundurulduğunda vakıf kurmanın rasyonalitesi de 
ortaya çıkmış olur. 

Ancak belki de birçok hayır modeli içinde tarih-
sel olarak vakıf kurumunun ön plana çıkmasındaki 
asıl hikmet, vakfın hadis-i şerifte adı geçen üç hayır 
kapısının hepsini bünyesinde barındıran yegâne ku-
rum olmasıdır. Diğer bir ifadeyle, kişi vakıf kurarak 
hadiste geçen ve amel defteri kapanmayacak bu üç 
grubun üçüne de dâhil olmayı garanti edebilir. Şöyle 
ki, kişi kurduğu vakıfla zaten hayır hizmetleri yapa-
rak birinci gruba dâhil olacaktır. Ayrıca tüm insan-
lığa hizmet yolunda yararlı kitap ve makaleler yaza-
rak insanlara faydalı eser bırakan bir bilim insanına 
maddî imkân sağlayarak eserinin ortaya çıkmasında 
katkı sağladığından ötürü hadiste ifadesini bulan 
ikinci grup insanlar arasına dâhil olabilir. Son olarak 
da kurmuş olduğu vakfın gelirlerinden bir kısmını 
kendi soyundan gelen çocuklarına ve torunlarına 
tahsis etmek suretiyle onların hayır duasını kazana-
bilir. Zürrî vakıflar ya da evlâdiyelik vakıflar bu tür 
vakıflardır ve İslâm hukuku vakıf kuran kimseye, 
hayrî harcamalar yanında vakıf gelirlerinin belirli 
bir kısmını geride bıraktığı çocuklarına tahsis etme-

Câri kelimesi sözlük anlamı itibariyle cereyân eden, yürürlükte olan, sınır-
lamaya tâbi tutulmaksızın tasarruf altında olan, tedavülde kalan anlamlarına 
gelir. Söz gelimi, bir banka hesap türü olan ‘câri hesap’ anlamını buradan al-

mıştır. Sadaka-i câriye (recurring charity) ise sürekli tekrarlanan, tekrarlan-
dıkça da yenilenerek sahibine sevap kazandıran sadaka türüdür. Bir defalık, 
yani def’aten yapılan bir hayır şekli değil, hayatın kendisi gibi sürekli olarak 

yenilenen ve canlı kalan bir hayır türüdür. 



sinde bir sakınca görmemiştir. Böylelikle bu Nebevî 
kurum sayesinde, hem ferdî ve toplumsal ihtiyaçlar 
karşılanmakta, hem uhrevî kaygılarına karşı insanda 
bir şeyler yapabilmişlik hissiyatı meydana gelmekte, 
hem de Asr-ı Saâdet’ten bu yana İslâm medeniyet 
yorumu etik ve estetik bir şekilde kesintisiz olarak 
ortaya konmaktadır. 

Allah Resûlü (s.a.v.)’in vefatının ardından vakıf 
kurma geleneği Hulefâ-yi Râşidîn döneminde de 
devam etmiştir. İstisnasız bütün halîfeler ‘Vakfın en 
makbulü kurulduğu devir insanının en çok ihtiyaç 
duyduğu şeyi karşılamayı kendisine hedef olarak ta-
yin eden vakıftır.’ düstûrunca müslümanların o gün-
kü ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre çeşitli vakıflar 
kurmuştur. Emevîler ve Abbâsîler döneminde de 
gerçekleşen fetihlerle birlikte İslâm şehirleri vakıflar 
tarafından finanse edilen cami, medrese, çarşı, han, 
hamam, dârü’l eytâm, dârü’l erâmile gibi külliye ve 
imâret tarzı yapılarla teşekkül ettirilmiştir. Özellikle 
Abbâsîler döneminde güçlü hükümdarların zengin 
gelirler tahsis ederek kurmuş olduğu medreseler, 
Şam, Bağdat, Kahire, Horasan, Buhâra, Merv gibi 
şehirleri birer ilim, sanat ve cazibe merkezi haline 
getirmiştir. Bu açıdan vakıf ve şehir birbirinden ay-
rılması mümkün olmayan kavramlardır. İslâm şe-
hirleri vakıfların finanse ettiği kurum ve yapılardan 
müteşekkil şehirlerdir ve modern devlet kavramının 
ortaya çıkışına kadar şehirlerdeki tüm beledi hiz-
metler, imar ve inşa faaliyetleri gönüllülük esasına 
göre vakıflar kanalıyla deruhte edilmekteydi. Şehir 
tarihçiliği açısından bakıldığında İslâm şehirleri 
ile Avrupa şehirleri arasında mukayese götürmez 
farklılıklar göze çarpar. Ortaçağ İslâm şehirleri her 
zaman için daha kalabalık ve multi-kültürel yerle-
şim birimlerinden oluşmuştur. Bunda şehirlerin 
sakinlerini doyurabildikleri ölçüde nüfuslarını artı-
rabildiği gerçeği yanında, vakıfların din, mezhep ve 

etnik farklılık ayrımı gözetmeksizin herkese kapıla-
rını açarak şehir sakinlerinin ihtiyaçlarını gidermesi 
önemli rol oynamıştır.

Allah Resûlü (s.a.v.)’in ilk uygulamalarıyla hayat 
bulmuş, Medine-i Münevvere başta olmak üzere tüm 
İslâm coğrafyasını ilmek ilmek kaplamış, böylesine 
uzun ömürlü, sürdürülebilir ve hukukî anlamda bir ko-
ruma kalkanına sahip olan bu hayrat sisteminin kıyme-
tinin yeterince bilindiğini söylemek mümkün değildir.  

Bugün bazı Arap ülkelerinde şiddetli geçimsizlik 
nedeniyle yollarını ayırmayı düşündüğü eşine ‘seni 
bir vakıf haline getireceğim’ diyerek, hem eşini bo-
şamayacağını hem de elini sürmeyeceğini îma eden 
kimselerin zihin dünyasındaki vakıf algısı aslında bu 
kurumun o bölgelerdeki işlevsizliğine ve faydadan 
hâli durumuna işaret etmektedir. Oysa bugün tüm 
dünyada gönüllülük esasına dayalı sosyal sorumlu-
luk projeleri önem kazanarak artmaktadır. Kalkınma 
uzmanları gelişmekte olan ülkeler için sürdürülebilir 
kalkınma modelleri aramaktadır. Patlak veren kanlı 
savaşlar, sürekli devam eden göçler ve yeryüzü ölçe-
ğinde meydana gelen tabiî âfetler günümüz insanını 
tarihinde hiç olmadığı kadar yardımlaşmaya ve iyilik 
yapmaya mecbur bırakmaktadır. Gelir dağılımındaki 
adaletsizlikler ve eşitsizlikler terörün başlıca tetikleyi-
cisidir. Kısacası daha huzurlu ve mutlu bir dünya için 
daha güçlü ve sürdürülebilir kurumsal yapılara ihti-
yaç duyulmaktadır. İslâm medeniyeti hayat bulduğu 
ilk günlerinden itibaren karşı karşıya kaldığı sosyal ve 
ekonomik problemlerle mücadele ederken vakıf kuru-
munu esas almıştır. Bize düşen Peygamber mirası bu 
kurumu zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden kurgula-
mak ve zamanın değişen şart ve ihtiyaçlarına uygun 
bir şeklide yeniden yapılandırmaktır.
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İSLÂM HUKUKU AÇISINDAN
GÜNÜMÜZ VAKIF MESELELERİ

Vakıflar asıl itibariyle dinî bir kurumdur. 
Vâkıfın vakıf kurarken asıl amacı, Allah’a 
yaklaşmak (takarrub), vakfın sebep olduğu 

hayırlar sebebiyle Allah’ın rızasını kazanmaktır. İslâm’da 
servetin değeri kullanılmasına bağlıdır. Bu servet anla-
yışının sonucu olarak da hayır yapmak isteyen servet 
sahipleri, vakıfları bu yönde kullanmıştır. İslâm’da ki-
şisel mutluluğun yanında toplumsal mutluluğun da 
önemli olması, müslümanların vakıf kurmalarında dinî 
bir sebep olarak görülebilir. Allah rızasını kazanmak 
için topluma din, eğitim ve kültür, şehircilik ve beledi-
ye, imar ve kalkınma, sosyal yardım ve dayanışma gibi 
hizmetlere yönelik kurulan vakıfların, geçmişte olduğu 
gibi günümüzde de pek çok sorunu vardır. Bu yazıda, 
bu sorunların sadece birkaçına değineceğiz.

1. Vakıf Mütevellîsi
Sözlükte “başkasının işini gören, dostluk gösteren, 

bakımını üstlenen” gibi anlamlar taşıyan “mütevellî” 

kelimesi terim olarak vakfiye şartları, şer’î hükümler 
ve mer’î mevzuat çerçevesinde vakfın işlerini idare et-
mek üzere görevlendirilen kimseyi ifade eder. Bu gö-
rev ve yetkiye “velâyet”; görevlendirmeye ise “tevliyet” 
denilmektedir. Osmanlı uygulamasında mütevellînin 
yaptığı iş için, çoğunlukla tevliyet kullanılırdı.1

Bütün İslâm hukukçuları ittifakla, vâkıfın 
mütevellî tayini konusunda mutlak yetkiye sahip 
olduğunu kabul etmiştir. Genel olarak İslâm hukuk-
çuları, mütevellîyi iki kısma ayırmışlardır: Birincisi; 
vâkıfın kurmuş olduğu vakfın idaresini yürütmek 
üzere tayin ettiği kişidir. Vâkıfın isteğiyle tayin edilen 
kimseye “meşrut mütevellî” denir. Kuruluş sırasında 
vâkıf, mütevellî belirlememişse, ya kendisi mütevellî 
olur veya bir başkasını tayin eder. Fukahânın çoğun-
luğu vakfın idaresinin hayatta olduğu süre içerisin-
de vakıf yapan kişinin hakkı olduğu görüşündedir. 
Ancak vakıf yapan kişi dilerse vakıf için başka bir 



idareci de tayin edebilir. Bu 
durumda atanmış olan vakıf 
idarecisi mütevellî, hayatta ol-
duğu süre içerisinde vakıf ya-
pan kişinin vekili durumun-
dadır, vefâtından sonra ise 
onun vasîsi olarak kabul edi-
lir. Bazı vakfiye metinlerinde, 
sadece adı tespit edilen bir şa-
hıs mütevellî tayin edilirken, 
bazılarında ise vâkıf kendi-
sinden sonra vakıf müessesesi ayakta kaldığı müd-
detçe kimlerin mütevellî tayin olunacağını da tespit 
edebilmektedir. Bu tür mütevellî tayinleri sultan, 
bey,paşa gibi ileri gelenlerin vakfiyelerinde görül-
mektedir. İkincisi ise; vâkıf tarafından mütevellî ta-
yin edilmediği takdirde, kurulan o vakfın mütevellîsi 
hâkim veya hâkimin tayin ettiği kişidir; bu kişiye de 
“mansub mütevellî” denir.2

Hanefî mezhebindeki hâkim görüşe göre, vâkıfın 
evlât ve hısımları arasında bu işe ehil olan biri varsa onu 
yabancılara tercih etmek gerekir.3

Tek bir kişinin mütevellî olmasının dışında, birden 
fazla da mütevellî olabilir. Bunlara “mütevelli heyeti” 
denir. Ayrıca vakfın idaresini üstlenen mütevellînin 
dışında bir de tescil mütevellîsi vardır. Tescil 
Mütevellîsi; vakfın tescil işlerini yürütmek üzere vâkıf 
tarafından belirlenen kişidir. Bu kişinin görevi tescil 
işlerinin tamamlanması ile sona erer. Bu tayinin ama-
cı; vakfın kuruluşuna ilişkin farazî davalarda vakfın 
tescilini mürâfaalı bir duruşmayla gerçekleştirmektir.4

Gerek Selçuklu ve Beylikler dönemi vakıflarında 
olsun, gerekse Osmanlı vakıflarında olsun genelde 
zürrî adı verilen aile vakıflarında vâkıf, ilk mütevellî 
olarak kendisini, sonra oğullarını, daha sonra oğul-
larının oğullarını nesli kesilene kadar mütevellî tayin 
etmektedir. Bazı vakfiyelerde vâkıf, kendi soyundan 
olan kızlarını ve onun çocuklarını hariç tutarken, bazı 
vakfiyelerde ise kızlara da erkek çocuklarıyla eşit hak-
lar tanınmıştır.

Vâkıfın nesli kesilirse, yine 
vâkıfın isteği doğrultusunda 
bir akrabasının veya (eskiden 
âzatlı kölesinin) neslinden 
gelenler mütevellî tayin edile-
bilmektedir. Vakfı devam etti-
recek kimse kalmazsa, genelde 
vakfın bağlı bulunduğu bölge 
kadısının mütevellî olması 
veya güvenilir birisinin tayin 
edilmesi istenmektedir.

2. Mütevellînin Görevleri
Vakıfların işlerini yürütmek amacıyla tayin edilen 

mütevellîlerin vakıflarla ilgili çeşitli vazifeleri vardır. 
Herşeyden önce mütevellî, vekildir. Hanefîler’den 
İmâm Muhammed ve Hanbelîler’e göre mütevellî, va-
kıftan yararlananların vekilidir.5 Zira bunların yararı-
nı korumak için tayin edilmiştir.

Hanefîler’den Ebû Yûsuf ’a göre, mütevellî devle-
tin veya hâkimin vekilidir. Bunun dışında mütevellî, 
vakfın iş ve işlemlerini bizzat yürütmek, ihtiyaç olan 
durumlarda vekil tayin etmektir. Ayrıca mütevellî va-
kıfları tamir eder, korur, vakıfların bir kısım akarlarını 
kiraya verir, kira paralarını toplar veya toplatır, vakıf-
ların hukukunu korumak için gerekirse dava açar.6

Diğer taraftan mütevellînin yaşının küçüklüğü, 
uzun bir yolculuğa çıkması, vakfın işlerini yapmaktan 
âciz olması gibi üçüncü bir kişiye ihtiyaç duyulması 
halinde hâkim, vekil tayin edebilir.7 Mütevellîler ken-
di salâhiyetleri dâhilinde bulunan işleri bizzat yapar 
veya yaptırırlar. Hâkimin re’yine bırakılan hususları 
ise ona gösterirler. Hâkim isterse bunları, ifası için 
mütevellîye yetki verebilir.8

Mütevellîlerin yaptıkları bu kadar hizmet karşı-
sında, Mecelle’nin 88. maddesi olan “Külfet nimete 
ve nimet külfete göredir.” kaidesi gereği, mütevellîlere 
birtakım nimetler sağlanmıştır. İşte bu nimetlerin ba-
şında, mütevellîye tanınan tasarruf yetkisi ile bu gö-
revi karşılığında hak ettiği ücret gelmektedir.9 Fakih-
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ler bu hükme temas ederken Hz.Ömer ve Hz.Ali’nin, 
mütevellînin vakfı kendisi için bir gelir kaynağı kabul 
etmemesi şartıyla mâruf ölçüde gelirinden faydalan-
masına imkân veren söz ve uygulamalarını örnek gös-
terirler.10 Mütevellî, tamamen gönüllü şekilde de görev 
yapabilir.

Mütevellîye ödenecek ücret zamana, vâkıfın 
imkânlarına göre değişir. Mütevellînin ücretini ya ma-
lını vakfeden vâkıf veya kadı (hâkim) tayin eder. Böyle 
bir tayin yapılmamış ise, mütevellî, hâkime başvura-
rak kendisine ücret takdir edilmesini talep eder veya 
işleri karşılıksız yürütür.

Vakıf mütevellîlerini teftiş edecek ve muhasebesini 
yürütecek makam, genellikle hâkimlerdir. Bir vakfın 
mütevellîsi mevcutken, hâkim o vakfın tasarrufuna 
karışamayacaktır. Mütevellî, İslâm esasları dâhilinde 
vakıf üzerindeki tasarrufunu kullanacaktır. Kendi ih-
mal ve kusuru sonucu olmaksızın telef ve zâyi olan 
vakıf mallarından sorumlu tutulmaz. Beklenmeyen 
sebepler veya önüne geçilmesi mümkün olmayan ha-
diseler sonucu meydana gelen zararlardan, mütevellî 
sorumlu değildir. Ancak vakıf hakkında hıyanet ve 
suistimallere ait bazı emâreler hissolunduğu takdirde 
hâkim derhal vakfa dair işlemlerini teftiş ve muhase-
besini isteyebilir. Hainliğini veya suistimalini yaka-
ladığı takdirde, mütevellî, vâkıfın kendisi bile olsa, 
hâkim onu mütevellîlik görevinden alabilir. Mütevellî, 
kendi kusur ve ihmali sonucu meydana gelen zararları 
tazmin etmekle yükümlüdür.

Mütevellî görevinden istifa edebilir. Gerektiğinde 
vâkıf veya hâkim onu, hıyanet, sefâhet, ihmal ve ben-
zeri durumlarından dolayı azledip görevinden alabilir.

3. İstibdâl (Vakıf Mallarının Değiştirilmesi)11

Vakfiyede, vâkıfın vakfın örgütü, yönetimi ve gelir-
lerinin ilgililere dağıtımı için belirlediği kuruluş ve iş-
leyiş şartları bulunmaktadır. Vâkıfın koyduğu kurallar, 
eğer naslara uygunsa uymak zorunludur. “Vâkıfın şartı, 
Şâri’nin nassı (âyet ve hadis) gibidir.” sözü, temel umde 
kabul edilir. Bu şartlardan biri de, istibdâl şartıdır.

İstibdâl; taşınır veya taşınmaz vakıf bir malın başka 
bir malla değişimine verilen addır. Bu terimle alâkalı 
diğer bir terim ise ibdâldir. İbdâl; yerine bir başka va-
kıf mal satın alabilmek için herhangi bir vakıf malı 
nakitle satmaktır.12 Vakıfların satımı işlemi de istibdâl 
başlığı altında incelenir.

İstibdâli önemli hale getiren iki husus bulunmak-
tadır. Birincisi; vakfın devamlılık/süreklilik (te’bîd) 
şartının gerçekleşmesi bu şarta bağlıdır. İkincisi; çok-
ça tartışılan, suiistimal edilen bir konu olmasıdır. Vak-
fın devamı için kullanılan bu şart, tam tersi ortadan 
kaldırmak amacıyla da kullanılmıştır, kullanılabilir.13

Hanefî hukukçular, istibdâlin kötüye kullanılma-
sını engellemek için bazı şartlar ortaya koymuşlardır:

a) Vakfiyyede istibdâl şartının yer alması: Vâkıf, 
kendisi, mütevellî veya başka bir kimse tarafından 
istibdâl yapılması şartını koyabilir. Eğer bu şart varsa, 
hâkim kararına gerek kalmadan istibdâl yapılabilir.14 
Hanefî hukukçuları, mescidin istibdâlinin câiz olma-
dığı konusunda ittifak halindedirler.15

b) Vakıf akarın yararlanılır olmaktan çıkması: 
“İstibdâl meşrut veya zaruret mevcut olduğu takdir-
de, vakıf akarı istibdâl câiz olur.”16 Bu durumda, tüm 
Hanefî hukukçuları câiz olduğuna dair ittifak halinde-
dirler. Ancak, istibdâl için, vâkıf tarafından bile yapıl-
sa, hâkim kararına gerek vardır.

c) Vakıf intifâ edilir haldeyken vakfa daha ya-
rarlı bir yer almak için istibdâl yoluna başvurmak: 
Hanefîler, arasında çokça tartışılan bir konudur. Bir-
çok Hanefî hukukçusu, bunu câiz görmemiştir. Çün-
kü bu işlemin menfaat düşkünü insanlar tarafından 
istedikleri gibi kullanılabilir olma tehlikesi ortaya 
çıkmaktadır. Ebû Yûsuf ise, hâkim kararıyla mümkün 
olduğunu söyler. Osmanlı döneminde, bu görüşe fetva 
verilmiş ve birçok vakıf malı yağmalanmıştır. Bu su-
istimal, maalesef günümüzde de aynen sürmektedir.

d) Vâkıfın istibdâli yasaklaması: Bu konuda, 
iki görüş mevcuttur: i) İstibdâl etmek câiz değildir. 
ii) İstibdâl etmek câizdir; bu görüşü savunan Ebû 
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Yûsuf ’tur. Hâkim eğer maslahat görüyorsa, istibdâl 
yapabilir.

Temel esasları belirtilen istibdâl yapılırken, şu ilke-
lere uyulmalıdır:

1) Vakıf malları, vakıf için gelir getiremez veya ge-
tirdiği gelirin giderini karşılayamaz duruma gelmesi,

2) Vakfın tamir edilerek eski haline iâdesi için baş-
ka türlü gelir kaynağı bulunamaması,

3) Satım akdinde gabn-i fâhiş (bedelinin 1/5 ‘inden 
daha düşük bedelle satış) olmaması,

4) Vakıf malının mütevellî yakınlarına (kendi le-
hinde şahitliği câiz olmayan), borçlu ve alacaklılarına 
yapılmaması,

5) Bedel olarak alınacak akarın, yer ve mevkisi iti-
bariyle vakıf akarın bulunduğu yerden daha aşağı ol-
maması,

6) İstibdâl muâmelesinin izn-i kâdî ve emr-i sultânî 
ile yapılması, 

7) Bu değişimi yapacak olan hâkimin, ilim ve ame-
liyle temeyyüz etmiş olması.17

Vakfın istibdâli konusunda birçok görüş ortaya 
konulmuş, bu husus bir sürü yeni düzenlemelere 
mâruz kalmıştır. Çoğu kişi istibdâlin iki tarafı kes-
kin bıçak olmasından çekinerek net görüş ortaya 
koymamıştır.

4. Zürrî Vakıflar (Aile Vakıfları)
Vakfın başlangıç itibariyle belirli bir şahıs veya şa-

hıslar lehine kurulması durumunda vakıf, ehlî vakıf 
adını alır. Vâkıfın yararlanan kimseler olarak kendi 
soyundan gelen kimseleri seçmesi durumunda kuru-
lan vakıf, bir aile vakfı olur.

Şahısların belirli olmasından kastedilen şey bu şa-
hısların bizzat veya vasıf itibariyle belirli olmasıdır. 
Birinci duruma örnek bir vakfın Ahmet, Mehmet gibi 
belirli şahıslar lehine kurulmuş olmasıdır. İkinci du-
ruma ise örnek vakfın, vâkıfın veya Ahmet’in çocuk-
ları lehine kurulmasıdır. İkinci durumda vâkıfın veya 
Ahmet’in vakıf esnasında hayatta olan çocukları ile 
daha sonra doğacak çocukları vakfın lehine kuruldu-
ğu kişiler kapsamına girer.

Eyüp sırtlarında m
ezarlık, O

thm
ar, Pferschy, 1935-1945
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Ehlî vakıflar belirli bir kişi veya o kişilerin çocuk-
ları lehine kurulduğundan dolayı, bu vakfın sürekli 
olabilmesi için, hak sahibi olacak kişilerin tamamen 
ortadan kalkma ihtimali göz önünde bulundurularak, 
vakıf cihetinin süreklilik arzeden bir cihet şeklinde be-
lirlenmesi gerekir. Bu yüzden ehlî vakıflar kurulurken, 
neslin inkiraza uğraması durumunda vakıftan faydala-
nanların ortadan kalkması düşünülmeyecek bir hayır 
cihetine tahsis edilmesi gerekir. İmâm Muhammed’e 
göre, bunun vakıf kurulurken açıkça belirtilmesi gere-
kir. Aksi takdirde vakıf, sahih bir şekilde kurulmamış 
olur. Ebû Yûsuf ’a göre ise, bunun açıkça zikredilme-
sine gerek yoktur. Bu durumda, neslin inkirazından 
sonra, vakıf gelirleri fakirlere sarfedilir. Amacı biten 
vakfın yeni amacı, fukarâya yardım ve destek olur.

Bir vakıf kuruluş aşamasında belirli bir bölümü 
ehlî, diğer bölümü ise hayrî vakıf şeklinde de kurula-
bilir. Örneğin; vâkıfın arazisinin gelirinin üçte ikisini 

çocukları ve onlardan sonra onların çocukları, üçte 
birini ise bir mescide veya okula tahsis etmesi.

Hukukî bir akit olan vakıf ile bir kimse Allah’a ya-
kın olma amacıyla herhangi bir mülkünü hayır amaçlı 
bir gayeye müebbeden tahsis eder. Bu gayenin hemen 
yerine gelmesi şart koşulmamıştır. Gelirin tamamı-
nın doğrudan asıl gayeye vakfedildiği vakıflara hayrî 
vakıf denirken; gelirin tamamının ya da bir kısmının 
asıl gayeye ulaşmadan önce vâkıfın aile fertlerine, on-
ların nesli tükendikten sonra asıl gayeye sarf edildiği 
vakıflara zürrî vakıf denir.18 Genellikle, zürrî vakıflar-
da vâkıf, vakfı öncelikle ailesine, onların nesli tüken-
dikten sonra da asıl gaye olan fakirlere, kamu mües-
seselerine ya da Mekke ve Medine’de (Harameyn’de) 
yaşayanlara vakfetmektedir.19

Zürrî vakıflara, ehlî vakıflar (vakf-ı ehlî)20 ya da 
evlâtlık vakıflar (vakf-ı evlâd) da denmektedir.21 Türk 
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DİPNOTLAR
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Medenî Kanunu’nda zürrî vakıflara, aile vakıfları adı 
verilmektedir.22

Zürrî vakıflar, vakıf olmaları hasebiyle hukukî bir 
akittir. İslâm Hukuku’nda hayrî vakıfların cevâzı hu-
susunda ihtilaf yokken, zürrî vakıfların cevâzında ih-
tilaf vardır.23

A- Zürrî vakıfların lehindeki görüşler: Fakîhlerin 
büyük çoğunluğu, vârislere yapılan zürrî vakıfları câiz 
görmüşlerdir. Onlar, vâkıfın hayattayken hibe yoluy-
la da vârislerine bağışta bulunmasının helâl olmasını, 
delil olarak getirmişlerdir. Buna ilâveten, insanın ön-
celikle yakınlarına sadaka yapması gerekir. Hz. Pey-
gamber (a.s.), “Hısımlara sadaka, hem sadaka, hem 
sıladır.” buyurmuştur.24

İslâm tarihinin ilk dönemlerinden itibaren zürrî 
vakıflara rastlanılmış olması, bu tür vakıflara ilk dö-
nemlerden itibaren izin verildiğine delâlet eder.25 Za-
ten vakıf alanında yazılmış olan ilk eserlerde de Hanefî 
fakihler Hilâl ve Hassâf, aile fertlerine yapılan vakfın 
sonuçlarını tartışırken, hukukî meşruiyetini hiç tar-
tışmamışlardır. Osmanlı Devleti’nde, zürrî vakıfların 
aleyhindeki görüşlere iltifat edilmemiş ve zürrî vakıf-
lar câiz görülmüştür.26

B- Zürrî vakıfların aleyhindeki görüşler: İslâm top-
lumlarında modernleşme hareketleriyle birlikte genelde 

vakıflar, özelde de zürrî vakıflarla ilgili tartışmalar orta-
ya çıkmıştır. Bilhassa Mısır’da ortaya çıkan bazı âlimler, 
zürrî vakıfların ilga edilmesi gerektiğini savunmuşlardır. 
Bu görüşü savunan kimseler, vâkıfın, malını mirasçıla-
rından bazısına vakfedip, bazısını da malından mahrum 
etmesini, İslâm hukukun miras sisteminden başka bir 
sistem aramak anlamına geleceğini söylemişlerdir. Ay-
rıca, miras hukukuna göre herkesin payı belirlenmiştir 
ve mirasçıya vasiyet de câiz değildir. Zürrî vakıflarda, 
kurbet mânası da yoktur. Mısır’da, bu görüşlerden dolayı 
zürrî vakıflar kaldırılmışsa da, Osmanlı Devleti’nde zürrî 
vakıflar câiz görülmüştür ve zürrî vakıfların aleyhindeki 
görüşlere ehemmiyet verilmemiştir.27

Zürrî vakıflara yöneltilen diğer eleştiriler de, bu tür 
vakıflarda Allah’a yaklaşma amacının (kurbet) ikinci 
plana itilmesi, hayır şartının sembolik yâhud nesebin 
yok olması halinde söz konusu olması,28 vâkıfın mül-
kiyetinde olan bazı malları kutsallaştırarak ailesine 
sürekli bir gelir kaynağı sağlamasıdır.29 Bilhassa Ömer 
Lütfi Barkan, aileye vakfedilmiş çeşitli vakfiye örnek-
lerini sunduktan sonra vakıfların her zaman “kurbet” 
kasdıyla yapılmış olacağının iddia edilemeyeceği-
ni ifade ederek, İslâm hukukun prensiplerine aykırı 
düşen bu tarzdaki bazı vakıfların mevcut halleriyle 
Şeriat’e göre câiz olup olmayacaklarının dahî tartışıla-
bileceğini söylemiştir.30
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Vakıf, tarih boyunca insanoğlunun yardımlaş-
ma ve dayanışma duygusunun, ihtiyacının 
kurumsallaşmış bir ifadesi olmuştur. Vakıfla-

rın çeşitliliğine ve hizmetlerine bakıldığında, zamanla, 
yoksulların ihtiyaçlarını gidermenin ötesine geçerek, 
hayatın tüm alanlarını kuşattığı, hayatı yaşanılır, kolay 
ve güzel kılmanın çabası haline geldiği görülecektir.

Vakıf, zengin tarihî tecrübemizde olduğu gibi, 
bugün de, sadece varlıklıların maddî-mânevî katkı 
sağladığı bir hizmet alanı değildir. Toplumun her ke-
siminin, neredeyse bütün sosyo-ekonomik katmanla-
rın az çok katkı yaptığı bu kurum, toplumun ortak, 
vazgeçilemez bir değeridir. Yardımlaşmanın yanı sıra 
dayanışma ruhu da toplumsallığın, bir arada yaşama-
nın zorunlu bir sonucudur. Özellikle bu anlayış, mille-
timizin kollektif bilincinin temel özelliğidir.

İslâm toplumlarında “İnsanların en hayırlısı in-
sanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah yolunda 

harcanan, vakfın da en hayırlısı insanların en çok duy-
dukları ihtiyacı karşılayandır” temel ilkesi, vakıf çalış-
malarının ana dinamiğini oluşturmuş; yardımlaşma 
ve dayanışmada, toplumsal barışın sağlanmasında, 
sınıflar arası dengelerin kurulmasında, birlik ve be-
raberliğin devamında vakıf hizmetlerinin çok önemli 
rolü olmuştur.

Birlikte yaşamanın meydana getirdiği ihtiyaçların 
tabiî uzantısı olan yardımlaşma düşüncesi nasıl insan-
lık tarihi kadar eski ise, farklı isimler, görüntüler ve 
işlevlerle de olsa vakıf anlayışı, her toplumun sosyal 
hayatında birçok etkinliklerle hep varola gelmiştir. 
Ancak vakıf, İslâm ile kurumsal kimliğine ve sağlam 
bir hukukî yapıya kavuşabilmiştir.

Vakıfların hicretin ilk asırlarından itibaren İslâm 
toplumlarının sosyal, kültürel, iktisadî hatta siyasî 
hayatında çok önemli bir yer işgal ettiği bilinen bir 
husustur. Bilhassa Selçuklu ve Osmanlılarda olağa-

Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT
Necmettin Erbakan Üniversitesi

İlahiyat Fakültesi
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“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.” (H
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nüstü bir işleve kavuşan vakıf-
lar, hayatın bütün alanlarıyla 
ilgili hizmetler yapmışlardır. 
Vakıfları dar anlamıyla sadece 
dinî hizmetler üreten kurum-
lar olarak görmek yanlıştır. 
Nitekim XVIII. asırda bugün-
kü Türkiye sınırları içinde ku-
rulan ve vakfiyeleri Vakıflar 
Genel Müdürlüğü arşivinde 
bulunan 6000 vakıftan, vak-
fiyeleri incelenen örnek 300 
vakfın hizmet alanlarının tas-
nifinde dinî hizmetlere (mün-
hasıran cami, mescit, tekke, 
zâviye) tahsis edilen vakıf sayı-
sı 93’tür.1 Diğerleri, sosyal ala-
na, eğitime ve bayındırlık hiz-
metlerine yönelmiş vakıflardır.

İslâm ülkelerinde hayatın 
bütün alanlarını kapsayacak 
ve halkın her türlü ihtiyacını 
imkân dâhilinde karşılayacak, 
değişik karakterlerde kurulmuş 
vakıfları şu şekilde sınıflandır-
mamız mümkün olabilir:

Münhasıran dinî hizmetle-
rin yerine getirilmesi için ku-
rulan vakıflar: Cami, mescid, 
namaz-gâh, muvakkithâne, 
Kur’ân-ı Kerîm’in yazdırılma-
sı, ciltletilmesi, cami ve mescitler için mum, kandil 
yaptırılması ve yaktırılması... Eğitim ve kültür hiz-
metlerinin yapılması için kurulan vakıflar: Mektep ve 
medreseler, kütüphâne, Dârü’l-hadis, Dârü’l-kurrâ, 
Dârü’l-mesnevî... Askerlik ve Tâlim (spor) hizmet-
leri için kurulmuş vakıflar: Kale, kışlalar, tophâneler, 
istihkâm, donanma, top, gemi yapımına, sınır kalele-
rini bekleyenlere yardım vakıfları, halkı askerlik eğiti-
mine hazırlamaya dönük spor vakıfları, spor meydan-
ları ve tesisleri kurulması, yüzücülüğü, koşuculuğu, 

ok ve cirit atmayı, biniciliği 
teşvik vakıfları, pehlivan tek-
keleri... Sosyal amaçlı, sağlık 
ve bayındırlık hizmetleri için 
kurulmuş vakıflar: İmâretler, 
Dârü’l-acezeler, hanlar, ker-
vansaraylar, Dârü’ş-şifâlar, çar-
şılar, bedestenler, deniz feneri, 
yol, kaldırım, köprü, çeşme, 
şadırvan, su yolları, su kemer-
leri, hamamlar…2

Bunlardan başka, öksüz 
kızlara çeyiz verilmesi, köle ve 
câriyelerin âzâd edilmesi, âzâd 
edilenlere yardım edilmesi, 
borçlu olarak hapis olanların 
borçlarının ödenmesi, müf-
lis tüccarlara yardım edilme-
si, yetimler-dul kadınlar ve 
muhtaçlara yardım edilmesi, 
okul öğrencilerine gıda, el-
bise, öğretim malzemeleri ve 
gezinti gideri tahsisi, yoksul 
ve kimsesizlerin cenazelerinin 
kaldırılması, fukaraya odun-
kömür alınması, bayramlarda 
çocukların ve yoksulların se-
vindirilmesi, ihtiyarlara elbise 
verilmesi... gibi sayılması uzun 
sürecek pek çok sosyal yar-
dımlaşma vakıfları da mevcut-

tur.3 Görüldüğü gibi, vakıflar tarihimizde sadece dinî 
alan ve kurumlarla sınırlı kalmamış, sosyal, kültürel 
ve ekonomik mahiyet arzeden birçok kamu hizmetle-
rinin görülmesini sağlayan bir sosyal kurum hüviye-
tini kazanmış ve tarih boyunca bu özelliğini benzeri 
görülmemiş bir titizlikle ve kesintisiz sürdürmüştür.

Sosyal yardım hizmetlerinin yanısıra, toplumsal 
dayanışmayı temine ve güçlendirmeye yönelik va-
kıflar da vardır. Meselâ; bir sanat kolundaki kişileri 
biraraya getirip kaynaşmalarını sağlamak amacıyla 

Vakıfların hicretin ilk asırla-
rından itibaren İslâm toplumları-
nın sosyal, kültürel, iktisadî hatta 
siyasî hayatında çok önemli bir yer 
işgal ettiği bilinen bir husustur. 
Bilhassa Selçuklu ve Osmanlılar-
da olağanüstü bir işleve kavuşan 
vakıflar, hayatın bütün alanlarıyla 
ilgili hizmetler yapmışlardır. 

Konya-İnce Minareli Medrese 1264
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mesîre yerlerinde ziyâfet düzenlemek, usta ve kalfa-
ların peştamal kuşanma törenlerini yapmak, esnaf ve 
zenaatkârlar arasında yardımlaşma, bayramlarda top 
atılması, halkın, çocukların eğlendirilmesi ve gezdiril-
mesi, düğün ziyâfetleri için mutfak eşyası sağlanması, 
halkın deniz kenarlarında dinlenmesi için mesîre yer-
leri hazırlanması, çamaşırhane tesîsi, köy ve mahalle 
sandıklarına yardımda bulunulması gibi amaçlara dö-
nük vakıflar sayılabilir.4

Aynı zamanda vakıflar, akrabalığa, bölgelere, mes-
leklere, din veya lisan farklılıklarına bağlı olarak olu-
şan sosyal sınıflar arasında uyum, barış ve hoşgörüyü 
sağlamak için de işlev görmüşlerdir. Ayrıca, mahalle, 
kasaba veya şehir sâkinlerinin yararlanmaları için va-
kıflar kurulduğu gibi Osmanlılarda köy ve mahalleye 
ait avârız vergilerinin ödenmesi için kurulmuş birçok 
vakfın varlığı da bilinmektedir. Bu dar çerçeveyi aşa-
rak, hayat şartları bakımından insanlar arasında mev-
cut farkları mümkün olduğunca azaltmayı, zenginle 
fakir arasında nisbî bir eşitlik kurmayı hedef alan va-
kıfların sayısı da oldukça kabarıktır.5

Bu kurumların sosyal ve psikolojik bakımdan 
en büyük etkisi, sosyal dayanışmayı ve bütünleşme-
yi güçlendirmesidir. Belki de bu sistem bazılarının 
dediği gibi servet birikimini ve dolayısıyla kapitalist 
gelişmeyi engellemiş, insanları kapitalist gelişmenin 
bütün dehşetlerinden uzak yaşatmayı mümkün kıl-
mıştır.6 Çünkü toplum içinde gelir dağılımı eşitsiz-
liğinden doğacak sosyal patlamaların önlenmesi ve 
uygulandığı toplumlarda sınıf farkının oluşmaması 
yönleriyle, kitlelerin gruplaşarak toplum hayatını 
sarsan olumsuz davranışlarını önlemiş; sosyal adâlet 
ve hizmet dağılımında büyük görevler yerine getir-
mişlerdir. Bu hizmetleri sadece ahlâkî ve insanî bir 
görev anlayışıyla yaparak kişisel servetleri kamu 
hizmetine sunmuşlardır. Geliştirilen bu vakıf siste-
minin bir sonucu olarak bizim toplumumuzda sınıf 
farkı oluşmamıştır. İşte vakıflar, bu ahlâkî ve insanî 
sorumluluğun yerine getirilmesinde kişilere yar-
dımcı ve yararlı olabilecek kurumların en elverişlisi 
ve sağlamıdır.7 Vakfın, aynı zamanda sosyal sistem 
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içinde, çeşitli sosyal sınıfların kaynaşma ve bütünleş-
mesinde rol oynadığı da bir gerçektir. Daha XI. yüz-
yıldan itibaren bölükler, oymaklar ve boylar halin-
de Anadolu’ya gelen ve daha sonra boğazları aşarak 
Rumeli’ye geçen Türklerin, belli bölgelere yerleşerek, 
eski köy ve kasabaları Türkleştirmeleri, ayrıca yeni 
yerleşim yerleri kurmaları, böylece de aynı bölgeye 
yerleşen insanları, yeni bir tabiî çevre içinde birbi-
riyle kaynaştırıp bütünleştirmeleri vakıflar sayesinde 
gerçekleştirilebilmiştir.8 Bu topluluklarda aynı dav-
ranış normlarını benimseyen ortak kültürel kimliğin 
oluşması da büyük oranda sağlanmış, hatta buralara 
yerleştirilen gayri müslimlerle de birlikte yaşamak, 
vakıfların ayrımsız, insanî, hayrî, bütünleştirici hiz-
metleriyle mümkün olabilmiştir.

Sosyal hizmetler bakımından en dikkat çekici va-
kıf kurumlarından biri de yüzyıllar boyu talebelere, 
yoksullara ve yolculara önemli hizmetler vermiş olan 
imâretlerdir. Genel bir ifade ile imâret siteleri (bir 
sosyal merkez, bir mimarlık kompleksi olan külliye); 
cami, medrese (üniversite), bîmarhâne (hastane), aşe-
vi, kervansaray, arasta (kapalı çarşı), muvakkithâne, 
mektep, kütüphane, han, hamam gibi bir mahalle veya 
semt için ihtiyaç olan ve bugünün sosyal devlet anla-
yışına göre devlet tarafından yapılması gerekli sosyal 
yapılardan oluşmaktadır.9 Bu sayılanlar her imârette 
bulunmasa da büyük şehirlerde hepsinin bir araya 
geldiği görülmektedir. “İmârethâne” de denilen aşev-
lerinde imârete bağlı görevlilere, talebelere, dışardan 
gelen yolculara, fakirlere (günde iki defa) yemek çı-
kardı. Öyle ki “XVIII. yüzyılda sadece İstanbul’da otuz 

binden fazla insan, yemeklerini bu imâretlerde yiyor-
lardı.”10 Bu tesisler bu hizmetleri yanında aynı zaman-
da şehirlerin kurulması, gelişmesi ve imarına da yar-
dımcı oluyorlardı.

Şehircilik ve belediye hizmetlerinin de tamamen 
vakıf sistemine dayandığı anlaşılmaktadır. Hatta bu 
nedenle, Osmanlı toplumunda vakıf kurumunun dinî 
olmaktan çok, beledî, seküler ve sosyal bir kurum 
olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağı bile 
söylenebilir. Şüphesiz bu durum, İslâm’da dinî olanla 
dünyevî olanın içiçe olmasından, daha doğrusu böy-
le bir ayrımın bulunmamasından ileri gelmektedir. 
Şehirlerimiz 1856 yılına kadar belediye teşkilatından 
mahrumdu. Vakfiyeler incelendiğinde, bu tarihten 

Bugün ideal toplum denince hiç
kimsenin aç ve açıkta kalmadığı bir 

toplum anlaşılmaktadır. Dünyanın en 
zengin ülkeleri bile kendi insanlarını 
henüz böyle bir sosyal güvenlik içine 

alamamışlardır.

Üsküdar Ayazma Camii üzerindeki kuş evi
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önce, su, ulaşım, aydınlatma, temizlik, asayiş gibi be-
lediye hizmetlerinin hep vakıflar tarafından gerçekleş-
tirildiği görülür. Bu tür vakıflar arasında, su kanalları, 
sebiller, çeşmeler, kuyular, yol, kaldırım, köprü, kuyu, 
deniz feneri, yüksek dağlar ve geçitlerde sığınak-
lar inşâsı ve bunların tamiri amacına dönük vakıflar 
büyük yekûn tutmaktadır. Yine, fakirlerin bedava yı-
kanabildikleri hamamların varlığı da bilinmektedir. 
Sokakların aydınlatılması, temizlenmesi, şehirlerin 
muhtelif yerlerinde bahçeler açılması, güzel köşeler 
tanzimi suretiyle şehirlerin güzelleştirilmelerini amaç 
edinen vakıflar da vardır.

Diğer bir sosyal-sağlık hizmetleri bakımından, hiç-
bir din, ırk ve sınıf farkı gözetilmeksizin bütün insan-
lığa açık, onların bedensel ve ruhsal hastalıklarını te-
davi amacıyla kurulmuş vakıf hastaneler, dârü’ş-şifâlar 
da çok önemli bir yer tutar. Tarihte haklı bir şöhrete 
kavuşan bu vakıf kurumları, diğer bir çokları gibi ayrı 
bir araştırmanın konusu olacak kadar geniş ve önemli 
bir konudur. Hastaneler ile ilgili vakfiyelerin ayrıntılı 
yönetim ilkeleri, insana verilen değer, çağlarını aşan 
tedavi yöntemleri bugün de ibret ve örnek alınacak 
yüksek seviyededir.

Bugün ideal toplum denince hiç kimsenin aç ve 
açıkta kalmadığı bir toplum anlaşılmaktadır. Dünya-
nın en zengin ülkeleri bile kendi insanlarını henüz 
böyle bir sosyal güvenlik içine alamamışlardır. Üstelik 
zamanımızın sosyal devlet anlayışı, insanî olmaktan 
daha çok ekonomik ve sosyal motiflere dayanmak-
tadır. Buralarda insanların sosyal güvenlikleri için 
alınan tedbirler “mukaveleci cemiyet” modelinin bir 
uygulamasıdır: Vatandaşlar devlete vergi verirler, dev-
let bunun karşılığında onlara sosyal güvenlik sağlar. 

Bu aslında devlet açısından da bir çeşit siyasî güvenlik 
demektir. Çünkü güvensiz toplumlarda her an sos-
yal patlama ihtimali vardır. Bu toplumlarda devletin 
söz konusu güvenlik tedbirleri dışında, bilhassa özel 
teşebbüsle meydana getirilen vakıflar ise, hayır anla-
yışı ve hizmetinden daha çok, vergi külfetini azaltma 
ve sosyal itibar kazanma gibi maksatlar taşımaktadır. 
İslâm vakıflarının bunlardan en büyük farkı, yapılan 
işin insanların samimi inançlarından kaynaklanmış 
olması,11 hiçbir dünyevî menfaat beklentisi olmaksı-
zın bizâtihî hayra yönelme söz konusu olmasıdır. O 
halde, sosyal politikalarımızın mânevî temellere ih-
tiyacı vardır. Bu, nisbeten vakıflara, kuruluş ve tarih-
teki işlevine uygun ruh ve şahsiyet kazandırılması ve 
vakfın temelini oluşturan insanların ruhundaki iyilik 
temâyüllerinin canlandırılması ile sağlanabilir.

Bütün kurumlar değişen zaman ve şartlar içinde, 
yeni duruma uygun olarak adaptasyon sürecinden 
geçmek zorundadır; yoksa işlevlerini kaybeder, var-
lıklarını sürdüremezler. Diğer kurumlar gibi, vakıflar 
da bu süreçten geçerek, bazı yapısal değişikliklere uğ-
rarsa ayakta kalabilirler. Vakıfların kuruluşundan bu 
yana geçen yüzyıllar, toplumların içine girdiği sana-
yileşme, şehirleşme, modernleşme hareketlerinin yol 
açtığı, daha önceki zamanlarla kıyaslanması mümkün 
olmayan değişme ve gelişmeler dikkate alındığında, 
bu kurumun ne kadar büyük yapısal değişiklikler ve 
adaptasyonlar geçirmesi gerektiği daha iyi anlaşıla-
caktır.12 Ancak böylelikle vakıflar, tarihteki rolüne 
uygun aynı ruh ve mânayı da kaybetmeden yeniden 
yapılanmalarıyla çağdaş topluma ve sorunlarına hiz-
metler sunan kurumlar haline gelebileceklerdir.
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Vakfiyesinden... Vakfedilen bahçedeki armut ve 
elma ağaçlarından fakirler yiyecek, birer destemal 
miktarı götürmelerine müsaade edilecektir. Doğancı-
yeri bahçesinin mahsulünden ise zengin fakir herkes 
faydalanacaktır.

Vakfın Adı: Mehmed Ağa Bin Hüseyin Nasrullah 
Kurulduğu Yer: Bursa / İznik 
Kuruluş Tarihi: 1003 H. (1594 M.) 
Akar ve Hayratın Bulunduğu Yer: İznik

Bursa ve İznik’te bağ ve bahçeleri bulunan Mehmet 
Ağa, hayatı boyunca bakıp yetiştirdiği ağaçlarının mey-
velerini zengin fakir demeden dağıtmış, ikram etmiş, 
yedirmiş. Hata insanların birer destemal (başörtüsü 
olarak kullanılan büyükçe bez ölçüsü) miktarı istedik-
leri meyvelerden ailelerine ve evlerine de götürmelerine 
müsaade edilmiştir. Hüseyin Nasrullah oğlu Mehmed 
Ağa 1594 yılında kendi adına bir vakıf kurarak İznik’te 
bulunan bağ ve bahçeleri bu vakfa akar (gelir getiren 

mülk) olarak bırakmıştır. Böylece kendi elleriyle dağıt-
tığı meyvelerin, kendi vefatından sonra, yok olmasının 
önüne geçmek istemiştir. İstemiş ki, yine meyvelerin 
olgunlaştığı mevsimlerde bahçeleri şenlensin, mahsul 
devam ettiği müddetçe zengin fakir herkese dağıtılsın, 
yedirilsin. Çünkü bu ağaçlar ürün verdikçe onu diken, 
yetiştiren insana sevap yazılır. Hz. Muhammed (s.a.v.) 
“Eğer Müslüman bir kimse ağaç diker de, ondan bir 
insan veya hayvan yahut kuş yerse, bu mutlaka onun 
için kıyamet gününe kadar bir sadaka olur” diye müjde 
vermiştir. “Biriniz elinizde bir fidan bulunduğu halde 
kıyamet kopar da, henüz kopmadan o fidanı dikebilir-
se hemen diksin” diye buyuran Peygamber Efendimiz 
İslam’ın ağaçlandırmaya verdiği önemi göstermiştir. 
Büyüklerimiz sevap niyetiyle ağaçlar dikmiş bizlere 
yemyeşil diyarlar, topraklar bırakmıştır.

* Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 
aynı isimli kitaptan alınmıştır. (s.251, Ankara 2012)
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Dr. Nazif ÖZTÜRK
Araştırmacı /Yazar

OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E
ANADOLU’DA VAKIF GELENEĞİ

Vakıf müessesesi, tarihî derinliği, hukukî kar-
maşıklığı, gerçekleştirdiği sosyal hizmetleri, 
Şark ve İslâm Medeniyetinin gelişmesine 

yaptığı katkılarıyla hayatın her alanında varlığı 
hissedilen bir sosyal siyaset kurumudur.

Rızaya dayalı olarak servetin hizmete dönüş-
türülmesi için, çağlar boyunca insanlığın bulabildiği 
en emin ve insan psikolojisine en uygun metot vakıf 
sistemidir. Bu sayede, insan şahsiyetinin korunması 
için sosyal yardım müesseseleştirilmiş; vakfedilen mala 
süreklilik kavramı ve hukukî statü kazandırılmıştır.

I. OSMANLI DÖNEMİNDE
ANADOLU’DA VAKIFLAR

1.Vakıflar Bir Medeniyet Projesidir

a) Vakıflar İstikrarlı ve Medenî
Toplumlarda Gelişir
Vakıfların kemiyet ve keyfiyet olarak yükselişi ve 

gerilemesi; kurulduğu dönemin ve içinde bulunduğu 
çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik seviyesi ile 
doğru orantılıdır.

“İnsan çevresinde olup biten her şeyden mesuldür. 
Toplumsal sorumluluk almak insanî bir erdemdir. 

Mülk Allah’ındır; elde edilen servette insanlar başta 
olmak üzere bütün canlıların hakkı vardır. Başlangıcı 
olan her şeyin sonu da bulunmaktadır. Dünya hayatı 
geçici bir gölgedir. Orada oturan kimse gitmek üzere 
olan misafir gibidir. Ezelî ve bâkî olan ancak yerlerin 
ve göklerin sahibi, insin ve cinnin Rabbi olan Allah’tır.” 
ilkelerini idrak eden, yönetenler ile yönetilenlerin 
uyum içerisinde yaşadığı; sevgileri kinlerinden, 
merhametleri öfke ve gazaplarından üstün olan 
bireylerin yaşadığı toplumlarda ve dönemlerde vakıflar 
yükselen bir değer olmuştur. Anadolu toprakları 
üzerinde Selçuklular’ın yıldızının parladığı yıllar ve 
Osmanlılar’ın yükselme dönemleri söylediğimiz bu 
hususlara birer misaldir.

Toplumun fikren ve ahlâken sükût ettiği; idarenin, 
yönetilenlerin iradeleri dışında iç ve dış güçler 
tarafından oluşturulduğu olağan dışı dönemlerde, pek 
çok estetik ve mânevî değerlerle birlikte vakıflarda da 
bir çöküş dönemi yaşanmıştır. Bu çöküş döneminin 
nirengi noktasını, kendi tabiî seyri içerisinde oluşması 
gereken devletin idarî sistemine, demokrasi ve hukuk 
dışı müdahalelerin yapıldığı yıllar teşkil etmektedir. 
Tanzimat ve Islahat Fermanı, I. ve II. Meşrutiyetin 
ilânı, Tek parti dönemi ve askerî müdahale zamanları, 
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Anadolu’da vakıfların tahribine yönelik çabaların 
yoğunlaştığı yıllar olmuştur.

b) İnsanları Vakıf Kurmaya
Sevkeden Sebep ve Sâikler
İnsanları vakıf kurmaya sevk eden sebep ve 

sâiklerden birçoğunu, vakfiyelerin başlangıç kısım-
larında yer alan ifadelerde bulmak mümkündür. Bu 
hususa vakfiyelerden birkaç örnek vermek gerekirse, 
şu ifadelerle karşılaşılmaktır.

Edirne Selimiye Külliyesi’ne ait Padişah II. Selim 
(1566-1574)’in vakfiyesi şöyle başlamaktadır:

“Hamd Allah’a ki, O’nun güç ve kudreti karşısında 
akıllar ve anlayışlar durup kalır. O’nun 
melekûtunu müşahedede büyük sultanların 
idrakleri hayrete düşer. Ebedîlik ancak O’nun 
izzet ve şanına mahsustur...Ölüm herkesi 
yakalar. Servet kimseyi toprağa girmekten 
kurtaramaz... Ölümden ne peygamber (a.s.), 
ne sultan, ne vezir, ne emir, ne hâkim, ne de 
Süleyman (Kanûnî) ve oğlu Selim kurtulur..”

(…)

“Bu aldatıcı dünyanın mal, mülk ve itibarı 
kararsız, taht ve tacı emanettir. Allah’tan başka 

her şey yok olacaktır... Dünya bir kimse için devam 
edip kalacak olsaydı, Allah’ın Resûlü onda ebedî 
kalırdı...Her olgun olan kimsenin yaşlanmadan 
önce, gücünün yettiği vakitte hayır ve iyilik 
yaparak âhiret hayatını düşünmesi gerekir. Vakıf, 
hayır ve sadaka türlerinin en mükemmeli ve bâkî 
kalacak iyiliklerin en güzelidir”.

İnsan bu dünyada ne kadar çok servet ve imkânlara 
sahip olursa olsun, ömür denen şey, bir gün gelecek 
bitecektir. Oysa insan daha uzun süre yaşamak,1 bu 
dünyada çevresine karşı saygı ile anılacak bir mevkie 
ulaşmak,2 ölümünden sonra da Allah’ın rızasını 
kazanmış bir kul olarak anılmak istemektedir.3

İnsanları vakıf yapmaya yönelten bu sebep ve 
sâiklerin yanında; İslâm toplumlarında meydana 
gelen siyasî ve sosyal değişmeleri, servetin teşhiri 
ve transferine yönelik psikolojik arzuları, sosyo-
ekonomik ihtiyaçları, toplumun ahlâkî, zihnî ve 
kültürel yapısını, elde edilen servetin müsâdere4 veya 
miras yoluyla bölünüp parçalanmadan, emin bir 
şekilde gelecek kuşaklara intikal ettirme düşüncesi,5 
devletin güç ve kudretinin sergilenmesi ve tebaanın 
nabzının tutulması ve daha bunlara benzer pek çok 
faktörleri saymak mümkündür.

Vakıfların kemiyet ve keyfiyet olarak yükselişi ve gerilemesi; kuruldu-
ğu dönemin ve içinde bulunduğu çevrenin sosyal, kültürel ve ekonomik 
seviyesi ile doğru orantılıdır. Toplumun fikren ve ahlâken sükût ettiği 
olağan dışı dönemlerde, pek çok estetik ve mânevî değerlerle birlikte 

vakıflarda da bir çöküş dönemi yaşanmıştır.
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2. Vakıf Bir Sosyal Siyaset Kurumudur

a) Vakıflar İçtimaî Kuruluşlardır
ve Meşruiyet Sebebidir
İnsanoğlunun görevi; dünya medeniyetinin muhtelif 

sınıfları arasında, sosyal bağları kuvvetlendirmek; refah 
ve saâdetin sebeplerini bulup onu ilân ve neşretmektir. 
Bu mânada yapılacak çalışma ve gösterilecek 
gayretlerden, en ziyade zayıflar istifade edeceklerinden, 
sosyal yardımlaşma uygulamalarının bu kesimin lehine 
tefsir edilmesi gerekmektedir. Cemiyetlerin gelişme ve 
tekâmülünü sağlarken, hem mübâdele esasını, hem de 
yardımlaşma ve hayır kurallarının birlikte tanzim ve 
tertip edilmesi lâzımdır.6

Osmanlı toplum geleneğine göre, imkânı olan 
herkes bir hayır eseri yaptırır, buna gücü yetmeyenler 
bir mektep veya camii tamir ettirir, bunu da 
yapamayanlar hiç değilse bir çeşme yaptırırdı. 
Toplumsal sorumluluk çok güçlüydü. Sahip olduğu 
maddî imkân ölçüsünde bir hayır eseri yaptırmayana, 
toplum iyi gözle bakmazdı. Esasen böyleleri pek de 
çıkmazdı.7 Hükümdarların büyük vakıflar kurması, 
ortaçağ sonlarında Anadolu’daki pek çok beylikte 
egemenliğin meşrulaştırılmasının gereklerinden biri 
kabul edilmiş; bu gelenek XV. ve XVI. yüzyıllarda 
Osmanlı hükümdarları tarafından gittikçe daha büyük 
ölçeklerde sürdürülmüştür.8 Sadece hükümdarlar 
birden çok minaresi olan cami yaptırabilirdi. Büyük 
yapı yaptıranların kararlarında sadece dinî, estetik 
ve malî koşullar değil, politika da belirleyici bir rol 
oynuyordu. Yapılar, en önce bir hükümdarın kendi 
vatandaşlarının gözünde meşruluklarına hizmet 
ederdi. Hiç şüphesiz Osmanlı halife-sultanlarının 
vakıf yoluyla Mekke ve Medine’de yaptırdıkları hayrî 
ve dinî hizmetler, başka ülkelerin müslüman halkının 
da, bu meşruiyeti tanımasını sağlıyordu.9

b) Kemmiyet Olarak Osmanlı Dönemi Vakıfları
Osmanlı Dönemi’nde kurulan vakıfların merkez 

tescil kütüklerine kaydedilen vakfiyeleri, büyük 
oranda Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 
muhafaza edilmektedir. Türk Medenî Kanunu’nun 

kabul tarihi olan 1926’dan önce eski hukukumuza 
göre kurulmuş bulunan mazbut ve mülhak vakıflara 
ait bu arşivdeki vakfiyelerin toplam sayısı 29.000 
civarındadır. Topkapı Sarayı, İslâm Eserleri Müzesi, 
Osmanlı Arşivi, Süleymaniye ve buraya bağlı altı 
kütüphane, İstanbul Müftülüğü Şer’iyye Sicilleri, 
Türk Tarih Kurumu, Konya Bölge Yazma Eserler 
Kütüphanesi’nde bulunan 15.337 adet vakfiyeyi de 
eklediğimizde envanteri yapılmış toplam vakfiye 
sayısı 45.000’ne yaklaşmaktadır. Bu vakfiyelerin 
50’si Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde 4’ü de 
diğer arşivlerde olmak üzere 54 adedi Selçuklular 
döneminden intikal etmiştir.10 Ancak bu rakamlar, 
o dönemlerde kurulan vakıfların toplam sayısını 
göstermekten uzaktır.11 Esasen ülkemizde bu amaçla 
henüz detaylı bir araştırma yapılmış değildir; yine 
de yöreler ve asırlar itibariyle bazı rakamlar vermek 
mümkündür. Elimizde bulunan bu verilere göre, 
1519-1596 yılları arasında İstanbul’da 2860,12 1718-
1800 yılları arasında Halep’te 48513 vakıf kurulmuştur.

Diğer taraftan vakıf kayıtları üzerinde yapılan 
fihrist çalışmaları ve yayımlanan üç ayrı doktora tezine 
göre, Osmanlı ülkesinde XVI. yüzyılda 776,14 XVII. 
yüzyılda 1663,15 XVIII. yüzyılda 6000,16 XIX yüzyılda 
900017 vakıf kurulduğu anlaşılmaktadır. Fakat hemen 
belirtelim ki gerek Vakıflar İdaresi Arşivi’nde bulunan 
vakfiyeler hakkında ve gerekse asırlar itibariyle kurulan 
vakıflar hakkında verilen rakamlar kesin değildir. Bizim 
tahminlerimize göre, Osmanlı döneminde kurulan 
vakıfların sayısı 50.000’in üzerindedir.18

Diğer taraftan 995/1586 tarihinde Harameyn 
Evkâf Nezâreti19’nin; 1188/1774 tarihinde Hamidiye, 
arkasından Lâleli ve Hamidiye,20 1242/1826 tarihinde 
Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti21’nin kurulmasına kadar, 
vakıflar için merkezî bir tescil sistemi yoktu. Bu 
bakımdan merkezî tescil sisteminin bulunmadığı 
dönemlere ait bütün şer’iyye sicilleri, tahrir defterleri 
ve maliyeden müdevver hazine evrakı eksiksiz olarak 
tetkik edilmeden, Osmanlı döneminde kurulan 
vakıfların gerçek sayısını vermek mümkün değildir.
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3. İskân ve İstikrar Unsuru Olarak Vakıflar

Türklere Anadolu’nun kapısını açan 1071 
Malazgirt Zaferi’nden hemen sonra bu topraklar 
üzerinde vakıflar tarafından gerçekleştirilen zâviyeler, 
imâretler, sebiller, çeşmeler, hamamlar, hanlar, camiler, 
mescitler, mektepler, medreseler, dârü’ş-şifalar ve bu 
yapılar topluluğunun tamamından oluşan külliyeler 
tesis edilmiş, bu yapılar bütünlüğü sayesinde çevrenin 
fizikî ve sosyal altyapısı tamamlanmıştır. Yaşanabilir 
ortamların hazırlanmasından sonra, boylar, kabileler 
ve obalar halinde Orta Asya içlerinden batıya doğru 
akınlar düzenleyen atalarımız, toprağa iskân edilmiş 
ve yerleşik bir düzen kurmaları sağlanmıştır.22

4. İktisadî , İçtimaî ve Kültürel Açıdan Vakıflar

a) İktisadî ve Ticarî Açıdan Vakıflar
Vakıf sektörü, meydana getirdiği sistem ve göster-

diği ekonomik faaliyetler itibariyle, gelir sağlayan 
ve elde ettiği bu gelirlerle toplum ve devlet yararına, 

çok çeşitli konularda hizmet üreten, kendi kendine 
yeterli bir yapıya sahiptir. Bu bakımdan vakıflar iki 
cepheli kuruluşlardır. Vakıfların tesisinde esas amaç 
hizmet olmakla birlikte, sistemin hukukî yapısı ve 
sosyal tesisleri tamamlandıktan sonra ilk yapılan şey, 
üretim yapmak ve gelir temin etmektir. XIX. yüzyılda 
kurulan merkezî vakıf yönetiminin gelir kalemleri; 
kura’ ve mezâri’ a’şârı, ferağ ve intikâl harçları, 
muaccelât ve mukataât bedelleri, icâre-i vâhideli 
müsakkafât ve müstegallât kiraları, çiftlikler, orman 
ve zeytinlik işletmeleri, sanayî kuruluş kârları, nukûd 
ve bankacılık çalışmaları gibi, ziraî, ticarî ve sinaî 
işletmelere dayanmaktadır.

Değişik dönemlerde vakıflar üzerinde yapılan 
araştırmalar, Türk iktisadî hayatının ortalama %16’sına 
vakıfların hâkim olduğunu göstermektedir. Ö. Lütfi 
Barkan’ın Anadolu Eyaleti’nin 1530-1540 tarihleri 
arasındaki tahrirleri üzerinde yaptığı araştırmalar, bu 
eyaletten sağlanan yıllık gelirin %17’sinin vakıfların 
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elinde olduğunu ortaya koymuştur.23 Aynı dönemde, 
genel bütçenin Rum Vilâyeti’nde %15,70’i, Halep ve 
Şam Eyaleti’nde %14’ü, Zülkadiriye’de %5’i, Rumeli’de 
%5,4’nün vakıflara ayrıldığı bilinmektedir.24

Son dönemlerde konu ile ilgili yapılan doktora 
tezlerinde elde edilen bulguların, genele uygulanması 
suretiyle varılan sonuçlara göre; Osmanlı ekonomisinin 
XVII. yüzyılda % 15,97’sinin25, XVIII. yüzyılda % 
26,80’inin,26 XIX. yüzyılda ise % 15,77’sinin27 vakıfların 
elinde olduğu anlaşılmaktadır.

Vakıflar iktisadî hayatın canlı tutulması için, 
ulaşım sisteminin emniyet altına alınmasında aktif 
rol almışlardır.28 Bu amaçla nehirler üzerine köprüler 
kurdurmuşlar, her 30-40 km. mesafede hanlar ve 
kervansaraylar yaptırmışlardır.29 Buralarda hizmetin 
sürekliliğini sağlamak üzere gerekli tedbirleri almışlar, 
kervansaraylarda konaklayan misafir ve hayvanların 
iaşe ve ibatesini vakıf gelirlerinden üç gün süre ile 
karşılıksız sağlamışlar, yolculardan hastalananları 
tedavi ettirmişlerdir.30 Yol güzergâhlarında inşa edilen 
bu kervansarayların yanında, şehir merkezlerinde 
bulunan ve bir bakıma borsa gibi faaliyet gösteren,31 

diğer ülke ve şehirlerden gelen malların pazarlandığı 
hanlar da vakıflara bağlı olarak çalışıyordu.32 Ayrıca 
şehre inen malların tüketiciye ulaştırılmasını sağlayan 
büyüklü küçüklü iş yerleri, çarşılar, lokantalar vs. çoğu 
zaman bir vakıf eliyle inşa edilen ticarî yapılardı.

b) İçtimaî ve Siyasî Açıdan Vakıflar
Bir toplumun içtimaî bünye itibariyle sağlamlığı, 

o toplumda tabakalaşmanın üst kesiminde yer 
alanların iyi yönlendirilmesine ve alt kesiminde 
yer alanların da iyi gözetilmesine bağlıdır. Vakıflar 
yöneticiye bu imkânı sağlayacak yapıdadır. Vakıfların 
bu özelliğinden yararlanan Osmanlılar’da devlet, yapı 

itibariyle babadan oğula geçen bir saltanat sistemiyle 
idare ediliyordu. Tek insan yönetimine dayanan bu 
idarî yapıya karşılık; başta padişah, kadın sultan 
ve paşalar olmak üzere her kademedeki yöneticiler 
toplum yararına kurdukları vakıflarla devlet-vatandaş 
irtibatını temin ederek, geniş kitlelerin yönetime 
bağlılıklarını sağlamayı başarmışlardır.33

Osmanlı yönetim anlayışına göre devletin görevi, 
adâleti sağlamak, tebaanın can ve mal emniyetini 
temin etmek ve insanlara dilediği gibi inanma ve 
kendini geliştirme fırsatı vermekten ibaretti. Bunların 
dışında kalan ve bir ülkenin gelişmişlik ve refah 
düzeyini gösteren eğitim, kültür, bayındırlık, sağlık 
ve sosyal yardım hizmetlerini yerine getirmek görevi, 
sivil toplum kuruluşlarına bırakılmıştı. Sivil inisiyatifler 
tarafından gerçekleştirilen, mektep, medrese, dergâh 
ve kütüphane gibi eğitim ve ilim müesseseleri; cami, 
mescid, namazgâh gibi dinî müesseseler; hastane, 
erâmilhane (kadın barınma ve sığınma evi), tabhane, 
misafirhane, imâret ve kabristan gibi sosyal ve beledî 
müesseseler; yol, su, köprü, kaldırım, çeşme ve sebil 
gibi bayındırlık ve kültürel müesseseler, tarih boyunca 
vakıflar tarafından kurulmuşlar ve idare edilmişlerdir.

c) Eğitim ve Kültürel Açıdan Vakıflar
Osmanlı döneminde 5-6 yaşındaki çocukların 

devam ettiği sıbyan mektepleri, mahallelerden köylere 
kadar ülkenin her tarafına yayılmıştı. Osmanlı sıbyan 
mekteplerinin sayısı konusunda elimizde sağlam 
istatistikler bulunmamakla beraber, Evliyâ Çelebi 
XVII. asırda sadece İstanbul’da 1993 sıbyan mektebi 
bulunduğunu kaydeder. XV ve XVI. asırlarda Rumeli 
eyaletinin merkez sancağında 60, Anadolu eyaletinde 154, 
nefîs-i Amasya’da 200, Erzurum’da 110 sıbyan mektebi 
bulunduğu bilinmektedir. Bunlara ilâveten XVII. asırda 
İznik’te 46, Sivas’ta 140 sıbyan mektebi mevcuttu.34 XVII. 

Bir toplumun içtimaî bünye itibariyle sağlamlığı, o toplumda 
tabakalaşmanın üst kesiminde yer alanların iyi yönlendirilmesine

ve alt kesiminde yer alanların da iyi gözetilmesine bağlıdır. Vakıflar 
yöneticiye bu imkânı sağlayacak yapıdadır.
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asırda Osmanlı ülkesini gezmiş bir Fransız seyyahı, her 
köyde okula rastlamış ve ilköğretimin Osmanlılar’da Batı 
memleketleriyle mukayese edilemeyecek kadar yoğun 
olduğunu hayretle görmüştür.35

Daha önceki İslâm devletlerinde olduğu gibi, 
Osmanlılar’da da orta ve yükseköğretim medreselerde 
yapılıyordu. Osmanlı dönemi medreselerinin sayısını 
bugün için kesin olarak söylemek güç olmakla birlikte 
Cahit Baltacı’ya göre, XV ve XVI. asırlarda hizmete 
sunulanların sayısı 500’e ulaşmaktadır. Hatta tapu 
ve evkaf kayıtları tetkik edildiğinde, Osmanlılar’dan 
önce yapılmış olup da bu devirde aynı maksatla 
kullanılanlarla birlikte bu rakamın 1000’e yaklaşacağı 
tahmin olunmaktadır.36 Yananlar ve yıkılanlar hariç 
son zamanlarda yalnız İstanbul’da 178 medrese, 193 
mektep, 147 kütüphane bulunuyordu. Anılan 178 
medresede 2300 oda, 63 dershane bulunduğunu 
istatistikler gösteriyor. 147 kütüphaneye toplam 
200.000’e yakın yazma kitaplar konularak öğrencilerin 
ve halkın istifadesine sunulmuştu.37

Osmanlı medreselerini eğitim seviyeleri bakı-
mından “umumî” ve “ihtisas” medreseleri olarak iki 
gruba ayırmak mümkündür. Osmanlı medreselerinde 
eğitim parasız ve yatılıydı.38 İmârette pişen yemekten 
öğrenci, öğretim elemanları ve çalışan personele, 

diğer misafirlerle birlikte iki öğün sıcak yemek 
veriliyordu.39 Genelde öğrencinin bursu orada çalışan 
idarî personelin aylığına denk, müderrisin maaşı ise 
bu miktarın yirmibeş katı idi40 ve her öğrenci yurtta 
tek odada kalıyordu.

Bilgi ağının gelişmesi ve genişlemesini sağlayan 
kütüphanelerin tamamı vakıftı. Bugün de kütüphanelerde 
bulunan yazma kitaplar, ücretleri vakıf gelirlerinden 
verilen kâtipler tarafından yazılıyordu. Elmalılı M. 
Hamdi’nin verdiği bilgilere göre, 1914’de Osmanlı 
ülkesinde devlete ait tek kütüphane vardı. O da kapasite 
itibariyle İstanbul’da bulunan vakıf kütüphanelerinin 
en gerilerinde olan Veliyyü’ddîn Efendi ve Ragıp Paşa 
kütüphanelerinden birisine bile denk değildi.

5. Osmanlı Döneminde
Vakıf Çeşitleri ve Yönetimi

XIX. asrın ilk çeyreğine kadar ülkemizde 
işler vaziyette bulunan vakıfları üç ana grupta 
toplanmaktadır. Bunlar Osmanlılardan önceki İslâm 
devletlerinden intikal eden “evkaf-ı kadime”, mîri 
arazinin temliki suretiyle kurulan “evkaf-ı irsadiye” 
ve Tebaa-i Osmaniye’den hayırsever kimselerin sırf 
kendi mülklerinden ayırdıkları mallarla tesis ettikleri 
“evkaf-ı sahiha-i lâzime”dir.
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Bu vakıf türlerinden her biri müstakil vakfiyeleri, 
vakfiyeleri olmayanlar da eski teamüllere göre, ayrı 
hükmî şahsiyetler olarak faaliyet gösteriyorlardı. 
“Evkaf-ı kadime” ile “evkaf-ı irsadiye” nin bir 
bölümü haricinde kalan diğer vakıflar üzerinde 
hükümetlerin doğrudan bir müdahalesi olmuyordu. 
Kadı huzurunda yapılan murafaalı duruşma sonunda, 
şer’iyye sicillerine yapılan tescilin haricinde, ayrıca 
merkezî bir kayıt sistemi bulunmadığı için, “evkaf-ı 
lâzime-i sahiha”dan birçoğunun varlığından merkezî 
hükümet çoğu zaman haberdar bile olmuyordu.41 Bu 
vakıflar, vakıf kurucularının vakfiyelerde belirlediği 
esaslara, serbest ekonomi kurallarına ve yerinden 
yönetim esaslarına göre idare ediliyordu.

Genelde vakfın yöneticisi, hayatta olduğu sürece 
vâkıfın kendisi, ölümünden sonra da evlâd ve ahfâdı 
oluyordu. Kuşaktan kuşağa intikal eden bu yönetim 
biçimi, aile fertlerinin vakıf müessesesine bir aile 
işletmesi gibi bakmalarını sağlıyordu. İşler mesaî 
ve memur zihniyetinden ve her türlü bürokratik 
usullerden uzak, bugünkü ifadesiyle özel sektör 
anlayışıyla yürütülüyordu.42

Osmanlı devlet yönetiminde, devletin idarî, 
malî, siyasî ve kültürel müesseselerinde olduğu 
gibi; kuruluşundan itibaren vakıflar da doğrudan 
doğruya kadının gözetim ve denetimi altında 
bulunuyordu. Kadılar mütevellîlerin yönetimi 
üzerinde sürekli ve mutlak bir denetim icra ediyor, 
her an hesapların tetkikini isteyebiliyor; gelirin 
vâkıf tarafından öngörülmüş gayeye uygun olarak 

harcanıp harcanmadığını araştırabiliyordu. Kadıların 
yargı denetimi hakları saklı kalmak kaydıyla, zaman 
içerisinde vakıfların çeşitleri arttıkça; nezâret görevinin 
bazı kişi, kuruluş ve makamlara tevcihî uygulaması 
başlatıldı. Nezâret görevinin değişik makamlara 
tevcih edilmiş olması, vakıfların yönetiminde merkezî 
bir idareye geçiş ortamını hazırladı.43

II. CUMHURİYET DÖNEMİNDE VAKIFLAR

1. Hukukî Düzenleme ve Teşkilât
Ankara’da TBMM toplandıktan sonra, Anadolu’da 

yeni bir hükümet kurulması için derhal çalışmalar 
başlatılmış ve 2 Mayıs 1920’de “Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri’nin Sûret-i İntihâbına Dair Kanun” 
çıkartılmıştır.44 Bu kanunun 1. maddesinde 11 kişilik 
“İcra Vekilleri Heyeti”nin başında “Şer’iyye ve Evkaf 
Vekâleti”ne yer verilmiştir.

3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanun’un 
yürürlüğe girmesiyle Şer’iyye ve Evkaf Vekâleti; 
teşkilinden 3 yıl 10 ay sonra ortadan kaldırılmıştır.45 
Kanun’un vakıflarla ilgili 7. maddesi aynen şöyledir:

“Evkaf umûru milletin hakiki menâfi’ine muvâfık 
bir şekilde halledilmek üzere bir Müdüriyet-i Umûmiye 
şeklinde şimdilik Başvekâlet’e tevdi edilmiştir.”

Bu gelişmeler üzerine, bir asırdır kabinede 
bakanlık düzeyinde temsil edilen vakıf müessesesi, 
siyasî vasfı olan bir vekil yerine, memur olan bir Genel 
Müdür tarafından yönetilmek şartıyla Başbakanlık’a 
bağlı Umûm Müdürlük halinde bir teşkilât yapısına 
dönüştürülmüştür.

Ekim 1926’da yürürlüğe giren Medenî Kanun46, 
yeniden kurulacak vakıflar açısından eski hukukla 
ilişkiyi kesiyor ve bunlar için “vakıf ” değil, “tesis” 
terimini kullanıyordu. Buna karşılık eski hukukun 
yürürlükte olduğu dönemlerde kurulan vakıflar 
için, eskiden olduğu gibi yine “vakıf ” teriminin 
kullanılmaya devam edileceği, 864 sayılı Tatbikat 
Kanunu’47nun 8. maddesinde açıkça belirtiliyordu.

“Kanun-ı Medenî’nin mer’iyete vaz’ından mukaddem 

Cumhuriyet döneminde vakıflarla 
ilgili yapılan hukukî düzenlemeler; bu 
topraklar üzerinde 1000 yıllık fiilî uygu-
lamalar dikkate alınmadan, sadece batı-
nın değer yargıları ve bu konudaki mev-
zuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Bu 
sebeple ülkemizde vakıflar konusunda 
bir kavram kargaşası yaşanmaktadır.



vücuda getirilen evkaf hakkında ayrıca bir tatbikat 
kanunu neşrolunur. Kanun-ı Medenî’nin mer’iyete 
vaz’ından sonra vücuda getirilecek tesisler, Kanun-u 
Medenî ahkâmına tâbidir”.

Tatbikat Kanunu’nun bu âmir hükmü uyarınca 
1929 yılında İsveç’ten davet edilen H. Lemann’a bir 
taslak hazırlattırıldı. Uzun süre tartışıldıktan ve bütün 
deracâttan geçtikten sonra “Vakıflar Kanunu” adını 
taşıyan ve eski vakıflara ait uygulamaları düzenleyen 
bu Kanun 2762 sayı ile 5 Haziran 1935 tarihinde kabul 
edildi ve 1936 yılı başında yürürlüğe girdi.48

Vakıflar Kanunu ile eski vakıfların idare uzuvları, 
kontrol mercileri ve bunların vazifeleri, vakıfların 
hukukî ehliyetleri, malları ve vakfiye şartlarının 
değiştirilmesi, mütevellîlerin tayini ve vazifeleri, 
bunlara uygulanacak müeyyideler, icâreteynli ve 
mukataalı vakıf mallarının tasfiyesi, taviz bedellerinin 
tahsilinde takip edilecek usul ve esaslar, cemaat 
vakıfları ile esnaf vakıflarının idare tarzı, vakıf 
mallarında müruru zaman gibi hukukî esaslar 
düzenlenmiştir.

Yapılan bu hukukî düzenlemelerden sonra 
Cumhuriyet döneminde vakıflar, eski ve yeni vakıflar 
olarak ikiye ayrılmıştır.

Eski vakıflar arasında yer alan mazbut vakıflar 
doğrudan Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
temsil ve idare edilmekte, mülhak vakıflar ise 
mütevellîleri tarafından yönetilmekte, ancak Vakıflar 
Genel Müdürlüğü’nün murakabe ve kontrolünde 
bulunmaktadır. Seçilmiş yönetim kurulları tarafından 
idare edilen cemaat (azınlık) ve esnaf vakıfları mülhak 
vakıflar kategorisinden sayılmaktadır.

Cumhuriyet döneminde vakıflarla ilgili yapılan 
hukukî düzenlemeler; bu topraklar üzerinde 1000 
yıllık fiilî uygulamalar dikkate alınmadan, sadece 
batının değer yargıları ve bu konudaki mevzuatı esas 
alınarak hazırlanmıştır. Bu sebeple ülkemizde vakıflar 
konusunda bir kavram kargaşası yaşanmaktadır.

Bu kavram kargaşası va-kıfların tarifinden 
itibaren kendini göstermektedir. Eski hukukumuzda 
vakıflar, “toplum yararına olmak kaydıyla akar veya 
akar hükmünde olan bir malın -zorunlu şartlar 
oluşmadıkça-alınmamak, satılmamak ve miras 
olunmamak üzere, kişisel servetten ayrılarak, Allah’ın 
mülkü hükmünde bir amaca tahsis edilmek suretiyle 
mala hükmî şahsiyet kazandırılması” şeklinde tarif 
edilirken; yeni hukukumuzda “gerçek veya tüzel 
kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir 
amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal 
topluluklarıdır”49 tarzında tarif edilmiştir.

Görülüyor ki, eski hukukumuzdaki vakfın 
tarifinde mevcut olan derinliği Türk Medenî 
Kanunu’na taşımak mümkün olamamıştır. İslâm 
Hukuku’nda, vakfın olmazsa olmaz şartı olarak kabul 
edilen “kurbet kastı” unutulmuş; vakıfların kuruluşu 
derûnî ve mânevî alanlardan soyutlanarak, yalın bir 
şekil şartına bağlanmıştır.

Toplumda mutabakat sağlanarak yapılacak bir 
düzenleme ile vakıfların yönetimi merkeziyetçi 
anlayıştan kurtarılabilir. Ayrıca yeni kurulan vakıflar; 
insanı esas alan bir hizmet anlayışına, kaliteye, kalıcı 
müesseseler kurmaya ve toplumla devlet arasında 
yaşanan güven bunalımının aşılmasına katkı 
sağlayacak çalışmalara yönlendirilebilir.
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2. Yeni Vakıflarda Mevcut Durum
Daha önce ifade edildiği gibi yeni vakıflara, 1926’da 

kabul edilen Medenî Kanunu’un ilk metninde “tesis” 
adı verilmiştir. Gerek Türk toplumunun bu terime 
yabancı olması ve kuşku ile bakması; gerekse, XIX. 
yüzyıldan itibaren giderek artan vakıf aleyhtarlığı; 
halkın duygularını incitecek boyutlara ulaşan tasfiye 
uygulamaları; büyük sermaye birikiminin olmayışı; 
yeni hukuk kurallarına karşı duyulan güvensizlik ve 
çekingenlik; Cumhuriyetin ilk 41 yılında kurulan 
“tesis”lerin sayısının 142’de kalmasına yol açmıştır.

Yeni vakıflarla ilgili bu güvensizlik ve geçiş 
devresinden sonra, toplumda meydana gelen arzu ve 
eğilimlere paralel olarak, Osmanlı dönemi vakıfları ile 
Amerika Birleşik Devletleri vakıfları arasında yapılan 
kıyaslamalara dayalı olarak, 13.07.1967 tarihinde 
903 sayılı Kanun50 ile Türk Medenî Kanunu’nda 
değişikliğe gidilmiştir.

Bu mevzuat düzenlemesi ile her ne kadar 
müessesenin adı “tesis”den “vakıf”a çevrilmiş ise de, 
özünü değiştirmek mümkün olamamış, ruhu “tesis” 
olarak kalmıştır.

Sivil toplum kuruluşlarını kontrol altında tutmak 
amacıyla 22.11.2001 tarih ve 4721 sayılı Türk Medeni 
Kanunu’51nun Birinci Kitap, Birinci Kısım, Üçüncü 
Bölüm “Vakıflar” başlığı altında madde 101-117 
arasında Yeni Vakıflar’ın kuruluş ve işleyişi yeni 
esaslara bağlanmıştır. Türk Medeni Kanunu ile 
getirilen sınırlamaları gevşetmek ve vakıf mevzuatını 
tek mevzuatta toplamak amacıyla 20.2.2008 tarih 
ve 5737 sayılı “Vakıflar Kanunu”52 yürürlüğe 
konulmuştur. İstenilen düzeyde olmamakla birlikte 
kimi vakıf türlerinde bazı iyileştirmeler yapılmıştır. 
Vakıflarla ilgili bu kanunların uygulama şeklini 
gösterir ikincil mevzuatlar da yürürlüğe konulmuştur.

Türk Medenî Kanunu ve ta’dillerine göre 
bu dönemde kurulan vakıflar üzerinde yapılan 
tetkiklerden, 29.05.1986 tarih ve 3294 numaralı “Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu”53 ile her 
il ve ilçede “sosyal dayanışma ve yardımlaşma vakıfları”; 
1990 yılında da illerde birer “çevre koruma vakfı” 
kurulması kararlarından sonra; yıllar itibariyle kurulan 
vakıf sayısında hızlı bir artış meydana gelmiştir. Sosyal 
yardımlaşma ve dayanışma vakıflarının kurulduğu 
1986 yılında tescil edilen vakıf sayısı 777’ye ulaşmıştır. 



1986 yılını, 421 vakıfla 1995 ve 374 vakıfla da 1996 
yılları takip etmiştir. 1997 yılında kurulan vakıf sayısı 
268’dir. 28 Şubat kararlarından sonra benzer pek çok 
sosyal ve kültürel alanlarda olduğu gibi sivil toplum 
hareketlerinde de durağan bir döneme girilmiştir. 
1998 yılından itibaren sivil vatandaşlar tarafından 
kurulan vakıf sayısı 100’lerin altına düşmüştür. Buna 
karşılık kamu kurumları bünyesinde, kamu personeli 
eliyle kurulan vakıf sayısında ise bu dönemde hızlı bir 
artış ortaya çıkmıştır. Kamu kurumları bünyesinde 
1999 Ağustos ayında 396 olan vakıf sayısı, 2001 Aralık 
ayında 421’e, Eylül 2002’de ise 621’e yükselmiştir. 
Kamuya işi düşen her vatandaştan zorla para toplayan 
bu kuruluşlara, gerçek anlamda vakıf demek mümkün 
değildir. Son düzenlemelerle sivillerin kurduğu 
vakıfların önüne bin bir türlü zorluk çıkartılırken, 
kamu kurumları bünyesinde kurulan vakıflar gelişip 
genişlemeye devam etmiştir.

Sonuç
Vakıfları, tek başına ne sosyal ve ekonomik 

dengeleri sağlayarak, mucizevî bir şekilde toplumsal 
huzuru temin edecek bir kuruluş olarak görmek; 
ne de sadece dinî ve hayrî amaçlarla kurulduğunu 

kabul ederek, ihmal edilmesi gereken tarihî bir hatıra 
saymak mümkün değildir.

Osmanlı döneminde kurulan vakıflarda uhrevî 
mükâfat beklentilerinin yanında, devletin adâlet ve 
istikrar içerisinde idaresine katkı ve destek sağlamak 
eğilimleri ağırlık kazanmaktadır. Kuşkusuz bu 
eğilimlerin oluşmasında, vakıf kurucularının aynı 
zamanda millî gelirin tabana yayılmasından, toplumsal 
huzurun sağlanmasından ve sosyal güvenlik sisteminin 
kurulmasından sorumlu olmalarının payı büyüktür.

Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçişte devletin 
yönetim şekli, sosyal ve ekonomik politikaları, 
toplumun ihtiyaçları ve öncelikleri değişmiştir. Fakat 
coğrafya aynı topraktır ve orada yaşayan insanlar aynı 
millettir. Onların inançları, gelenekleri, kültürleri ve 
anlayışları hatta paylaşma duyguları ve genlerinde 
taşıdıkları psikolojik arzuları devam etmektedir.

İki dönem arasında tesis edilen vakıflar bakımından 
amaç ve mahiyet farkı olsa da, bu coğrafyada şanlı bir 
geçmişe sahip olan vakıf geleneği ve anlayışı, Türkiye 
Cumhuriyeti döneminde de genişleyip gelişerek 
devam etmektedir.
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Osmanlılar, içinde yaşadıkları toplumun ne-
redeyse bütün ihtiyaçlarını (mescid, cami, 
mektep, medrese, han, hamam, kervansaray, 

dârüşşifa vs.) vakıflar yoluyla karşılıyorlardı. Vakıfları, 
Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.)’ın kutlu bir sözünde ge-
çen “sadaka-i câriye” ifadesinden hareketle kıyamete 
kadar devamlılığı olacak, kesintisiz ve kişiye ölümün-
den sonra dahi sevap kazandıracak bir sadaka olarak 
anladıkları için Osmanlılar, vakıf hizmet binalarının 
büyük bir bölümünü inşa tekniği bakımından güçlü 
ve sağlam, mimarî açıdan da estetiğine özen göstere-

rek bina ediyorlardı. Böylece bu eserlerin sadece ken-
di yaşadıkları dönem için değil, uzun yüzyıllar hizmet 
vermesini özellikle arzuluyorlardı. Bu düşünceden 
yola çıkıldığı için sahip oldukları coğrafyanın bütün 
insanlarına asırlar boyu çok farklı hizmetlerin ulaştı-
rılması imkânı ortaya çıkmış oldu.

Hukukî birer belge durumundaki vakfiyelerde inşa 
ettirilen vakıf eserlerinin işleyişi, bakımı, onarımları 
vs. için ayrılan bütçenin miktarı, aslında vakıf eserle-
rinin hem yapı hem de hizmet açısından ömürlerini 
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belirlemekteydi. Vakfa ayrılan bütçelerin yüksek ol-
ması konusunda gösterilen özen, birçok vakıf eserinin 
Cumhuriyet dönemine kadar ulaşmasına vesile oldu.

Bu makalede, Osmanlı vakıf eserlerinin inşa edilir-
ken yaşanan resmî süreç, bu eserlerin hangi sebeplerle 
onarıma ihtiyaç duyduğu ve tamir prosedürünün ne 
tür bürokratik aşamalar sonrasında gerçekleştiği hu-
susunda kısaca bilgi verilecektir. Bu konuda özellikle 
Bursa Mahkeme Sicilleri’nde yer alan bilgilerden isti-
fade edilecektir.

Vakıf Eserlerinin İnşası
Osmanlı toplumunun gereksinim duyduğu birçok 

hizmet “musakkafât” da denilen vakıf eserlerinden 
karşılanıyordu. Hizmet alanları ve yapılış amaçları 
saymakla bitmeyecek derecede çok olan bu vakıf eser-
leri ve diğer vakıf ünitelerinin tamamı belirlenmiş bir 
mevzuat çerçevesinde inşa ediliyordu.

Sosyo-ekonomik durumu elverişli olan ve söz geli-
mi medrese yaptırmayı düşünen bir kişinin hangi yolu 
izlediğine bir bakalım. Diğer vakıf yapılarında olduğu 
gibi bir medrese, ya vâkıfın mülkü olan arsa üzerinde 
veya başka bir vakfa ya da şahsa ait arazi üstünde inşa 
ediliyordu. Eğer başkasına ait bir arazi üzerinde ise bu 
durumda “mukâta‘a-i zemîn-i medrese” adıyla medrese 
vakfı tarafından ilgili kişi ya da vakfa ödeme yapılırdı.1

Medresenin nereye bina edileceğine karar veril-
dikten sonra vâkıf, şehrin mimarbaşı ve ustalarının 
izin ve yardımlarıyla belirlenen mülk üzerinde gerekli 
müştemilâtı ihtiva eden bir yapı inşa ettirirdi. Sonra 
bu medresenin her türlü masrafını karşılayacak ve 
lüzumu halinde bakım ve onarımlarına yetecek mik-
tarda gelir getiren vakıf kaynaklarını tesbit ederdi. 
Akabinde “meclis-i şer‘-i şerîf ” adı da verilen mahke-
meye gelerek kadı (eğer yoksa nâib), kâtipler ve diğer 
görevliler huzurunda, vakıfta bulunmak istediğini ve 

bir kişiyi de mütevelli atadığını ifade ederdi. Ardın-
dan, yaptırdığı medresenin fizikî özelliklerini belirte-
rek medrese görevlileri ile talebelere ne kadar yevmi-
ye verileceğini beyan ederdi. Ayrıca medreseye gelir 
getirecek hangi yerleri vakfettiğini, gelirlerinin ne ka-
dar olduğunu, nerelere harcama yapılacağını ve nasıl 
idare edileceğini anlattıktan sonra vakfiyesinin tescil 
edilmesini isterdi. Tescil edilen vakfiyenin bir sureti 
vâkıfa, bir sureti “sicill-i mahfûz”a (mahkeme sicili-
ne) ve bir sureti de “evkâf defteri”ne işlenmek üzere 
“Âsitâne-i Saâdet”e (başkent İstanbul’a) gönderilirdi.2

Başta Osmanlı hükümdarları olmak üzere hânedan 
mensupları, ileri gelen devlet adamları ve hayırsever zen-
ginlerin önemli katkıları bulunan Osmanlı vakıf eserleri, 
işte bu bürokratik süreçten sonra vücut buluyordu. Böy-
lelikle Anadolu’nun yanı sıra üç kıtaya yayılan çok geniş 
topraklarda binlerce muhteşem eser meydana gelmiş ve 
coğrafyaya Türk-İslâm damgası vurulmuştu.

Genel bir yaklaşım içinde Osmanlılar, öncelikle 
şehirlerinde mevcut eserleri ve yapıları korumayı he-
deflemişlerdi. Harap hale gelmiş olanlarını da tamir ve 
restorasyonla tekrar eski fonksiyonlarını kazandırmaya 
çalışmışlardı. Bu düşünce, onların yeni eserler vermesi-
ne, dünya sanat tarihine damgasını vuran Ulucami (Bur-
sa), Süleymaniye, Sultanahmet ve Selimiye (Edirne) gibi 
camiler ile medreseler, türbeler ve diğer eserleri inşası-
na engel olmamıştı. Toplumun ihtiyaç duyduğu hemen 
her konuda yapılan eserler, hiçbir zaman gelişi güzel bir 
tavırla değil, aksine dönemin en üst düzeyindeki estetik 
anlayışa paralel bir yaklaşımla inşa edilmişlerdi.

Binaları tamamlanan yapıların sonraki yüzyıllara 
zarar görmeden taşınması, elbette en az inşası kadar 
güç olan bir durumdur. Yapıların yüzyıllar boyu ayak-
ta kalabilmesi, devletin, ilgili kuruluşların ve halkın 
topyekün bir tarzda hareket edebilmesiyle yakından 
ilgisi olduğu şüphesizdir. Sürekli mücadeleyi zorunlu 
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kılan bu çalışmalardan Osmanlılar’ın başarılı çıktığı-
nı, hâlen dimdik ayakta duran tarihî yapılarımız net 
bir biçimde göstermektedir.3

Vakıf yapılarını tahrip eden unsurlar
Osmanlı vakıf yapılarının harap olma nedenleri-

nin ilki, şüphesiz geçen yıllar, yani onarım belgelerin-
deki en yaygın ifadesiyle “mürûr-ı zaman”dır. Bu de-
yimin yanı sıra, onarımların kaydedildiği belgelerde 
“mürûr-i ezmine”, “mürûr-ı eyyâm”, “kürûr-ı a‘vâm” 
ya da “müddet-i vâfire” gibi kelimeler de yer alır.4 Bu 
ifadeyle vakıf eserinin uzun yıllar boyunca yağmur, 
kar, rüzgâr vs. sebebiyle doğal bir tahribat yaşaması 
kastedilir. Burada,“mürûr-ı zaman” gibi ifadelerin net 
bir süreyi içermediğini ve genellikle onlarca yıllık dö-
nemleri kapsadığı belirtilmelidir.

Osmanlı vakıf eserlerinin tahribatı konusunda en 
büyük düşman ve yapılara en geniş çapta zarar ve-
ren felaket yangınlar olmuştur. Onarım belgelerinde 
“ihrâk-ı azîm”, “harîk-i kebîr”, “harîk-i azîm” gibi te-
rimlerle ifade edilen büyük yangınlar, hemen tamamı 

ahşap olarak inşa edilen binalarda tamiri oldukça güç 
zararlara yol açmıştır. Yanan bir binanın aslına uygun 
bir biçimde tamiratı, pek çok sebeple harap olan yapı-
lara oranla çok daha zor olmuştur.5

Yangınların sebeplerine bakıldığında özellikle 
Bursa ve İstanbul gibi şehirler için güz ya da kış mev-
siminde lodosa dönüşen rüzgârın etkisinin büyük 
olduğu görülmektedir.6 Yangınlar özellikle yapıların 
ahşap olduğu yerlerde süratle yayılabilmektedir. Dö-
nemin yangın söndürme imkân ve teşkilâtları da ye-
tersiz olduğundan bir yerde çıkan yangının hızla iler-
lemesi kaçınılmaz oluyordu.

Doğal âfetler içerisinde özellikle depremlerin 
şiddeti ve oluşturduğu hasar Osmanlı vakıf eserleri-
ne büyük zayiat vermekteydi. Diğer bir doğal âfet de 
su baskınları ve seller idi. Şiddetli yağmur sebebiyle 
meydana gelen su baskını ve sel ile yoğun ve iri yağan 
dolu, “sâika-i azîme isâbeti” denilen yıldırım düşme-
si gibi durumlar da vakıf yapılarına zarar veren diğer 
unsurlar olarak sicillerde yer almaktadır.7
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Osmanlı tarihinin farklı dönemlerinde yaşanan is-
yan ve işgaller de vakıf eserlerine oldukça büyük tahri-
batlar vermiştir. Söz gelimi 1607 yılında Kalenderoğ-
lu, Kınalıoğlu ve Deli Hasan gibi eşkiyaların birleşerek 
Bursa’nın üstüne geldiği ve şehre çok zarar verdiği 
“Celâlî Baskını”nın ardından, şehrin üç tarafını koru-
yacak biçimde “aşağı kale” adıyla bir kale yaptırılması 
ihtiyacı hissedilmiştir.8 Kalelerin oluşturulmasındaki 
en önemli amaç, şehirlerde vakıflar aracılığıyla inşa 
edilen ve artık şehrin dokusunu oluşturan mevcut 
yapı stoku ile kültürel mirasın korunmasıdır.

Osmanlı coğrafyasının bütün şehirlerinde vakıf 
eserlerini tahrip eden bu tür durumlar, bazen yapıları 
kullanılamaz hale getirmiş ve halka ulaşması beklenen 
hizmetlerin ciddi şekilde aksamasına yol açmıştır. An-
cak bu eserlerin, hizmetlerini sürdürebilir hale gelme-
si için ilgili vakıflar, tamir ve onarımlarının ciddi bir 
biçimde gerçekleşmesine özen göstermiştir.

Vakıf yapılarının onarım süreci
Osmanlılar, toplumun yararına vakıflar aracılığıyla 

sundukları hizmetlerin devamlılığı ve kesintiye uğra-
maması için birtakım hukukî önlemler de almışlardır. 
Vakfedilen yapının tamire ihtiyaç duyduğu dönemde 
nasıl bir yol izleneceği detaylarıyla vakfiyelerde be-
lirtilmiştir. Vakfiyelerin yanı sıra özellikle mahkeme/ 
kadı/ şer’iyye sicillerinden de bu konuyla ilgili farklı 
ve ayrıntılı bilgi edinmek mümkün olabilmektedir.

Arşiv belgelerinden hareketle, vakıf eserlerinin 
onarımında hangi prosedürün uygulandığı hakkında 
şu kısa bilgiyi verebiliriz.

Tamire ciddi şekilde ihtiyaç duyulan yapının bağ-
lı olduğu vakfın mütevellîsi, -eğer mütevellî yeterince 
bu konuyla ilgilenmiyorsa bazen vakfın medresesin-
deki müderris ve bazen de vakıftan geçimini sağla-
yan personel (mürtezika)- mahkemeye gelerek bi-
nalarının “ba‘zı mevâzı‘ı harâbe-müşrif olduğu (bazı 
bölümlerinin yıkılmaya yüz tuttuğu)” gerekçesiyle 
“müşâhede olunmasını”, yani yerinde incelenmesini 
talep ederdi. Mahkeme de bunun üzerine mahkemeyi 
temsilen nâib ile diğer bir görevli, ayrıca-belgelerde-

ki ifadelerle- “hâssa mi‘mârlar”, “ehl-i hibre üstâdlar”, 
“ehl-i vukûf kimesneler” ile bina işlerinden anlayan 
“bî-garaz müslümanlar”dan oluşan bir heyete, yani 
başvurunun hukukî, mimarî, inşaî ve malî yönleriyle 
raporlayacak bir bilirkişi heyetine görev vermekteydi.

Bu heyet, vakıf tarafından “tamir ve meremmeti” 
istenen yapıya gelerek binanın hangi yerlerinin ona-
rıma ihtiyaç duyduğunu, ne tür malzemelerin kul-
lanılması gerektiğini, her bir malzemenin miktar ve 
fiyatlarını, kaç usta, neccâr, ırgat vs. ile bu onarımın 
yapılabileceğini, bunların toplam ücretlerini ve niha-
yet tamirat için gereken asgarî bütçeyi içeren bir rapor 
hazırlayarak mahkemenin görüşüne sunardı. Bu rapor 
doğrultusunda mahkeme kadısı, Âsitâne-i Saâdet’den 
de onay alarak tamirin başlamasına izin verirdi.9

Keşif ile muayeneleri bilirkişiler (ehl-i vukuf ki-
mesneler) ve konuyla irtibatı olan birçok kişi tarafın-
dan yapılan vakıf eserlerinin tamirleri, yine çok sayıda 
şahidin takip ettiği bir oturumda kayıtlara geçirilerek 
resmen tescil edilmekteydi. Tamirin ayrıntıları zapta 
geçirilirken vakıf eserleri tek tek ele alınarak harcama 
kalemleri gösterilmekteydi. İstanbul’dan onay çıkıp ta-
miratına başlanan binanın onarımı (imâret ve merem-
meti) bitince, tekrar bilirkişilerce kontrol edilmekte ve 
daha önce keşif defterlerinde sözü edilen hususlara ria-
yet edilip edilmediği dikkatle incelenmekteydi. Bu son 
kontrolle birlikte, binaların kullanıma hazır hale gelip 
gelmediği ve onarımın usûlüne uygun gerçekleşip ger-
çekleşmediği mahkemeye rapor edilmekteydi.10

Onarım belgelerinde, binaların hangi çapta onarım 
gördüklerine dair çok net bilgiler bulabilmekteyiz. En 
ince ayrıntılarına kadar yazıldığına şahit olduğumuz 
bu belgelerde, onarımın kapsamına göre oldukça geniş 
yer tutabilen masraf kalemlerine rastlanmaktadır. Söz 
gelimi, Bursa’da Çelebi Sultan Mehmed Vakfı’nın 1742 
yılına ait bir muhasebe defteri yaklaşık 50x20 cm. eba-
dında olup bunun beş sayfasını dolduracak derecede 
detaylı bir tamiratın zapta geçirildiği görülmektedir. 
Oldukça geniş çaplı bir onarım geçiren ilgili vakfın 
Yeşil Külliyesi’ndeki cami, türbe, medrese ve imâretin 
tamirine 3.683.013 akçe harcandığı anlaşılmaktadır.11
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Onarım öncelikli bir vakıf uygulaması: Rakabe
Eserlerin tamirinin gerektiği, ancak vakıf gelirle-

rinin yeterli olmadığı ve finansman sıkıntısı çekildiği 
dönemlerde gündeme “rakabe” uygulaması gelmek-
teydi. Belli bir prosedür dâhilinde mütevellîler tara-
fından yürütülen rakabe uygulaması için İstanbul’dan 
gelen izin doğrultusunda, hemen sistem devreye gi-
riyor ve vakıf çalışanlarının alacakları, tesbit edilen 
rakabe süresince askıya alınıyordu. Bu noktada, vakıf 
ünitelerinin onarım ve bakımları, diğer masraflardan 
ve ödemelerden önce dikkate alınıyordu.

Rakabe sırasında tamir miktarı para tedarik edildi-
ği andan itibaren, sözkonusu rakabe, yine alınan izinle 

“feth” edilerek sona ermekte ve vakıf normal düzenine 
kavuşmaktaydı. Rakabe döneminde askıya alınan ça-
lışanların alacakları, vakfın ekonomik imkânları ölçü-
sünde bilâhare ödenmekteydi.

Nâdiren uzunca bir süre aldığı da görülen rakabe-
lerin, vakıf çalışanları arasında derin sosyal ve ekono-
mik sıkıntılara yol açtığına dair mahkeme sicillerine 
intikal eden kayıtlara rastlanmamıştır. Rakabe sıra-
sında bütün çalışanların yevmiyeleri ödenemese bile, 
özellikle talebelere bu konuda bazı kolaylıklar sağlan-
dığı anlaşılmaktadır.

Kısaca aktardığımız rakabe sisteminin, Osmanlı 
eserlerinin yüzyıllar boyu ayakta kalarak günümüze 
kadar nasıl ulaştıklarını göstermesi bakımından ol-
dukça ilgi çekici bir mahiyet arzettiği ifade edilebilir.12

Sonuç
Osmanlılar’ın, vakıf eserlerini inşa ve onları muha-

faza ile bu eserleri daha sonraki dönemlere ulaştırma 
arzusu, vakfın gayelerinden biri olarak karşımıza çık-
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maktadır. Bu anlayış, devletin ekonomik açıdan giderek 
zayıflamaya başladığı dönemlerde de devam etmiştir.

Beşyüz yıllık Osmanlı vakıf eserlerinin günümüze 
intikali kuşkusuz pek kolay olmamıştır. Bu hizmet ya-
pılarının günümüze kadar gelmesi ve hatta bir kısmının 
yapılan onarımlardan sonra hizmet vermeye devam et-
mesinin aslında bir zihniyeti barındırdığı şüphesizdir. 
Deprem, yangın, fırtına, yağmur, kar vb. durumlar bir 
yana, sadece geçen zamanın yıpratıcı ve tahrip edici 
özelliği, maddî kültür varlıklarının yıpranmasına, hat-
ta yok olmasına yol açmaya yeter bir husustur. Tarihî 
eserlerin günümüze kadar gelişi, daha ziyade onların 
sürekli bakım ve onarımıyla izah edilebilir. Gerçekten 
de bir eseri inşa etmekten çok, onun hayatiyetini sür-

dürmesini sağlamak daha önemlidir. Bu gerçeği çok iyi 
bir şekilde kavrayan ve oldukça köklü çözümler getiren 
Osmanlılar, yaptıkları dinî, sosyal, kültürel vs. amaçlı 
yapıların bakım ve onarımlarını sağlamak için sürdü-
rülebilir, kalıcı ve etkin vakıflarla desteklemişlerdir.

Bize düşen görev, bugün bile fonksiyonlarını ye-
rine getiren bu maddî kültür varlıklarımızın değerini 
bilmek, gereken bütün maddî ve mânevî fedakârlığı 
göstererek bu mirasımızı en güzel bir biçimde ko-
rumak ve onların bizden sonraki nesillere intikalini 
sağlamak olmalıdır. Atalarımızdan devredilen bu eş-
siz sosyal, kültürel ve dinî yapıların kıyamete kadar 
yaşamasının imkânlarını oluşturmak sadece vefalı 
nesillerin harcıdır.

Prosedürün işleyişi hakkındaki örnekler için bk. BŞS, A 43/49 10a, 
A 46/52 162a, A 67/73 35a, A l08/127 167a, A 144/172 249b, A 
145/173 127a; Hızlı, a.g.m,, s.229. Ayrıca XVIII. Yüzyıl medrese ona-
rımlarında takip edilen yol konusunda geniş bilgi için Özdemir, Rifat 
“Ankara’da Eğitim ve Öğretim (1785-1840)”, Fırat Üniversitesi Dergisi 
- Sosyal Bilimler, c.2, sy.2, s. l68-l69.
Konuyla ilgili örnekler için bk. BŞS, B 49/243 44a, B 61/256 40b, B 
94/300 23a, B 146/361 111a, C 10/265 72b.
BŞS, B 124/338 70a-72a. Hızlı, a.g.m., s.230.
Sistemin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hızlı, Mefail, “Osmanlı 
Vakıf Sisteminde Rakabe”, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 
(Bursa, 1994), c.6, sy.6, s.53-70.
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AYASOFYA CAMİİ VE VAKIFLARI

Doğu Roma ile Osmanlı imparatorluklarının 
başşehri olan İstanbul; sanat, kültür, eğitim, 
ticaret ve estetiğin merkezi olmuştur. 

Bu merkezilik şehirde önemli anıtların meydana 
gelmesinde mühim rol oynamıştır. Bu anıtlar arasında 
İmparator Jüstinyen döneminin (d. 527-565) başeseri 
olan Ayasofya, VI. yüzyıldan günümüze kadar gelen 
yapısı (strüktürel hali) ve estetik değerleriyle sanat 
ve mimarlık tarihinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. 
Abidevi kubbesi ve çarpıcı iç mekânıyla onbeş asırdır 
kendisinden söz ettirmeye devam etmektedir. Üç 
kıtadan getirilen renkli mermer ve sütunları, şiir 
gibi işlenmiş taş ve mermer işçiliği, kubbe, tonoz ve 
duvarlarını bezeyen altın, gümüş ve taş mozaikleriyle 
benzersiz bir sanat eseridir. Roma İmparatorluğu’nun 

en büyük anıt eseri olan Ayasofya, “kubbeli bazilika” 
kavramıyla da mimarlık tarihinde bir çığır açmıştır.

532-537 yılları arasında 5 yıl 10 ay gibi kısa bir 
sürede inşa edilen Ayasofya’nın en dikkate değer yönü 
o devasa kubbesi olmakla beraber, en zayıf yönü de 
yine bu kısa süre içinde yapılmasının vermiş olduğu 
zaaflar ile kubbesinin ebadıdır.

İstanbul bir deprem kuşağı üzerindedir. Her 100-120 
senede bir meydana gelen büyük depremler bu şehre 
büyük zararlar vermiş fakat şehrin büyüleyici güzelliği 
yine de kendisini muhafaza etmiştir. 550 yıllarında peş 
peşe gelen depremler İstanbul’u sarsmış ve son olarak 
558 yılındaki depremde Ayasofya’nın ana kubbesinin 
doğu yönü ile doğu yarım kubbe çökmüştür. 4,5 yıl 
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kadar süren onarımın sonucunda kubbenin yüksekliği 
artırılmış, kubbe içine kırk kasnak yerleştirilmiş ve 
tuğlası ise daha hafif malzemelerden üretilmiştir.

724-843 yılları arasında Doğu Roma’da “ikono 
kırıcılığı” akımı sebebiyle Ayasofya’da figürlü mozaik 
bulunmazken -farklı görüşler de mevcuttur- hemen 
sonrasında Ayasofya’nın ilk figürlü mozaiği doğu 
yönüne; apsis tarafına yapılmıştır. Son figürlü mozaik 
ise XIII. yy.’da galeri katı güney yönüne yapılan 
“Deisis Mozaiği” olmuştur. Bugün toplam onbir 
figürlü mozaik ziyarete açık durumdadır.

869, 989 ve 1343 yıllarındaki depremlerde 
Ayasofya, başta ana kubbe olmak üzere hasar görmüş 
ancak akabinde tamirat edilmiştir.

Dördüncü Haçlı Seferi’nin yönü, mutad olduğu üzere, 
Kudüs olması gerekirken bazı gerekçelerle İstanbul’a 
yönelmiş ve Haçlı Latin ordusu şehri, 13 Nisan 1204’de 
işgal ederek üç gün boyunca yağmalamıştır. Şehirde 
yaklaşık iki bin kişinin hayatına son verilirken, ele 
geçirilen sanat eserleri, kıymetli rölikler başta Venedik 
ve bugünkü İtalyan şehirleri olmak üzere Batı Avrupa 
ülkelerine kaçırılmıştır. Ayasofya’ya ait olan taşınır 
kıymetli maddi ve manevi eser, mücevherat vb. şeyler ile 
mabedin bir unsuru olan liturjik unsurlar dahi yerlerinden 
sökülerek aynı ülke ve şehirlere gönderilmiştir. Öyle 
ki, mabedin çok kıymetli müzeyyen atlarını gemiyle 
taşımakta kolaylık olsun diye parçalayarak, Venedik veya 
başka bir Avrupa ülkesine götürülürken, ağırlığından 
dolayı denizde meydana gelen fırtınada Akdeniz’in derin 
sularına gömülmüştür. Bu kutsal mabede yapılan zarar 
bunlarla da kalmamış ve onun en kutsal yerinde ortamına 
hiç yakışmayacak uygunsuz ve gayr-i ahlaki eğlenceler 
yapılmıştır. Latin İstilası 1261’de sona erdiğinde şehir 
artık o eski ihtişamından çok şey kaybettiği gibi Ayasofya 
da büyük zarar görmüştür.

Doğu Roma’nın ömrünün son asrında Ayasofya 
da bakımsız ve tamiratsız kalmıştır. Nitekim bu son 
zamanlarda şehre gelen yabancı elçi ve gezginler de 
bu duruma şahitlik etmektedir. Hele Doğu Roma 
İmparatorluğu’nun artık bir şehir devletine döndüğü 
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zamanlarda yani Osmanlı Devleti’nin şehrin etrafını 
tamamen kuşatmaya başladığı dönemlerde, şehirde 
artık yüksek bir enflasyon, yiyecek darlığı ve yetişmiş 
kaliteli insan eksikliği had safhaya ulaşmıştır. İşte şehir 
ve Ayasofya bu durumdayken Osmanlı Devleti’nin genç 
padişahı Sultan II. Mehmed İstanbul’u (Konstantiniyye) 
kuşatmış ve 53. günü şehri fethetmiştir.

Osmanlı Devleti Döneminde Ayasofya
Şehre fetihten bir gün sonra giren Fatih Sultan 

Mehmed’in (d. 1451-1481) ilk istikameti Doğu Roma 
imparatorluk sarayları değil de Ayasofya olması 
anlamlıdır.

Ayasofya’nın kubbelerine çıkarak, şehri temaşa 
eden Sultan Fatih, dönemin vakanüvisi Dursun Bey’in 
bildirdiğine göre Sadi Şirazi’nin şu Farsça beytini 
terennüm etmiştir:

“Bum nevbet mî-zened ber-tarem-i Efrasiyâb
Perdedari mî-küned der-kasr-ı Kayser ankebut”

Yani, “Efrasiyab’ın kubbesinde nöbeti baykuş 
tutuyor; Kayser’in sarayında ise örümcek bekçilik 
yapmakta.” Bu beyit belki de o günün İstanbul’u ve 
Ayasofya’sını anlatan mucizevî bir ifade olmuştur.

Sultan Fatih Ayasofya için “Tiz vakitte bu makâm-ı 
mübarek bir cami-i kebir’e tahvil ola” diyerek ilk 
emrini vermiş ve iki gün sonraki Cuma’ya, 1 Haziran 
1453 tarihine hazır edilmesini ferman buyurmuştur.

Becerikli ustaların eliyle mihrab ve minber hazır 
edilmiş ve batı yarım kubbesinin güneybatı tarafındaki 
ağırlık kulesinin üzerine ilk minare ahşap olarak 
inşa edilmiştir. Bu minare ancak Sultan II. Selim 
(d.1566-1574) devrinde Mimar Sinan’ın kuzeybatı 
ve güneybatı ikiz minarelerinin yapımı esnasında 
lüzumu üzerine kaldırılmıştır. Ancak hemen ifade 
etmeliyiz ki, güneydoğudaki tuğla minare Sultan Fatih 
Mehmed dönemine aittir.

Ayasofya’nın galeri katı güneybatısında kalan 
papaz odaları, medrese olarak kullanılmaya başlanmış, 
1466 tarihinde de mabedin kuzey tarafına bir medrese 
inşa edilmiş ve başmüderrisliğine de Sultan Fatih’in 
“çağımızın Ebu Hanifesi” dediği Molla Hüsrev’i 
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atamıştır. Bu medresede kısa bir süre sonra İslâm 
dünyasının en büyük âlimlerinden Ali Kuşçu da ders 
vermeye başlayacaktır. Sultan II. Bayezid döneminde 
(d. 1481-1512) medresenin üzerine bir kat daha 
eklenerek eğitim ve öğretim kadrosu genişletilmiş, 
kuzeydoğu minare yapıya eklenmiştir.

Bu iki padişah Ayasofya Camii vakıflarının en 
büyük banileridir ve onların bu vakıfları sayesinde 
Ayasofya Camii yüzlerce yıl ihya ve imar edilmiş, 
personelin maaşları da bu kurumdan karşılanmıştır. 
Bu vakıfların Ayasofya Camii üzerindeki katkılarına 
geçmeden evvel, mabedin bugünkü yapısal durumuna 
tarihi bir tekâmül sonucu geldiğini ve bunu 
sağlayanların başında ise Osmanlı padişahlarının 
olduğunu belirtmeliyiz. Sadece öne çıkan birkaçından 
bahsetmekte ise fayda görüyoruz. 

1573 senesinde Ayasofya Camii’nin Marmara Denizi, 
doğu tarafına kaymaya başladığı ve yıkılmasından 
endişe edilmesi üzerine Sultan II. Selim (d. 1566-
1574),  Mimar Sinan’a esaslı bir tamir başlatmış, bu 
çalışma Sultan III. Murad (d. 1574-1594) döneminde 
1576’da tamamlanmıştır. Bu tamiratta kuzey, güney ve 
doğu yönlerine takviye payandalar yapılmakla beraber 
aynı zamanda daha önceden inşa edilen aynı yöndeki 
diğer payandalar da büyütülmüş ve güçlendirilmiştir. 
İç mekânda yapının güçlendirilmesi için uğraşılmış 
ve ayrıca yapının statik gerilimini azaltmak amacıyla 

kuzey, güney ve batı yönlerindeki galeri katı ile dış 
cepheler arasında mermer döşeme altından gergi 
demirleri kullanılmıştır. 3,5 sene süresince Mimar 
Sinan’ın yaptığı işler bunlarla da sınırlı olmadığı gibi, 
iç mekânda bugün yer alan minber, Cuma müezzin 
mahfili ile diğer mahfiller, muhtemelen Sinan eseridir. 
Ayrıca Sultan III. Murad döneminde Helenistik 
döneme ait olan ve yekpare olarak imal edilen Bergama 
küpleri de Ayasofya’ya “hayır”  olarak yerleştirilmiştir.

İnşa ettirdiği külliyenin Edirne’de olması sebebiyle 
Sultan II. Selim’in türbesi, çok önem vermiş olduğu 
Ayasofya’nın güneyine yapılmıştır. Bunda kendi 
döneminde Ayasofya’nın çevresinde yıktırmış olduğu 
yapılanmanın tekrar etmemesi tedbiri de aranabilir. 
Onun ardından gelen Sultan III. Murad ve Sultan III. 
Mehmed’in türbeleri de aynı yerde inşa edilmiştir. 
Bunlardan kısa bir süre sonra, Ayasofya’nın kilise 
döneminde vaftizhane, Osmanlı döneminde kandil 
yağhanesi olarak kullanılan mekân, türbeye çevrilerek 
Sultan I. Mustafa ile Sultan İbrahim’in sonsuzluğa 
açılan kapıları olmuştur. Sultan İbrahim aynı zamanda 
Ayasofya’nın güney doğusuna -bugün “cafe” olarak 
kullanılan- bir sebil inşa ettirmiştir.

Sultan I. Ahmed (d. 1603-1617) Ayasofya Camii ve 
medresesine yüklü harcamalarla tamirat ve bezemeler 
yaptırmış ve Sultan Ahmed Camii mimarı Sedefkâr 
Mehmed Ağa’yı bu işte görevlendirmiştir.
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Sultan IV. Murad Han (d. 1623-1640) mermer 
vaaz kürsüsünü yaptırırken,  Sultan III. Ahmed (d. 
1703-1730) ise yine birçok onarım ve ihya faaliyetinde 
bulunmuş ve Ayasofya’nın ana kubbesine büyük bir 
top kandil astırmıştır. 

Ayasofya Cami’ni bir külliye haline getiren Sultan 
I. Mahmud (d. 1730-1754), sıbyan mektebi, şadırvan, 
kütüphane, imarethane ve hünkâr kasrını inşa ettirmiş 
ve aynı zamanda cami ve medresede pek çok tamirat 
yaptırtmıştır. 

Sultan III. Osman, III. Mustafa, I. Abdülhamid,  
III. Selim ve II. Mahmud artık büyük bir külliye olan 
Ayasofya Camii’ni atalarından eksik kalmayacak 
şekilde tamir ve ihyâ faaliyetlerine devam etmişlerdir. 
Tabi ki bu işlerin ayrıntıları bütün belgeleri ile başta 
vakıf muhasebe defterleri olmak üzere Osmanlı arşiv 
belgeleri içinde muhafaza edilmektedir.

Ayasofya Camii için Sultan Abdülmecid dönemi 
(d. 1839-1861) ayrıca ve uzunca anlatılması gerekir. 
Osmanlı döneminde ilk defa Ayasofya Camii onarım 
için yabancı bir mimar görevlendirilmiştir. Bunun 
birkaç gerekçesi vardır ama konumuz değildir. 
Osmanlı devrinde Ayasofya’da, en kapsamlı ve en 
masraflı onarım belki de bu padişah döneminde 
yapılmıştır. Ayasofya vakıf gelirleri yapılan onarımı 
karşılayamadığı için hazine devreye girmiştir. Ayrıca 
vefat eden Şeyhülislam Mustafa Asım Efendi’nin 
vasiyetinden hazineye geçen miktarın bir kısmı 
Ayasofya Camii tamirinde kullanılmıştır. Tarihe 
“Fossati Onarımları” diye geçen bu uygulamalarda; 
yapısal müdahalelerden, bezeme ve süslemeye kadar 
geniş bir alanı içine almakla beraber nihayetinde bir 
muvakkithane dahi inşa edilmiştir (1853).

Sultan Abdülaziz devrinde (hd: 1861-1876) yapılan 
işlerin başında Sultan Fatih döneminde inşa edilen 
medresenin 1870 yılında yıkılması ve gelen talepler 
üzerine 1874’de yeniden inşa edilmesi gelmektedir.

Sultan Abdülhamid döneminde (d. 1876-1909) 
ihya ve tamirat işleri olmakla beraber, asıl 1894 büyük 
İstanbul depremi sonrasında yapılan küçük çaptaki tamir 
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işleri de mevcuttur. Bu padişah döneminde dikkati çeken 
hususlardan bir tanesi ise batılı mimar ve mühendislere 
hazırlattırılan teknik rapor ve keşif bedelleridir.

Bundan sonraki padişahlar döneminde devletin 
ekonomik, içtimai ve siyasi buhranlar içinde 
olmasından dolayı, geçmişe nazaran yakın ilgiyi 
görememekle beraber, o günün imkânları içinde 
yapılanları yine de takdir etmek gerekir. Lakin 
bu dönemde artık Batılı mimar ve mühendislerin 
Ayasofya’yı daha fazla inceledikleri, teknik çizim 
yaptıkları görülmektedir. Nitekim bu Cumhuriyet 
Türkiye’sinde de devamlılığını sürdürecektir.

Ayasofya’daki bakım-onarım ve ihyanın parasal 
kaynağı padişahların atiyyeleri ve genel bütçeden 
karşılanmakla beraber asıl kaynak Ayasofya 
vakıflarıdır.

Ayasofya Camii Vakıfları
Bu vakıfların da başında Fatih Sultan Mehmed’in 

kurmuş olduğu “Ayasofya Camii Vakfı” gelmektedir. 
Fatih Sultan Mehmed vakfiyelerinin daha giriş 
sayfasında vakfının kuruluş sebebini anlatırken, 
insanın kâinatın özü olarak yaratıldığını belirtmekte, 
dolayısıyla insanoğlunun emaneti iyi kullanması 
gerektiği ve birçok hayır ve güzel işleri yapması 
için bu dünyaya geldiği vurgulanmaktadır. Ayrıca 
vakfiyesinde “Hüner bir şehir bünyad eyelemektir/
Reaya kalbin abad eylemektir” diyerek yani şehirde 
birçok binanın yapılmasının sebebi olarak, sadece bir 
şehrin güzelleştirilmesi değil, aynı zamanda halkın 

da gönlünü kazanmak olduğu üzerinde hassasiyetle 
durulurken, amacın; adâlet, diyanet ve güzel ahlâkı 
hâkim kılmak olduğuna önemle işaret edilmektedir.

Öncelikle şunu ifade etmeliyiz ki, Ayasofya Camii 
Vakfı sadece bu mabed için kurulmamış olup ve yine 
sadece bakım-onarım ve ihya için olmayıp aynı zamanda 
bütün çalışanların maaşlarının ödemesinin yapıldığı bir 
kurumdur. Ve hatta bu kadarıyla da kalmayıp, İstanbul’un 
imar faaliyetlerinde büyük rol oynamıştır.

Ayasofya vakıflarını dönem itibarıyla Fatih Sultan 
Mehmed, Sultan II. Bayezid ve Sultan I. Mahmud 
devirlerine ayırabiliriz. Sultan II. Bayezid devri 
Ayasofya vakfiyeleri, esas itibarıyla Sultan Fatih 
vakfiyelerinin genişletilmiş ve ek yapılmış halidir. 
Sultan I. Mahmud vakfiyeleri ise kendisinin inşa 
ettirmiş olduğu bilhassa imarethane ve kütüphaneye 
gelir temin etmek maksadı ile kurulmuştur. 

Ayasofya Camii ile ilgili Sultan Fatih’in esas olarak 
iki vakfiyesi mevcuttur:

Birincisi ilk ve asıl Ayasofya vakfiyesidir ki, diğer 
bazı vakıfları da içine almaktadır. Biri Türkçe diğerleri 
Arapça olmak üzere toplam dört nüshadır. 

Bu nüshalardan ilki, Sultan Fatih’in bizzat tescil 
ettirmiş olduğu orijinal vakfiyedir ve Tapu Kadastro Genel 
Müdürlüğü Kuyud-ı Kadime Arşivi, Nr. 1074 olarak 
kayıtlı ve 1463 tarihlidir. Bu nüsha Sultan II. Bayezid 
döneminde sureti çıkarılarak tercümesi yapılmış olan 
Sultan Fatih vakfiyesinin asıl nüshası olduğu anlaşılmıştır. 
Türkçe tam tercümesi Üç Devirde Bir Mabed Ayasofya 

Ayasofya’daki en eski türbe II. Selim Türbesi
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isimli devasa eser içinde 2005 yılında Prof. Dr. Ahmet 
Akgündüz, Doç. Dr. Said Öztürk ve Yahya Baş tarafından 
ilk defa yayımlanmıştır. Halen tam anlamıyla işin erbabı 
tarafından değerlendirilmemiş ve bugün nasıl kullanılması 
gerektiği hususu münhal kalmıştır. 

Orijinal vakfiyenin nüshalarından biri Topkapı 
Sarayı Müzesi Arşivi, Saray, No. 16/1141’de 
bulunmakta olup, 149 sayfadır ve Arapçadır.  Bir 
diğeri İstanbul Türk ve İslâm Eserleri Müzesi, No. 
2182 (646)’da kayıtlı ve kitap halindedir. Bu iki nüsha 
da Sultan II. Bayezid döneminde istinsah edilmiştir.

Sultan Fatih vakfiyesinin II. Bayezid Han devrinde 
Türkçeye tercüme edilmiş bir nüshası, Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Arşivi, 28. Mücedded Anadolu Defteri, 
No. 613, s. 27-51’de tescillidir.

İkinci vakfiye, İstanbul Türk ve İslam Eserleri 
Müzesi, No. 2207 (667, 1872)’de kayıtlı ve Arapçadır. 
Sultan Fatih’in en eski vakfiyelerinden biri 
olmakla beraber önemli bir kısmının eksik olduğu 
düşünülmektedir. Bir sureti Vakıflar Genel Müdürlüğü 
Arşivi’nde bulunmakta olup ayrıca Türkçe tercümesi 
de aynı arşivde 2114 numaralı defterde kayıtlıdır. 
Diğerine nazaran daha eski olduğu tahmin edilmekle 
beraber bir tarih verilememektedir. Bu vakfiyede 
Sultan Fatih ve daha sonraki padişahlar tarafından 
yeni tahsis edilen vakıflara rastlanılmamaktadır. 

Sultan II. Bayezid Han, Ayasofya Camii ve 

medresesine bazı ilâveler yaptığı gibi, Sultan Fatih’in 
vakıflarına ilave olarak birçok vakıf geliri tahsis etmiştir. 
Nitekim Ayasofya Camii Vakfiyesi 1481-1491 yılı vakıf 
muhasebe defterine göre gelir getiren yerler, 2350 kadar 
dükkân, 1328 ev, 4 kervansaray, 30 kadar bozahane, 22 
başhane ile 2 hamamdan müteşekkildi. Ayasofya Camii 
Vakfı’nın üç senelik vakıf muhasebe defterine göre 
geliri, 1489’da 790.286, 1490’da 1.039.987 ve 1491’de 
765.325 akçe idi. Vakfın aynı seneler içindeki giderleri 
ise sırasıyla, 531.233, 526.666 ve 560.789 akçedir. Vakfın 
gelir fazlası bir sene sonraya devredilirdi.

Aynı yıllar incelendiğinde vakıf çalışanlarına 
ödenen para, masrafların, sırasıyla %87.33, %88.23 ve 
%81.92 sine tekabül etmektedir. Yeri gelmişken tekrar 
hatırlatmak isteriz ki, Ayasofya Camii Vakfı gelirleri 
sadece bu cami ve külliyesi masrafları ile çalışanları için 
kullanılmamakta, başta Zeyrek, Galata, Eski İmaret, 
Güngörmez, Boğazkesen, Yenicekale, Yedikule, 
Kervansaray, Silivri gibi camiler ve Kalenderhane 
Medresesi’nin giderlerini de karşılamaktaydı. 
Vakfın hizmetinde olduğu müessese sayısı genelde 
25-30 arası olmakla beraber, bu bazı dönemler 
40’a kadar yükselmiştir. Yapılan bütün harcamalar 
incelendiğinde, Fatih Sultan Mehmed’in vefatından 
yaklaşık 8 sene sonrasına ait ve birbirini takip eden 
üç senelik vakıf muhasebe kayıtlarına göre, Ayasofya 
Camii vakıf gelirlerinden takriben %19-20’si ancak 
Ayasofya Camii giderlerine harcandığı görülmüştür. 



Burada bir husus daha dikkati çekmektedir ki, vakfın 
gelirlerinden maaş alan zevaidhoran taifesi arasında 
devrin tanınmış kişilerinin bulunması ve toplam 
yekûnda kayda değer bir rakama sahip olmasıdır.

Vakıf muhasebe defterleri incelendiğinde, Sultan 
III. Mehmed döneminde 1597 senesinde gelirlerin 
3.206.988 akçeye ulaştığı görülmektedir. Ancak 
burada önemli bir husus vardır ki, o da giderlerin 
gelirleri ilk defa aşmasıdır. Bu ileriki yıllarda zaman 
zaman düzelmiş bazen de bizzat devrin padişahı 
tarafından gelirlere takviye yapılmıştır.

Ayasofya’yı külliye haline getiren Sultan I. Mahmud, 
inşa ettirdiği bilhassa kütüphane ve imarethane için 
geniş vakıf imkânları sunmuştur (1740). Bunlar 
Malatya sancağındaki iki nahiye ve 49 köyün mukataası 
ve bütün şer’i ve örfi vergileri, Mora’da bulunan büyük 
bir çiftlik, Vidin ve Semendire’de bazı arazi tahsisleri, 
Selanik’ten bazı çiftlikler ile Cağaloğlu Hamamı’ndan 
elden edilen gelirler bunların başlıcalarıdır. Sonraki 
yıllarda bu vakfın kaynakları daha da genişletilmiştir. 
Bu vakfın gelirleri sadece kütüphane çalışanları ve 
tamirat için kullanılmamış, burada ders veren hocalar 
ile ders alan öğrencilere de günlük maaş verilmiştir.

Ayrıca bu padişah devrinde Ayasofya Camii 
Vakfı’nın gelirlerinin arttığını görmekteyiz. 
Muhtemelen vakıf kaynakları yeniden gözden 
geçirilmiş,  yeni gelir kaynakları temin edilmiş ve yeni 
kira bedelleri tespit edilmiştir.

Sultan II. Mahmud döneminde (d. 1808-1839) 
1826 tarihli vakıf muhasebe defterine göre toplam 
gelir 11.172.810, gider 9.924.499 guruştur. Bunun 
%34’ü personel maaşıdır. Önceki senelere kıyasla 
düşüktür. 1829 tarihli vakıf muhasebe defterine göre 
toplam gider içerisinde esas görevli personel maaşı 
%39,93, 1830’ta %35,6, 1831’de %32’dir.  Yine kayıtlara 

göre, Sultan II. Mahmud tarafından Ayasofya Camii 
ve medresesinde vakıf gelirlerinin üzerinde tamirat 
yapıldığı görülmektedir.

Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861) yapılan 
onarım harcamaları vakıf gelirlerinin çok üzerinde 
olduğunu ve nasıl karşılandığını yukarıda belirtmiştik. 
Bununla beraber 1845-1860 yılları arasındaki 15 yıllık 
vakıf masraf defterlerinde gösterildiği üzere Ayasofya 
Camii Vakfı; Galata’da Arap Camii, Şeyh Ebü’l Vefa 
Camii, Zeyrek Camii, Cankurtaran Camii, Güngörmez 
Camii, Eminönü Göbektaşı Camii, Şeyh Süleyman 
Efendi Camii, İmaret-i Atik Camii, “Yedikule haricindeki 
cami”, “Yedikule dâhilindeki Kule-i heft Camii”, 
Ruznamçeci İbrahim Efendi Camii ve Şurublu Cami’nin 
bütün masraflarını karşılamaya devam etmektedir. Bu 
dönemde Ayasofya Camii ve diğer camilerin giderleri, 
önceki devirlere göre düşük kalmıştır.

Bu 15 yıllık süre içinde vakfın toplam giderinin 
ortalama % 31’i maaş ödemelerine ayrılmıştır. Bu 
oran önceki ödemelere yakındır. Ancak son üç yılda 
bu oran % 40 çıkmıştır ki, bunun sebebi o dönemde 
enflasyonun artmasından dolayı maaşlarda da bir 
artış sağlanmıştır diye düşünülebilir. 

Ayrıca şu hususu da belirtmek isteriz ki, cami 
görevlilerinin kira, ev alımı veya benzeri ihtiyaçları 
için Sultan Fatih vakfiyesine uygun olarak asırlarca 
nakdi yardım yapılmıştır. Mesela Sultan Abdülaziz 
devrine (d. 1861-1876) ait 30 Mayıs 1866 tarihli bir 
kayıta göre, Ayasofya Camii ikinci imamı Hafız 
Mustafa ve üçüncü imamı Hafız Osman’a ev almaları 
için 5000’er guruş yardım yapılmıştır.

Maalesef Ayasofya Camii vakıfları hakkında ancak 
bu mahdut bilgileri verebileceğiz. Bugüne kadar 
üzerinde yeterli oranda çalışılamayan bu vakıflar 
araştırmacıların, ilgisini beklemektedir.
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Vakıf nedir? Bir eserin vakıf eseri sayılabilmesi 
için hangi şartları haiz olması gerekir?

Vakıf kavramının bir klasik tanımı, bir de medenî 
kanunda tanımı var. Vakıf bir şeyi hapsetmek, dur-
mak, durdurmak anlamındadır. Temelinde ise Allah 
rızası ve Allah’a kurbiyet (yakınlaşma) amaçlanıyor. 
Bilindiği üzere ilk örnekleri Peygamberimizin haya-
tında görüyoruz. Fedek hurmalığını Peygamberimiz 
vakfetmiştir. Ondan sonra vakıf müessesesi kendi elin-
dekini kardeşine, karşılıksız, sırf Allah rızasını kazan-
mak için ve bir süreye bağlı olmaksızın o amaca tahsis 
etmek olarak tanımlanmış ve devam etmiştir. Tarihî 
açıdan da süreç Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dö-
nemine kadar gelmektedir. Bu anlamda Anadolu’da 
Selçuklulardan kalma sayısız eser görürüz. Osmanlı 
da bunu geliştirerek, -özellikle 500 yıl hüküm sürdüğü 
Balkanlar dâhil olmak üzere- Osmanlı’nın dibâcesi de-
diğimiz Bursa, İznik, Edirne ve Balkanlar’a doğru git-
miştir. Dolayısıyla bir eseri vakıf eseri kılan ana unsur, 
vakıf yoluyla meydana gelmiş olmasıdır. İstanbul mer-

kezli baktığımız zaman İstanbul’un silüetini belirleyen 
Ortaköy Camii, Yeni Camii gibi eserler şehrin sembo-
lü olmuştur. Her biri tescilli kültür varlığıdır. Bunların 
korunması, kollanması her biri bir mevzuata, kanuna 
tâbi. Bir sıkıntı da eser restorasyonlarından sonra bi-
linçli veya bilinçsiz esere verilen zararlar söz konusu. 
Burada uygun olmayan eklentiler, ilaveler yapılması 
gibi hususlarla karşılaşabiliyoruz. Meselâ Cerrahpaşa 
civarında Ramazan Efendi Camii şu an restorasyon-
dadır. Cami, kıymetli çinileri ile meşhur. Bu çinilerin 
üzerinden ısıtma tertibatı geçilmiş ve petek takılmış. 
Üstüne de “peteklere yaslanmayın, tarihî esere zarar 
verirsiniz” yazılmış. Tarihî eseri koruyorum derken 
büyük sıkıntılarla da karşılaşabiliyoruz. O yüzden 
tarihî eserlerimizi iyi korumamız lazım. Işıklandır-
madan, ısıtma sistemine, ses sistemine kadar dikkatli 
olunması lazım. En basitinden ısınma için takılan ısıtı-
cılar, petekler dolayısıyla ciddi vakalar ile karşı karşıya 
kalıyoruz. Eserlerin elektrik alt yapısı bu ısıtıcıları kal-
dırır mı kaldırmaz mı buna bakılması lazım. 

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü 
Mürsel SARI ile Söyleşi

Fulya İbanoğlu, Hilal Ferşatoğlu, Kâmil Büyüker

Cihat Hıdır

Mürsel Sarı, 10 Nisan 1965 tarihinde Çanakkale’nin Lapseki İlçesi Dışbudak Köyünde doğdu. İlkokulu doğum yeri 
olan Dışbudak’ta 1975 yılında, orta ve lise öğrenimini 1976-1981 yılları arasında Biga’da tamamladı.

Üniversite eğitimine 1982-1986 yılları arasında Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F‘sinde devam ederek 1986 yılında mezun 
oldu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde 1996-1998 yılları arasında Yüksek Lisans derslerine devam ederek 
tamamladı. Akabinde “1802-1810 İstanbul’da İktisadi ve Sosyal Hayat” konulu yüksek lisans tezini verdi. 1990 yılın-
da Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak memuriyete başladı.

Müfettiş ve Başmüfettiş olarak görev yaptıktan sonra 04 Ağustos 2005 tarihinde Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
görevine atandı. 21 Şubat 2015 tarihinde İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü görevine atanmış olup halen görevine 
devam etmektedir.
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Vakıflar Genel Müdürlüğü ne iş yapar? İş alanını 
ve çerçevesini çizer misiniz?

Meseleyi ikiye ayıralım. Mazbut Vakıflar dediği-
miz idarelere, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
yapılan taşınmazlar var. Fatih Sultan Mehmet Vakfı, 
Bezm-i Âlem Vakfı gibi. Bunların hayratları olduğu 
gibi, hayrât taşınmazları olduğu gibi yani cami, med-
rese, imâret gibi. Bir de akar taşınmazlar da var. Biz-
de gayrimenkuller ikiye ayrılır. Biri akar taşınmazlar, 
yani gelir getirmesi gerekenler, bir de hayratlar. Meselâ 
Eminönü Yeni Cami, hayrattır. Hemen yanında Mısır 
Çarşısı yapılmış. Burası ise akardır. Oradan elde edilen 
kira gelirleri ile Yeni Cami’yi onarıyorsun, ya da diğer 
hayrî hizmetleri yapıyorsunuz. Yine meselâ Eyüp’teki 
imârette kurban kesiliyor, çorba dağıtılıyor, kuru et da-
ğıtımı yapılıyor. Bu mazbut vakıfların akar olanlarının 
gelirlerinin toplanıp cami, medrese, imâret dediğimiz 
yerlere harcanması, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 
yaptığı iştir. Bunun dışında iştirâkleri vardır. Ama ana 
unsur gayrimenkul kira gelirleridir. Bir de Osmanlı’dan 
bize intikal edip fakat yöneticileri vakfedenin soyundan 
gelip devam eden vakıflar var ki bunlara da mülhak 
vakıflar diyoruz. Tevliyet sistemi burada söz konusu. 
Mütevelli ile çalışılıyor. Meselâ Sokullu Mehmet Paşa 

Vakfı. Onun soyundan gelen birisi onun yöneticisi şu 
an. O, kira gelirlerini toplayıp hayır şartı ne ise onları 
yapıyor ve idare ediyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü kira 
gelirleri ile eski eserler onarılıyor, özürlü, dul ve yetim 
maaşları veriliyor, öğrencilere burs veriliyor. İmâretler 
eliyle de hayır hasenât işleri devam ediyor. 25 Bölge 
Müdürlüğü ile hizmetine devam ediyor. Bunun dışında 
İstanbul’da 1112 tane (Türkiye genelinde ise 4996 tane) 
Medenî Kanun’a tâbi vakıf var. Onların denetimi, ya-
zışmaları, kuruluşta vakfedilen gayrimenkullerinin sa-
tışına dair yetki belgelerinin alınması, verilmesi, takibi 
de yine bizim görev alanımız içindedir. 

Vakıf eserinin muhafazasında, süreklilik kazan-
masında öncelikli unsur insan demek ki, bunu an-
lıyoruz. 

Elbette bu eserlerin muhafazası insan ile müm-
kündür. 1994 yılında Fatih’te bir camimizi denetim 
için görev verilmişti. Gittiğimizde camideki manzara 
ilginçti. Tarihî çinilerin üzerinden kablo geçirilmiş-
ti. Kimi mahallelerde küçük vakıf camilerimiz var. 
Buralarda da caminin kifâyetsiz kalması dolayısıyla 
sürekli eklemeler yapıldığını görüyoruz. O zaman 
devlet olarak, belediyeler olarak yeni câmi alanları aç-
mak zorundayız. Camilerin içerisinde yaşanan garip 



Toplumda oluşan bir restorasyon algısı var. Vatandaş diyor ki, meselâ 
Ulu Cami’yi onardınız, gelin falan camiyi de onarın. Restorasyonda bizim ana 
prensibimiz “minimum müdahale, maksimum koruma” olmalıdır. Vatandaş

ise dış görünüşe bakıyor. Aslında yapılan her müdahale, eseri tarihî
özelliğinden bir parça daha uzaklaştırıyor.
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durumlarla da karşılaşıyoruz. Cami görevlilerinin, ta-
vanında çok nadide hat eserlerinin, nakışların bulun-
duğu mekânları oda yapmaları gibi. Burada ilgili yerin 
oda yapılması neticesinde eserin içeriye alınması ile 
birlikte ısınma ve soğuma dengesi bozulduğu takdirde 
eser zarar görecektir. Böyle bir değişikliğin yapılabil-
mesi ancak ilgili Kültür Varlıkları Koruma Bölge Ku-
rulunun onayı ile mümkündür. Burada herkesin aynı 
hassasiyeti göstermesi gerekiyor. Bunun gibi yüzlerce 
örnek verebiliriz.

Bu eserlerin korunması noktasında bilinçlendir-
me, eğitim vs. yapılıyor mu?

Biz bu eserlerin korunması meselesinde Vakıflar 
Genel Müdürlüğü olarak el ilanları dağıttık. Ayrı-
ca müftülüklerimizle irtibatlı olarak bilinçlendirme 
toplantılarımız oldu. Meselâ geçtiğimiz aylarda Fatih 
Müftülüğü konferans salonunda din görevlileri ile 
toplantı yaptık. Broşürlerimizi dağıttık. Müftülükleri-
mize zaman zaman yazılar da yazıyoruz. Eserleri ko-
ruma noktasında neler yapılmalı, nelere dikkat edil-
meli, uyarılarımızı yapıyoruz. 

Camilerin yangın vs. problemleri yanında şim-
di de terör problemi var. Bu tahrip edici probleme 
karşı eserlerin korunması nasıl mümkün olacak?

Bunun örneğini yakın zamanda Şehzâdebaşı 
Camii’nde yaşadık ve cami terör eyleminden zarar 
gördü. Ondan sonra çabuk organize olmak suretiyle 
caminin camları değişti, çerçeveler yapıldı. Teknik ko-
nularla ilgili arkadaşları gönderdik. Onlar ilgili düzen-
lemeleri yaptı. Belediyelerimiz, devlet kurumları, eskisi 
gibi değil artık çabuk örgütlenip, tedbirlerini alıyorlar. 
Kurumlar gelişiyor, bilgi düzeyi artıyor. Ödenek konu-
sunda da eski zamanlardaki gibi beklemek söz konusu 
değil. Burada da prosedürler aşılmış durumda. 

Geçmişten bize intikal eden bir miras var ve 
bunlar tescilli vakıf eserlerimiz olarak ayaktalar. 
Ancak bugünde yeni tespit edilen, tescil edilen vakıf 
eserleri var mı?

İstanbul için böyle bir eser hatırlamıyorum. Ama 
Anadolu’da meselâ tescil taraması yapılmamış ve tes-
cile değer eserler çıkabiliyor. Daha önce Bursa’da on 
yıl görev yaptım. Taraklı, İzmit bize bağlıydı. Bura-
larda meselâ bir köyde, köylü camiyi yıkıp yeniden 
yapmak istiyor. Biz de bunu Anıtlar Kurulu’na so-
ruyoruz. Bunun tescili var mı diye soruluyor. Yoksa 
yerinde bir uzmanla inceleyelim, deniyor. Kurulda 
yer alan hocalarla camiyi mahallinde inceliyorduk. 
Kurulda sanat tarihçi, mimar, arkeolog, şehir plancısı 
gibi farklı disiplinlerde hocalar var. Burada caminin 
tavanı, mihrâbı, tezyinatı noktasında eğer tescil değer 
bir yanı varsa onun tescil fişi düzenlenip karar alını-
yor. Uzmanlar tarafından da bu iş kayıt altına alını-
yor. Bundan sonra kuruldan izin alınmadığı takdirde 
herhangi bir şekilde esere müdahale de olamıyor. 

Taşınabilir varlıklarımız için de böyle mi? 
Onlar için de her biri için tescil fişleri var. Meselâ bir 

halı için kaçıncı yüzyıl, hangi ebat gibi özellikleri belir-
tilerek yazılıyor. Bunun için vakıfların kendi elemanları 
sahada bunları tespit edip yazıyorlar. Meselâ kaçakçı-
lıkla, hırsızlıkla mücadele diye birimlerimiz var. Bizim 
arkadaşlarımız bunu takip ediyorlar. Müzâyedelerde 
rastlanan kaçak eserler oluyor. Bunlar tespit edilip, satış 
esnasında hemen el konulabiliyor. Yurt dışından da aynı 
yollarla eserlerimizi getirtebiliyoruz. 

Yurt dışındaki taşınmaz eserlerimiz konusunda 
bir şey yapabiliyor muyuz? 

2008 yılında çıkarılan 5737 sayılı kanunla Dış İlişki-
ler Daire Başkanlığı kuruldu. Dolayısıyla orada kanunî 
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bir alt yapısı olan çalışmalar yürütülmeye başlandı. Şu 
anda Kosova’da Balkanlar’da, meselâ Makedonya’da 
Manastır şehrinde Balkanların prensi denilen 1561 Ru-
meli Beylerbeyi Haydar Efendi’nin yaptırdığı Haydar 
Kadı Camii gibi buna benzer pek çok eserle ilgili çalış-
ma yapıyoruz. Tabi oradaki eserlerle ilgili çalışma yap-
manız için, o ülkenin kanunlarının bu işe müsaade et-
mesi lazım. İzinleri alınan eserler birer birer onarılıyor. 

Camilerden, muhtelif tarihî mekânlardan çıka-
rılan vakıf eserlerini koruyacak, muhafaza edecek 
depolarımız, mekânlarımız var mı? 

Öncelikle bu eserlerin bulundukları yerlerde mu-
hafaza edilmesi gerekiyor. Bir eser yerinde güzeldir. 
Bursa’dan bir örnek vermek isterim. Bir camide tarihî 
tablolar vardı. İhbar üzerine gittik baktık. Hat tablola-
rı kaldırılıp bir odaya konulmuştu. Neden kaldırdınız 
diye sorduğumuz görevli ise çalınmasından korkuyo-
ruz, cevabını vermişlerdi. Daha sonra bu yıpranan hat 
tabloları elden geçirip tekrar ilgili yerlerine astık.  

Belli dönemlerde teftiş ve denetimler oluyor de-
ğil mi?

Diyanet, Vakıflar ve Kültür Bakanlığı yetkilileri 
ile belli dönemler sayımları yapılıyor. Karşılaştır-

malar yapılıyor. Eserlerin bir kısmı da sergilenmek 
üzere vakıf elemanlarınca teslim alınıyor. Bugün bir 
camimizin altında restorasyon, konservasyon atöl-
yemiz var. Burada hem çok eski eserlerimiz tamir 
ediliyor, hem de eleman yetiştiriyoruz. Neticede her 
şey insana bağlı. 

Vakıflar son dönemde restorasyon çalışmalarına 
hız verdi? Restorasyon meselesinde ne durumdayız? 

Toplumda oluşan bir restorasyon algısı var. Va-
tandaş diyor ki, meselâ ulu camiyi onardınız, gelin fa-
lan camiyi de onarın. Restorasyonda bizim ana pren-
sibimiz “minimum müdahale, maksimum koruma” 
olmalıdır. Vatandaş ise dış görünüşe bakıyor. Aslında 
yapılan her müdahale, eseri tarihî özelliğinden bir par-
ça daha uzaklaştırıyor. Bursa’da Safiyyüddin Erhan 
beyin güzel bir tespiti vardır: Bir yeriniz ağrımadan 
siz herhangi bir ilaç alır mısınız? Eğer alırsanız o ilaç 
midenize, böbreğinize zarar veriyor. Meselâ caminin 
çatısı akıyor. Eğer kırık kiremit problem ise, oradan 
su alıyorsa sadece kırık yerleri değiştir, çatıyı komple 
değiştirmenin âlemi var mı? Toplumdaki beklenti de 
tepeden tırnağa caminin çatısının değişmesi yönün-
dedir. Bunun belli kuralları olmalı. Nitekim kuralları, 
kanunları da var bu işin. Bu gibi durumlarda devletin 
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bu kontrollerini yapan eleman-
ları var. Personelime onu söy-
lüyorum: Ben idareciyim, sanat 
tarihçisi kadar detay bilemem, 
kalemkâr kadar vs. işten anla-
yamam, anlamam da gerekmez. 
Ama yıllardan beri bu işin için-
de olduğumuz için baktığımızda 
fark ediyoruz. Ama meslek erba-
bının kalem işini, kurşun işini, 
oymayı ve bunların detaylarını 
bilmesi lazım. Mesleğiniz bunlar 
iken bilmiyorsanız sizde sıkıntı 
var demektir. Ama biliyorsunuz 
da olmamış bir işin hak edişini 
imzalıyorsanız burada da ihanet 
söz konusudur. Şartnâmede ya-
zan hususlarda eğer herhangi bir 
usulsüzlük yapıldı, gereken mal-
zeme kullanılmadan iş yapıldı ve 
biz bunu görüyor isek bu işe rıza 
gösteremeyiz. 

Restorasyon uzmanları konusunda ne durum-
dayız?

Yetişmiş zanaatkârlarımız var. Bugün pek çok 
eser restore ediliyor. Bu ülkenin gücü ile de alakalı. 
Ecdadımız bir yere kadar eserleri getirmişler, mu-
hafaza etmişler. Nitekim savaşlar, yokluk ve kıtlık-
lar içerisinde eserleri ayakta tutmak da bir mesele-
dir. Bazı eserler yapılırken yokluk zamanında eserin 
kubbesine kum, taş, çakıl ne varsa konulmuş. Statik 
açından tehlikeli bir durum. Kimi eserlerin dışından 
sıvayı kaldırdığınız zaman ciddi çürümelerin olduğu 
gözleniyor. Bir işi elbette kitabî yapmak başka bir şey. 
Şu anda Rüstempaşa Camii restorasyonda. Burada 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nden hocalarla çalışıyo-
ruz. Bunun gibi pek çok eserde bilim heyetlerimiz var. 
Statik konusunda kim uzman, mimarîde, çini konu-
sunda, sanat tarihi konusunda kim uzman bu hoca-
larımızı ilgili eserlerin onarımında Bilim Kurulu’nda 
görevlendiriyoruz. Ülkemiz deprem kuşağında. Bu 
noktada da eserlerin güçlendirilmeye ihtiyacı var. 

İlgilisini bu noktada buluyoruz. 
Burada anıtlar kuruluna da pro-
jeler gidiyor. Onların da onayı 
olmadan işe başlanmıyor. 

Eser restorasyonu sonra-
sında kurum, vakıf veya eserin 
teslim edildiği müesseseler ne 
derece eseri aslına uygun kulla-
nıyorlar? Bu konuda da aydın-
latır mısınız?

Hayrat taşınmazlarını kamu 
yararına çalışan vakıf ve dernek-
lere tahsis ediyoruz. Dörder aylık 
periyotlarla bizim arkadaşları-
mız gidip onlara bakıyorlar. Eğer 
aslına uygun olmayan müdahale 
olmuş ise gerekli ikazlar yapılı-
yor. Ya da tahsis iptaline kadar 
gidiliyor. Bursa’da meselâ Yeşil 
Camii yanında Yeşil İmâreti var 

idi. Burası zamanında kafe olarak kiraya verilmiş. Bu-
ranın boşaltılmasını istedik. Akabinde bir takım sı-
kıntılar yaşandı ama en nihayetinde burası boşaltıldı 
ve buraya vakfediliş gayesine uygun imaret fonksiyo-
nu verildi. Şimdi çorba, yemek ikramı yapılıyor. 

Müdürlüğünüz bünyesinde bir de Vakıf Resto-
rasyon Yıllığı Dergisi çıkarmaktasınız. Derginizden 
de bahseder misiniz?

Vakıf Restorasyon Yıllığı (VRY) 2010 yılından beri 
yayınlanmaktadır. Aralık 2016 tarihi itibariyle toplam 
13 sayı yayımlanmış olan dergimiz, yılda iki sayı çıka-
rılmaktadır. Sayılardan biri spesifik bir konu üzerine 
çıkıyor. Ağırlıklı olarak İstanbul’daki yapıların (genel 
olarak eski vakıf eserlerinin) restorasyon süreçleri, 
monografileri, uygulama teknikleri vb. konular işlen-
mektedir. Türkiye’de sadece restorasyon alanına hitap 
eden tek dergi olup, bu alandaki boşluğu doldurma-
ya yönelik olarak idaremiz bünyesinde yayınlanmaya 
başlamıştır. Ayrıca, vakıf yapıları anlatılmakta, yapı-
lan çalışmalar paylaşılmakta ve tanıtılmaktadır. Ha-
kemli bir dergidir.
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Dr. Mustafa KÜÇÜK
Başbakanlık Osmanlı Arşivi Uzmanı

OSMANLI DÖNEMİNDE
VAKFİYELERİN ÖNEMİ

VE MAHİYETİ

Durmak, hapsetmek, ayakta beklemek gibi 
anlamları bulunan vakıf kelimesinin çoğulu 
evkaf ’tır. Hukukî olarak vakıf, bir malı alınıp 

satılmaktan ebedî olarak alıkoymak ve Allah yolunda 
insanların menfaatine hapsetmek, demektir. Bu itibar-
la vakfa, ihtibâs, tahbîs ve tesbîl de denir. Bir malı Al-
lah rızası için vakfetmenin pek çok İlâhî ve Peygamberî 
kaynağı, dayanağı mevcuttur. Bunlardan şu iki âyet-i 
kerîmeyi zikretmekle konu vuzûha kavuşacaktır:

“Allah yolunda mallarını harcayanların örneği, yedi 
başak bitiren bir dane gibidir ki, her başakta yüz dane 
vardır. Allah dilediğine kat kat fazlasını verir. Allah’ın 
lütfu geniştir, O her şeyi bilir”.1

“Sevdiğiniz şeylerden (Allah yolunda) harcamadıkça 
«iyi»ye eremezsiniz. Her ne harcarsanız, Allah onu hak-
kıyla bilir”.2

Vakfeden kişiye vâkıf, vakfedilen mala mevkûf, ken-
disine vakfedilen kişi veya yere mevkûfun aleyh veya 
meşrûtun leh denilir.3 “Toplumu meydana getiren fert-
lerin arasında sosyal yardım ve dayanışmanın en eski 
hukukî şekillerinden biri olan vakıf müessesesi, “devle-
te ait bazı külfetleri üzerine alarak devletin yükünü ha-
fifletmekte ve ona, gelirini daha mühim ve hayatî saha-
larda sarfetmek imkânı vermektedir. Hele geliri az olan 
fakir cemiyetlerde vakıflara ne kadar ihtiyaç vardır”.4 
Gerçekten vakıflar, dinî hizmetlerin görülmesi için ku-
rulmalarına rağmen, fertlerin millî mukaddesâta bağlı-
lıklarını temin etmeleri ve halk arasında fazilet hissinin 

Fatih Sultan Mehmed’in 1468 tarihli
vakfiyesinin zahriyesi (Vakıf Şaheserlerimiz, s. 305)



ŞUBAT 2017 67

doğmasına ve kuvvetlenmesine vesile olmaları itiba-
rıyla da cemiyet hayatında hayırlı tesirlere sahiptirler.5

Vakıflar, dinî inanç ve düşüncelerin güçlü olduğu 
müesseseler olarak siyasî çalkantıların, idarî istikrarsız-
lıkların dışında kalmışlar ve bu sayede toplum hayatı-
mızda istikrar ve devamlılık örneği olmuşlardır.6 Vak-
fedilen gayrimenkuller her hangi bir sebeple müsâdere 
edilemeyeceği, kullanım alanı ve vakfiyedeki esaslara 
aykırı davranmadıkça mütevellîleri değiştirilemeyeceği 
için bu müesseseler, siyasî ve idarî müdahalenin dışın-
da kalmışlardır. Toplum içerisinde gelir dağılımı, eşit-
sizlikten doğacak sosyal patla-
maların önlenmesi ve tahakkuk 
ettirildiği cemiyetlerde sınıf 
farkının oluşmaması yönleriyle 
kitlelerin gruplaşarak toplum 
hayatını sarsan olumsuz davra-
nışlarını önlemiş, sosyal adâlet 
ve hizmet dağılımında büyük 
görevler ifa etmiştir.7

Osmanlı Devleti’nin 
umumî hayatında bir imar ve 
iskân metodu olarak vakıfların 
oynamış olduğu büyük rolden 
kimse şüphe etmemektedir.8 
Şehirlerdeki âmme hizmetleri 
ve sosyal yardımlaşma, vakıf-
lar vasıtasıyla yürütülmüştür. Kezâ ilmî, medenî ve 
dinî hayat da büyük ölçüde vakıf müesseseleri yoluyla 
idare edilegelmiştir. Başta sultanlar, hanım sultanlar, 
şehzadeler, sadrâzamlar, paşalar ve bürokratlar olmak 
üzere, zeâmet ve has sahipleri ile beylerbeyleri olmak 
üzere pek çok zengin hayırsever, zengin ile fakir ara-
sındaki dengeyi kurarak Allah’ın rızasını ve hoşnut-
luğunu kazanmak, ardlarından hayırla anılacakları 
eserler bırakmak gibi sebeplerle vakıflar kurarak ken-
dilerini topluma mal etmişlerdir.9

“Vakıf müessesesi, dinî ve hukukî bütün mües-
seseler gibi vakıflar da içinde inkişaf etiği cemiyetin 
maddî ve mânevî şartlarına uygun olarak ve cemiye-

tin umumî hayatıyla âhengini muhâfaza ederek uzun 
bir tekâmül geçirmiştir”.10 Ancak vakıfların kuruluş 
gayesini küçümseyerek, bu millî ve dinî kurumu yıp-
ratmaya çalışanlar, yanlış ve yavan görüşlerini millete 
mal edememişler ve onlara gereken cevap, insaf sahibi 
erbâb-ı kalem tarafından lâyıkıyla verilmiştir.11

Vakfiye ise ‘vakıf akdinin, daha doğru bir tâbirle 
vakıf tasarrufunun senet ve hüccetidir”12 ki vakfedi-
len bir malın hangi hayır işlerinde kullanılacağını, ne 
şekilde yönetileceğini gösterir.13 Başka bir tarifle vak-
fiye; bir vakfın, genellikle vâkıfı tarafından hazırlanan 

nizamnâmesidir ve bunlar şa-
hitlerin huzurunda kadı sicil-
lerine işlendikten sonra işlerlik 
kazanırdı.14 Günümüze uygun 
bir tâbirle “vakfiye, ictimaî, 
ilmî, sıhhî… herhangi bir mü-
essesenin idare şekli ile gelirle-
rinin sarfedileceği yerleri gös-
teren bir tâlimatnâmedir.”15

Vakfiyeler, yazının elverişli 
olduğu taş, deri ve kâğıt üzeri-
ne yazılır ve vakfedilen bir bina 
ise, bazen vakfiyenin özeti o bi-
nanın duvarına kazınırdı.16

Vakfiyeler genellikle şu bö-
lümlerden oluşur:

1. Tescil, tevkii veya tasdik ibaresi. Veliyyü’l-emr 
tarafından yetkili kılınmış kadı, vakfın lüzûmuna ve 
tesciline karar verebilir.

2. Dâvet. Allah’a hamd ü senâ ve Resûlü’ne salât ü 
selâmı ihtiva eden bölümde; âyet ve hadisler delâletiyle 
dünyanın fâni ve âhiretin bâki olduğu, vakıf kurma-
nın önemi gibi bilgiler, edebî bir üslûpla anlatılır. Bu 
bölüm vakfiyenin hukukî bir rüknü sayılmaz.

3. Vâkıfa dair bilgiler. Bunlar vâkıfın adı, baba 
adı, mesleği ve ikâmet yeri gibi şahsî ayrıntılardır.

4. Mevkûfun tarifi ve tasviri. Vakfedilen mal ve 

Vakıflar, dinî inanç ve dü-
şüncelerin güçlü olduğu mü-
esseseler olarak siyasî çalkan-
tıların, idarî istikrarsızlıkların 
dışında kalmışlar ve bu sayede 
toplum hayatımızda istikrar 
ve devamlılık örneği olmuş-
lardır. Osmanlı Devleti’nin 
umumî hayatında bir imar ve 
iskân metodu olarak vakıfların 
oynamış olduğu büyük rolden 
kimse şüphe etmemektedir.
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mülkün miktarı, bulunduğu yer ve sınırları, iktisap şek-
li, inşa veya ihya edilen hayratın cinsi ve türü belirtilir.

5. Vakıf şartları. Vakfedilen mal ve mülkün icar 
ve işletme şekli ve süresi, elde edilen vakıf gelirinin 
hangi alanlarda nasıl kullanılacağı, vakıf görevlilerine 
ve mensuplarına ödenecek ücret ve tahsisatı belirten 
şartlardır.

6. Mütevellî tarifi. Vakfiyelerde iki tür mütevellî 
bulunur. Birincisi tescil mütevellîsidir, vakfın tescil 
işleminin tamamlanmasıyla görevi sona erer. İkincisi 
vâkıfın vakfının tevliyetini, ve niteliklerini açıkladığı 
kimselerdir.

7. Vakıftan rücû‘ ve mürâfaa ile hâkimin kararı. 
Mezhep imamlarının vakıf konusundaki görüş farklı-
lığından dolayı ortaya çıkan bir uygulamadır. Vâkıfın 
ölümünden sonra vârislerinin veya hayatta iken ken-
disinin pişman olması ihtimaline karşı vakfın iptali-
nin önlenmesine ait bir rükündür.

8. Beddua bölümü. Burada vakfa yönelik olumsuz 
tasarrufları önlemek için vakfiyeden vakfiyeye deği-
şen lânetler ve beddualara yer verilir. 

9. Tarih. Vakfiyenin bitiminde hicrî tarih, yazıyla 
ve Arapça olarak yazılır.

10. Şühûdü’l-hâl. Vakıf tesisinde aleniyet şarttır, 
ayrıca İslâm hukukunda bir belgenin değeri zeylinde 
yer verilen şahitlere bağlıdır. Bunun için vakfiyenin 
tanziminde hâzır bulunanların bir kısmının isimleri 
ve meslekleri yazılır. Nezâret, tevliyet veya evlâdiyet 
hak ve iddialarına dair zamanla sahte vakfiyeler tan-
zim edilmiş. Bunların şer‘î mahkeme sicillerine kay-
dedildiği de olmuştur.17

Vakfiyelerin hacimleri, yazılı oldukları kâğıtlar bir-
birine göre farklıdırlar. Kısa bir vakfiye olduğu gibi, 
iki metreden uzun vakfiyeler de vardır. Hatta defter 
şeklindeki vakfiyeler de mevcuttur. Bu şekilde mu-
fassal vakfiyelerin edebî değeri, diğerlerine göre daha 
yüksektir.18 Vakfiyelerin yazılarının güzelliği de birbi-
rinden farklıdır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’nde Osmanlı 
devrine ait 27.000’i aşkın vakfiye ve zeyil bulunmak-
tadır.19

Vakfiyelerin önemi: Vakfiyelerde; tesis edilen vak-
fın nasıl idare edileceği, nerelere ne gibi harcamalar ya-
pılacağı, kaç kişinin çalışacağı, bunlara ne kadar maaş 
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ödeneceği, harcamaların hangi gelirlerle karşılanacağı, 
vakıftan kimlerin ne şekilde faydalanacağı gibi husus-
lar vâkıf tarafından ayrıntılı şekilde belirlenmiştir.20 Bu 
bilgiler sayesinde vakfiyeler bize, milletin muayyen bir 
zamandaki hayatına ait muhtelif hâdise ve şekilleri mü-
şahede etmek imkânını verdikleri gibi, İslâm âleminde 
çok derin bir tesir icra etmiş olan en mühim müessese-
lerden birinin, yani vakıfların işleyiş tarzı ile ülfet peyda 
etmek imkânını da temin ederler.21 Vakfiyeler, pek çok 
bakımdan milletlerin karakterlerini ve tarihlerini tem-
sil ettikleri gibi yazıldıkları dil ve uslûp, kullanılan dinî 
kaynaklar (âyet ve hadis) ve vakıf konusu olan şey, ki-
şilerin dinî ve millî inançlarıyla 
birlikte kültürlerini ve bunun 
karşılığının toplumda ne kadar 
mâkes bulduğunu ortaya ko-
yan birinci el kaynaklardır. Bu 
yüzden vakfiyeler, tarihî birer 
vesika olmanın yanında sosyal 
tarih, ekonomi ve kültür tarihi 
araştırmaları için önemli bilgi-
ler taşıyan değerli kaynaklar-
dır.22 Bilhassa mescid, medrese, 
dârüşşifâ, hankâh ve kervan-
saraylara ait vakfiyelerde; eği-
tim, tıp, sanat ve mimarî tarihi 
araştırmaları için diğer kaynaklarda hemen hiç bulun-
mayan bilgiler mevcuttur. Bunlar arasında sıradan in-
sanların, köylülerin, sanat ve ticaret erbâbının gündelik 
hayatlarına dair malûmât özellikle dikkate değerdir.23 
Hülâsa, cemiyetin hakiki bünyesini bu vesikalar saye-
sinde öğrenmek mümkündür.24

Vakfiyeler, yalnız vakıf müessesesini hukukî ve 
tarihî bakımlardan aydınlatmakla kalmaz. Bu sağlam 
neşriyatlar sayesinde, tarihimizin her şubesini aydın-
latabilecek yeni vesikalar da elde ederiz: İktisadî tarih, 
ictimaî tarih, şehir tarihi, iskân tarihi, tarihî topog-
rafya, idarî ve malî tarih, dinî tarih, kısaca eski Türk 
cemiyetinin dâhilî bünyesini, muhtelif ictimaî tabaka-
ların hayat şartlarını, hukukî-ictimaî münasebetlerini 
bize gösterecek bütün tarih şubeleri bundan en büyük 

istifadeyi temin eder. Şehirlerin nasıl iskân edildiğini, 
yeni mahallelerin nasıl teşekkül ettiğini, muhtelif sa-
nat mensuplarının nerelerde temerküz ettiğini, muh-
telif ticarî faaliyetlerin inkişaf derecesini, muhtelif 
halk tabakalarının hayat seviyelerini, eşya ve para kıy-
metlerini, muhtelif vergilerin mahiyetini, ilmî ve dinî 
müesseselerle ictimaî yardım müesseselerinin inkişa-
fını bize bu vesikalar anlatır.25 Daha ziyade askerî ve 
siyasî vak’aları, hükümdarların ve büyük ricalin hayat 
ve sergüzeştlerini anlatmakla iktifa eden kroniklerin, 
arada bir tesadüf kabîlinden bahsettikleri umumî ha-
yatı, yani cemiyetin hakikî bünyesini, asıl bu vesikalar 

sayesinde öğrenebiliriz.26

Vakfiyelerin hukukî du-
rumu: Vakfiyeler diğer ilâm 
ve hüccetler gibi mahkeme 
kayıtlarında yer aldıkları sü-
rece mündericâtıyla amel 
ve hükmolunur. Mecelle’nin 
1626. maddesinde şöyle de-
nilmektedir: “Mücerred vak-
fiye ile amel olunmaz amma 
ber-vech-i bâlâ mevsûk ve 
mu‘temedün-bih olan sicill-i 
mahkemede mukayyed ise ol 

hâlde ma‘mûlün-bih olur” denilmektedir.27 Kadı sicil-
lerinde kaydı bulunmayan veya kaybolan vakfiyelerin 
sıhhatine dair kanaat uyanırsa onlarla amel olunması 
gerekir. Ancak mahkeme kayıtlarında yer almadığı 
gibi, önceden mündericâtıyla da amel olunmamış bir 
vakfiye ile iş görülemez. Diğer taraftan, Defterhâne ile 
Vakfiye kayıtları arasında farklılıklar olduğunda, han-
gisiyle öteden beri amel olunmuşsa, onun mündericâtı 
esas alınarak uygulanır.28

Vakfiyelerin tamamına yakını Vakıflar Kütüğü’nde 
kayıtlıdır. Vakıflar Kanunu ile de vakfiyelerin Vakıflar 
Kütüğü’ne kaydı mecburiyet altına alınmıştır. Eski-
miş, yanmış veya zâyi olmuş vakfiyelerin bir sureti-
ni çıkarmak için Mahkeme Sicilleri’ne veya Vakıflar 
Kütüğü’ne müracaat olunur.29

Vakfiyelerin hacimleri, yazılı 
oldukları kâğıtlar birbirine göre 
farklıdırlar. Kısa bir vakfiye oldu-
ğu gibi, iki metreden uzun vak-
fiyeler de vardır. Hatta defter 
şeklindeki vakfiyeler de mevcut-
tur. Bu şekilde mufassal vakfi-
yelerin edebî değeri, diğerlerine 
göre daha yüksektir.
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Vakfiyeler, hukukî mahiyetleri dolayısıyla ve emlâk 
veya gelirlerin vakıflara tahsisi keyfiyetinin delilini 
teşkil etmeleri itibariyle pratik bakımdan da büyük de-
ğere sahiptirler. Nitekim zengin vakıflara tahsis edilen 
büyük servetlerin idare ve murakabesi, mütevellîler ile 
diğer vazifeli kimseler için büyük bir kudret ve servet 
kaynağı olmuştur. Bu itibarla, mütevellî ve nâzırların 
işgal ettikleri mevkilere göz dikilmiş olmasına şaşma-
mak lâzımdır. Bu keyfiyet, -bazen pek bâriz olan- su-
istimallere sebebiyet vermiş ve bütün devirlerde rast-
ladığımız sahte vakfiyelerin vücuda getirilmesine yol 

açmıştır. Sahte vesikaların bazen o kadar mâhirâne 
yapılanlarına tesadüf edilir ki, bunların sahih mi yok-
sa sahte mi olduğunu tayin etmek güç bir mesele teşkil 
eder.30

Sahte vakfiyeler: Sahte vakfiyeler vücuda ge-
tirmek suretiyle yapılan bu gibi suistimalleri önle-
mek üzere, muhtelif İslâm devletlerinde, birbirinden 
farklı teftiş, murakabe ve tescil usullerine müracaat 
edilmekle birlikte bu usuller, muhtelif sebeblerden 
dolayı, beklenilen neticeyi tamamen vermemiştir. 
Harpler, istilâlar, yangınlar gibi bir takım felaketler 
bazen sırf ihmal ve kayıtsızlık yüzünden, devlet arşiv-
leriyle büyük merkezlerdeki kadı arşivleri, yani şer‘î 
siciller mahvolup gitmiştir. Bu gibi felâketler ise bazı 
sahtekârların, kâh para mukabilinde, kâh kendi leh-
lerine bir takım haklar tesis etmek için hazırladıkları 
vakfiyeleri, şer‘î mahkemelerde resmî ve sahih sicil 
olarak kaydettirmelerine imkân vermiştir.

Sıhhati şüpheli olan herhangi bir vesikanın sahih 
mi, yoksa sahte mi olduğu hususunda müsbet bir ne-
ticeye varmak için, vesikanın izâfe edildiği devrin ta-
rihi hakkında umumî bilgilere sahip bulunmak lâzım 
geldiği gibi, bu devre ait olup tetkik edilecek vesika 
ile aynı türden olan vesikaların mahiyet ve şekli, kezâ 
ilgili vesikanın taallük ettiği müessese veya müessese-
ler hakkında da etraflıca malûmâta sahip olmayı icap 
ettirir.31

Vakfa ve vakfiye şartlarına riayetsizlik: Cumhu-
riyet öncesine ait hükümlerde vakıfların gâyesi hayır 

Vakfiyeler, hukukî mahiyetleri dola-
yısıyla ve emlâk veya gelirlerin vakıflara 
tahsisi keyfiyetinin delilini teşkil etme-
leri itibariyle pratik bakımdan da büyük 
değere sahiptirler. 
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yapmak şartı bulunmasına rağmen, Medenî Kanun’da 
böyle bir sebep mevcut değildir. Kezâ bir kimse bir 
malını uzun müddet için bir cihete tahsis edip de 
o müddet sona erdikten sonra söz konusu malın, 
vârislerine kalmasını şart etse, bu şart vakfın sıhhatini 
bozmaz. Ancak, Medenî Kanun’un 322. Maddesi’nin 
son fıkrasıyla, bir malın veya bir hakkın devir ve ferâğ 
edilmemek üzere bir aileye tahsis edilmesine ve aile 
efrâdı arasında intikal tarzına dair her türlü tasarruf 
yasaklanmıştır. Bununla birlikte İslâm vakıf hukukun-
da bir malın bir aileye tahsisine ve aile efrâdı arasında 
intikal tarzına dair vakıf ve şart, câizdir.32

Vakıf sahibinin, yani vâkıfın mahkeme siciline 
kaydettirdiği şartlara riayet ile onun bir harfini bile 
bozmamaya itina, herkes için, hatta en zâlim hüküm-
darlar için bile bir mecburiyettir. Zira vâkıfın şartla-
rı değiştirilemez. “Böyle usulü dairesinde tanzim ve 
tescil olunmuş bir vakfiyenin şartlarının nâzır veya 
mütevellî tarafından yerine getirilmediğini gören 
her hangi bir fert, İslâm olsun veya olmasın, âmme 
menfaati için hâkime müracaatla müsebbibleri aley-

hine davâ açabilir. Hâkim de nâzır veya mütevellîyi 
sorguya çeker ve ondan hesap sorar. İhbar veya iddia 
doğru çıkarsa nâzır veya mütevellîyi azledip yerine 
başkasını tayin edebilir”. Çünkü “vakfiyelere konul-
muş olan şartlar, yalnız aleyhinde değil, lehinde de 
olsa yine değiştirilemez”dir.33 Ancak İstanbul’un fet-
hinde 1328/1912 yılına kadar sürüp giden bu mühim 
ve güzîde kurum, ”o sene müstağnen-anh olan, yani 
varlıklarından istiğnâ husûle gelmiş bulunan müesse-
selerin ve binaların istibdâlı (değiştirilmesi) câiz oldu-
ğuna dair çıkarılan bir kanunla bu cihete de gidilebil-
miştir.”34

Bu arada, bir ihtiyaç sebebiyle kurulup, bu ihti-
yaç giderildikten sonra kendilerine ihtiyaç kalınma-
yan (müstağnen-anh) vakıfların gelirlerinin vâkıfın 
vârislerine mi kalacağı, yoksa başka hayrî vakıflara mı 
intikal edeceği meselesinde, her iki görüş de uygula-
nabilir bulunmakla birlikte, vakıftan maksat, vâkıfın 
hayır işlemesi olduğundan, genel kabul gören görüşe 
göre, kendisine ihtiyaç kalmayan bir vakfın gelirleri, 
başka bir vakfa devredilir.35
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Esra YILDIZ
TDV İstanbul Şubesi/Musahhih

ŞER‘İYYE
SİCİLLERİNDEN

ŞEFKAT VE
MERHAMET TİMSÂLİ 
VAKFİYE ÖRNEKLERİ

Ser‘iyye Sicilleri ve Vakfiyeler
Şer‘iyye Sicilleri, Osmanlı Devleti’nde merkez ve taş-

rada her tabakadan insanlar arasındaki hukukî ilişkilere 
dair kayıtları içerir ve Osmanlı hayatının aile, toplum, 
ticaret, ekonomi ve hukuk gibi birçok alanının tarihi 
için en önemli ve en güvenilir kaynaklarıdır. Şer‘iyye si-
cil defterleri ise kadı sicilleri, kadı defteri, zabt-ı vakâyi’, 
zabt-ı dava cerîdeleri, mahkeme kayıtları veya şer‘iyye 
sicil defterleri isimleriyle1 anılan; aile, miras, ticaret ve 
ceza hukuku ile ilgili kararların2 ve merkezden gelen fer-
man, buyruldu ve emirlerin; Osmanlı Devleti’nde önem-
li bir yeri olan vakfiyelerin3 tescili, muhasebesi, bir kısım 
vakıfların idaresi, vakıf evlâdiyet ve tevliyet davalarının 
kaydedildiği defterlerdir.4 Vakfiye ise bir hüccet çeşidi-
dir. Ancak üslup ve muhtevâ itibariyle diğer hüccetler-
den farklılık arz eder.5 Dili, türü ve içeriği, düzenlendiği 
zamana ve mekâna göre farklılık göstermekle birlikte 
vakfiyeler umumiyetle davet, rükûn ve hâtime kısımla-
rından oluşmaktadır. Davet rüknünde besmele, Allah’a 
hamd ü senâ ve Hz. Peygamber’e salât ve selâmdan son-
ra âyet ve hadislerle dünyanın fâni ve âhiretin bâki oldu-
ğu anlatılır. Ardından gelen asıl rükûnda vakfı kuran ki-
şinin adı, görevi ve ikametgâhını içeren kişisel bilgileri 
yer alır. Vâkıfın vakfettiği mevkufâtın tarifi yapılır. Vak-
fiyenin hâtimesinde ise vakıf kurmanın önemine işaret 
eden âyet ve hadisler yazılır; vakfiyenin bozulmaması 
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Fotoğraf: Cihat Hıdır

veya vâkıf tarafından konulan şartla-
rın değiştirilmemesi gerektiği vurgu-
lanır. Vakfiyenin bitiminde hicrî tarih 
yazıyla Arapça olarak yazılır. Vakfın 
tesisine şahitlik yapanların isimleri 
kaydedilir.6 Vakfiyeler ancak kadı tara-
fından tescil edilerek şer‘iyye siciline 
kaydedildikten sonra hukukî hüviyet 
kazanır.7 Şer‘iyye sicillerine kaydedi-
len vakfiyelerde de bu bahsettiğimiz 
rükûnların bulunması gerekir. Şer‘iyye 
sicillerinde toplumun yedisinden yet-
mişine herkesle ilgili vakıf kayıtlarının 
olduğu görülmektedir. Kar dağıtan,8 
suyu soğutan,9 pabuç parası veren,10 
yetime annelik eden,11 yuva kuran,12 
çevreyi düzenleyen,13 kayıkçı ve hamal 
dostu olan,14 suyu çoğaltan,15 köprüle-
ri sellerin zararından koruyan,16 du-
var ve sokakları temizleyen,17 serbest 
kalan köleleri koruyan,18 öğrencilere 
elbise veren,19 misafirleri ağırlayan,20 
dervişlere ulaşan,21 ihtiyaç sahiple-
rinin22 ve yetimlerin çeyizini dona-
tan,23 helva dağıtan,24 fidan25 ve meyve 
ağaçları diken,26 kandil günleri kandil 
yaktıran,27 esirlikten kurtaran,28 vefa-
tından sonra ruhuna Kur’ân-ı Kerîm 
okutan,29 dul ve yetime ulaşan,30 ders 
aldığı hocaları yâd eden,31 felâketzedelere kol kanat 
geren,32 müslümanları ve fakirleri defn eden,33 Ehl-i 
beyt ve Peygamber âşıklarını koruyup gözeten,34 
muhacirînin barınma ve eğitim masraflarını karşıla-
yan,35 hasta ve yaşlıları gözeten,36 tarihî binaları res-
tore eden,37 kaynanasını unutmayan,38 bayramlarda 
fakirleri ve çocukları sevindiren,39 Mevlid gecelerin-
de çocuklara şeker veren,40 Muharrem ayında ma-
halleye aşure dağıtan,41 mahalle esnafının ihtiyacını 
karşılayan,42 Ramazan ayında acezenin evine çörek 
götüren,43 medrese, dârü’l-huffâz, dârü’l-hadîs gibi 
ilim müesseseleri tesis eden,44 hayvanların tedavi ve 
barınma ihtiyacını karşılayan,45 Aşere-i Mübeşşere, 

Ashâb-ı Bedir ve Ashâb-ı Suffa ruhuna hatim oku-
tan,46 Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere 
ahalisini sevindiren47 vakıflar geçmişten günümüze 
ışık tutan sadakat, şefkat, merhamet ve fedakârlığın 
canlı birer göstergesi olmuştur.

Şer‘iyye Sicilleri’nde Kayıtlı İki Vakfiye Örneği
1- Osmanlı Devleti’nde Sultan V. Mehmed Reşad za-

manında, hayırsever Ayşe Hanım, ihtiyaç sahibi kızların 
çeyizlerinin hazırlanması, yetim ve kimsesiz çocukların 
yiyecek ve giyecek masraflarının karşılanması, hastalara 
hastalığı süresince yardımcı olacak bakıcıların tutulması 
için vakıf kurmuştur. Ayrıca vakfında cami cemaatine 

Şer’iyye Sicilleri A
rşivi Evkaf-ı H

üm
âyûn M

üfettişliği, 256 no’lu sicil defteri.
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gülsuyu ve şeker dağıtılması ve Ramazan ayında hatim 
ve mevlid-i şerif okunmasını da şart koşmuştur:48

“……ber-mûceb-i hüccet-i mezkûre vücûh-ı bir-
re harc ve sarfına me’zûn olduğum yüz aded lira-yı 
Osmanî harc ve sarfıyla müceddeden binâ ve inşâ etti-
rip vakf-ı âtiyü’z-zikrin sudûruna değin bâ-sened bi’l-
vesâye yedimde olan üç çift kürek ve bir muşamma ve 
bir yelken ve bir palagûn ve bir kanca ve bir yedek hala-
tı ve bir kefce ve bir kızağı müştemil pazar kayığı ta‘bir 
olunur bir aded kebîr kayığı cemî‘-i müştemilâtıyla 
ma‘an hasbeten lillâhi te‘âla ve taleben li-marzât-i 
Rabbihi’l-a‘lâ vakf-ı sahîh-i şer‘î muhalled ve habs-i 
sarîh-i mer‘î müebbed ile bi’l-vesâye vakf ve habs edip 

şöyle şart ve ta‘yin eyledim ki kayık-ı 
mezkûr bâ-yed-i mütevelli ecr-i misliy-
le bir seneden nihâyet üç sene müddete 
tâlibine îcâr olunup hâsıl olan ücûrât ve 
gallesi üç hisseye taksîm olunarak, bir 
hissesi ma‘âzallâhu te‘âla kayık-ı mezkûr 
bir kazâya uğrayacak olursa lâzım gelen 
ta‘mîr ve termîm ve inde’l-icâb yerine 
müceddeden vakf-ı mezkûr için kayık 
inşâ olunmak ve beher sene mezkûr 
kayığın icâb eden kalafatıyla lede’l-icâb 
iştirâ olunacak kürek ve boya ve kef-
ce esmânına ve kayıkhânesiyle Yanya 
Şerifi iskelesinin lâzım gelen ta‘mîr ve 
termîmine kadar ma‘rûf meblağ harc 
ve sarf olunmak üzere mütevelli yedin-
de hıfz oluna ve diğer bir hissesinden 
kasaba-i mezkûrede bîkes ve muhtâc 
olan bâkire kızların cihâzına mütevelli 
yediyle iki yüz guruş harç ve sarf oluna 
ve yetîm ve bîkes bulunan sabîlere elbi-
se vesâir havâic-i zarûriyyelerine beher 
sene altı yüz guruş harc ve sarf oluna ve 
yine kasaba-i mezkûrenin fukarâsından 
olup muhtâc ve hasta olanlara ifâkat bu-
luncaya kadar birer ve kesîrü’l-âile ise 
ikişer kıyye nân esmânına yetmiş guruş 
harc ve sarf oluna ve muhtâc ve kimes-
nesiz hasta olanlara dahî ifâkat bulunca-

ya değin hasta-i mezbûreye beher gün yanında hizmet 
etmek üzere ve bir kimesneye şehrî seksen guruş ücret 
verile ve kasaba-i mezbûre fukarâsından olup vefât 
edenlerin techîz ve tekfînine harc ve sarf edilmek 
üzere altmış guruş verile ve diğer bir sülüsden dahî 
beher sene şehr-i Rebi‘ülevvelinde Beykoz Câmi‘-i 
şerîfinde mütedeyyin ve müstakîm bir zâta Menkıbe-i 
Velâdet-i Ahmediyye kırâat ettirilip hitâmında kırâat 
eden zâta alâ tarîki’l-hediyye elli guruş verile esnâ-yı 
kırâat-i menkıbe-i mezkûrede aşr-i şerif tilâvet eden 
huffâz-ı kirâma otuz guruş verile ve iki yüz elli gu-
ruş ile şeker ve mâ-i gül ve şecere-i öd iştirâ olunup 
hazır bi’l-meclis cemâat-i müslimîne tevzî‘ ve işmâm 
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ettirile ve câmi‘-i şerîf müezzini cemiyet-i mezbûreye 
müte‘allik hidemâtı rü’yet edip mukâbelesinde şehrî 
on guruş vazife verile ve câmi‘-i şerîf-i mezkûrda be-
her Cuma devirhânlık eden huffâz-ı kirâm-ı zevi’l-
ihtirâma beher sene yüz guruş verile ve beher sene 
şehr-i Ramazan-ı mağfiret-nişânda Beykoz Câmi‘-i 
şerîfinde ehl-i Kur’ân ve mücevvid bir zâta bir hatm-i 
şerîf tilâvet ettirilip hitâmında hatim-i mûmâ-ileyhe 
alâ tariki’l-hediyye iki yüz guruş verile ve mevlidi’n-
Nebî kırâatinden ve hatm-i şerîfden hâsıl olan ecr-i 
mesûbât-ı celîlesini evvelâ bi’z-zât mefhar-ı mevcûdât 
isâm-ı yevmü’l-arasât ‘aleyhi efdalü’s-salavât ve 
ekmelü’t-tahiyyât Efendimiz hazretlerinin ol mübârek 
ravza-i mutahhara ve merkad-i münevverelerine ihdâ 
ve mukâbelesinde yevm-i arasatda şefâ‘at-i uzmâların 
ricâ ve niyâz ve kezâlik ecr-i mensûbât-i celîleden 
hâsıl olan sevâbını ervâh-ı tâhirât ve aşere-i mübe-
şerre ve ashâb-ı suffâ ve ashâb-ı Bedir ve bi’l-cümle 
ervâh-ı müminîn ve müminât ervâhlarına ihdâ oluna 
ve ‘ale’l-husûs mezbûre mühtediye Uzun Ayşe Hanım 
ve oğlu Ali’nin ruhlarına sevâbını ihdâ kılına….”

[25 Şevval 1329/19 Ekim 1911].

2- Osmanlı Devleti’nde Sultan III. Selim zamanın-
da ikrâmperver Numan Ağa, Ali Ağa Camisi’ndeki 
imamların, vakfedilen evde ikamet etmeleri ve evin 
bahçesindeki meyve hasılatıyla bayramlarda fakir-
lere yemek dağıtılması için vakıf kurmuştur. Ayrıca 
çocuklara Kur’ân-ı Kerîm öğretilmesini de şart koş-
muştur:49 “….ma‘lûmü’l-hudûd ve’l-cirân mülk bağla-
rını hasbeten lillâhi’s-Samed ve taleben li-marzâtillâhi 
Rabbihi’l-Ehad vakf-ı sahîh-i müebbed ve habs-i 
sarîh-i muhalled ile müvekkil-i mûmâ-ileyh vakf ve 
habs edip şöyle şart eyledim ki karye-i mezbûrede 
Bayramlı nâm mahalde ashâb-ı hayrâtdan a‘yân-ı 
kazâ Ali Ağa’nın binâ eylediği câmi‘-i şerîfde erbâb-ı 
istidâd ve istihkâktan bâ-berat-ı âlişân her kim imâm 
olursa menzil-i mezkûrda bi’l-meşrûta sâkin ola 
ve bâğât ve bahçe-i mezkûrâtın senede hâsıla olan 
gallâtından îdeynde fukaraya birer sofra ta‘am it‘âm 
eyleyip gallât-ı merkûmeden bâki her ne kalır ise 
imâm-ı mezkûr mutasarrıf olup mescid-i mezkûrda 
evkat-ı hamsede imâmet ve sıbyâna ta‘lîm-i Kur’ân-ı 
Kerîm eyleye….”

[18 Safer 1209/14 Eylül 1794].
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VAKIF EHEMMİYETİNE VÂKIF HÂNEDAN KADINLARI
Fatma Hilal FERŞATOĞLU
Vaiz/Kadıköy Müftülüğü

“Âdemoğlunun yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve 
sağlığında tasadduk edip gönderdiğinden başka 
kendisinin olan neyi var?”1 cevabı içinde münde-

miç bu Peygamber suâlinin muhatabı olan ümmet-i 
Muhammed, Medine’de temelleri atılan İslâm mede-
niyetini, i’lâyi kelimetullah idealiyle geleceğe taşırken, 
bu geçici dünyada kalıcı izler bırakma düşüncesinde 
oldular. Sahibi olduğu malın menfaatinin, kişi için bu 
fâni dünyadan göçüp gittikten sonra bile devam etme-
si anlamına gelen vakıf düşüncesi mümin olma bilin-
cinin eseriydi.

Köklü bir geleneğe sahip olan Devlet-i Âl-i 
Osman’ın, kendisine tevarüs eden en kıymetli ema-
netlerden biriydi “vakıf ” ve devlet büyüklerinden 
halka kadar herkes kendi kudretince sahip çıkmıştı 
bu kuruma. Bugün bir kısmı yaşayan, tarihin şahitlik 
ettiği hayır eserlerine bakıldığında, padişahlar, şehza-

deler, sadrazamlar, paşalar gibi hânedan üyesi hanım 
sultanların da, toplumun hâlihazırdaki bir ihtiyacını 
karşılamak üzere nitelikli hayır hizmetlerinde bulun-
dukları görülmektedir.

Hânedanın Kadın Mensupları ve Gelirleri
Osmanlı hânedanının kadın fertleri, padişah an-

neleri, eşleri, kızları ve onların kızlarından oluşmak-
taydı. Padişah annesi, oğlu tahta çıktığında hayatta 
ise, “vâlide sultan” ünvanını alır,  devlet protokolün-
de sırası hemen padişahtan sonra gelirdi. Hânedanın 
haremdeki en üst düzey temsilcisi olan vâlide sultan, 
oğlu ölür ya da tahttan indirilirse, protokoldeki yeri-
ni kaybeder, “vâlide-i atîk” diye anılırdı. Yani “vâlide 
sultan”, padişah annesinin yalnızca oğlunun saltanatı 
süresince taşıdığı ünvandı.2

Padişah eşlerine ise ilk dönemlerde “hatun” diye 
hitap edilirken, sonraları “haseki” denilir oldu. “Ha-

Mihrimah Sultan Camii, Üsküdar
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seki sultan”, erkek çocuk dün-
yaya getiren hasekilere verilen 
ünvandı. Bu ünvanla birlikte 
kendilerine bir daire tahsis 
edilir, hizmetine câriyeler, em-
rine de alışveriş vs. gibi bütün 
işlerine koşturan bir kethüdâ 
tayin edilirdi.3 Böylelikle ha-
rem hiyerarşisinde vâlide sul-
tandan sonra gelen hatun kişi, 
haseki sultan olurdu. Şehzade 
anneleri, vakti geldiğinde ye-
tişmek ve yönetim tecrübesi 
edinmek üzere sancağa gön-
derilen oğullarıyla birlikte 
sancağa gider, bir anlamda 
onlara hâmilik ederlerdi. XVI-
II. yüzyılın başından itibaren 
padişah hanımları için “kadı-
nefendi” tâbiri kullanılmaya 
başlanmıştır.4

Padişah ve şehzade kızları 
da, ilk dönemde diğer kadın-
lar gibi “hatun” diye anılırdı. 
Abbâsî Halîfe’sinin, Yıldırım 
Bâyezîd’i, Haçlılar’a karşı ka-
zandığı Niğbolu savaşını mü-
teakip “Sultân-ı iklîm-i Rûm” 
(Anadolu’nun sultanı) diyerek 
taltif etmesinden sonra, zamanla padişah anneleri, ço-
cukları ve torunları için de “sultan” ünvanı kullanılır 
oldu. Artık hânedana mensubiyeti ifade eden “sultan” 
ifadesi, hânedan erkekleri için kullanıldığında isim-
den önce, hânedan kadınları için kullanıldığında ise 
isimden sonra gelmiştir. Zaman içinde “hanım sultan” 
tâbiri, özel olarak padişahın ve şehzadelerin kızları ve 
kızlarının kızlarını ifade etse de5, günümüzde “hanım 
sultanlar” denildiğinde genel olarak hânedana men-
sup kadınlar kastedilmekte ve anlaşılmaktadır.

Osmanlı padişahları, vâlide sultan ve hanım sul-
tanlar için mîrî arazileri temlik eder veya tımar ola-

rak verirlerdi. XVI. yüzyılın 
sonlarına kadar bu tahsisatlar 
özel bir adla anılmazken bu 
tarihten sonra, hânedan men-
subu kadınların ihtiyaçları 
için mîrî araziden “paşmak-
lık” denilen bir toprak tasar-
rufu görülmektedir.  XVII. ve 
XVIII. yüzyıllarda yaygınlaşan 
bu uygulamaya göre padişa-
hın annesi, eşleri ve kızlarının 
ihtiyaçları için, devlet tarafın-
dan belirli bir arazinin vergi 
gelirleri “kayd-ı hayâtla” tahsis 
edilirdi. Paşmaklıklar, sahi-
binin vefatı ile ileride tekrar 
aynı amaçla kullanılmak üzere 
hazineye intikal ederdi ancak 
paşmaklıkların hanım sultan-
ların serbest mülk olarak kur-
dukları hayratlarına vakfedil-
diği de olmuştur.6 

Vâlide sultanların ve ha-
sekilerin paşmaklık gelirleri 
dışında, darphaneden maaş al-
dıkları biliniyor. Bundan baş-
ka azımsanmayacak bir diğer 
gelir kalemini de yabancı dev-

letlerden ve Osmanlı devlet ricâlinden gelen hediyeler 
oluşturuyordu. 

Hanım Sultanların Vakıf
Hizmetlerinden Örnekler
Servet sahibi hânedan kadınları, İslâm hukukunun 

mal ayrılığı ilkesi mûcibince tasarrufları sadece kendi 
ellerinde bulunan mülklerini, rızâ-yı ilâhîyi gözeterek, 
toplumun ihtiyaçlarına cevap vermek üzere sarf et-
mekten çekinmemişlerdir. Bu sayede hem zengin-fa-
kir arasında denge kurulmaya çalışılmış, hem saray ile 
halkın irtibatı kuvvetlenmiş, hem de halkın Devlet-i 
Âliye’ye bağlılığını temin ile istikrar sağlanmıştır.

Bugün bir kısmı yaşayan, 
tarihin şahitlik ettiği hayır eser-
lerine bakıldığında, padişahlar, 
şehzadeler, sadrazamlar, paşalar 
gibi hânedan üyesi hanım sultan-
ların da, toplumun hâlihazırdaki 
bir ihtiyacını karşılamak üzere 
nitelikli hayır hizmetlerinde bu-
lundukları görülmektedir.

Pertevniyal Valide Sultan Camii
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Hanım sultanlar daha ziyade Osmanlı’ya payitaht 
olmuş Bursa, Edirne, İstanbul şehirlerinde, şehzadele-
rin yetiştikleri sancaklarda ve kutsal topraklarda vakıf 
eserler meydana getirmişlerdir. 

Kaynaklara göre, vakıf kuran ilk vâlide sultan, 
Orhan Gazi’nin hanımı,  I. Murad’ın annesi, Nilüfer 
Hatun’dur. Osmanlı’nın ilk başkenti Bursa’da, bir tek-
ke, bir mescit, şehrin içinden geçen ve kendi adıyla 
anılan Nilüfer çayı üzerine de bir köprü yaptırmıştır.7 

Fatih Sultan Mehmed Han’ın hanımı ve II. 
Bâyezîd’in annesi Gülbahar Hatun’un Edirne’de kendi 
adıyla anılan bir camisi ve Tokat’ta Hatuniye Camii ve 
Medresesi bulunmaktadır.8

Klasik dönemde adından söz ettiren güçlü vâlide 
sultanlardan, Yavuz Sultan Selim’in hanımı Hafsa 

Sultan, oğlu Şehzade Süleyman, Manisa sancağında 
valilik yaptığı süre boyunca ona eşlik etmiş ve cami, 
medrese, sıbyan mektebi, hankah, imaret, hamam ve 
şifahaneden oluşan, muazzam bir külliye yaptırmış, 
bu tesislerin işletilmesi için vakıf tesis etmiştir.9 Kül-
liye içindeki şifahane, Osmanlı Devleti’nde kadınlar 
tarafından yaptırılan ilk dârüşşifa olma özelliği taşı-
makta ve burada ruh hastalarının mûsiki ile tedavi 
gördükleri bilinmektedir.10

Klasik dönemin en meşhur sultanı olan Hürrem 
Sultan’ın, Kanûnî Sultan Süleyman’ın kendisine ba-
ğışladığı geliri yüksek arazilerden elde ettiği gelirle 
bugün de hayatta kalan vakıf eserler imar ettiği bilin-
mektedir. Dersaâdet’in seçkin bir bölgesine yaptırdığı 
külliye içinde, cami, medrese, sıbyan mektebi, imaret 
ve bugün de “Haseki” adıyla hizmet veren hastanenin 
temeli olan dârüşşifa bulunmaktadır. İstanbul’da bir 
kadın tarafından kurulan ilk külliye olma özelliği taşı-
yan eser, Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Haseki 
Sultan’ın Sultanahmet meydanında -ihtimal ki külli-
yeye gelir sağlamak üzere- yaptırdığı Çifte Hamam, 
Türk mimarisindeki hamamların en gelişmiş örnek-
lerindendir.11 Hürrem Sultan’ın vakıf eserleri arasında 
Eğrikapı’da medrese, Edirne’de cami, imaret, köprü, 
su yolları ve çeşmeler, Cisr-i Mustafa’da kervansaray 
zikredilir. Hürrem Sultan’ın unutulmayacak hayratları 
arasında, Mekke, Medine ve Kudüs şehirlerinde adına 
inşa ettirdiği imaretler bulunmaktadır.12 Kudüs Ha-
seki Sultan imareti ve bu imarete bağlı vakıf tesisleri, 
halen Eski Kudüs denilen bölgede faaliyetini devam 
ettirmektedir.13 Hürrem Sultan’ın kutsal topraklardaki 
hayır hizmetlerine verdiği ehemmiyet, kendisinden 
sonra hanım sultanlara örneklik teşkil etmiştir.

Kanûnî ve Hürrem Sultan’ın kızı olan Mihrimah 
Sultan, Rüstem Paşa’nın eşi, II. Selim’in ablası, III. 
Murad’ın halası olarak tarihin en güçlü şahsiyetle-
riyle birarada yaşamış bir hanım sultandır. Babasının 
tahsis ettiği yüksek gelirli haslara ilâveten, eşi Rüs-
tem Paşa’nın miras bıraktığı büyük servet kendisine 
ve kızına kalmıştır.14 “Hayrât ve hasenât sahibi, dün-
ya ve yurdun ismeti, Allah’ın kendisini fâzılla, ihsan 
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yağmakla seçkin kıldığı hanım sultan”15 olarak anılan 
Mihrimah Sultan, siyasî pozisyonu ve ekonomik gücü 
sayesinde, ismini geleceğe taşıyan kudretli bir vakıf 
müessisidir. Üsküdar ve Edirnekapı’da, Mimar Sinan’a 
yaptırdığı, cami, medrese, türbe, sıbyan mektebi, han, 
imarethane ve tabhaneden oluşan iki muhteşem külli-
ye, kendi ismiyle anılmaktadır. 

Mihrimah Sultan’ın Haremeyn hizmetleri de 
dikkate değerdir. Vaktiyle Hârûnürreşîd’in hanımı 
tarafından, Mekke’nin ve Arafat’ın su ihtiyacını kar-
şılamak üzere yaptırılan su yollarının bozulması se-
bebiyle, tadilatı gerekmiştir. Ayn-ı Zübeyde adıyla 
anılan su kaynağının köklü bir şekilde tamiri, ilâve su 
kanallarıyla zenginleştirilmesi ve Mekke içerisinde ye-
terli dağıtımı sağlayacak çeşmelerin yapım masrafının 
tamamını Mihrimah Sultan karşılamıştır. Tamirat on 
iki yıl sürmüş ve bu iş için yaklaşık bin kişi çalışmıştır. 
Bu cömert Sultan’ın, her yıl Mekke ve Medine fakir-
lerine dağıtılmak üzere para gönderdiği, ayrıca Hare-
meyn’deki görevliler için de maaş tahsisinde bulundu-
ğu vakfiyelerinde geçmektedir.16

Üsküdar’ın imarında büyük katkısı olan bir başka 
hanım sultan, II. Selim’in başhasekisi ve III. Murad’ın 
vâlidesi Nurbânû Sultan’dır. Üsküdar Toptaşı’nda, Mimar 
Sinan’a yaptırdığı ve içinde cami, medrese, kütüphane, 
tekke, sıbyan mektebi, dârülhadis, dârülkurra, dârüşşifa, 
imaret, hamam ve kervansaraydan oluşan külliye, Atîk 
Vâlide Sultan Külliyesi ismiyle anılır.17 Nurbânû Sultan, 
bu merkezin su ihtiyacını karşılamak üzere üç farklı kay-
naktan su toplatmış, “Atîk Vâlide Suyu”  denilen havuza 
zamanla pek çok tesis bağlanmıştır.18 Yine bu kıymetli 
vakıf eserin hizmetlerinin sürekliliği için, Üsküdar’da-
ki Yeşildirekli Hamam’ın, Divanyolu’ndaki Çemberlitaş 
Hamamı’nın ve Langa’daki Havuzlu Hamam’ının gelirleri 
Vâlide Sultan tarafından vakfedilmiştir.19

I. Ahmed’in hanımı, IV. Murad’ın ve Sultan 
İbrâhim’in annesi, Mahpeyker Kösem Sultan, padi-
şahların çocuk yaşta tahta çıktıkları XVII. yy. Osman-
lısında, uzun yıllar “nâibe-i saltanat” olmuş güçlü bir 
vâlide sultandır. Kösem Sultan’ın İstanbul’da ve taş-

Mahpeyker Kösem Sultan (Çinili) 
Sıbyan Mektebi ve Çeşmesi

Nilüfer Hatun Köprüsü

Atik Valide Sıbyan Mektebi
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rada tesis ettiği vakıflar içinde, Üsküdar’da, Boğaz’ı, 
Haliç’i ve Marmara’yı gören bir tepenin yamacına kur-
durduğu cami, çifte hamam, sıbyan mektebi, sebil ve 
çeşmesi ile Çinili Külliyesi’nin yeri ayrıdır. Çakmakçı-
lar Yokuşu’nda, İstanbul’un Kapalıçarşı’dan sonraki en 
büyük çarşı hanı olarak yapılan “Büyük Vâlide Hanı’nı, 
Üsküdar’daki külliyeye gelir sağlamak için yaptır-
mıştır.20 Anadolu Kavağı’nda mescit, Sultanselim’de 
Vâlide Medresesi, Mescit ve Çeşmesi, Yenikapı’da çeş-
me, Konya’da han, Yunanistan’da haslarına yakın Bar-
da suyu üzerinde yedi gözlü Vâlide Sultan Köprüsü, 
Mekke-Medine yolunda su tesisi, diğer hayratları ara-
sındadır.21 Haremeyn fukarâsının, yoksul hacıların, 
ihtiyaçlarını karşılamak ve her yıl surre alayıyla gön-
derilmek üzere para vakıfları tahsis eden,22 muhtaçlar 
için aşevleri açan, borçları yüzünden hapse düşenlerin 
borçlarını ödeyip serbest kalmalarını sağlayan, fakir 
kızların çeyizlerini düzüp evlendiren “insaniyetli” sul-
tan, kurduğu vakıfların hizmet sürekliliğini sağlamak 
için de zengin gelir kaynakları bırakmıştır.23

Sultan İbrâhim’in hasekisi ve IV. Mehmed’in annesi 
Hatice Turhan Vâlide Sultan, şair Abdî’nin düşürdüğü 
tarihte “...Kilid-i bahr-i İstanbul, sedd-i pâk-i Sultânî” 
dizesiyle adını bulan Çanakkale Boğazı kalelerini ve 
onların yanına bir de cami inşa ettirmiştir. Yapımı-
nı Safiye Sultan’ın başlattığı ancak ölümüyle yarım 
kalan Eminönü’ndeki Yeni Cami’nin inşasını elli kü-
sür yıl sonra tamamlatmış, bunun yanı sıra mektep, 
dârülhadis, çarşı, hünkâr kasrı, sebil, çeşme ve içinde 
medfun bulunduğu türbeyi de yaptırarak adını tarihe 
yazdırmıştır.24

Üsküdar’da bir kuş kafesini andıran, üstü açık tür-
besiyle hatırlarda yer tutan Gülnûş Emetullah Vâlide 
Sultan, IV. Mehmed’in başkadını, II. Mustafa ve III. 
Ahmed’in annesidir. Haseki sultan iken Mekke’de 
Hasekiyye İmareti, Hac yolu üzerinde köprüler, çeş-
meler, sebiller ve kuyular vakfetmiştir. Büyük oğlu II. 
Mustafa zamanında Galata Yeni Camii’ni, küçük oğlu 
Sultan Ahmed’in saltanatı sırasında Üsküdar Balaban 
İskelesi’nin sağında Cedîd Vâlide Külliyesi’ni yaptır-
mıştır. Camii, sıbyan mektebi, medrese, sebil, çeşme, 
imaret, arastalar ve meşrutalardan oluşan külliye, ta-
rihçi Râşid’in ifadesiyle Üsküdar’a “azim revnak ve 
şân” veren bir eserdir.25 

Osmanlı’nın en hayırsever sultanlarından biri olan 
Bezmiâlem Vâlide Sultan, II. Mahmud’un ikinci ka-
dınefendisi, çocuk yaşta tahta çıkan Abdülmecid’in 
vâlidesidir.  Bugün de hizmetini sürdüren en önemli 
vakıf eseri, vakfiyesinde sadece muhtaç ve kimsesizle-
rin ücretsiz olarak tedavi göreceği belirtilen Gurebâ-yı 

Osmanlı hanedanının kudretli kadınla-
rı, hayırseverlik idealleriyle inşa ettikleri 
vakıf eserleri ile halkın gönlünde taht kur-
muşlardır. Onların bu âlicenap tutumları 
halk arasında aksi sadâ bulmuş, zenginleri 
için örneklik teşkil etmiş, fazilet duygusu-
nun gelişmesine sebep olmuştur. 
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Müslimîn Hastahanesi’dir. “Has-
tahane” tâbirinin ilk defa kullanıl-
dığı bu müessesenin hemen yanı-
na bir de cami inşa ettirmiştir. 

Hayırhâh hanedan kadın-
larının Haremeyn yoksullarını 
gözetme geleneğinin devamı ola-
rak, Mekke’de de bir Gurebâ-yı 
Müslimîn Hastanesi inşası başlat-
mış ancak sağlığında tamamlana-
mayan bu hastane II. Abdülhamid 
tarafından hizmete açılmıştır.

Bezmiâlem Vâlide Sultan’ın, içinde matbaası ve kü-
tüphanesi bulunan, devlet dairelerine memur kadrosu 
ve Dârülfünûn’a talebe yetiştirmek üzere kurdurduğu 
Vâlide Mektebi, ilk modern mülkiye mektebidir. Gü-
nümüzde İstanbul Kız Lisesi adıyla eğitim-öğretime 
devam etmektedir.26 Eminönü ile Karaköy arasına 
yaptırdığı Cisr-i Cedîd (Galata Köprüsü) diye anılan 
köprü önemli bir bayındırlık hizmetidir. Ölümün-
den sonra tamamlanan Dolmabahçe Camii, yine 
Bezmiâlem Vâlide’nin vakıf eserlerindendir. Hayratı 
arasında Sultanahmet’teki Üçler Çeşmesi, İstanbul’un 
çeşitli yerlerinde yaptırdığı ve ihyâ ettirdiği başka çeş-
meler, sebiller bulunmaktadır.27 

Hanım sultanlar içinde külliye çapında eser bırakan 
son vâkıfe, II. Mahmud’un beşinci kadınefendisi, Sul-

tan Abdülaziz’in annesi, Pertevni-
yal Vâlide Sultan’dır. Aksaray’daki 
Vâlide Sultan Külliyesi, camii, 
mektep, kütüphane, muvakkit-
hane, çeşme ve türbeden oluşur. 
Karagümrük’te, Yahyâ Efendi 
Dergâhı’nda, Eyüp’te çeşmeler 
yaptırmış, Yahyâ Efendi türbesini 
tamir ile ihyâ edip, dergâha kendi 
vakfından yıllık erzak bedeli tah-
sis ettirmiştir. İlk Osmanlı zırhlısı 
olan “Feth-i İslâm”, onun tersane-
de yaptırdığı taş tezgâhtan (inşa 

havuzu) çıkmıştır.28 Medine fukarâsı, Pertevniyal 
Vâlide Sultan’ın hayır ışığına her yıl gönderdiği surre-
leri almak suretiyle nail olmuştur.29

Osmanlı hanedanının kudretli kadınları, hayırse-
verlik idealleriyle inşa ettikleri vakıf eserleri ile halkın 
gönlünde taht kurmuşlardır. Onların bu âlicenap tu-
tumları halk arasında aksi sadâ bulmuş, zenginleri için 
örneklik teşkil etmiş, fazilet duygusunun gelişmesine 
sebep olmuştur. Bânisi bulundukları külliyeler, sade-
ce ihtiyaca cevap vermekle kalmayıp, şehir kültürünü 
geliştiren, sosyal hayatın can damarı olan merkezler 
haline gelmiştir. Nihayet Osmanlı mülkünü ebedî na-
kışlarıyla işleyip, medeniyet inşasına katkıda bulunan 
hanım sultanlar, sahip oldukları servetin hakkını en 
iyi şekilde vermişlerdir.

Bezm-î Âlem Valide Sultan’ın mührü

Muhabbetten Muhammed oldu Hâsıl
Muhabbetsiz Muhammedden ne hâsıl
Zuhûrundan Bezm-i âlem oldu vâsıl
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“Osmanlı İmparatorluğu’nda pek büyük inki-
şafa mazhar olan vakıflar sayesinde bir adam, 
vakıf bir evde doğar, vakıf bir beşikte uyur, vakıf 
mallardan yer içer, vakıf kitaplardan okur, vakıf 
bir mektepte hocalık eder, vakıflar idaresinden 
ücretini alır, öldüğünde vakıf bir tabuta ko-
nur ve vakıf bir mezara gömülürdü. Bu suretle 
beşerî hayatın bütün icablarını ve ihtiyaçlarını 
vakıf mallarından temine pekâlâ imkân vardı.”

Celal Esat Arsebük*

Yukarıya aldığımız paragraf, İslâm medeniye-
tinin bir vakıf müessesesi olduğu hakikatini 
bizlere tüm açıklığı ile özetlemektedir. Tarihî 

süreklilik, bizlere, vakıfların yerine getirdikleri sos-
yal hizmetlerin, ihtiyaç duyulan alanlarda mühim bir 
boşluğu doldurduğunu göstermiştir. Bu yazının konu-
sunu teşkil eden bazı vakıf terimleri ise, başlıktan da 
anlaşılacağı üzere, çok zengin bir birikime sahip va-
kıf müessesesinin oldukça muhtasar hazırlanmış bazı 
kavramlarından oluşmaktadır. Hemen belirtelim ki, 
bu kavramlar arasında bölgelere göre farklılık gösteren 
vakıf görevlileri veya vakıfların çeşitleri ile ilgili terim-
ler bulunmamakta olup, daha geniş mânada bazı vakıf 
terimleri dikkate alınmıştır.1

Akar: İslâm hukukunda taşınmaz mal ve arazi anla-
mında kullanılan akar kelimesi, terim olarak daha dar 
mânada yalnız gayr-i menkul malları kapsamaktadır. 
Vakıf terminolojisi içinde vakfın gayesini devam ettir-
mesi için kiraya verilerek gelir sağlayan mülk için kul-
lanılmaktadır.

Câbî: Osmanlı’da vakıflara ait kira ve gelirleri top-
layan görevli için kullanılan bir tâbirdir. Osmanlılar’da 
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* Mustafa Güler, “Osmanlı Devleti’nde Vakıflar ve Vakıf Müessesesi”, Osmanlı 
Teşkilât Tarihi, (ed. Tufan Gündüz), Ankara, 2014, s. 319.
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küçük vakıfların tüm idaresi mütevellî tarafından ida-
re edilirken büyük vakıfların idaresi câbînin de içle-
rinde olduğu mütevellî, nâzır, kâtip gibi vazifeli toplu-
luğu tarafından yürütülürdü.

Cibâyet: Vakıflara ait kira ve gelirlerin toplanması 
hususunda kullanılan bir tâbirdir.

Cihet: Vakıfların çeşitli dinî, sosyal ve kültürel hiz-
metlerini sürdürebilmeleri için tahsis edilen görevli-
lere verilen isimdir. Zaman içinde vakıfların artması, 
kapasite olarak büyümesiyle cihetin türleri ve miktar-
larında artış olmuştur. Ancak bu durum, suistimali 
de beraberinde getirerek, maişetini buna bağlayan fa-
kat çalışmayan bir grubun ortaya çıkması sonucunu 
da doğurmuştur. Cihetler iki kısma ayrılır: İmâmet, 
hitâbet, vaizlik, dersiâmlık, tedris, cibâyet, kitâbet 
gibi ilmî yeterlilik gerektiren cihetlere cihât-ı ilmiyye 
denilmiştir. Diğer kısım olan cihât-ı bedeniyye veya 
fer’iyye ise, kayyımlık, türbedârlık, ferrâşlık gibi bede-
nen çalışmaya bağlı işler için kullanılmıştır.

Hademe-i vakf: Vakıf işlerinde hizmet eden, görev 
alan kimseler için kullanılır.

Hayrat: Allah rızası için vücuda getirilen ve vakfe-
dilen eserlere denir.

Vakf-ı Hayrî/Hayrât: Geliri tamamen ya da kıs-
men çeşitli hayır hizmetlerine tahsis olunan vakıflara 
verilen isimdir. Bu vakıflar, doğrudan toplumun isti-
fade ettiği okul, cami, medrese gibi müesseseler ile ge-
lirinden istifade edilen yani akarları içine alır.

İcâre: Vakıf akarlarının kiraya verilmesi anlamın-
da kullanılmıştır.

İcâreteynli vakıflar: Sözlükteki anlamı çifte ki-
ralama, iki kira bedeli olan icâreteyn kelimesi, vakıf 
olan bir akarın gerçek kıymetine yakın ya da eşit kira 
ve buna ilâveten her ay veya yılın sonunda ödenecek 
veresiye kira bedeli karşılığında kiraya verilmesine 
denir.2

Kayyım: Bazı İslâm ülkelerinde mütevellî için kay-

yım kelimesi de kullanılmaktadır. Buna göre bazen 
mütevellî ile aynı anlamda bazen mütevellî gözetimin-
de vakfın işlerinde çalışan görevli anlamında kullanıl-
mıştır.

Mazbut vakıflar: İdaresi devlet tarafından yürü-
tülen vakıflardır.

Mukataalı vakıflar: Yerin mülkiyetinin vakfa, 
bina ve ağaçların mülkiyetinin ise mutasarrıfa ait ol-
duğu vakıf türüne verilen isimdir.3

Mülhak vakıflar: Meclis tarafından tayin edilecek 
yöneticiler eliyle yönetilen vakıflardır.

Mütevellî: Vakfiye şartları, şer’î hükümler ve mev-
zuat çerçevesinde vakfın işlerini idare etmek üzere 
görevlendirilen kimseyi ifade eden bir kavramdır. 
Osmanlı vakıf sisteminde mütevellînin yaptığı iş için 
genellikle tevliyet ifadesi kullanılmaktadır. Mütevellî 
tayininde vakfedenin iradesi belirleyicidir. Eğer bu 
durum gerçekleşmezse yetki hâkim tarafından kulla-
nılır. Mütevellî, vakfın gelir kaynaklarını takip ederek, 
yıl sonunda veya kira mevsiminde gelirleri toplamakla 
yükümlü olduğu gibi, gelir kaynaklarının ev, dükkân, 
han, hamam gibi binalar olması durumunda bu akar-
ların tamir ve bakımından da sorumludurlar. Ayrıca 
toplanan gelirlerin belirlenen şartlara göre görevlilere 
dağıtılmasından ve bu görevlere tayin edilecek kişile-
rin seçilmesinden de mesuldürler.

Nâzır (Müşrif-i vakf) : Osmanlı Devleti’nde mali-
ye, idare ve vakıf kurumlarında yönetici veya denetle-
yici olan görevliye nâzır ismi verilmiştir.

Nakib: Vakıfta nakib, yardımcı anlamında kulla-
nılmaktadır. Meselâ nakib-i imâret.

Sadaka-i câriye: Müslümanlar arasında sada-
kanın kurumsal bir hususiyet kazanması yönündeki 
en mühim gelişme, cami, okul, köprü aşevi vb. sos-
yal hizmet veren hayır kurumlarının oluşturularak 
vakıf müessesesinin ortaya çıkmasıdır. Bu çerçevede 
sadaka-i câriye, sürekli ve kalıcı olan hayır anlamında 
kullanılan önemli bir kavramdır.
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Tevliyet: Vakfa ait malları idare etme işidir. Bu iti-
barla tevliyet, mütevellî tarafından yerine getirilir.

Vakfiye: Vakfedilen bir malın hangi hayır işlerinde 
kullanılacağını ve ne şekilde idare edileceğini gösteren 
sened, resmî belge anlamında kullanılan vakfiyenin 
diğer ismi vakıfnâmedir. Vakfiyeler vakfın kurucusu 
tarafından düzenlenir. Vakfiye tanzimine duyulan ih-
tiyaç, vakıf şartlarının yazılarak belirlenmesi gereği-
dir. Böylece vakfiyeler, tesis edilen vakfın nasıl idare 
edileceği, nerelere ne gibi harcamalar yapılacağı, va-
kıfta kaç kişinin çalışacağı, bunlara ne kadar ödeme 
yapılacağı, vakıftan kimlerin yararlanacağı gibi hu-
susların vakfeden kişi tarafından ayrıntılı belirlendiği 
belgeler olarak düzenlenmiştir.

Vâkıf: Vakfı yapan kişiye denir.

Vakıf (habs): Bir malın, sahibi tarafından dinî, 
ictimaî ve hayrî bir amaç ile ebediyen tahsis edilmesidir.

Vakf-ı ehlî: Çocuklar, çocukların çocukları, akra-
ba gibi şahıslara ait olan vakıflar için kullanılır.

Vakf-ı fuzûlî: Bir kişinin kendisinin sahibi olma-
dığı bir şeyi sahibinin izni olmadan bir göreve vak-
fetmesine vakf-ı fuzûlî denir. Bu durumda eğer sahibi 
izin verirse geçerli, vermezse bâtıl olur.

Vakf-ı gayri lâzım: Feshi mümkün olan vakıf için 
kullanılan bir terimdir. Meselâ bir kimse bir dükkânı 
vakfettikten sonra henüz mütevellîye teslim etmeden 
muhtaç bir hale düşse içinde bulunduğu bu durum-
dan ötürü vakıftan geri dönmek isterse hâkime müra-
caat ederek vakfı fesh ettirebilir.

Vakf-ı sahîh: Her çeşit maddî varlıkların mülki-
yetinin vakfın hükmî şahsiyetine ait olduğu vakıflar-
dır. Bu vakıflarda vakfedilen menkul ve gayri menkul 
mallar vakfın mal varlığıdır.

Vakf-ı gayri sahîh: Devlet arazisinde devlet başka-
nının izni ile oluşturulan vakıflardır. Şayet devlete ait 
bir yerin toprak vergisi, geliri vakfedilirse gayri sahîh 
vakıf olur. Arazinin mülkiyeti devlete aittir.

Vakf-ı lâzım: Vâkıf veya hâkim tarafından fesh 
edilmesi câiz olmayan vakfa denir.

Vakf-ı Zürrî: Bir kişinin ailesinden olanları belli 
şartlara göre vakıflarda görevlendirmek suretiyle ku-
rulmuş vakıflara denir.

1
2
3

Vakıf terimleri, DİA’nın ilgili maddelerinin özetlenmesi ile aktarılmıştır.
Akgündüz, Ahmet ,“İcâreteyn”, DİA (İstanbul, 2000)), XXI, 389.
Öztürk, Nazif, “Mukataalı Vakıf”, DİA (İstanbul, 2006), XXXI, 132.

DİPNOTLAR

Tarihî süreklilik, bizlere, vakıfların 
yerine getirdikleri sosyal hizmetlerin, 
ihtiyaç duyulan alanlarda mühim bir 
boşluğu doldurduğunu göstermiştir.



ŞUBAT 2017 85

HATTAT, VÂKIF, ŞEYHÜLİSLÂM:

VELİYYÜDDİN EFENDİ*

Prof. Dr. Tahsin ÖZCAN
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

İstanbul Silivrikapı’da Yayla semtinde dünyaya gel-
di. Şem‘dânîzâde Fındıklılı Süleyman Efendi’nin 
kaydettiği seksen yedi yaşında öldüğüne dair bilgi 

doğru kabul edilirse 1095/1684 yılı civarında doğdu-
ğu söylenebilir. Ekşiaşzâde lakabıyla da bilinir. Babası 
yeniçerilerin altmış dördüncü solak ortası ihtiyarla-
rından Solakbaşı Hacı Mustafa Ağa’dır. Dedesi Hacı 
Hüseyin Ağa’nın da solakbaşılık görevinde bulunduğu 
nakledilir. Eğitimi hakkında kaynaklarda bilgi veril-
mez; sadece tahsilini tamamla-
dıktan sonra Ebezâde Abdullah 
Efendi’nin şeyhülislâmlığı döne-
minde babasının Silivrikapı’da 
Arabacı Bâyezid mahallesinde 
yaptırdığı medresede ibtidâ-i 
hâric rütbesiyle bir süre müder-
rislik yaptığı kaydedilir.

Nevşehirli Damad İbrâhim 
Paşa’nın dikkatini çekerek onun 
himayesine giren ve Evkaf-ı Ha-
remeyn müfettişliğine getirilen Veliyyüddin Efendi 
1142/1729’da Halep kadılığına tayin edildi; ancak er-
tesi yıl görevinden uzaklaştırıldı. Şem‘dânîzâde, Halep 
kadılığından azlini anlatırken kendisinden Ekşiaşzâde 
Veli Efendi diye bahseder. Dört ay sonra Galata kadısı 
oldu. Kahire ve Medine’de de kadılık yaptı, bu sırada 
hac vazifesini ifa etti. İstanbul kadılığı pâyesini alarak 
Şâban 1169’da (Mayıs 1756) Anadolu kazaskerliğine 
getirildi; 19 Şâban 1171’de (28 Nisan 1758) Rumeli ka-

zaskerliğine tayin edildi. Kısa bir süre görev yaptıktan 
sonra III. Mustafa’ya sunulan, kendisinin rüşvet aldı-
ğına dair bir arzuhal sebebiyle 28 Zilkade 1171’de (3 
Ağustos 1758) azledilip Manisa’ya sürgüne gönderildi. 
Veliyyüddin Efendi’nin adâletperver bir kişiliğe sahip 
olduğunu ve doğruları söylemekten çekinmediğini 
belirten Şem‘dânîzâde, kendisini sevmeyenlerin asılsız 
ithamlarına mâruz kaldığını ve aleyhinde uydurulan 
yirmi sekiz ayrı dilekçenin bulunduğunu nakleder.

Veliyyüddin Efendi, Çelebizâde 
Âsım Efendi şeyhülislâmlığa geti-
rildiğinde Vezîriâzam Râgıb Paşa 
ile birlikte huzura kabulü sırasın-
da her ikisinin de talebiyle affedil-
di ve 1 Zilhicce 1172’de (26 Tem-
muz 1759) İstanbul’a döndü. 28 
Cemâziyelâhir 1173’te (16 Şubat 
1760) Çelebizâde Âsım Efendi’nin 
vefatı üzerine şeyhülislâmlığa 
tayin edildi. Bu göreve tayini es-

nasında hastalığından dolayı saraya gidemedi ve iyi-
leşinceye kadar konağında oturmasına izin verildi; pa-
dişahın huzurunda giyilmesi âdet olan şeyhülislâmlık 
kıyafeti (ferve-i beyzâ) evine gönderildi. Kaynaklarda 
bu durumun meşîhat tarihinde ilk defa görüldüğü 
kaydedilir. Veliyyüddin Efendi, sert mizacı sebebiyle 
bir yıl altı ay on sekiz gün süren görevinin ardından 
6 Safer 1175’te (6 Eylül 1761) şeyhülislâmlıktan azle-
dildi. Azlinden sonra hacca gitmesine izin verildi, hac 

* Özcan, Tahsin, “Veliyyüddin Efendi”, DİA (İstanbul, 2013), XLIII, s. 40-42’den iktibas edilmiştir.

Veliyüddin Efendi’nin Vakıf Mührü
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mevsimi gelinceye kadar da Bursa’da ikameti istendi. 
Bir süre sonra affedilerek tekrar İstanbul’a döndü. 24 
Zilkade 1180’de (23 Nisan 1767) azledilen Dürrîzâde 
Mustafa Efendi’nin yerine ikinci defa şeyhülislâmlığa 
getirildi. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, teşrifat defterin-
den naklen Veliyyüddin Efendi’nin şeyhülislâm oluşu 
esnasında icra edilen merasimi ayrıntılı biçimde anla-
tır (Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 491).

Veliyyüddin Efendi, bir yıl altı ay iki gün gö-
rev yaptıktan sonra yaşlılığından kaynaklanan ra-
hatsızlığı sebebiyle 13 Cemâziyelâhir 1182’de (25 
Ekim 1768) vefat etti. Vefat tarihi Sicill-i Osmânî’de 
3 Cemâziyelâhir olarak verilir. Koca Mustafa Paşa 
Camii’nde kılınan namazın ardından Eyüp’te Otak-
çılar civarında bulunan Murad Efendi (Mehmed Mu-
rad Buhârî) Zâviyesi’ne defnedildi. Nakşibendiyye-
Müceddidiyye’yi Anadolu’ya getiren Murad Buhârî’ye 
intisap eden kişiler arasında Veliyyüddin Efendi’nin 

adı da geçmektedir. Şeyhülislâmlık süresi toplam üç 
yıl yirmi gündür (veya üç yıl bir ay).

Şeyhülislâmlığı sırasında fetvahânede görevli mü-
sevvidlerin maaşlarının arttırılmasını sağlayan Veliy-
yüdin Efendi bu amaçla Bolu kazasının şer‘î hâsılatını 
fetvahâneye arpalık olarak tahsis ettirmiştir. Ayrıca tıp 
eğitimi almadan hekimlik yapan kişilerin engellenme-
si için hekimlerden oluşan bir heyet kurulmasını ve 
bu yolla sahtekârlığın önüne geçilmesini temin etmiş-
tir. III. Mustafa döneminde devlet ricalinden Ruslarla 
savaş yapılmasını istemeyenlerin safında yer almıştır. 
Veliyyüddin Efendi’nin büyük oğlu Mustafa Reşid 
Efendi müderrislik yapmış ve 1181’de (1767) baba-
sının sağlığında vefat ederek Fatih’te defnedilmiştir. 
Üç defa Rumeli kazaskerliğinde bulunan küçük oğlu 
Hacı Mehmed Emin Efendi’nin Şeyh Murad Dergâhı 
hazîresindeki mezar taşına göre vefat tarihi 22 Şevval 
1220’dir (13 Ocak 1806).

Veli Efendi Mesire alanından bir enstantane. (İBB Atatürk Kitaplığı, nr. Alb_000159_035)
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Veliyyüddin Efendi’nin birçok hayratı mevcuttur. 
Bunlarla ilgili vakfiyelerin çeşitli tarihlerde genişleti-
lerek yeniden düzenlendiği anlaşılmaktadır. Babası-
nın yaptırdığı, kendisinin de müderrislikte bulundu-
ğu Arabacı Bâyezid mahallesindeki medresede çalışan 
görevliler için tahsisat ayırmış, Bursa’da ikameti sıra-
sında Abdal Murad Zâviyesi’ne yol açtırmıştır. Ayrı-
ca Edirnekapı ile Otakçılar arasında Bâhir Mustafa 
Paşa’nın inşa ettirdiği Nakşibendî Tekkesi’ne minber 
koydurmuştur. Vakfiyesindeki bilgilerden Mehmed 
Murad Buhârî Dergâhı’nda da (Şeyh Murad Tekkesi) 
bir mescid-tevhidhâne yaptırdığı anlaşılmaktadır. Ve-
liyyüddin Efendi’nin bunların yanında Koca Mustafa 
Paşa Camii avlusuna bir muvakkithâne ilâve ettirdiği 
kaydedilir. En önemli hayratı ise İstanbul’da Zeytin-
burnu ile Bakırköy arasında kalan Çırpıcı çayırı civa-
rındaki mesire ve çeşmesidir. Bu vakıf onun Galata ka-
dısı olduğu sırada tesis edilmiştir. Veli Efendi çayırı ve 

çeşmesi, zamanla İstanbul halkı tarafından manilere 
konu teşkil edecek derecede sevilen bir mesire haline 
gelmiştir. Bu alan günümüzde Veliefendi Hipodromu 
adıyla at yarışlarının yapıldığı bir yer olarak kullanıl-
maktadır. Veliyyüddin Efendi’nin önemli hizmeti ise 
inşa ettirdiği kütüphane ile vakfettiği kitaplarıdır.

Eseri bulunduğuna dair kaynaklarda herhangi bir 
bilgiye rastlanmayan Veliyyüddin Efendi, Osmanlı ta‘lik 
ekolünün önde gelen üstatlarındandır. Ta‘lik hattını 
Durmuşzâde Ahmed Efendi’den meşketmiştir. Zaman-
la bu alanda üstün başarı gösterip İmâd-ı Rûm lakabıy-
la anılmış, İran ta‘lik üslûbundan farklı şekilde Yesârî 
Mehmed Esad öncesinde ortaya çıkan Türk ta‘lik eko-
lünün öncülerinden sayılmıştır. Veliyyüddin Efendi’nin 
günümüze ulaşan ta‘lik kıta ve celî ta‘lik kitâbe yazıla-
rında bu yeni oluşumun ve üslûp arayışlarının izleri 
açıkça görülmektedir. Müstakimzâde, Tuhfe’de Veliy-
yüddin Efendi’nin yetiştirdiği hattatlar arasında Mus-

Veliyüddin Efendi’ye 
ait Farsça iki
Ta’lîk hat.
(İ.Ü. Nadir Eserler Ktb, 
nr. F-1428-0023)
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tafa Tayyibî, Seyyid Mehmed Said, Osman b. İbrâhim, 
Mustafa b. Hüseyin, İsmâil b. Osman ve Mehmed 
Hüdâdât’ın biyografilerine yer vermiştir. III. Mustafa ve 
III. Ahmed’in de Veliyyüddin Efendi’den hat meşkettiği 
kaydedilir. Meşhur hattat Yesârî Mehmed Esad Efendi 
hat meşketmek için Veliyyüddin Efendi’ye başvurmuş, 
ancak hattatın sağ tarafının felçli, sol tarafının da râşeli 
olması sebebiyle başvurusu kabul edilmemiştir. Veliy-
yüddin Efendi, daha sonra icâzet merasimine davet 
edildiğinde Yesârî Mehmed Efendi’nin hat alanındaki 
kabiliyetini ve başarısını görünce bundan pişman oldu-
ğunu ifade etmiştir.

Veliyyüddin Efendi’nin ta‘lik kıta ve murakka‘la-
rı çeşitli müze ve kütüphanelerle özel koleksiyonlar-
da mevcuttur. Türk ve İslâm Eserleri Müzesi’nde (nr. 
2444), Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi’nde (Güzel 
Yazılar, nr. 220) meşk murakka‘ ve İstanbul Üniversitesi 
Kütüphanesi’nde kayıtlı (FY, nr. 1225, 1425, 1428) mu-
rakka‘ları Veliyyüddin Efendi’nin ta‘lik yazıdaki sanat 
gücünü gösteren örneklerdendir. Süheyl Ünver, Veliy-
yüddin Efendi’nin kendi yazılarının yanında zengin bir 

hat koleksiyonu bulunduğunu da kaydeder; ancak kü-
tüphanesinde bazı örneklerine rastlanan bu koleksiyo-
nun vefatından sonra muhafaza edilmediğini ve muhte-
melen vârisleri tarafından satıldığını söyler. Dönemine 
ait birçok mimari eserin celî ta‘lik kitâbe yazılarının 
Veliyyüddin Efendi’ye ait olduğu görülmektedir. Onun 
imzasını taşıyan celî ta‘lik kitâbeler arasında Hekimoğlu 
Ali Paşa’nın yaptırdığı sebil ve çeşme ile caminin avlu 
kapıları üzerindeki kitâbeler, Sadrazam Ali Paşa’nın ca-
misinin sebili, çeşmesi ve avlusunun iki kapısı üzerin-
deki kitâbeler, Nevşehirli Damad İbrâhim Paşa Sebili 
ile Dârülhadis Çeşmesi kitâbeleri, Veliyyüddin Efendi 
Kütüphanesi kitâbesi ve Eyüp’te Baba Haydar mahalle-
sinde Şeyhülislâm Seyyid Mustafa Efendi’nin yaptırdığı 
Tımışvar (Şeyhülislâm Mustafa Efendi) Tekkesi’nin ka-
pısı üzerindeki manzum kitâbe sayılabilir. Üsküdar’da-
ki Ayazma Camii’nin Sadrazam Râgıb Paşa’ya ait tarih 
kitâbesi de o sırada şeyhülislâm olan Veliyyüddin Efendi 
tarafından yazılmıştır. Ayrıca, Fâtih Sultan Mehmed ta-
rafından silâhhâne olarak düzenlenen Aya İrini’nin III. 
Ahmed döneminde yapılan onarımına dair celî ta‘lik 
tarih kitâbesi de Veliyyüddin Efendi’ye aittir. Çiçek ye-
tiştiriciliğine ve lâlelere özel ilgi duyan Veliyyüddin 
Efendi’nin yaşadığı döneme adını veren lâlenin otuz 
beş farklı cinsini yetiştirdiği kaydedilir. 1728’de saray 
için sipariş edilen lâle soğanları arasında Veliyyüddin 
Efendi’nin bizzat yetiştirdiği “lem‘a-yi feyz” ve “nahl-i 
işve” adlı lâlelere ait soğanlar da yer almaktaydı.

Çeşmîzâde, Târih (nşr. Bekir Kütükoğlu), İstanbul, 1959, s. 27, 67-68; Şem‘dânîzâde, Müri’t-tevârîh (Aktepe), I, 11-12; II/A, s. 11, 37, 39, 42, 44, 100, 102, 
110, 113; Müstakimzâde, Tuhfe, s. 750-751; Devhatü’l-meşâyih, s. 102; Vâsıf, Târih, I, 161-162, 320-321; Sicill-i Osmânî, IV, 614; İlmiyye Salnâmesi, s. 534-
535; Ahmed Refik [Altınay], Onikinci Asr-ı Hicrî’de İstanbul Hayatı (1689-1785), İstanbul, 1930, s. 96, 214-215; Danişmend, Kronoloji, IV, 539-540; V, 559; 
Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, IV/2, s. 488-492; a.mlf., İlmiye Teşkilâtı, s. 191-194; Cunbur, Müjgân, “Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi Vakıfları ve Kütüphanesi”, 
Necati Lugal Armağanı, (Ankara, 1968), s. 165-189; Altunsu, Abdülkadir, Osmanlı Şeyhülislâmları, Ankara, 1972, s. 143; Kut, Günay - Bayraktar, Nimet, Yazma 
Eserlerde Vakıf Mühürleri, Ankara, 1984, s. 108-109; Ünver, A. Süheyl, Şeyhülislâm Veliyyüdin Efendi, Süleymaniye Ktp., Ünver, A. Süheyl, Dosya, nr. 322; 
Sayıoğulları, Recep Sadri, Türk Ta’lik Yazı Ekolünün Doğuşunda Şeyhülislâm Veliyyüddin Efendi (yüksek lisans tezi, 1991).
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OSMANLI VAKIF KÜTÜPHANELERİ*

Prof. Dr. İsmail E. ERÜNSAL
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi

Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal hizmetler 
hayır sahipleri tarafından kurulan vakıflar 
vasıtasıyla yürütülmekteydi. Bir insanın do-

ğumundan ölümüne kadar hayatının her safhasında 
duyabileceği ihtiyaçlara cevap verebilmek gayesiyle 
kurulmuş bu vakıflar arasında, medreselerde müder-
ris ve talebelerin, mahallelerde de mahalle halkının 
kitap ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış kitap ve 
kütüphane vakıfları bulunmaktaydı. Bu kütüphaneler 
ilk devirlerde ya cami, tekke, türbe gibi müstakil bir 
hayır kurumunun içinde veya karakteristik Türk ve 
Müslüman şehirlerinin teşekkülünde ve sosyo-ekono-
mik hayata yön vermede önemli bir yeri olan imâret 
tesislerinde kurulmuşlardı. Daha sonraki yıllarda aynı 
gayeye yönelik, yine bir vakıf kuruluşu olan müstakil 
kütüphaneler ortaya çıkmıştır. 

1. Osmanlı Vakıf Kütüphanelerinin
Tarihî Gelişimi
Osmanlı kuruluş döneminde özellikle Edirne’nin 

hükümet merkezi olmasından sonra Osmanlı kültür 
hayatı canlanmıştır. Bu döneme kadar kütüphanele-
rin varlığını gösteren kayıtlara tek tük rastlanmak-
tadır. Edirne’den önce merkez olan Bursa’nın Timur 
istilâsına maruz kalması ne yazık ki o devirde mevcut 
bazı kitap koleksiyonları ve kütüphanelerin yok olma-
sına neden olmuştur. Buna mukabil Edirne’yle birlikte 
Osmanlı kültür hayatında özel kütüphanelerin artma-
ya başladığı söylenilebilir. 

Tespit edilen kuruluş devri kütüphanelerinin ge-
nellikle medrese veya camilerde kurulduğu görülmek-
tedir. Bunun tek istisnâsı türbe kütüphanelerinin ilki 
sayılabilecek Yazıcıoğlu Mehmed Efendi’nin Gelibo-

* Erünsal, İsmail E., Osmanlılarda Kütüphaneler ve Kütüphanecilik, Tarihî Gelişimi ve Organizasyonu, İstanbul: Timaş Yay., 2015, s. 83-263 ve 315-475 ’ten 
özetlenmiştir.
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lu’daki türbesinde bulunan kütüphanedir. Ayrıca bu 
dönem kütüphanelerinin ortak özelliklerinin küçük 
bir koleksiyona sahip olmaları zikredilebilir.

İstanbul’un fethinden sonra ilk vakıf kütüpha-
nesinin Eyüp Camii Kütüphanesi mi, Mahmud Paşa 
Medresesi Kütüphanesi mi olduğu hakkında farklı 
görüşler vardır. Ancak 858/1454 tarihli bir vakfiyeden 
Şeyh Muhammed b. Şeyh Hasan Geylanî’nin sur di-
bindeki (At İskelesi) zâviyesinde kurulan kütüphane-
nin İstanbul’da ilk kurulan vakıf kütüphanesi olduğu 
tespit edilmiştir. 

Fatih devrinde başta Edir-
ne’de ve diğer bazı şehirlerde 
de kütüphaneler kurulmuştur. 
Cami-i Cedid müezzin Ali 
Fakîh b. İbrâhim’in 875/1470-
1471, müderris ve şeyhlerden 
Mes’ud Halife’nin 885/1480-
1481 tarihinde kurduğu kütüp-
haneler Edirne’de kurulan vakıf 
kütüphaneleridir.

Bursa’da Molla Yegân, yap-
tırdığı mescidinde 865/1460-
1461’de 2800 kitaptan oluşan 
bir kütüphane kurmuşsa da 
daha sonraki kayıtlarda kü-
tüphaneyle ilgili bilgiye rast-
lanmamıştır.

Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’daki külliyesi 
875/1470’de tamamlanmıştır. Vakfiyesinden anlaşıl-
dığına göre külliye dâhilinde ilk olarak dört medrese, 
dört kütüphane kurulmuştur. Semâniye medresele-
rinin dördünde kurulan dört kütüphanenin bir süre 
sonra camide kurulan kütüphaneye nakledildiği, ay-
rıca Ayasofya ve Zeyrek medreselerinde bulunan ki-
tapların da getirilerek burada merkezî bir kütüphane 
kurulduğu görülmektedir.

Fatih devrinde bunlara ilâve olarak, İstanbul’da 
Mahmud Paşa’nın yaptırdığı medreselere birer kütüp-

hane kurdurduğu, Şeyh Vefâ için inşa edilen külliyede 
381 kitaptan meydana gelen bir kütüphanenin varlığı 
ve Konya’da Sadreddin Konevî Dergâhı’nda mevcut 
kütüphaneden bahsedilebilir. 

II. Bayezid, saltanatı sırasında, Fatih’in Topkapı 
Sarayı’nda kurduğu kütüphaneye kendisine hediye 
edilen kitapları vakfederek zenginleştirmiştir. Ayrıca 
Amasya’da inşa ettirdiği külliyedeki camide de bir ki-
taplığa yer vermiştir. 

II. Bayezid devri devlet adamları, âlimleri ve 
meşâyihi de çeşitli yerlerde yatırdıkları hayır kurum-

larında kütüphaneler kurmuş-
lardır. İstanbul’da Atik Ali Paşa 
Çemberlitaş’taki medrese-
sinde, Edirne’de Noktacızâde 
Şeyh Mehmed b. Yûsuf kur-
duğu tekkede, Prizren’de Sûzi 
Çelebi tarafından yaptırılan 
mescitteki kütüphaneler zikre-
dilmeye değerdir.

XVI. yüzyılın son yarısın-
da yaptırılan medreselerin 
çoğunda, kütüphanenin artık 
tamamlayıcı bir unsur olarak 
düşünüldüğü görülmektedir. 
Ayrıca cami ve mescitlerde de 
kütüphaneler kurulmuş, bura-

lara hâfız-ı kütübler görevlendirilmiştir. Bunların dı-
şında, daha önceden örneği görülmemiş bir kütüphane 
türü daha vardır. Çoğunlukla ulemâ sınıfından kimse-
lerin evlerinde veya vakfettikleri binalarda kurdukları 
bu kütüphanelerin ortak özelliği, vakfiyelerinde vakfe-
dilen kitaplardan, önce vakfı yapanın sonra neslinden 
gelenlerin daha sonra da mahalle âlimlerinin, salihleri-
nin ve bu kitapları anlayabilecek herkesin faydalanması 
şartının konulmasıdır. 

Kanûnî devri çeşitli vakıf kütüphanelerinin var-
lığına rağmen, Süleymaniye Külliyesi’nde kuruluş 
yıllarında bir kütüphane yoktur. Kütüphanenin kül-

İstanbul’un fethinden sonra ilk 
vakıf kütüphanesinin Eyüp Camii 
Kütüphanesi mi, Mahmud Paşa 
Medresesi Kütüphanesi mi olduğu 
hakkında farklı görüşler vardır. 
Ancak 858/1454 tarihli bir vakfi-
yeden Şeyh Muhammed b. Şeyh 
Hasan Geylanî’nin sur dibindeki 
(At İskelesi) zâviyesinde kuru-
lan kütüphanenin İstanbul’da ilk 
kurulan vakıf kütüphanesi olduğu 
tespit edilmiştir.
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liye dâhilinde ilk ne zaman kurulduğuna dair de bir 
bilgi yoktur. Ancak caminin ibadete açılışından bir 
kaç yıl sonra saray kütüphanesinden bazı eserler 
Süleymaniye’ye gönderildiğinden kütüphanenin de 
böylece temellerinin atıldığı söylenilebilir. 

XVII. asrın başlarında itibaren büyük merkezler-
den başka diğer bölgelerde tesis edilen kütüphanele-
rin sayısında bir artış görülmekte olup Midilli, Bursa, 
Amasya, Kastamonu, Kayseri’de mescit, cami ve tek-
kelerdeki kütüphaneler bunlardan sadece birkaçıdır. 
İlk müstakil kütüphanenin ortaya çıktığı 1089/1678’e 
kadar da İstanbul’da kurulan büyük medreselerin he-
men hepsinde birer kütüphane bulunmaktadır. 

XVII. asrın sonlarına doğru, ulemâya ve talebeye 
açık medrese ve türbe kütüphaneleri ile ulemâ ve tale-

benin yanı sıra halka da açık cami ve tekke kütüphane-
lerine yeni bir kütüphane türü daha eklenir. Bunların 
en belirgin hususiyeti, müstakil bir binada kurulmuş 
olmaları ve kütüphanede başka işlerle uğraşmayan 
yüksek ücretli bir görevlinin bulunmasıdır. Köprülü 
Kütüphanesi bu türün ilk örneğidir ve 1089/1678 ta-
rihli vakıf senediyle resmen kurulmuştur. 

Buna mukabil, bu dönemde İstanbul’da kitaplarını 
vakfetmek isteyen özellikle ulemâ sınıfından kimseler 
yeni kütüphane kurmak yerine mevcut kütüphanele-
re ya da hayır kurumlarına verdikleri görülmektedir. 
Meselâ Fatih’te Halil Paşa Camii imamı camideki do-
laba koyduğu seksen üç kitaptan yararlanma şartlarını 
vakfiyeyle belirtmiştir. 

III. Ahmed devrine gelindiğinde müstakil kütüp-
hanelere örnek olarak Şehid Ali Paşa’nın Vefâ’daki 
meşhur kütüphanesinden bahsetmek gerekir. Devlet 
adamları ve sanat erbabını himaye etmesi ve zengin 
kitap koleksiyonuyla tanınan paşa, İstanbul’dan dışa-
rıya kitap ihrâcını yasaklamıştır. 

Lâle Devri’nin en önemli faaliyetlerinden biri de 
yıllarca saraya çeşitli kaynaklardan intikal eden eser-
lerin kullanılması ve korunması için III. Ahmed bazı 
tedbirler almış, Topkapı Sarayı’nda yeni yaptırdığı kü-
tüphanede bu kitapların büyük bir bölümünün top-
lanmasını sağlamıştır. 1132/1719’de merasimle açılan 
kütüphane sadece saray mensuplarına açık olması ba-
kımından diğer vakıf kütüphanelerinden farklıdır.
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III. Ahmed devrine gelindiğinde 
müstakil kütüphanelere örnek olarak 
Şehid Ali Paşa’nın Vefâ’daki meşhur 
kütüphanesinden bahsetmek gerekir. 
Devlet adamları ve sanat erbabını hima-
ye etmesi ve zengin kitap koleksiyonuy-
la tanınan paşa, İstanbul’dan dışarıya 
kitap ihrâcını yasaklamıştır.
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18. yüzyıla gelindiğinde, III. Ahmed devrinde ilk 
kez kurulan matbaanın Patrona Halil isyanıyla inkı-
taya uğraması I. Mahmud döneminde tekrar faaliyete 
geçmesi ve Yalova Kâğıt Fabrikası’nın açılması elbette 
kütüphane tarihimiz açısından çok önemli hadiseler-
dir. Ayrıca bu dönemde Ayasofya Camii, Fatih Camii 
ve Galatasaray Mektebi kütüphaneleri kurulmuştur. 
Âşir Efendi ve Âtıf  Efendi gibi iki önemli vakıf kütüp-
hanesi de yine bu dönemde kurulmuştur. 

I. Mahmud, saltanatının son yıllarında yaptırmaya 
başladığı külliyesinde büyük bir kütüphane kurmayı 
planlamış, bir yandan da buraya konulacak kitapları 
hazırlatmıştır. Ancak külliye tamamlanmadan vefat 
edince yerine geçen kardeşi III. Osman bu işi tamamla-
mış ve adını da Nur-i Osmanî koymuştur. 1169/1755’te 
açıldığında kütüphanede 5031 cilt kitap vardı.

XVIII. asrın ikinci yarısında İstanbul dışında da 
birkaç örneğine rastladığımız zengin koleksiyonlu ve 
geniş sayılabilecek bir personel kadrosuna sahip müs-
takil kütüphanelerin bu asrın sonlarından itibaren 
artık hem sayı bakımından arttıkları hem de diğer şe-
hirlerde de yayıldıkları görülür. Konya, Antalya, Priz-
ren, Bursa, Nazilli’deki medrese ve cami kütüphaneleri 
bunlardan bazılarıdır.

II. Mahmud devrine gelindiğinde kütüphanelerin, 
kitap vakıflarının devlet tarafından kontrolü ve dü-
zenleme çalışmaları yoğunlaşmıştır. Kütüphanelerde-
ki kitapların sayımı ve kataloglanmasına yönelik faali-
yette bulunulmuştur.

Bu devirde İstanbul’daki her caminin yanında veya 
içinde, birçok tekkede bir kütüphane vardır. Hat-
ta tekke kütüphaneleri ilk sırayı almaktadır. Meselâ 
Galata Mevlevîhânesi’nde Mehmed Said Hâlet Efen-
di, Üsküdar’da Mehmed Said Pertev Paşa Nakşibendî 
Dergâhı kütüphanelerini kurmuşlardır. 

II. Mahmud, Medine’de kendi adıyla bir medrese 
ve kütüphane kurmuştur. Ayrıca Medine kütüphane-
lerinde bulunan eserleri ciltletmek için birkaç mücel-
lid göndermiştir.

Tanzimat döneminde vakıf kütüphane kurma ve 
mevcut kütüphaneleri kitap bağışı yoluyla zenginleştir-
me devam etmiştir. Batı’daki örneklere bakılarak yeni 
kütüphaneler kurma gayretine gidilmişse de vakıf kü-
tüphaneleri yönetimi ve teşkilinde büyük değişiklikler 
olmamış, 1826’da vakıf kütüphanelerinin bağlı bulun-
dukları vakıfların idaresi Evkaf Nezâreti’ne bırakılmıştır. 

Tanzimat devrinde pek çok önemli kütüphane kurul-
muş, Hüsrev Paşa’nın Eyüp’de, Nâfiz Paşa’nın Yenikapı 
Mevlevihanesi’nde, Sultan Abdulaziz’in annesi Pertevni-
yal Sultan’ın Vâlide Camii’nde, II. Abdülhamid’in Yıldız 
Sarayı’nda kurdukları bunlardan sadece birkaçıdır.

İstanbul’da kurulan vakıf kütüphanelerinin bir 
kısmı daha sonra çeşitli tarihlerde Süleymaniye 
Kütüphanesi’ne nakledilmiştir. 

2. Vakıf Kütüphaneleri Teşkilâtı

a. Personel
Kuruluş devrinde kütüphaneler, külliye veya için-

de kurulduğu camii ve medresede müstakil bir yapıya 
sahip olmadığından ayrı bir kadroya da sahip değildi. 
XVII. asrın sonlarına doğru zengin vâkıflara sahip bü-
yük medrese kütüphanelerinin ve müstakil kütüphane-
lerin ortaya çıkması personele; kâtib-i kütüb yanında 
yenilerinin eklenmesine, XVIII-XIX. asırda kütüpha-
nede yapılan eğitim öğretim, personel kadrosunda öğ-
retimle görevli kimselerin de yer almasına yol açmıştır. 

Vakfiyelerden anlaşıldığına göre kütüphanede 
herhangi bir vazife için tayin ya da azilde teklif vakıf 
mütevellîsinden gelmektedir. Kütüphane personelinin 
alacakları ücret de, vakfiyelerde belirtilmiştir.

Devletin vakıflar üzerindeki denetimini sağlayan 
ise vakıf nâzırıdır. Vakıf kurucuları genellikle nâzırı 
vakfiyelerinde belirtmişlerdir. Vakıf mütevellîleri, bir 
vakfın idaresinde birinci derecede söz sahibi oldukla-
rından vakıf kurucularını bu görevi genellikle kendi-
lerine tahsis ettiklerini, öldüklerinde bu görevin kendi 
nesillerinden gelen kimseler tarafından sürdürülmesini 
bir şart olarak vakfiyelerine koydukları görülmektedir. 
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Mütevellîlerin kütüphanede en önemli görevi belirli za-
manlarda yapılan kitap sayımına nezâret etmeleriydi.

Kütüphane personelinin sayısı çeşitli devirlerde 
içinde kuruldukları müesseselere veya müstakil bir 
yapıya sahip olmalarına göre değişiklik göstermekte-
dir. Bunlar arasında hâfız-ı kütüb, mücellit, bevvâb 
(kütüphanelerin kapılarını belirli saatlerde açıp ka-
patan görevli) ve ferrâş (kütüphanenin temizliğinden 
sorumlu kimse) vardır.

b. Koleksiyon
Vakıf kütüphanelerinin koleksiyonları vakfedilen 

kitaplardan oluştuğu gibi, zenginleşmesi de aynı yol-
dan sağlanmıştır. Kütüphane kurmak için yapılan kitap 
vakfı, düzenlenen bir vakfiyeyle gerçekleşmekteydi. 
Vakfedilen kitapların üzerine vakıf kurucusunun va-
kıf mührü vurulurdu. Kuruluş devri kütüphanelerin-
de vakfedilen kitap sayısı yüzü geçmezken, zamanla 
bu sayı artmıştır. Bu eserlerin hemen hepsi yazmadır. 
Basma eserler matbaadan sonra bu kütüphanelerde ço-
ğalmaya başlamıştır. Genellikle fıkıh, fetvâ, hadis, tıp, 
İslâm tarihi, tasavvuf konulu kitaplar bulunur. 

Bu koleksiyonlar vakfiyelerindeki şartlara göre belirli 
dönemlerde sayılır. Sayımda vazife alacaklar da vakfiye-
lerde belirtilmiştir. Sayım sırasında tespit edilen eksik ki-
taplar ve değiştirilen nüshalar ile ilgili bilgiler sayım için 
kullanılan katalogların üzerine kaydedilmektedir.

Vakıf müesseselerinin kuruluşunda hazırlanan 
vakfiyelerde, vakfedilen mal, mülk ve eşya ile birlikte 
kitapların da listesi verilmekteydi. Bunlar bir tür ilk 
kataloglardır. Tabiî bu listeler zamanla müstakil ka-
taloglara dönüşmüştür. Zamanımıza ulaşan en eski 
müstakil katalog II. Bayezid devri saray kütüphane-
sine aittir. XVIII. asrın sonlarından itibaren ise artık 
dikkatle hazırlanmış kataloglar mevcuttur. 

c. Yararlandırma
Müstakil kütüphanelerin ortaya çıkışına kadar 

külliye, cami ve medreselerde kurulan kütüphaneler 
okuyucuya daha çok ödünç verme yoluyla hizmet 
etmekteydiler. XVII. asrın ortalarına doğru vakfiye-
lerde kütüphanelerin açık olduğu gün ve saatlere dair 
şartların yer alması ödünç verme usulünün kalkmaya 
başladığını gösterir. XIX. asra gelindiğinde ise çalış-
ma günleri beş altı saate çıkmış, güneşin doğuşundan 
batışına kadar açık tutulmuştur. Vakfiyelerde, kütüp-
hane içinde okuma ile ilgili hususlara pek az temas 
edilmiştir. Ödünç vermeye karşı çıkan kurucular ise 
vakfettikleri kitapların kütüphane içinde okunmasını 
şart koymuşlardır.

Kütüphanelerde tedrisâtın, cemaatle namaz kılma-
nın yanı sıra mübârek gecelerde “sakal-ı şerif ” ziyareti, 
mevlid okuma gibi bazı ibadetler de yapılmıştır.

Beyazıt Kütüphanesi
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İSTANBUL CAMİ VE TEKKE KÜTÜPHANELERİNE DAİR İKİ ÖRNEK:

EYÜP SULTAN CAMİİ VE YENİKAPI 
MEVLEVÎHÂNESİ KÜTÜPHANESİ

Fulya İBANOĞLU
Kur’an Kursu Öğreticisi/Kartal Müftülüğü

Cami Kütüphanelerine Dair
Müslümanların mescidlere Kur’ân-ı Kerîm vakfet-

meleri çok eski bir gelenektir. Böylece ilk vakıf kütüp-
hanelerinin mescidlerde ortaya çıkması tabiîdir.1 Bu-
nun yanısıra kitap sahipleri ya da müellifler sadaka-i 
câriye olması niyetiyle ellerindeki kitapların bir kıs-
mını veya tamamını yakınlarındaki camilere İslâm’ın 
ilk asırlarından beri vakfetmişlerdir. Meselâ, İbn 
Haldûn’un Kitâbü’l-İber isimli eserini hâfız-ı kütü-
bün müsaadesiyle iki ay gibi uzun bir süre için oku-
yuculara ödünç verilmesi kaydıyla Fas’taki Kayravan 
Camii’ne bağışladığı bilinmektedir.2

Bu gelenek Osmanlı’da da devam etmiş, kütüphane 
vakıflarıyla meşhur bu coğrafyada öncelikle ve genellik-

le kütüphaneler cami, türbe, tekke gibi müstakil bir hayır 
kurumunda yer almıştır. Kütüphanesi olmayan selâtin 
camilere de ulemâdan, meşâyihten, devlet erkânından, 
hatta hanım sultanlardan, hayırseverlerin girişimiyle za-
man içinde kütüphaneler kazandırılmıştır. 

Böylece, İslâm şehirlerinin çoğunda olduğu gibi 
Osmanlı’da da cami kütüphaneleri, hem sıradan hal-
kın hem tahsil görenlerin kitap ihtiyacını asırlar bo-
yunca karşılayarak bir eğitim müessesesi görevi icra 
etmiştir. Medrese binalarını tamamlayan bir unsur 
olarak kütüphanelerin inşa edildiği XVI. asra kadar,3 
medreseliler içinde bulundukları medreseden ya da 
medresenin de dâhil olduğu külliyedeki cami kütüp-
hanelerinden istifade etmişlerdir. Kimi zaman devrin 

M
en

ak
ıb

’u
-l 

A
rif

în
 is

im
li 

ya
zm

an
ın

 “H
az

re
ti 

Ey
yü

b 
el

-E
ns

ar
î v

ak
fıd

ır”
 ib

ar
es

in
in

 b
ul

un
du

ğu
 il

k 
sa

yf
as

ı



ŞUBAT 2017 95

âlimleri inşa ettirdikleri mescidlere sahip oldukları ki-
tapları vakfetmişlerdir. Bazı vâkıflar kitaplardan sade-
ce cami yakınına yaptıracakları medrese ya da darü’l-
hadisteki müderris ve talebelerin yararlanması şartını 
getirmişler, buraya bir hâfız-ı kütübün tayinini de şart 
koşmuşlardır. Bazen sadece medrese müntesiplerinin 
değil ihtiyaç sahiplerinin de istifade edebileceğini be-
lirtmişlerdir. Bu tür kütüphanelere mahalle halkının 
ihtiyacını görecek türden kitaplar vakfedilmiş; eser-
lerin ise çoğunluğunun Türkçe olduğu araştırmacıla-
rın dikkatini çekmiştir. Bu türden kütüphaneler için 
bazen hâfız-ı kütüblük vazifesini cami imamının icra 
etmesi talep edilmiştir. Etrafında kütüphane olmayan 

camilere de ulemâ kitaplarını vakfetmiş böylece o mu-
hitte bir eğitim faaliyetinin yolunu açmışlardır. Ancak 
Osmanlı taşrasındaki cami kütüphanelerinin büyük 
bir kısmı asırlar içinde dağılmış; büyük kütüphaneler 
ise nispeten dağılmaktan korunarak Tevhîd-i Tedrisât 
kanunuyla Millî Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş, ba-
kanlık aracılığıyla da şehirlerin genel ya da il halk kü-
tüphanelerine intikal etmiştir.4 

İstanbul vakıf kütüphanelerine gelirsek, bunlar 
Bayezit Umumi Kütüphanesi hariç, cami, tekke ve 
türbelerde kurulmuş vakıf kütüphaneleridir. Dahası 
II. Mahmud devrine gelindiğinde İstanbul’da kurulan 
kütüphanelerin öncelikle tekke kütüphaneleri olduğu 
dikkati çekmektedir. Öyle ki, XIX. yüzyıl başlarında 
İstanbul’u ziyaret eden bir Amerikalı’nın dikkatini çe-
kecek kadar, her caminin yanında veya içinde, bunla-
ra ilâveten pek çok tekkede bir kütüphane bulunmak-
tadır.5 Fatih, Süleymaniye, Selimiye, Ayasofya, Yeni 
Vâlide, Nur Bânû Sultan, Şehzade, Vâlide Atîk gibi 
camilerin kütüphaneleri bunların mühimlerindendir.

İstanbul’un İlk Cami Kütüphanesi:
Eyüp Sultan Cami ya da Hz. Hâlid Kütüphanesi
Süleymaniye Kütüphanesi’nde “Hz. Hâlid” bölümü 

olarak kaydedilen Eyüp Cami Kütüphanesi, İstanbul’un 
ilk vakıf kütüphanelerinden biri –ayrıca yeni bir vesi-
kaya ulaşıncaya kadar İstanbul’un ilk cami kütüpha-
nesi- Fatih Sultan Mehmed Han’ın kitaplarının bir kıs-
mını Hz. Hâlid adına vakfetmesiyle ortaya çıkmıştır.6 
Hoca Sâdeddin Efendi Tâcü’t Tevârih’te Fatih Sultan 
Mehmed’in bin cilt kitabı vakfettiğini, bunları yaptır-
dığı camilerdeki kitap odalarına koydurduğunu zikre-
der.7 Nitekim kütüphane tarihi araştırmacıları tarafın-
dan vakıf kütüphaneleri, binalarına göre “cami ve sair 

İslâm şehirlerinin çoğunda olduğu gibi 
Osmanlı’da da cami kütüphaneleri, hem 
sıradan halkın hem tahsil görenlerin kitap 
ihtiyacını asırlar boyunca karşılayarak bir 
eğitim müessesesi görevi icra etmiştir.
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müesseselerdeki kitap dolapları; cami, medrese ve tek-
kelerde kurulan kitap odaları; başlı başına binası olan 
kütüphaneler” şeklinde tasnif edilmiş, Fatih Mehmed 
Han’ın yaptırdığı Eyüp ve Fatih camilerindeki kütüpha-
nelerin bu ilk ikisine girdiği ifade edilmiştir.8 

Fatih’in yaptırdığı 863/1459 tarihli Eyüp külliye-
sinde9 cami, türbe ve medreseden10 ayrı bir kütüpha-
ne binası yoktur. Buna mukabil 1582’de kopya edilmiş 
vakfiyesinde bir hâfız-ı kütübün görevlendirildiği gö-
rülmektedir ki bu da bize kitapların cami veya medrese 
içinde muhafaza edildiğini işaret etmektedir. Erünsal’ın 
Ernest Mamboury’den aktardığına göre, bu kütüphane 
Eyüp Camii’nin son cemaat kısmına bina edilmiş med-
rese dâhilinde 867/1463-4’de kurulmuştur. III. Selim 
zamanında (1761-1808) cami ve türbede tamir yapıl-
mış bu esnada medrese kaldırılmış, içindeki kütüphane 
de camiye yerleştirilen dolaplara aktarılmıştır.11 Dola-
yısıyla 1463-1800’ler arasında kütüphanenin faaliyeti-
nin medrese içinde devam ettiği söylenebilir. Nitekim 
Süleymaniye Kütüphanesi Hz. Hâlid bölümündeki bazı 
kitaplara düşülen vakıf kayıtlarından Eyüp Camii med-
resesine vakfedildikleri anlaşılmaktadır.12

Kütüphanelerin kuruluşunda genellikle vâkıfı tara-
fından vakfiyesi düzenlenir; nâdir de olsa bu vakfiye-
lerde kütüphaneye vakfedilen kitapların listesi olurdu. 
Ancak Eyüp Camii Kütüphanesi’nin vakfiyesinde ne 
yazık ki kütüphanenin işleyişi ve vakfedilen kitapların 

listesi bulunmamaktadır. Literatürde mevcut, Fatih’in bu 
kütüphaneye iki yüz kadar kitap vakfettiği bilgisi, kana-
atimizce 1311 tarihli matbu katalogdaki kitap sayısına 
dayanmaktadır.13 Tabi bu durum bir başka soruyu da 
davet etmektedir: Eğer Fatih Mehmed Han başlangıçta 
iki yüz kadar kitap vakfettiyse 19. yüzyıla gelindiğinde bu 
sayının hâlâ aynı olması tabii midir? Vakıf kütüphaneleri 
ya yıllar içinde çeşitli vakıflarla büyür ya da pek çok se-
bepten zayiata uğrar. Bu iki durum eş zamanlı da vuku 
bulabilir. Acaba, Eyüp Camii Kütüphanesi için hangisin-
den bahsedilebilir, şimdilik bu sorunun sahih bir ceva-
bına ulaşılamamıştır. Ancak Fatih Sultan Mehmed Han 
hariç, bazı vâkıfları da vakıf mühürlerinden yola çıkarak 
tespit edilmiştir ki bunlar arasında Kethüdâ Atâullah 
Efendi14 ve 1771’de Ayasofya Cuma vaizi olan İbrâhim 
Efendi’nin15 isimleri literatürde bilinmektedir.

Kütüphanede, 1301/1885 Teşrînisâni’de hazırlanmış 
1311/1896’da yayınlanmış devr-i Hâmidî kataloğuna 
göre, Hz. Ebû Eyyüb Hâlid namına kaydedilmiş “199 
cilt kütüb-i mütenevvia” vardır.16 Bu kitaplar, 1924’teki 
Tevhîd-i Tedrisât Kanunu ile kütüphaneler Maarif 
Vekâleti’ne devredildiğinde Hüsrev Paşa Kütüphanesi’ne 
nakledilmiştir. 1957’de ise, kütüphanenin denize yakınlı-
ğı, kubbesinin hasarlı oluşu gibi sebeplerle Hüsrev Paşa 
kitapları ve ona eklenen diğer Eyüp bölgesi kütüphanele-
riyle Süleymaniye’ye nakledilmiştir.17

Kütüphanenin, tezyinât bakımından vasıflı olma-
makla birlikte, yüksek tahsil sahiplerinin ihtiyaçlarına 

Yenikapı Mevlevihanesi (Abdülbaki Baykara Arşivi)
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yönelik, pek çok medrese ders kitabının bir araya geti-
rilmesinden müteşekkil olduğu söylenilebilir. Katalog-
daki kayda dayanarak muhtemelen en eski yazmanın 
567 tarihli olduğu bu kütüphanede, genellikle 12-15. 
asırlarda yazılmış toplamda 194 yazma eserin 188’inin 
Arapça, 14’ünün Farsça ve sadece 6 tanesinin Türkçe 
olması bu kanaati daha da pekiştirmektedir. Aynı za-
manda, kayıtlı sadece bir mushaf18 olmasına rağmen 
Beydâvî ve Zemahşerî tefsirlerinin; Sahîh-i Buhârî, 
Müslim, Şifâ-i Şerîf gibi hadis kitaplarının mevcudiyeti; 
Şerhü’l- Hidâye, Şerhü’l-Vikaye, Şerhü’l-Ferâiz gibi fı-
kıh, fıkıh usûlü ve fetva kitaplarının çokluğu, kütüpha-
nenin cami derslerinin gözetilerek kurulduğu ve şekil-
lendiğini göstermektedir. Bu noktada kelâm, tasavvuf 
ve hikmet kitaplarının varlığı da vasıflı bir kütüphaney-
le karşı karşıya bulunduğumuzu işaret etmektedir. Üs-
telik listede, Ahmediye, Muhammediye, Mevlid-i Şerif 
gibi halk arasında yaygın kitaplara rastlanmaması da, 
burada umuma açık ve fakat yüksek tahsil gerektirecek, 
aklî ve naklî ilimlerin okunup konuşulmasına imkân 
hazırlandığının mühim bir delilidir.19 Netice itibariyla 
Eyüp Sultan Camii ve kütüphanesi etrafında gerçek bir 
fikir muhitinin imkânları hazırlanmış diyebiliriz.

Tekke Kütüphaneleri
Osmanlı’nın kuruluş devrinden itibaren tekkelerde 

kitap bulunduğu, zamanla her tekkede bir kitap odası, 
büyük dergâhlarda da bir kütüphanenin teşekkül et-
tiği bilinmektedir. Cami ve medreselerde olduğu gibi 
tekkelerde de kitaplar müstakil mekânlara kavuşunca-
ya kadar tekkenin bir köşesinde bulunan dolaplarda 
muhafaza edilir; genellikle selamlık bölümünde şeyhe 
ait kitap dolabı veya kitap odası bulunurdu. 

Buralardaki kitaplar sadece tasavvuf konulu ya da 
dinî muhtevalı kitaplar değildir. Aklî ve naklî ilimlerin 
her birine dair kitaplar yer alır. Bu kitapları tekkenin 

dervişleri, diğer tarikat mensupları ya da bir biçimde 
tekkeyle irtibatı olan ulemâdan, kalemiyeden ya da 
ilmiyeden kimseler bağışlardı. Bu mânâda tekkeler 
tarih boyunca tıpkı cami ve medreseler gibi ciddi bir 
ilim ve sanat muhiti olmuşlardır.

30.11.1341’de tekke ve zâviyelerle türbelerin sed-
dine dair kanunun neşri ve 8.12.1341 tarihli genelge 
ile buralarda bulunan kitapların kütüphanelere dev-
ri kararlaştırılınca 1926-1931 yılları arasında Galata 
Mevlevîhânesi’nden Hâlet Efendi ve mülhakı ile Ye-
nikapı Mevlevîhânesi’nden Nâfiz Paşa, Zühtü Bey, 
Dr. Feyzullah Paşa kütüphaneleri ve Hasip Efendi, 
Murad Buhârî, Şâzelî ve Uşşâkî tekkelerinin kitapları 
Süleymaniye’ye devredilir.20 

Yenikapı Mevlevîhânesi
ya da Nâfiz Paşa Kütüphanesi21

Diğer tekkeler gibi, her mevlevîhânede bir genel 
kütüphane yer alır. Bunun en önemli örneği Kon-
ya Mevlevîhânesi’nin kütüphanesidir.22 Şeyhin kitap 
odası dışında mevlevîhânelerde özel kitap dolapları 
veya kitap odası yapılırken bazen de müstakil bir kü-
tüphane inşa edilir ve ayrı vakıflar kurulurdu.23 

Sultan Abdülmecit dönemi Maliye Bakanı Ab-
durrahman Nâfiz Paşa mevlevîdir ve Yenikapı 
Mevlevîhânesi’ne 1850-51’de bir kütüphane inşa et-
tirmiştir. Bu nedenle kütüphane, kayıtlara Yenika-
pı Mevlevîhânesi Kütüphanesi olarak değil Nâfiz 
Paşa koleksiyonu olarak kaydedilmiştir. Yenikapı 
Mevlevîhânesi’nin kütüphanesi her ne kadar Nâfiz Paşa 
adıyla anılsa da buradaki kitaplar sadece onun vakfet-
tiği kitaplardan oluşmamaktadır.24 Mevlevîhâne’de kü-
tüphanenin kuruluş tarihinden önce ve sonra yaşayan 
dervişânın, bazen bizzat kendilerinin yazdığı ya da 
sahip olduğu, bazen tekkeyle bir şekilde irtibatı olan 

Osmanlı’nın kuruluş devrinden itibaren tekkelerde kitap bulunduğu, zamanla
her tekkede bir kitap odası, büyük dergâhlarda da bir kütüphanenin teşekkül ettiği 
bilinmektedir. Buralardaki kitaplar sadece tasavvuf konulu ya da dinî muhtevalı

kitaplar değildir. Aklî ve naklî ilimlerin her birine dair kitaplar yer alır. 
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zenginlerin ve devlet adamlarının vakfettikleri kitaplar 
da koleksiyona dâhil olmuştur. Eyüp Camii Kütüpha-
nesi kitaplarından farklı olarak, cilt, kâğıt ve tezyînât 
bakımından son derece vasıflı ve kıymetli yazmalara 
sahip bu kütüphanede Abdurrahman Nâfiz Paşa (fıkıh 
ağırlıklı) ile Osman Selâhaddin Dede’nin (tasavvuf ve 
kelâm ağırlıklı) vakfettikleri çoğunluktadır. Ancak kü-
tüphaneye ait bir vakfiyeye henüz ulaşamadık. 

Paşa’nın inşa ettirdiği bu kütüphane tekkele-
rin kapatıldığı tarihe kadar hizmet vermiştir. Tek-
kelerin kapatılması sürecinde 1928’te Yenikapı 
Mevlevîhânesi’ndeki Nâfiz Paşa Kütüphanesi de, Sü-
leymaniye Yazma Kütüphanesi’ne devredilmiştir. Bu 
sırada Süleymaniye Kütüphanesi müdürü Hasırîzâde 
Tekkesi Sa’dî Şeyhi Yûsuf Zâhir Efendi, Zâhir Hasır-
cıoğlu (ö.1956)’dur.25 Onun naklettiğine göre kütüp-
haneye naklolunan kitapların, kendi dolapları olanlar 

burada muhafaza edilmiş, olmayanlar basit raflara ko-
nulmuştur. Üstelik ne yazık ki nakil esnasında fihrist-
lerine bakılıp bir sayım yapılmadan ve herhangi bir 
zabıt da tutulmadan devir teslim yapılmıştır.26 

Muhtemelen devr-i Hâmidî’de hazırlanmış ve fa-
kat basılmamış kütüphane katalogu, ihtiva ettiği devir 
teslimden sonra tutulan notlarla birlikte kütüphane 
tarihimiz açısından son derece önemlidir. Bu kataloga 
göre kütüphanede yazma ve basma toplam 1330 kitap 
vardır. Kitaplar için, 295 tasavvuf, 69 kelâm, 64 fıkıh, 
8 usûl ilmi, 24 mantık, 4 psikoloji, 26 tarih, 30 tefsir, 
10 astronomi, 117 edebiyat, 38 divan, 34 İslâm ahlâkı 
demek mümkünse de şimdilik bu çok umumî bir tas-
niftir. Koleksiyonda 554 Arapça, 256 Türkçe ve 218 
tane Farsça yazma bulunmaktadır. 

Medine, Kahire, Bağdat ve Herat’ın yanı sıra Di-
yarbakır, Erzurum, İzmir, Edirne gibi Osmanlı ve 
Anadolu coğrafyasından yazmaların da koleksiyonda 
bulunması dikkat çekicidir.

Tasavvuf kültürü açısından kütüphanedeki yazma-
lar değerlendirildiğinde Hz. Mevlânâ’nın, İbn Arabî’nin 
eserleri ve şerhleri, Nakşîlik, Anadolu Kadirîliği ola-
rak bilinen Eşrefîlik ve Bayramîlik tariklerinin meşhur 
eserlerinin de mevcudiyetinden bahsedebiliriz.

Kütüphanede mevcut müellif hattı nüshaların bir 
kısmı tekkenin şeyhleri ya da dervişlerine aittir. Ayrıca 
bazı eserlerin müstensihlerinin de dervişândan olduğu 
dikkat çekmektedir. Dolayısıyla tekke müntesiplerinin 
bazı vakitlerini eser istinsahı ya da telifi ile geçirdikleri-
ni, bu esnada düşüncelerini entellektüel hayatı son de-
rece hareketli bu tekkede tartışma imkânı bulduklarını 
söylemek mümkündür. Zira tekkede, elli küsür yıl post-
ta oturan Şeyh Osman Selahaddin Dede yıllarca der-
vişlere, dışardan gelen misafirlere hatta devrin önemli 
devlet adamlarına Mesnevî ve Füsusu’l Hikem okuyup 
anlatmış, Mesnevî dışında eserler istinsah etmiştir. Me-
sela Mısrî’nin, Risale-i Hızriyye-i Cedide isimli eserini 
istinsah edip bu nüshayı kütüphaneye vakfetmiştir.

Lâmî’nin, Nefahatü’l-Üns tercümesi yine bir 
Mevlevî derviş, Seyyid Ali Rıza Necmeddin tarafın-
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dan 1263/1846-1847’de yazılıp bilahare kütüphaneye 
vakfedilmiştir.

Tekkeye ve özellikle Osman Salahaddin Dede’ye 
yakınlığı ile bilinen Yusuf Kâmil Paşa’nın Telemakhos 
tercümesinin, Paşa’ya ait müellif hattı da kütüphanede 
mevcuttur. Bilindiği üzere Türkçe’de Batı’dan yapılan 
ilk tercüme olarak meşhur eser 1859’da tercüme edil-
miş, 1862’de basılmıştır.

Bu kısa yazıya sığdırmaya çalıştığımız, ihata 
edilmesi hemen mümkün olmayan bir dünyadır. 
İslâm düşünce dünyasına maddî mânevî bereketler 
ikram eden bu kütüphaneleri yâd edip buralarda 
soluk alıp geçenleri şimdilik hayal etmek dahi ayrı 
bir zevktir.
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Vakıf nedir? İslâm tarihindeki tecrübeden de 
yola çıkarak vakıf pratiğimizi anlatabilir misiniz? 

Kur’ân’da doğrudan doğruya vakıf kelimesi geç-
miyor. Ama insanlara hayır yapmak, malı Allah yo-
lunda sarf etmek, müminlere, muvahhitlere emre-
dilen bir husus. Bu hususu veyahut başka emirlerin 
tatbikatını Cenâb-ı Peygamber’in sünnetinden öğre-
niyoruz. Dolayısıyla bu hayrat nasıl yapılacak, malın 
hizmete tahsisi nasıl olacak, Efendimiz’in sünnetin-
den öğrenmekteyiz. Bu sünnette bir hurma bahçesi 
var ve Efendimiz bunu vakfetmişler. Ayrıca malları-
nı, hurma bahçelerini vakfetmek isteyen Hz. Ömer 
ve Hz. Osman’a da kuralları söylemişlerdir. Yani 
vaz olunan pratik oradan geliyor. Daha sonra gelen 
âlimler ve fukaha hazerâtı bunu tanımlamış. Şöyle 
deniyor: Bir malı mâliki Cenâb-ı Allah olmak üzere 
-zaten bütün varlığın sahibi Allah’tır- tanımlandığı 
vakit bu malı alıp satamıyor ve hibe edemiyorsun. Bir 
malı Allah’ın mülküne tevdi ettiğiniz zaman bundan 

rücû da edemiyorsunuz. Hükmen bu mal Allah’ın 
malıdır, diyorsunuz ve bu maldan gelen menfaati de 
kullara dağıtıyorsunuz. Vakfın temel şartı budur. Bu 
mal ayakta kaldığı, yıkılmadığı, yanmadığı sürece ça-
lışacak mânasındadır. Bunun da mânası ibâdullahtır. 

Medeniyetimizde vakıfların işleyişi nasıldır? Bu 
vakıf eserlerini ayakta tutmak için ne gibi müeyyi-
deler konulmuş?

Vakıf eserini evvelâ bir beyannâme, bir bildirge 
(vakfiye) ile kayıt altına alıyorsunuz. Bu da dinî bir 
emirdir (Alışverişleri kayıt altına almak [Bakara, 282]). 
Kayıt altına almak yetmiyor. Bu kaydı devlet otorite-
sine tescil ettirmeniz lazım. Biz eskiden notere kâtib-i 
âdil derdik. O zaman ki devlet otoritesi kadı sicilidir. 
Kadıya gidiyorsunuz kayıt altına aldığınız vakfiyeyi 
kadı huzurunda tescil ettiriyorsunuz. Bu vakfiyenin 
içerisinde bir sistem var. Temlik ettiğiniz malı vâkıf 
olarak nasıl idare edecekseniz bunun izahı, açıklama-
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sı yapılıyor. Bu malı hangi kadro idare edecek, buna 
da mütevellî diyoruz. Bir şahıs veya heyet olabilir. Bir 
de bu malın idamesi için lazım gelen insanların hiz-
metliler yazılıyor. Eskiden bu hizmetleri gören insan-
lara hademe-i hayrat deniliyordu. Bir de vakfiyenin 
başında bir dibâce vardır. Orada da bu işin esbâb-ı 
mûcibesini yazar. Burası çok mühimdir. Burada işin 
felsefesi anlatılır. Diğer kısımlar işleyişle ilgili kısım-
lardır. Bunun müeyyidesi ise insanların vicdanlarına 
tevdi edilmiştir. Bir şart konuluyor vakfiyeye Allah’ın 
lâneti. Eğer bu vakfın ahlâkına, gereklerine riayet et-
mezseniz Allah’ın lâneti üzerinize olsun denilir. Mo-
dernist zihniyette çok subjektif bir şey ama o zaman-
lar geçerli olan bir müeyyide ve en ağır bir müeyyide. 
Adama kırk sopa vursan adam kurtuldum diyecek 
ama bu öyle değil. Bu lânette vâkıfın niyeti şöyle bu 
dünya durdukça bu vakıf devam etsin. Bunu elinde 
dünya malı olanlar yapabiliyor. Ama bu çok kolay 
bir şey değil. Elinizdeki serveti, imkânı kendinizden 
koparıp ayırıyorsunuz ve bir başka istikamette kulla-

nıyorsunuz. Bu beşerin insiyakına da muhalif bir şey. 
Yine inanç devreye giriyor. Hadiste buyurulduğu gibi 
amel defteri kapanmayan üç kişiden birisi de sadaka-i 
câriye, akan sadaka, devam eden sadaka demektir ki o 
da bu konumuzu karşılamaktadır. Ayrıca insanların 
en hayırlısı insanlara faydalı olandır, hadisini düstur 
edinip, buna inanıyor ve malını böyle bir işe hasredi-
yor. Vakıf bu anlamda kimseye külfet getirmeden bir-
çok kişiye hizmet götürüyor. Kendi kendine dönüyor. 

Buradan hareketle vakıfların çeşitleri de var de-
ğil mi?

Hasenat vakıfları ve akaret vakıfları var. Hasenat 
vakfı hizmet için kurulmuş vakıflardır. Akaret vak-
fında ise gelir getirecek vakıf eserleri vardır. Hamam, 
kervansaray yapıyor. Belki şimdi olsa AVM yapacak. 
Gelir getiren tesis yapıyor. Meselâ Sokullu Mehmet 
Paşa aslen Sırptır. Dirina Köprüsü’nü yaptırıyor. 
Köprünün bakımı onarımı için köprünün başına bir 
han yaptırıyor. Hem insanlar o handa konaklayacak-
lar hem de köprü tamir edilecek. Ayrıca arazî vakıfla-
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rı yapıyorlar. Akaret vakfından gelen gelirle hasenat 
vakfı dönüyor. Böylece devlete 5 kuruş bir külfeti ol-
muyor. Şimdiki yap-işlet-devret modelinin yap-bilâ 
bedel devret gibi bir durumu olmuş oluyor. Kapital 
dünyada durum farklı adam kazanmadan devretme 
durumu olmuyor. Burada ise kazanmadan devretme 
söz konusu. Neticede böyle bir sistem kurulmuş.

İstanbul’un tarihi mirasına baktığımız zaman 
vakıflar eliyle şehrin inşa edildiğini görüyoruz. Bu 
hususta neler söylersiniz?

İstanbul biliyorsunuz bir pagan ve antik Yunan 
şehri. Aşağı yukarı 1200 sene bir hıristiyan Ortodoks 
şehridir. Mühim bir şehir-
dir. Fatih’in fethinden sonra 
şehir dönüşmeye başlıyor. 
Dönüştürme işi mühim. Mo-
ğollar Anadolu’ya geldiler. 
Kösedağ’da müslümanları 
yendiler. Kösedağ Savaşı 1243 
tarihindedir.  Moğol hanının 
İslâm’ı kabulü ise 1307’dir. Do-
minant askerî güç, dominant 
kültüre ittibâ etti, dönüştü. 
İstanbul’da da böyle olabilirdi. 
Bir ara Fatih hıristiyan oldu 
şeklinde şeyler konuşuldu. Fa-
tih hıristiyan olabilirdi, niye 
olmadı diyen de var. Olmadı. 
Çünkü kendinden emindi. 
Aynı şey Roma ile Cermenler 
arasında da oldu. Batı Roma’yı Cermenler yıktılar. 
Askerî güç onlardaydı. Ama çok geçmeden Cermen-
ler de Roma’nın dinine ve kültürüne ittibâ ettiler. Fi-
ziksel güç vardı ama Roma kalben ve zihnen onlar-
dan daha güçlü idi. Onları dönüştürdü. Ecdâdımız 
İstanbul’u fethettikleri zaman gördükleri Ayasofya 
idi. Ayasofya karşısında o dönemde ortaya koyulan 
Bursa Ulu Camii var. Mimarî çok görünen bir şeydir. 
Sizin olmazsa bizim niye yok dersiniz. O dönemde 
Edirne’de Üç Şerefeli Camii var, Eski Camii var ama 
Selimiye yok. Bu ve buna benzer birikimle gelmişler 
ve şehri dönüştürmeye başlamışlardır. Önce mekânı 

dönüştürmüşler. Neden? Çünkü mekân dönüşmeden 
insanın dönüşmesi mümkün değildir. Göre göre in-
san bazı şeylere alışıyor. Yaşaya yaşaya… Yaşamak 
için de mekâna ihtiyacınız var. Mekânın da bir ruhu 
var. Taşın toprağın ruhu olmaz. Onu inşa eden ada-
mın ruhu, rengi o mekâna siner. Sizi o mekân besler 
veya zehirler. Fatih, Fetihten sonra 1462’de bir ferman 
yayımlıyor. O fermanda, ‘vezirlerim, ricâlim hali vakti 
yerinde olanlar, bu şehirde o vakte kadar görülmemiş 
bir külliye yaptırsınlar’, diyor. Herkes kendi imkânı 
muvâcehesinde. Kendi de yaptırmaya başlıyor. Kendi 
yaptırdığı külliye ise bugün Fatih Camii’nin bulundu-

ğu yerdir. Burada Havariyyûn 
Kilisesi vardır. Bizans son za-
manlarında şehre bakamıyor. 
Şehir çok pahalı. Şehirde ya-
şamak aslında pahalıdır. Ama 
şehri imar ederseniz şehirde 
kimliğiniz gelişir, var olursu-
nuz. Aksi halde başka mede-
niyet tasavvurları sizi eritir. 
Halk ne kadar anlatsanız anla-
mayabilir. Görecek, duyacak, 
dokunacak… Fatih şehri alır 
almaz Ayasofya’yı bir külli-
ye haline getirmeye başlıyor. 
Külliyeye dönüşme zaman alı-
yor. Bu şehri külliyelerle yani 
vakıf müessesinin kurumları 
ile dönüştürüyorlar. Külli-
ye hayatın bütün iştiraklerini 

sağlayan bir müessesedir. İnsanların zihninde tevhidî 
bir hayat anlayışı var. Hayata baktıkları zaman bir 
vahdet ve bütünlük görüyorlar. Bu bütünlüğü bozan 
faaliyetleri ya gayri ahlâkî ya da gayri hukukî olarak 
değerlendiriyorlar. Bunun da mekâna yansıması kül-
liyelerdir. Külliyelerin reisi camidir. İnsanları topla-
maktadır. Onun hemen yanında bu camiyi besleyecek 
medreseleri vardır, medreselerin yanında ise tekkeleri 
vardır. İçinde bulunduğumuz mekân da 1570 tari-
hinde yapılmış bir külliyedir. Burada bunu görüyo-
ruz. Şu anda zihnimizde bu medeniyet tasavvuruna 
ait bütünlük kaybolduğu için biz külliyeyi tasavvur 
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edemiyoruz. Zaten mekân da bölünmüş vaziyette. Şu 
an cami ayrı, medrese ayrı… Eskiden dağınıklık daha 
fazla idi. Şu anda restorasyonlar sonrası toparlanmaya 
çalışılıyor. Bu külliyeler hayatın içinde ve halka hiz-
met ediyorlar. Beş kuruş para da almıyorlar. Bunların 
birincisi 1470’lerde yapılan Fatih Külliyesi’dir. İkinci-
si Fatih’in oğlu II. Beyazıt Külliyesi’dir. Bizans mey-
danına yapıyor külliyesini. Mâlumunuz Bizans’ta, 
Roma’da meydan çok önemlidir. Meydanlarda me-
deniyet tasavvurunu müşahhas halde görüyorsunuz. 
Beyazıt’ın camisi, kütüphanesi, medresesi var bugün 
ama dağınık haldedir. Üçüncüsü Yavuz Sultan Se-
lim Külliyesi’dir. Bunu Kanûnî yaptırmıştır. Yavuz’a 
yaptırmak kısmet olmamıştır. Çarşamba’dan öte-
ye gittiğiniz zaman kartal yu-
vası gibi durur. Dördüncüsü 
Kanûnî’nin yaptırdığı Süleyma-
niye Külliyesi’dir. Bakın vezir 
ve hanım sultan külliyelerini 
saymıyorum. Sonra Sultan I. 
Ahmet’in külliyesi var. Devam 
ediyoruz Nuruosmaniye Külli-
yesi vardır. Yeni Cami, üç tane 
hanım sultan külliyesidir. En 
son Laleli’de III. Mustafa Külli-
yesi vardır. Tarihî yarımadanın 
içinde on tane külliye vardır. 
250 sene sürüyor. Hepsi de va-
kıf sistemi ile çalışıyor. Padişah 
kendine düşen maldan, hisse-i şâhâneden ayırıyor, 
ödüyor. Bir külliye yapıyor. Vakfiyesini yazıyor, kadı 
onaylıyor. Külliye bu sosyal şartlar devam ettiği sürece 
-yani tarım toplumu, Hanefî fıkhı ve monarşi (salta-
nat)- çalışıyor. Bunların çalışmadığı zamanlar sanayi 
devrimi ile dünya ülkelerinin ortaya çıkması ile İngiliz 
hâkimiyetinin İslâm medeniyetine tasallutu ile bunlar 
yavaş yavaş hayatın dışına itilmeye başlıyor. Dolayı-
sıyla vakıf medeniyetinin özgün haliyle tarihî yarıma-
dayı dönüştürmesi 250 yılı almıştır. Burada ciddi bir 
medeniyet tasavvuru ortaçağ, Ortodoks 1200 yıl, 250 
sene zarfında Müslüman, Sünnî, Hanefî bir tasavvura 
dönüşmüştür, İstanbul. Üsküdar’da da 5 tane hanım 
sultan külliyesi vardır. Gülnûş Hatun, Vâlide-i Atik 

(16. asır), Kösem Sultan (17. asır), Gülnûş Emetullah, 
Mihrimâh sultanlar… Buraların fethi İstanbul’dan 
100 sene öncedir. Böylece ne olmuş oluyor. Hayatın 
içinde aktif yaşamış oluyor. Bugün cami, aktif hayatın 
içinde yaşamıyor. Çok kenarında değil, içinde de de-
ğil. Bugün cami, hayatı domine etmiyor. Hayatı başka 
bir şey domine ediyor. Batıda da kilise hayatı domine 
etmiyor. Kültür ve turistik mânada var. Türkiye’de de 
bu böyle. O gün cami, hayatı domine ediyordu. Siya-
sal otorite de bunu öngörüyordu. İmkânı olmayan si-
yasal otorite sözünü dinletemez. İmkânı var ve sözü-
nü dinletiyor. İnsanlar sözden önce imkân isterler. Bu 
imkân maddî imkân olur, askerî, ilmî imkân olabilir. 
Böyle bir düzen varmış. Şimdi biz bu düzeni uç dal-

gaları ile yaşıyoruz. O düzenin 
sonunu kullanıyoruz. Yeni post 
modern bir çağda yeni bir me-
deniyet açılımı getirebilir miyiz 
diye bakıyoruz. Çünkü artık 
batıdan alacağımız bir şey yok, 
onlara da bir şey vermemize ge-
rek yok. Batı artık bir çıkmaza 
girdi. Biz yeniden uyanmaya ça-
lışıyoruz. Yeni bir vakıf sistemi 
kurabilir miyiz, diye. Ama zih-
niyet değişmedikçe ve rasyonel 
düşüncenin dışına çıkmadıkça 
bu tasavvuru kuramayacağımızı 
biliyorum. 

Bugün bu çağda bu insanı ortaya koyabilir miyiz? 
Sebep sonuç ilişkisini reddetmeyen ama sebep sonuç 
ilişkisine mahkûm olmayan bir insan tipi ortaya ko-
yabilir miyiz? Yani “ben şunu yapmazsam aç kalırım, 
ölürüm”ü mutlak doğru kabul eden bir insan tipinin 
dışında başka bir insan tipi ortaya koyabilir miyiz? 
Bunun çabası ve gayreti içinde olmamız lazımdır diye 
düşünüyorum.

Şu an Türkiye biliyorsunuz tekke lafını edemiyor. 
Bize ait bir şey ama o kare zihninde yok. Üç ayaklı sac 
ayağının biri kopmuş ve bunun adını bile söyleyemi-
yor. Korkmasından da değil belki ama o kare silinmiş 
zihninde. Camiyi biliyor, medreseyi iyi kötü görüyor. 

Bugün cami, aktif hayatın 
içinde yaşamıyor. Çok kenarın-
da değil, içinde de değil. Bugün 
cami, hayatı domine etmiyor. 
Hayatı başka bir şey domine 
ediyor. Batıda da kilise hayatı 
domine etmiyor. Kültür ve tu-
ristik mânada var. Türkiye’de 
de bu böyle. O gün cami, hayatı 
domine ediyordu.



Ama tekkede ortaya çıkan muhabbet olmayınca ha-
yat yaşanmaz hâle geliyor. Bir yerde muhabbet varsa 
menfaat geri çekilir. Şu anda her şeyin menfaate mebnî 
olduğu bir düzlemde yaşıyoruz. Muhabbet yok. Bu lo-
jik bir Türkiye.  Ama Cenâb-ı Hak lojik davranmıyor. 
Kader diye bir şey var. Olmaz diyorsunuz ama oluyor.

Avrupalı da kilisesine gidiyor. Kiliseden çıkınca 
cübbesini atıyor şimdi hayatımızı yaşayalım diyor. 
Orada da din, hayatı domine etmiyor. Dini reddetmi-
yor, din faydalı bir şey ama din hayatı domine etme-
sin. Kim etsin? Ben edeyim diyor. Ve batılılar bunu 
kabul etmiş. Neden? Kilise yıllardır kendisini çok al-
datmış. Adamların inanacak gücü kalmamış. İnanç 
da çünkü bir güçtür, sâfiyâne bir histir. Şu an post 
modernite okuyorum. Batılı insan kiliseden sonra 
âlimlere inandı diyor. Newton, Einstein’a inandı ama 
onların çizdiği dünya da harap oldu. Şimdi batılı in-
san inanmak istiyor ama inanç hânesi laçka oldu. Bir 
şeye inanamıyor. Biz inanıyoruz ve öldükten sonra bir 
hayatın varlığını da kabul ediyoruz. Ancak inancımı-
zın ortaya koyduğu hayatı yaşamıyor, yaşayamıyoruz. 
Yapacağımız çok şey var ama yapmıyoruz. Vakıflar 
meselesinde de inşallah o eski anlayışta yeni vakıflar 
kurabiliriz.  

Sizce şu an devam eden modern vakıflar 
İstanbul’u dönüştürebilir mi?

Benim gördüğüm şu anda çok zor. İnsanların şu 
an beklentisi madde üzerine. Kenara çekilenlere mar-
jinal, başarısız deniyor. Öyle önderler çıkmalı ki in-
sanları yönlendirsinler, etki altına alsınlar ve onlar 
müstağnî kalsınlar. İnşaallah onlar ortaya çıkar diye 
düşünüyorum. Şu anda toplumu kapitalistler yön-

lendiriyor. Bunların kimliğini tartışmak hakkımız ve 
haddimiz değil. Sadece şuna bakalım seçim çalışmala-
rında insanlara sadece madde vaad ediliyor. Demek ki 
daha çok yol almamız lazım. Maddesiz hayat olmaz. 
Bu bir hakikat elbette. Şu anda burası ısınmazsa bu-
rada oturamayız. Ama içinde bulunduğumuz küçük 
odacıkta gayet rahat oturup konuşabiliyoruz. Peki, bir 
de evlerimize bakalım bu odaların beş katı. Neden? sa-
lon büyük olacak anlayışı var.  Evet, şu an ihtiyacımız 
madde ama ona hükmetmemiz lazım. Şu anda o bize 
tasallut etmiş vaziyettedir. O yüzden buradan bir me-
deniyet tasavvuru çıkması zor. Ama biz bir kimlik arı-
yoruz. Çünkü dünyanın şu an bize vereceği bir kimlik 
yok, madde yok. Şark da şu an perişan… Ancak vakıf 
medeniyeti gibi yap-devret ile bu işi başarabileceğiz. 
Şu anda bir oluşum ve bir çaba içerisindeyiz. 

Vakıf müesseselerinin ayakta durması neyle 
mümkün olacak?

Vakıf insanı vakfı kuruyor ve o da kendi insanını 
üretmeye başlıyor. Bu müesseselerin ayakta durması 
için belki bir davranışımızı hasbetenlillah yapıyorsak 
o da makbule geçecektir. Bunu insanlara göstermemiz 
lazım. Hasbetenlillah, muhabbetle, yüzümüz gülerek… 
Annem derdi ki adam vardır kaşıyla yedirir, sapıyla çı-
karır. Türkçe’de güzel bir şey var. Zekât keçisi, en kö-
tüsünü verenler için kullanılır. Öyle değil. Muhabbet-
le yaparsak o bizim maddî zararımızı telâfi edecektir. 
Ben nasip kelimesini kullanmaya gayret ederim. Şans 
kelimesini pek kullanmam. Nasip etmişse etmiştir, 
diye bakarsak bir zaman sonra bu ihlasımız bize döner 
ve bizi bir başka düzleme taşır. Sonuçta dönüşüm bir 
insanla başladı. Çünkü murâd-ı ilâhî öyle. Meselâ bir 
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İnsanların zihninde tevhidî bir hayat anlayışı var.
Hayata baktıkları zaman bir vahdet ve bütünlük görüyorlar.

Bu bütünlüğü bozan faaliyetleri ya gayri ahlâkî ya da gayri hukukî olarak 
değerlendiriyorlar. Bunun da mekâna yansıması külliyelerdir.



zaman bir yerde derse gidiyordum, yolda araçların ara-
sında su satan insan vardı. Kendi kendime dedim eğer 
eskiden olsaydı birisi su vakfı kurar trafikte bekleyen 
insanlara bedelsiz su dağıtırdı. Hatta para teklif edenle-
re “efendim ne parası, dua edin yeter” derdi. Hatta oto-
park vakfı kurardı belki ecdâdımız. Para teklif edilirse 
“ne lüzumu var, dua edin yeter derdi”herhalde. Şehirde 
kamunun istifade edeceği bir alt yapıyı rahat rahat is-
tifade edeceği alanları kurmamız lazım. Bu bir anlayış 
meselesidir. 

Babanız merhum Celaleddin Ökten de kendini 
ilme, talebeye vakfeden bir vâkıf insandı. Bu nokta-
da neler söylersiniz?

Ben babamın o vâkıf olma halini bilmeden bazı 
şeyleri almışım. En azından öyle diyorlar. Üniversite-
de hoca iken odama talebeler gelirdi. Sürekli çay kay-
nardı. Onlara çay ikram eder, problemlerini çözmeye 
çalışırdım. Üniversitede arkadaşlar da keşke bizim 
de vaktimiz olsa da böyle yapsak, derlerdi. İnşaallah 
yaparsınız, derdim. Bu boş vakitle alakalı bir şey de-
ğil. Bu zaten benim işim diye bakıyorum, meseleye. 
Hayata bakışınız yaşam tarzınız, madde ile olan iliş-
kiniz, insanlarla olan ilişkilerinizi etkiliyor. Menfaate 
dönükse o da etkileyecektir. Muhabbete dönükse o da 
etkileyecektir. Oran meselesi. Babam ben 19 yaşımda 
iken vefât etti. Sonra Mahir Bey, Nurettin Bey, Ali Ni-
hat Tarlan vs. zevâtla temasımız oldu. Her sorumuza 
gülümseyerek cevap verirlerdi. Bizi hiç küçümsemez-
lerdi. Zaman zaman size ders olması için ikaz babında 
azarlarlardı. Şimdi düşünüyorum, bazen çok saçma 
sorular da sormuşum. Ancak hep yumuşaklıkla ce-
vap vermişler. Hep kavl-i leyyin üzere olmuşlar. Hiç 
istihzâ etmeden, bu soruda nerden çıktı, demeden ce-
vaplamışlar. 1964 yılında Teknik Üniversite’ye geldi-
ğim zaman da orada da aynı havayı gördüm. Çünkü 
hepsi Osmanlı terbiyesi almış insanlardı. Şimdilerde 
hayatımızda yeni bir safha açıldı. Para kazanıyoruz. 
Maddî endişelerimiz fazla. Madde üzerinden kişilik 
inşa ediyoruz. Hep dua ediyorum. İnşallah bu ev-
reyi çabuk atlatırız da tekrar eski günlere yaklaşırız. 
Maddiyâtın sahibi Allah’tır. O size verdiği kadar var 
olursunuz. İlim de, fazilet de hikmet de böyledir.

ŞUBAT 2017 105



ŞUBAT 2017106

EVKAF-I İSLÂMİYYE MÜZESİ
Emine Betül ÇAKIRCA

1

Vakıf yönetimlerinde on sekizinci yüzyılda baş-
layan merkezîleşme hareketi, Tanzimat döne-
minde Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti (1826)’nin 

kurulması ile nihaî noktasına gelmiş ve vakıflar bir an-
lamda tedricen devletleştirilmiştir. Bu gelişme ile birlik-
te İslâm sanatının en önemli örneklerini de ihtivâ eden 
vakıf eserlerinin tamirat, tâdilât ve muhafazası gibi işler 
de tek elde toplanmış oldu.2 Ancak, bilhassa on doku-
zuncu yüzyıl sonlarına doğru taşınır-taşınmaz İslâm 
vakıf eserlerinin korunmasında Müze-i Hümâyûn’un 
da dâhil olduğu yeni bir süreç başlayacaktır.

1846 senesinde Ahmet Fethi Paşa’nın Aya İrini’de3 
eski eser ve silahları bir araya getirerek Mecmua-i 
Esliha-i Atîka ve Mecmua-i Âsâr-ı Atîka isimleri al-
tında oluşturduğu koleksiyon teşhirleri ile Osmanlı’da 
modern mânada müzecilik çalışmaları başlatılmıştır. 
1869 senesinde “Müze-i Hümâyûn” ismi verilmesiy-
le de bu erken müzecilik uygulaması, resmî olarak 
“Müze” ismini alır. Kolayca benimsenen bu yeni ku-
rum, eski eser koruma politikasının mihenk taşı ola-
rak imparatorluğun son gününe kadar gelişmeye de-

vam edecektir. İslâm eserlerinin Osmanlı müzeciliği 
ile olan hikâyesi ise diğer koleksiyonlara göre daha 
farklı bir seyir izlemiştir.

Osmanlı müzesinin ilk koleksiyonları yukarıda 
belirtildiği gibi eski silahlar ve arkeolojik eserlerden 
oluşmaktaydı. Başlangıçta İslâm sanatı yahut İslâm 
eserleri adı altında bir koleksiyon oluşturma ihtiya-
cı duyulmadığı anlaşılıyor. İslâm eserlerinin hemen 
hepsinin bakım, onarım ve muhafazasının Evkaf-ı 
Hümâyûn Nezâreti sorumluluğunda olması bu duru-
mun sebeplerinden birisi olarak gösterilebilir. İslâm 
vakıf eserlerinin müze ile olan ilişkisi 1890’larda baş-
lar. Bu yıllardan itibaren bazı vakıf eserleri korunmak 
üzere Müze-i Hümâyûn’a taşınmış ancak bir İslâm bö-
lümü ya da galerisi henüz açılmamıştır. 

Müze-i Hümâyûn’da bir “Sanâyi-i İslâmiyye Şubesi” 
açılması ihtiyacını ilk defa dile getiren isim ise Müze mü-
dürü Osman Hamdi Bey’dir. 1899 senesinde Padişah’a 
arz edilmek üzere hazırladığı yazıda Osman Hamdi Bey, 
bazı eserlerden bahsederek bu eşyâ-yı kadîmenin pasla-

27 Nisan 1914 Evkaf-ı İslamiye Müzesi Açılış Günü
3. Sırada Mehmed Selahaddin Efendi (Sultan 5. Murad’ın oğlu)

9. Sırada ve Önde Veliahd Yusuf İzzeddin Efendi (Sultan Abdülaziz’in oğlu)
7. Sırada ve Önde Said Halim Paşa (Mısır Hanedanı Kavalalı Mehmed Ali Paşa’nın oğlu)
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nıp çürüdüğünden bahsetmekte, bu ve benzer masnûatın 
kurulacak bir Sanâyi-i İslâmiyye şubesinde saklanıp teş-
hir edilebileceğinden bahsetmektedir.4 

Bu yıllarda Maârif Nezâreti’ne bağlı olarak çalı-
şan Müze-i Hümâyûn ile Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti 
arasındaki işbirliği dönemin resmî yazışmalarından 
takip edilebilir. Bu işbirliği çerçevesinde Evkaf yöne-
timinde bulunan teberrükât eşyası ve sanâyi-i nefîse-i 
İslâmiyye’nin mahallinde korunması veya Müze-i 
Hümâyûn ve şubelerinde toplanıp teşhiri yoluna gidil-
miştir.5 Ancak zaman içerisinde Müze-i Hümâyûn’dan 
ayrı bir müze kurulmasına ihtiyaç olduğuna dair ka-
naat ağır basar. Bu minvâlde 24 Eylül 1908 tarihinde 
Evkaf Nâzırı, Müze-i Hümâyûn’a bir toplantı daveti 
yazısı gönderecektir. Yazıdan anlaşıldığına göre söz 
konusu toplantının amacı, bazı cami ve türbelerde 
bulunan kıymetli eşya ve eski eserlerin korunması, 
Evkaf-ı Hümâyûn tarafından bir müze inşası, o tarihe 
kadar söz konusu eşyaların emin bir mahalde muha-
faza altına alınması konularında görüşmek ve gerekli 
kararları almaktır.6

İslâm vakıf eserlerine yönelik artan farkındalı-
ğın ve yeni bir müze kurulmasının çeşitli sebepleri 
vardır. Elbette bu sebepler tarih yazıcılığında yaşa-
nan değişim, sanat tarihi disiplininin şekillenmeye 
başlaması veya Türkçülük akımının İslâm eserlerine 
verdiği sembolik değer ile açıklanabilir. Ancak, vakıf 
sisteminde yaşanan zaaf dolayısı ile eserlerin fiziksel 
bakım ve muhafazasının ayrı çatılar altında devam et-
tirilmesinde yaşanan zorluklar ile vakıf eserlerine yö-
nelik hırsızlık vakalarındaki ciddi artış bu sebeplerin 
en görünür olanlarıdır.

Batılı koleksiyoncuların ve müzelerin İslâm obje-
lerine karşı evvelden beri devam eden ilgi ve talebi on 
dokuzuncu yüzyılda ekonomik ve siyasi güçlerinin 
artması, ulaşım ve nakliyatın kolaylaşması gibi ge-
lişmelerle farklı bir boyuta ulaşmıştır. Batıda ortaya 
çıkan bu talep çoğu zaman yasal yollardan karşılan-
mamış, pek çok eser ait oldukları yerlerden çalınarak 
Avrupa’ya götürülmüştür. Artan hırsızlık haberleri ve 
Avrupa’daki İslâm koleksiyonlarının mahiyeti, o gün-
lerde yaşanan sessiz yağmanın kanıtıdır.

Ü
çüncü Salon’dan bir görünüş
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Bilhassa 1908 senesinden itibaren Sadrazamlık, 
Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti, Maarif Nezâreti ve Müze-i 
Hümâyûn Evkaf-ı Hümâyûn Nezâreti katılımlarıyla 
düzenlenen çeşitli toplantılarda cami, türbe, mescid 
gibi bünyesinde kıymetli eşyalar barındıran binaların 
talana uğramasının önüne geçmek için alınacak ted-
birler üzerinde durulmuştur. 3 Ocak 1910 tarihinde 
Sadrazam’dan Maârif  Nezâreti’ne gönderilen yazıda7 
âsâr-ı nefîse-i kadîme ve cedîdenin ziyan olmaktan 
ve çalınmaktan muhafazası için Evkaf-ı Hümâyûn 
Nezâreti ve Müze-i Hümâyûn’un üzerine düşen vazi-
felere işaret edilir. Aynı yazıda çalındığı bildirilen bazı 
eserlerden bahsedilmekte ve bunların Avrupa müzele-
rine kaçırılmasına meydan verilmemek üzere Rüsûmat 
(Gümrük) İdareleri’nin dikkatli olması istenmektedir. 

Alınan tüm önlemlere rağmen hırsızlıklar devam 
etmiştir. Nihayetinde Şeyhülislâm ve Evkaf-ı Hümâyûn 
Nâzırı Ürgüplü Hayri Bey tarafından Evkaf Müzesi ça-
lışmaları başlatılır. Bu iş için İbnülemin Mahmud Kemâl, 
Keçecizâde Reşad Fuad, İhtifalci Mehmed Ziya gibi isim-
lerin de bulunduğu bir kurucu heyet oluşturulur. 

Kurucu heyetin fedakârâne çalışmalarının neticesin-
de imparatorluğun bâkiyesi çeşitli yerlerden İslâm vakıf 
eserleri toplanır. Minnetle hatırlanacak bu çalışmayı 
müzeye çok emeği geçen ve 1927-1935 yılları arasında 
müzenin müdürlüğünü de yapan8 İbnüleminMahmûd 
Kemâl (İnal) Son Hattatlar isimli eserinde şu şekilde 
anlatır9: “Meşrûtiyet’in ilanından sonra Şeyhülislâm ve 
Evkaf Nâzırı Hayri Bey Efendi merhumun teşviki üze-
rine dört arkadaş ile- iki sene mütemâdiyen çalışarak- 

“Evkaf-ı İslâmiyye Müzesi”ni fahriyyen ve müfterihen 
te’sis ettik. Hergün bir sûretle zâyi olan âsârı nefîsenin 
elde kalanlarını muhafaza etmek gibi bir hidmet-i vata-
niyyeyi ifa ve âlem-i medeniyete bir müessese-i bî misâl 
ihdâ eylemeğe -Hakkın inayeti ile- muvaffak olduk.” 

Süleymaniye Külliyesi’nde boş bulunan imaret 
binasında (dârüzziyâfe) kurulmasına karar verilen 
Evkaf-ı İslâmiyye Müzesi 14 Nisan 1330/27 Nisan 
1914 tarihinde bir törenle açılır.  Müzenin açılışının 
Sultan V. Mehmed Reşâd’ın cülûsunun altıncı senesi-
ne denk getirildiği anlaşılıyor.10 Açılışta hazır bulunan 
zevat arasında Veliaht Yûsuf İzzeddin Efendi, Besim 
Ömer Paşa, Şeyhülislâm ve Evkaf Nâzırı Ürgüplü 
Hayri Efendi, devlet dairesi müsteşarları, yabancı 
diplomatlar ve gazeteciler hazır bulunmuştur.11 Açılış 
konuşmasını İhtifalci Mehmed Ziyâ’nın yaptığı bi-
linmektedir. Müzenin ilk müdürü uzun arayışlardan 
sonra tayin edilen Ahmet Hakkı Bey olmuştur. 

Müzenin kuruluş amacı ise ilk talimatnâmesinde12 
şu şekilde ifade edilmiştir:

Evkaf-ı İslâmiyye Müzesi maksad-ı tesisi ve sûret-i 
idaresi beyanındadır. Evkaf-ı İslâmiyye Müzesi’nin 
maksad-ı tesisi bilimum hayrât-ı şerîfe ve mahallî 
sâiredeki teberrükât ve eşya-yı vakfiye meyânında 
âsâr-ı kadîme-i nâdire ve nefîse-i İslâmiyyeden icâb 
edenleri celb ile teşhirden ibarettir. 

Müze talimatnâmesinde teşhir edilmiş olan eserleri 
ihtivâ eden resimli bir katalog bastırılması ve müzede 
satılmasına dair bir madde bulunmasına rağmen bu ka-
rarın uygulanamadığı anlaşılıyor. Müzeye dair elimizde 
bulunan ilk katalog 1939 senesine aittir.13 Dolayısıyla 
müzenin ilk teşhir politikası ve teşhir düzeni hakkında 
kesin bir bilgiye sahip değiliz. Ancak Vakıflar Arşivi’nde 
bulunan müze esas defterinden istinsah edilen envan-
ter defterinden14 müzenin ilk koleksiyonu hakkında 
bazı önemli detayları öğrenmek mümkündür. Buna 
göre müzenin ilk koleksiyonu çeşitli yerlerden getir-
tilmiş olan halılar, kandiller, kapı ve pencere kanatları, 
çiniler, el yazmaları gibi çeşitli eserlerden oluşuyordu. 
Malzeme bakımından da çeşitlilik gösteren koleksiyon, 
erken İslâm dönemlerinden on dokuzuncu yüzyıla ka-

Müzenin bahçesinden bir köşe



dar uzanan, farklı hanedan ve coğrafyalara ait eserleri 
ihtivâ ediyordu. İslâm vakıf eserlerinin yanı sıra Rakka 
ve Samarra, gibi Emevî ve Abbâsî devletlerinin önemli 
merkezlerinde yapılan arkeolojik kazılardan elde edilen 
arkeolojik eserler de müzeye getirilmiştir. Ayrıca bir kı-
sım eser de hediye kabul edilmek suretiyle müze kolek-
siyonlarına dâhil edilmiştir.

I. Dünya Savaşı’nın hemen öncesinde açılan 
Evkaf-ı İslâmiyye Müzesi, kurum olarak Savaş yılları 

boyunca imparatorluğun uzak yakın farklı yerlerin-
den getirilen İslâm vakıf eserlerini koruma ve geleceğe 
taşıma misyonunu yüklenir. Ancak, öte yandan Müze, 
nesneleri ait oldukları yerlerden ayırarak yeni bir an-
lam kazanmalarına yol açar. Hayatın içinde, insanlara 
hizmet eden aynı zamanda kullanım alanlarını süsle-
yen söz konusu nesneleri yahut “eşyâ-yı nefîse”yi dün-
yanın en önemli sanat koleksiyonlarının vazgeçilmez 
parçaları haline getiren bu süreç Cumhuriyet döne-
minde daha hızlı bir şekilde devam edecektir.
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BİR FETVÂ TÜRÜ OLARAK “MA’RÛZÂT”LAR VE
MA’RÛZÂTLAR’A YANSIYAN VAKIF PROBLEMLERİ

Ma‘rûzât Kavramı, Ortaya Çıkışı,
Gelişimi ve Geçerlilik Süresi
Esasen Arapça olan “ma‘rûzât” kelimesi, Türkçe’de 

“mevki veya yaş bakımından büyük birine bildirilen, 
sunulan şeyler, dilek ve bilgi”1 mânasına geldiği gibi, 
Osmanlı döneminde, Tanzimat’tan sonra, sadrazam-
lar tarafından Mabeyn’e yazılan arîzalar (kâğıtlar) ile 
ilgili özel bir tabir hâline gelmiştir.2 Tanzimat önce-
sinde ise Ma‘rûzât metinlerinin mukaddimesinden 
anlaşıldığına göre, şeyhülislâmlar tarafından, padişa-
ha sunularak onaylattırılan fetvâlar için kullanılmıştır.

Başta Ma‘rûzât metinlerinin dîbâceleri olmak üzere 
ilgili kaynaklarda yer alan bilgilere göre ma‘rûzâtların 
ortaya çıkışının temel sebebi, çeşitli fıkhî konularda, 
uygulanan mezheb içerisindeki farklı görüşlerin top-
lumun çeşitli kesimlerinde tartışmalara konu olma-
sıdır. Şeyhülislâmlık bu tartışmalara son verebilmek 
ve toplum içerisinde fıkhî bütünlüğü sağlayabilmek 
için, fetvâlar arasından tercihte bulunup tezkire3 ile 
padişaha,4 Dîvân-ı Âlî’ye5 ya da Dîvân-ı Hümâyûn’a6 
arz edip padişahın onayını alarak ilgili makamlara 
gönderme yöntemini uygulamıştır. Kayıtlardan an-

Bağdatlı Vehbi Efendi 2054, vr. 27b-28a, A
bdullah Efendi M

ârûzâtı
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laşıldığına göre Osmanlılar döneminde Şeyhülislâm 
Ebussuûd Efendi devrinde başlayan bu uygulama son-
raki şeyhülislâmlar tarafından da devam ettirilmiştir. 
Şeyhülislâm Muîd Ahmed Efendi (ö. 1057/1647) ta-
rafından imzalanmış bir fetvâ7 ile Şeyhülislâm Yeni-
şehirli Abdullah Efendi (ö. 1156/1743)’ye ait olduğu 
kaydedilen bir Ma‘rûzât metni8 bu hususu açıkça ifade 
etmektedir.

Ma‘rûzât-ı Abdullah Efendi metni mukaddime-
sinde verilen bilgiler, ma‘rûzât meselelerinin göre-
ve başlayan şeyhülislâmlar tarafından yeni ilâvelerle 
güncelleştirildiği; Yazma Bağışlar 4550 numarada 
kayıtlı olan bir Ma‘rûzât metninin zahriyyesinde ve-
rilen bilgiler ise görülen lüzum üzerine önceki dönem 
ma‘rûzât maddelerinden kimilerinin yürürlükten kal-
dırıldığını göstermektedir.9

Ma‘rûzâtlar, müstakil metinler hâlinde derlendiği 
gibi, fetvâ mecmûaları ve kanunnâmelerde10 de dağınık 
hâlde nakledilmiştir. Müstakil mecmua hâlinde günü-
müze intikal eden iki Ma’rûzat metni bulunmaktadır. 
Bunlar Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ile Şeyhülislâm 
Yenişehirli Abdullah Efendi’nin ma’rûzâtlarıdır. Bu 
iki mecmuadan Ebussuûd Efendi’nin Marûzât’ına 
yansıyan vakıf problemleri 15, Yenişehirli Abdullah 
Efendi’nin Ma’rûzât’ında yer alan meseleler ise 10 
adettir.

Ma’rûzât Metinlerine Yansıyan
Vakıf Problemleri
Ma’rûzât metinlerine yansıyan problemleri şu şe-

kilde özetleyebiliriz: Kuruluş, kurulmuş bir vakfın 
lağv edilmesi, vakfiye şartnâmeleri, vakıfların idaresi 
ve giderlerinin yönetimi.

Borcu olan kişi, alacaklılarından mal kaçırma 
amacı ile vakıf kursa, bu vakıf geçersiz sayılır ve tescil 
edilmez.11

Mahkemece tescil edilmiş ve uygulanmış bir vakıf, 
vakıf sahibinin çocukları tarafından, vakfiyenin içeri-
ğine şahit olmadıkları gerekçesiyle dâva açılacak olsa, 
böyle bir dâva geçersiz sayılır, mahkemece gündeme 
alınamaz.12

Vakıfların sermaye artırımı ya da tamiri (rakabe) 
söz konusu olduğunda, vakfın ihtiyaçları mütevellî, 
hizmetli ve vakıf gelirlerinin harcandığı kişi ve ku-
rumlardan önce gelir.13 Rakabe ihtiyacı tamam olma-
dan kimse vakfın gelirinden yararlanamaz, hizmetli-
ler ve mütevellîler ücret alamaz, ihtiyaç sahipleri de 
vakfiyede belirtilen yardımlardan yararlanamazlar.14 
Vakfın tamirinde görev yapanlara ise ecr-i misil ücret 
ödenebilir.15

Bir vakfın rakabe ihtiyacı olduğunda, vakıf hiz-
metleri ücretsiz, hasbî olarak yerine getirilir. Böyle bir 
kişi bulunmadığı, mevcut mütevellînin de fakir olma-
sı hâlinde, mütevellîye ecr-i misil ödenebilir. Rakabe 
döneminde hizmet edenler, rakabenin tamamlanma-
sı hâlinde geriye dönük hak ediş ya da ücret alamaz-
lar.16 Vakıf kurucusu, vakıf senedine, vakfın rakabeye 
ihtiyacı olması hâlinde mütevellî, kâtip, tahsildâr ve 
halîfelerin ücretleri engellenmesin, ödensin şeklinde 
bir kayıt koyması meşrû olmadığından geçersiz sayı-
lır.17

Bir kişi vakıf kurarken, şartnâmesine mütevellî 
tayin, azil ve tasarruflarının bütünüyle evlâdından 
mütevellî olanlara tahsis edilip, kadı ya da beyler-
beyinin vakfa müdahelesini yasaklasa, konulan 

Ma‘rûzâtlar, müstakil metinler hâlinde derlendiği gibi, fetvâ mecmûaları
ve kanunnâmelerde de dağınık hâlde nakledilmiştir. Müstakil mecmua

hâlinde günümüze intikal eden iki Ma’rûzat metni bulunmaktadır.
Bunlar Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi ile Şeyhülislâm Yenişehirli

Abdullah Efendi’nin ma’rûzâtlarıdır.
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şartnâmeye aykırı hareket edenlere “Allah’ın lâneti 
üzerlerine olsun” şeklinde beddua kaydı koysa, böy-
lesi bir şartnâme, şerî’at-ı şerîfeye aykırı olduğu için 
geçersiz sayılmış, 944 tarihli bir emr-i sultânî ile de 
yasaklanmıştır.18

Vakıf senetlerinde “evlâd-ı evlâd” tabirlerine “kız 
çocuklarının evlâdı” da dâhil olup olmayacağı tartış-
ma konusu olmuş, cevap olarak “evlâd” kelimesi mü-
kerrer olarak kullanıldıysa dâhil olacağı, mükerrer 
olarak anılmadıysa giremeyeceği ifade edilmiş, bu uy-
gulamanın da Şemsü’l-eimme es-Serahsî’nin görüşü-
ne dayandığı belirtilmiştir.19

Osmanlı döneminde para vakıfları Fatih Sultan 

Mehmed Han döneminden itibaren uygulanmaya 
başlamış,20 tartışmalardan anlaşıldığına göre Kanûnî 
Sultan Süleyman zamanına gelinceye kadar yerleşmiş, 
Çivizâde’nin para vakıflarının caiz olmayacağı yönün-
de fetvâ yayınlaması üzerine uygulamadan vazgeçil-
miş; ancak Sofyalı Bâlî Efendi (960/1152)’nin uygula-
madan kaynaklanan sıkıntıları gündeme getirmesi ile 
konu tekrar tartışmaya açılmış;21 yapılan müzakereler 
sonucunda devrin önde gelen âlimlerinin ittifakla 
para vakıflarının lehine görüş bildirmeleri22 sonucun-
da da uygulama tekrar başlatılmıştır. İbn Kemâl ile 
başlayan eser telifi, Ebussuûd, Çivizâde ve Birgivî’nin 
karşılıklı risâleleri ile canlılığını uzun zaman sürdür-
müştür.23 Konu, Ma’rûzât maddelerine de yansımış, bu 

Bağdatlı Vehbi, 569, V
R. 70b-71a, Ebussuud M

ârûzâtı
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tür vakıfların sıhhat ve lüzûmu ile böyle bir vakfiye 
ile amel etmenin hangi mezhebe ve kimin görüşüne 
dayandığı sorulmuş, Ebussuûd Efendi kısaca emr-i 
sultânîye atıf yaparak, “kadılara bu şekilde amel etme-
leri emredilmiştir” cevabını vermiştir.24

Vakıf mallarının takas ya da satış yoluyla değerlen-
dirilmesi, temel prensip olarak şer’î iken, 951 tarihin-
de yayınlanan bir padişah fermanı ile bu tür uygula-
malar yasaklanmıştır.25

Şeyhülislâm Yenişehirli Abdullah Efendi 
Ma’rûzât’ında da şu meseleler yer almıştır:

Menkûlât ve me’kûlâttan çeltiğin, üreticilere ihti-
yaçları hâlinde verilmesi şartı ile vakıf kurulmasının 
cevazı ve üreticilerine çeltiği alırken kabul ettikleri 
şarta, aldıkları ürünün düşük olması sebebiyle aykı-
rı hareket edip edemeyecekleri sorulmuş, Abdullah 
Efendi böyle bir vakfın caiz olacağını, üreticilerin de, 
tahsil edilen ürün düşük bile olsa kabul ettikleri şarta 
aykırı davranamayacaklarını belirtmiştir.

Bir kişinin bir gayrimenkulde olan hissesini vakfe-
debileceği; vakfiyesi yazılan ancak henüz mahkemeye 
onaylatılmamış olan bir vakfın, kurucunun vefatından 
sonra mirasçılar tarafından iptal edilemeyeceği dola-
yısıyla mirasa dâhil edilemeyeceği; Ebussuûd Efen-
di fetvâlarında da olduğu gibi, vakıf yönetiminde, 
şartnâmede kayıtlı bile olsa mütevellî azl ve tâyininde, 
vakıf kurucusunun belirttiği kişiler değil mahkeme 

ve kadıların yetkili olacağı; vakıf mallarının tamire 
ihtiyacı olup, yeterli imkânı olmaması hâlinde para 
vakıflarından “onu on bir buçuktan” kâr ile istifade 
edilebileceği; Şâfiî fakihleri için tahsis edilen bir med-
resenin, Hanefî fakihler tarafından kullanılamaya-
cağı; bir mütevellî döneminde yapılan bir sözleşme-
nin, sonraki mütevellî döneminde de aynen geçerli 
olup, mütevellînin değişmesi ile değişmeyeceği; vakıf 
şartnâmelerinin, vakfiyenin menfaat ve maslahatına 
en uygun şekilde uygulanması gerektiği; belirli bir ala-
na tahsis edilen bir vakıfta –meselede ana okulu geç-
mektedir-, ilgili görevi yapan kişi, bir zarûrete mebnî, 
yerine bir başkasını bırakıp, faaliyeti devam ettirse, gö-
revinden tahakkuk eden alacağını vakıf gelirlerinden 
alabileceği, birini yerine vekil bırakmasının buna mâni 
olmayacağı hususları Şeyhülislâm Abdullah Efendi’nin 
fetvâlarında belirtilen diğer hususlardandır.26

Vakıfların sermaye artırımı ya da ta-
miri (rakabe) söz konusu olduğunda, vak-
fın ihtiyaçları mütevellî, hizmetli ve vakıf 
gelirlerinin harcandığı kişi ve kurumlardan 
önce gelir. Rakabe ihtiyacı tamam olma-
dan kimse vakfın gelirinden yararlanamaz, 
hizmetliler ve mütevellîler ücret alamaz, 
ihtiyaç sahipleri de vakfiyede belirtilen 
yardımlardan yararlanamazlar.
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VAKIF HUKUKU ALANINDA İZ BIRAKMIŞ ÖNCÜ BİR İSİM

ALİ HİMMET BERKİ
Kâmil Eşfak BERKİ

Hayatı
Ali Himmet Berki, Demircizâde 

kadı Osman Efendi’nin oğludur. 17 
Ocak 1882’de babasının kadılık 
yaptığı Elbistan’da doğdu. Resmî 
belgelerde doğum tarihi hicrî 
1301 (1884) olarak belirtilmek-
teyse de Berki kendi doğum ta-
rihi olarak hicrî 1299 yılını ver-
mektedir (Mecelle, mukaddime, 
s. XV). Aslen Akseki’nin Unulla 
köyündendir. İlköğrenimini kö-
yünde ve İbradi Rüşdiyesi’nde 
yaptı. Daha sonra İstanbul’a gitti 
ve Tokatlı Mehmed Şâkir Hoca’dan 
ders okuyarak icâzet aldı (1909). Ayrıca 
Medresetü’l-kudât’ı 26 Ağustos 1909’da birin-
cilikle bitirdi. İlk olarak Meşîhat-ı İslâmiyye Dairesi 
Fetvahânesi’nde İ‘lâmat Odası kâtipliğine (1909), kısa 
bir süre sonra yine İ‘lâmat Odası memur yardımcı-
lığına, 18 Eylül 1911’de de müsevvidliğe tayin edil-
di. Ali Himmet 1913’te ilâve bir memuriyet olarak 
Medresetü’l-kudât’ın ahkâmü’l-arâzî hocalığına geti-
rildi. Bu arada hocası Mehmed Şâkir Efendi’nin kızı 
Ayşe Hanım’la evlendi. 1914’te Tokat, 1915’te Amasya, 
6 yıl sonra tekrar Tokat ve 1922’de de Ankara merkez 
kadılığına tayin edildi. Bu vazifeden istifası üzerine 
Şer‘iyye ve Evkaf Vekâleti Hey’et-i İftâiyye üyeliğine 
getirildi. 1340’ta (1921-22) İstanbul Üçüncü Asliye 
Mahkemesi’ne, bir müddet sonra da İstanbul Asliye 
Mahkemeleri birinci reisliğine tayin edildi.1

Ali Himmet Berki 29 Mart 1933 tarihin-
de, özel kanunlarla düzenlenmiş olan 

şahıs, aile ve miras hukukuna ilişkin 
davaların tümü görev alanına giren 

Temyiz Mahkemesi (Yargıtay) 2. 
Hukuk Dairesi Reisliği’ne tayin 
edilmiştir. Emekliliği, yaş had-
dini aşması üzerine Bakanlar 
Kurulu kararıyla üç defa erte-
lenmiş lâkin üçüncü uzatma sü-
resi dolmadan, ilmî çalışmalara 

daha fazla vakit ayırabilmek için, 
5 Haziran 1950 tarihinde kendi is-

teğiyle emekli olmuştur. Ali Himmet 
Berki emeklilik döneminde de ilmî ve 

meslekî faaliyetlerini sürdürmüş ve 24 
Mayıs 1976 tarihinde vefat etmiştir. Vasiyeti 

gereği doğduğu köye götürülüp babasının yanına def-
nedilmiştir. 

Ali Himmet Berki, üç oğul ve üç kız babası idi. 
Oğulları da babaları gibi hukukçu oldular: Devletler 
Hususi Hukuku Profesörü Osman Fazıl Berki, Mede-
ni Hukuk Profesörü Mehmet Şakir Berki, Hakim Ah-
met Sadeddin Berki.

Vakıflar ve Vakıf Hukuku
Alanındaki Çalışmaları
1940 yılında, birkaç yıldan beri hazırlamakta oldu-

ğu Vakıflar isimli eseri, İstanbul’da Cihan Kitaphanesi 
(Ankara Caddesi No: 64) yayınları arasında basılır ve 
dağıtımı yapılır. Vakıflar başlığının altında şu cümle 
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yer alır: “Vakıf müessesesi insanların düşünebildikleri 
hukukî müesseselerin en hayırlısıdır”

Eserin çıkışı üzerine, Vakıflar Dergisi’nde, bir de-
ğerlendirme yazısı kaleme alan Prof. Fuad Köprülü, 
girizgâhı şu şekilde yapar: 

“Temyiz mahkemesi ikinci hukuk dairesi reisi olan 
müellif, bilhassa İslâm hukukuna ait kıymetli eserle-
riyle tanınmış eski bir hukukçudur. Uzun tecrübe ve 
çalışmalarının neticelerini bugünkü genç hukukçu-
lara anlatmak ve öğretmek maksadiyle neşrettiği bu 
yeni kitab ise, muhtelif bakımlardan, büyük bir ihti-
yacı karşılamaktadır. Gerçi Ömer Hilmi ve Ali Haydar 

efendilerin vakıf hakkındaki klâsik kitabları, Osmanlı 
İmparatorluğu devrinde vakıfların tâbi bulundukları 
esasları öğrenmek için, hâlâ ehemmiyetlerini muhafa-
za eden kıymetli eserlerdir; lâkin eski Arap harflerini 
bilmeyenlerin onlardan istifade edebilmesi imkânsız 
olduğu gibi, bu yeni vakıflar kitabının onlara nazaran 
daha başka meziyetleri de vardır: Müellifin, mukad-
dimede söylediği gibi, gerek Medenî Kanun’un neş-
ri itibariyle, gerek zaman zaman neşrolunan kanun 
ve nizamlarla, vakfa aid mes’eleler ‘çok karışık’ bir 
mâhiyet aldığından, ‘bugünkü’ vakıf mes’elelerini eski 
kitablarla halle çalışmak imkânsız bir hâle gelmiştir. 
Demek oluyor ki yalnız ilmî bakımdan -yâni hukuk 

(İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi I. Bölüm 60 numaralı defterin 265. Sayfası)

“Ali Himmet Efendi, Nüvvâbdan müteveffâ Osman Efendi’nin mahdumudur.

Bin üç yüz bir sene-i hicriyyesine müsâdif 1300 sene-i mâliye İbradı nahiyesinin Unulla karyesinde tevellüd etmiştir.

Karye-i mezkûre ve Çorum kasabası ibtidâi mekteblerinde okuduktan sonra İbradı nâhiyesinde vâki Rüşdiye Mektebinde dört 
sene müretteb dürûsu tahsîl ve ikmâl ve şehâdetnâme almış ise de zâyi‘ eylediği ve ba‘dehû Dersaadet’e gelerek Tokadlı Şakir 
Efendi’nin dersine müdâvemetle ulûm-ı âliye ve âliye ve Arabiyyeyi bi’t-tedrîs Receb sene 1327 tarihinde icâzetnâme almış 
ve bi’l-imtihân dâhil olduğu Mekteb-i Kuzâttan da 9 Şa‘ban sene 1327 tarihinde ale’l-a‘lâ derecede şehâdetnâmeye nâil olarak 
neş’et etmiştir. Türkçe Arapça kitâbet ve Türkçe tekellüm eylediği tercüme-i hâlinde mündericdir.

Mûmâ-ileyh evrâk memur muavinliğine nakl edilmiştir.

Mûmâ-ileyhin târih ve mahall-i vilâdetini müsbit tezkire-i Osmâniye ve icâzetnâme ve şehâdetnâme görülüp kendi-
sine i‘âde kılınmış ve zikr olunan memuriyete ta‘yin ve mikdâr-ı maaşı muhâsebât müdüriyetinin dosyasında mahfûz 
evrâkından anlaşılmıştır.”
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tarihi itibariyle- böyle bir esere ne kadar ihtiyaç var-
sa, ‘amelî’ bakımdan da böyle bir toplu esere şiddetle 
ihtiyaç vardı.” 

Bu ifadeleriyle Prof. Fuad Köprülü, Ali Himmet 
Berki’nin “eski hukuk” ve “yeni hukuk” arasında bir 
köprü vazifesi görme yolundaki karar ve azmi diye-
bileceğimiz özelliğini işaret etmekteydi. Gerçekten, 
Berki’nin sonraki yıllarda Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye’yi 
Lâtin harfleriyle yayına hazırlaması da pek mühim bir 
mana arzeder. 

Prof. Fuad Köprülü devam ediyor: “yalnız hukuk-
çular değil, İslâm ve Türk tarihiyle ve sosyoloji ile uğ-
raşanlar da, vakıf hükümlerini Hanefî fıkhına göre 
en ‘vazıh’ ve ‘etraflı’ bir şekilde anlatan bu kıymetli 

ve sağlam eserden hiçbir suretle müstağni kalamaz-
lar. Muhterem müellifi bu muvaffakiyetinden dolayı 
tebrik ederken, başlangıcın son sahifelerini ‘dikkat ve 
ibretle’ okumalarını gençlerimize hararetle tavsiyeden 
kendimizi alamıyoruz.” diyerek bitiriyor.

Köprülü’nün yetmiş yedi yıl önce yazdığı bu fikir-
lerde, günümüz ve ötesi için de önemini korumak gibi 
bir taraf var dersek acaba hata mı olur?  

Ali Himmet Berki’nin Vakıflar Dergisi’nde ya-
yınlanmış makaleleri ise Vakıflar Genel Müdür-
lüğü Yayınları arasından çıkmıştır. Vakıf Hukuku 
Yazıları2’nda ilk defa kitaplaşan makaleleri sırasıyla 
şunlardır: I. İslâm’da Vakıf, Zağanus Paşa ve Zevcesi 
Nefise Hatun Vakfiyeleri / II. Hukukî ve İçtimaî Ba-



Şakir Berki, agm. S.509-510.
Ali Himmet Berki, Vakıf Hukuku Yazıları, Haz. Hüseyin Çınar, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü yay. Ankara, 2013.
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kımdan Vakıf / III. Vakıf Kuran İlk Osmanlı Padişahı 
/ IV. Vakıfların Hukuk ve Tarih Bakımından Kıymeti 
/ V. Vakıfların Tarihi, Mahiyeti, İnkişafı ve Tekâmülü 
Cemiyet ve Fertlere Sağladığı Faideler / VI. Vakıflar-
da Şartlara Riayet Meselesi / VII. Müstağn-en Anh 
Vakıflar / VIII. Vakıflar ve Vakıfların Maruz Kaldığı 
Tecavüz ve İhmaller / IX. 903 Sayılı Vakıflar Kanun ve 
Nizamnamesine Göre Vakıflar İdare Uzuvlarının Va-
zife ve Mes’uliyetleri / X. Vakıf Nasıl Yapılır. 

Vakıf Hukuku Yazıları’nı yayına hazırlayan Hüse-
yin Çınar eserin önsözünde şunları söylemektedir: 
“...Bu mümtaz şahsiyetlerden biri de İslâm Hukuku/
Osmanlı Hukuku ve Medenî Hukuk alanlarında ça-
lışmaları ile hem yaşadığı dönemde hem de bıraktığı 
eserlerle kendisinden sonraki nesiller üzerinde büyük 
emeği olan, genç nesillerin onun hayatından çalışkan-
lığını, öğretme azmini ve tevazusunu örnek alabileceği, 
Osmanlı’nın Kadısı/Hâkimi Cumhuriyet’in Temyiz/
Yargıtay İkinci Daire Başkanı Ali Himmet Berki’dir. 
Ali Himmet Berki’yi Osmanlı’dan Cumhuriyet’e inti-
kal eden ulu bir çınara benzetebiliriz.”

Ali Himmet Berki hukukçuluğunun yanı sıra tıp, 
tarih ve edebiyata, bu arada Fars edebiyatına da ilgi 

duymuştur. Ankara’da bulunduğu dönemlerde Meh-
med Âkif ’le ve kısa bir süre kaldığı Mısır’da da Âkif ’in 
yakın dostu Yozgatlı Mehmet İhsan Efendi ile tanış-
mış, onlarla köklü bir dostluk kurmuştur.3

Emeklilik döneminde ilmî tetkiklere kendisini ver-
miş ve Ankara Maltepe’deki evinde -her gün çalışmak 
suretiyle- karar ve istikamet üzere, azim ve sebatla ve-
fatına kadar çalışmalarını sürdürmüştür. Torunların-
dan birisi olarak imrendiğim bu manzara hayatımın 
önemli tanıklıklarından biridir.

Yayımlanmış eserleri
Berki’nin yayınlanmış eserleri: 1. Fâzılın Galatât 

Defteri (1919) / 2. Eski Hâdiselerde Tatbiki Lâzım 
Gelen İrs ve İntikal (1938) / 3.Vakıflar – Vakıf Mües-
sesesi İnsanların Düşünebildikleri Hukuki Müesse-
selerin En Hayırlısıdır (1940) / 4. Vakıflar – Mede-
ni Kanunda “Te’sis” ve Vakıflar Kanunu Hükümleri 
(1950) / Miras ve Tatbikatı (1947) / 6. Hukuk Mantığı 
ve Tefsir (1948) / 7. Büyük Türk Hükümdarı İstanbul 
Fatihi, Sultan Mehmed Han ve Devrinde Adalet Ha-
yatı (1953) / 8. Tasarruf Hukuku Bakımından Dalyan 
ve Voli (1953) / 9. İslam Hukukunda Ferâiz ve İnti-
kal (1954) / 10. Hukuk Tarihinden İslâm Hukuku – 
Sûret-i Zuhur ve İnkişâfı, İslâm’da Kazâ Teşkilatı – Bu 
Hukukun Ana Kaideleri – I (1955) / 11. Sular Huku-
ku (Eski ve Yeni Hükümlere Göre) (1959) / 12. Me-
celle (Metin ve Lügatçe) (1959) / 13. Hâtemü’l Enbiyâ 
Hazreti Muhammed ve Hayatı (1959) / 14. Vasiyet ve 
Ölüme Bağlı Tasarruflar (1961) / 15. İslâm’da Kazâ 
Hüküm ve Hakimlik ve Tevabii (1962) / Vakfa Dair 
Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesikalarda Ge-
çen Istılah ve Terimler (1966) / 17. Ahlâka Ait 239 
Hadis- Tercüme ve İzahı (1968) / 18. Kanunnâme-i 
Ticaret ve Zeyillleri (1962)4

1
2

Şakir Berki, “Ali Himmet Berki”, DİA, c.5, s. 510.
Ali Himmet Berki, Vakıf Hukuku Yazıları, Haz. Hüseyin Çınar, Vakıflar Ge-
nel Müdürlüğü yay. Ankara, 2013.

DİPNOTLAR

3
4
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İHMAL NEDENİYLE KAYBOLAN VAKIF
ESERLER VE “İSTANBUL’UN KAYBOLAN
KÜLTÜR VARLIKLARI” KİTABI ÜZERİNE

Prof. Dr. Ahmet KALA
İÜ. İstanbul Araştırmaları Anabilimdalı Başkanı ve 

İktisat Fakültesi İktisadî ve Sosyal Tarih Araştırmaları Merkezi Müdürü

İstanbul’da kaybolan vakıf, mescit ve camiler üzeri-
ne yaptığımız çalışmanın sonuçları bu makalenin 
konusunu oluşturmaktadır. Bu çalışma İstanbul’un 

Kaybolan Kültür Varlıkları Suriçi-Fatih Camileri ve 
Mescitleri başlığı altında İstanbul Büyükşehir Beledi-
yesi, Tarihi Çevre Koruma Müdürlüğü (İstanbul, 2014) 
tarafından yayınlanmıştır. Bu konuyu ele almamızın 
nedeni her biri bir değer olan bu vakıf eserlerin yok 
olmasına neden olan ihmallerin neler olduğunu tespit 
etmek, böylece bir daha bu tür ihmallerin olmasını ön-
leyici bilgi ve farkındalık oluşturmaktır. 

İhmali Tespit Edip Yeniden İhyâ İçin Metodumuz 
İhmal nedeniyle kaybolan vakıf eserlerinin varlığı-

nın kanıtlanması, bir daha unutularak kaybolmaması, 
tanıtımı ve yeniden ihyâsı için belge bilgi sağlamaya 
yönelik her bir eserle ilgili 16 alt başlık belirlenmiştir. 
Bu alt başlıklarda değerlendirme yapılarak, ortak bilgi 
ve belge standardı sağlanmış ve bunun neticesi olarak 
İstanbul Kayıp Kültür Varlığı Envanteri ve Bilgi-Belge 
Kataloğu da hazırlanmış ve yayınlanmıştır.

İstanbul’un Kayıp Eserleri Suriçi Camileri adı ile 
yayınladığımız bu kitapta 75 kayıp eser yer almakta-
dır. Aynı zamanda bu ciltte, ilk kayıp envanter ve kata-
log bilgileri, Suriçi İstanbul bölgesi ile ilgili olarak yer 
almaktadır. 

İstanbul’un en önemli kültürel varlıklarının bulun-
duğu, bunun yanında en çok kayıp kültür varlığının 
da yer aldığı bölge olması dolayısıyla öncelikle Suriçi 
İstanbul bölgesinden başlanmıştır. 

Yenilik - Katkı
Çalışmada kayıp eserlerle ilgili birçok konu ilk kez 

mevcut literatüre yenilik ve katkı olarak sunulmakta-
dır. Bu yenilik ve katkıyı iki alt başlıkta toplayabiliriz. 

Kaybolan Cami/Mescitlerimizin
Taşıdığı Değer-Anlam Üzerine 
Çalışmada yer alan 75 kayıp cami/mescidin tama-

mı anıt eserdir. Bu anlamda her biri en az 200-300 yıl 
hizmete açık faaliyette bulunmuş, İstanbul şehrinin ve 
tarihinin önemli parçası haline gelmiştir. Bu eserlere 
bağlı vakıf akarlar ile birlikte İstanbul, vakıf medeni-
yetini temsil etmektedirler.

Eserde yer alan kayıp cami/mescitlerin önemli bölü-
münün bânileri, İstanbul’un fethine katılan Kutlu Asker-
ler (“Nimel Ceyş”)’dir ve aynı zamanda bu kayıp eserler, 
İstanbul mahallelerini kuran ilk camiler/mescitlerdir.

Cumhuriyet Döneminde Kaybolan Vakıf Cami/
Mescitlerimizin Kaybolma Nedenleri Üzerine 
Bu çalışmadan önce yayınlanmış ilgili diğer kaynak 

eserlerde, kayıp cami/mescitlerin kaybolma nedenleri-
nin başında yangınlar zikredilmektedir.  Ancak bu tür 
vakıf eserin kısmen veya tamamen yanması eserin kay-
bolmasında ana neden olamaz. Zira ihyâ edilebilirler. 

Nitekim burada kaybolduğu söz konusu edilen 
cami/mescidlerin tamamı vakıf eseridir. Yani vakıf 
kurumu ve hukuku çerçevesinde ayrı bir koruma zır-
hına sahiptirler. Yine bu vakıf hayratların varlığını 
devam ettirebilmesini temin eden, hayrat eserlerin 
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bakım onarım ve hizmetlerini karşılama şartına bağ-
lanmış önemli vakıf akar/gelir kaynakları vardır. 

Şu halde yanan eserin yeniden ihyâ edilmesi maddî 
olarak da mümkündür. Nitekim yüzyıllar boyunca bu 
eserler defalarca kısmen veya tamamen yanmış, yan-
gından bir şekilde etkilenmişlerse de vakıf akarları sa-
yesinde yeniden ihyâ edilmişlerdir. Böylece yüzyıllar 
boyunca da varlıklarını sürdürebilmişlerdir. 

Şayet yanan hayrat eserler (cami/mescit) onarıl-
mamış, ihyâ edilmemiş ise kaybolma diye tanımladı-
ğımız durum burada ortaya çıkmaktadır. Şu halde asıl 
kaybolma sebebini ayrıca incelemek gerekir. 75 eser 
bu yönüyle ayrıca ele alınmış, yangın veya ilk görünen 
sebebin yanında yok olmaya sebep olan asıl nedenler 
belgeleriyle ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.  

XIX. yüzyılın ilk yarısında kurulan Evkaf Nezâreti, 
vakıf akarlardaki azalmaları telafi etmek, kaynak yok-
luğu içindeki vakıf eserleri onarmak, yeniden ihyâ 
etmek, hizmete devam etmelerini temin etmek ana 
görevlerini üstlenerek 1826 yılında kurulmuştur. Bu 
süreçte hayrat eserlerin varlığını koruyarak devam et-
tirmelerinde çok önemli katkılar sağlamıştır. 

Nitekim kaybolan eserlerle ilgili daha önce yapılan 
yayınlarda hiç kullanılmamış vakıf arşiv belgeleri bu 
çalışmada ilk kez büyük ölçüde kullanılmıştır. Yine 
bu eserde büyük ölçüde yararlanılan Vakıflar Genel 
Müdürlüğü arşivindeki vakıf şahsiyet defter kayıtları, 
Evkaf Nezâreti’nin hayratların onarımı, ihyâsı, korun-
masında sağladığı katkıyı açıkça ortaya koymaktadır.  

Bu kayıtlarda cami/mescit gibi vakıf hayratı olan 
vakıfların gelirlerinde azalma olduğunda bu azalıştan 
vakıf hayratın etkilenmemesi için mülhak vakıf statü-

sü alınarak gerekli onarımların yapıldığı görülmekte-
dir. Şayet vakfın mütevellîsi kalmamış ve bu nedenle 
vakıf yönetilemediği için zaafa düşmüş ise, derhal bu 
vakıf mazbut vakıf statüsüne alınarak Evkaf Nezâreti 
idaresince mütevellî tayin edilerek gerekli hayrat 
hizmet giderleri/harcamaları Evkaf Nezâreti’nce üst-
lenilmiştir. Bu süreçte hayratta görevli imamların 
mütevellî olarak atanarak hayratın daha etkin korun-
masının sağlanmaya çalışıldığı da gözlenmektedir. 

Cumhuriyet döneminde ise bu süreç, vakıf hayrat-
ların âdeta aleyhine işletildiği sonucunu veren gelişme-
ler içermektedir. Kitapta yer alan Osmanlı dönemine 
ait 75 eserden büyük bölümü maalesef Cumhuriyet 
döneminde kaybolmuştur. Bu 75 kayıp eserin önemli 
bölümü Cumhuriyet döneminde mütevellîsi kalmadığı 
gerekçesi ile önce mazbut vakfa dönüştürülerek vakfına 
el konulmuş, daha sonra da vakıf hayratı cami/mescit 
onarılmayıp ihyâ edilmediği gibi, kadro ataması da ya-
pılmayarak eserin içi boşaltılmış, kendiliğinden yıkıma 
terkedilmişlerdir. Yıkılıp arsası kalan hayratın bir kısmı 
da yıkıntısıyla birlikte özel şahıslara satılmıştır.   

Kaybolan 75 Vakıf Eserin Kaybolma
Sürecinde Dikkati Çeken Hususlar
Bu süreç öncelikle II. Abdülhamid’e karşı 1900’lerde 

başlatılan tahtan indirme ve İttihat ve Terakkî partisinin 
iktidarı ele geçirme sürecinde yaşanan kaos ortamıy-
la başlamaktadır. 1905, 1911 yangınlarında İstanbul’un 
konut stokunun %25-30’u yok olmuştur. 300.000 kişi bu 
yangınlardan etkilenmiştir. Bu durum İstanbul işgal dö-
nemine gidilen süreçte 1918 yılı büyük İstanbul yangı-
nında tekrarlanmıştır. Bu büyük İstanbul yangınlarında 
75 kayıp vakıf eserin önemli bir kısmı yanmıştır. Bu ya-
nan vakıf hayrat eserlerin Osmanlı dönemi sonunda ve 

Soldan Sağa: Perizad Hatun Camii, Voynik Şücâ Camii, Yedekçiler Camii (Foto: Eminönü Camileri), Softa Sinan Camii (Encümen 
Arşivi 1940), Selçuk Sultan Camii, Hacı Ferhat Camii (Encümen Arşivi 1940)
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Cumhuriyet döneminin ilk devirlerini de ihtiva eden sü-
reçte ihyâ edilmemeleri, kaybolmalarının ana nedenidir.  

Yangından etkilenmediği halde yok olan 75 eserin 
bir kısmının kaybolma sebebi ise daha da ilginçtir. Bu 
vakıf eserlerin gerekli bakım onarımları yapılmamış, 
bu eserlere hayrat görevlisi de atanmamış ve böylece bu 
hayrat eserler boş bırakılıp kendiliğinden yıkıma terke-
dilmişlerdir. Özellikle cami/mescitlere görevli atama-
ma sürecinin, İstanbul’un işgal yıllarında yaygınlaştığı, 
Cumhuriyet devri tek parti döneminin sonuna kadar 
da olanca hızıyla devam ettiği görülmektedir. 

Bu süreçte dikkati çeken bir başka husus da bu 75 
kayıp cami/mescitten ihyâ edilmeyen, hayrat görevlisi 
atanmayarak yıkıma terkedilen eserlerin bir kısmının 
Bizans devri kilise,  Rahip-Rahibe Okulu vb. dinî eser-
lerin yerine yapılan hayratlarda ortaya çıkmasıdır. Bu 
süreçteki uygulamalar, Bizans araştırmalarıyla da bir-
leştirildiğinde bir nev’i üstteki Osmanlı eseri hayratın 
yıkıma terkedilerek alttaki Bizans eserlerinin ortaya 
çıkarılması sürecinin işletildiği şüphesini arttırmakta-
dır. Bu sürecin başlangıcı ise İstanbul’un işgal döne-
midir. Bizans eserleri üzerine yapılan cami/mescitlere 
yönelik araştırmaların Cumhuriyet’in ilk döneminde 
de hız kesmeden devam ettiği görülmektedir.  

Cumhuriyet dönemi Encümen Arşivi kayıtları in-
celendiğinde altında Bizans eseri olduğu iddia edilen 
onlarca cami/mescit 1930-1945 yılları arasını içeren 
dönemde fotoğraflanarak hayrat eserin (cami/mescit, 
mektep, medrese, tekke), sanat değeri, tarihî yapı de-
ğeri gibi çeşitli açılardan değerlendirilerek raporlandı-
ğı görülmektedir. 

Encümen Arşivi’nde yer alan 75 kayıp eserin bir 
kısmını oluşturan hayrat raporlarında Bizans eseri 
ilişkisi belirtildikten sonra eserin değeri konusunda 
mütâlaa verilmektedir. Fotoğraflanan ve raporlanan 
eserlerin önemli bölümünün onarılmadığı, görevli-
lerinin başka yerlere tayin edildiği veya görev süresi 
dolan hizmetlinin yerine yeni görevli atanmadığı bu 
nedenlerle eserin kendiliğinden çöktüğü, yıkıldığı gö-
rülmektedir. Bunlar sadece bir tesadüf olabilir mi?  

Bu süreçte eserlerin bir başka yok oluş nedeni de 
Cumhuriyet’in ilk dönemlerindeki yol-meydan ge-
nişletme çalışmaları sırasında yıkılmasıdır. Osmanlı 
döneminde yolda kalarak yıkılan eser yoktur. Ancak 
zorunlu haller ortaya çıkarsa eser başka yere taşın-
makta, yıkıp yok edilmemekteydi. Yol-meydan yapımı 
ise eserler korunarak gerçekleştirilmekteydi. 

Buna karşın Cumhuriyet devri tek parti dönemi 
belediye uygulamalarında, yolda kalarak yıkılan hay-
ratın hayli fazla olması oldukça dikkat çekmektedir. 
Üstelik 75 eser içinde Cumhuriyet döneminde yol-
meydan genişletme çalışmalarında yıkılan hayratın 
durumunu gösteren haritalara ve mer’i imar planı 
haritasına bakıldığında bazı hayratın yolda değil yol 
kenarında kaldığı halde yine de tamamen yıkıldığı 
veya hayratın küçük bir kısmı yolda kalmasına rağ-
men hayratın tamamının yıkıldığı gibi birçok örnek 
karşımıza çıkmaktadır. 

Yolda kalma nedeniyle vakıf eserlerinin yıkılması, 
çok parti döneminde de devam eden yegâne uygulama-
dır. Çok partili döneminde, hayrata (cami/mescit) hiz-
metli atamama, eseri onarmayarak veya ihyâ etmeyerek 
yok etme gibi tek parti döneminde uygulanan eseri yok 
etme yöntemleri uygulamadan kaldırılmıştır. Ancak 
75 eserden bir kısmı maalesef çok partili dönemde yol, 
meydan, bulvar genişletme çalışmalarında eserin yola 
gittiği gerekçe gösterilerek yıkılıp yok edilmiştir. 

Üç Adımda Anıt Vakıf Eseri Yok Etmek
Cumhuriyet döneminde vakıf cami/mescitlerin 

kadrosuz, boş halde uzun süre kalmaları, vakıflar ta-
rafından da tahsisat ayrılıp gerekli bakım onarımları 
yapılmaması nedeniyle önemli bölümü kendiliğinden 
yıkıma terk edilmiş halde idi. Yapılması gereken, çök-
meye yüz tutan bu anıt eserlerin bakımı-onarımı iken, 
1933 yılından itibaren çok ilginç hukukî bir uygula-
ma süreci başlatıldı. Bu uygulama, terk edilen cami 
ve mescitlerin hukuken yıkılmasını zorunlu hâle ge-
tiren bir uygulamaydı. Üç aşama halinde uygulanan 
bu hukukî sürecin sonunda vakıf cami ve mescitler 
yıkılıp satılmışlardır.
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Birinci Adım: Tasnif Dâhilinde Kalacak
Cami ve Mescitler
16 Kanunisânî 1923 yılında 2305 sayılı Resmi ga-

zetede yayınlanan vakıf eserlerle ilgili kararnamedir. 
(Bk. Kala, Ahmet, İstanbul’un Kaybolan Kültür Var-
lıkları, (2014), c. 1, EK-5.)

Kararnamenin 4. maddesinde cami ve mescitlerin 
“tasnif dâhilinde”, yani açık kalabilmesi için gerekli 4 şart 
belirtilmiştir. 1. Beş vakit namaz kılınması. 2. Cemaati 
Olması 3. Civarındaki camilerle arasında 500 metreden 
fazla mesafe olması, az olmaması. 4. Mamur olması. 

Kararnamede bu maddelere uymayan “tasnif hârici” 
kalacak olan cami ve mescitlerin tespiti-belirlenmesi 
istenmektedir. Kapatılmasından söz edilmemektedir. 
Ancak bu “tasnif hârici cami-mescitler” tespitinin ka-
patılma sürecinin ilk adımı olduğunu sonraki süreçte 
çıkan kararnameler ortaya koymaktadır.

Bu şartlara göre kadrosuz, hasar görmüş, kısmen 
veya tamamen yanmış cami ve mescitlerde kararna-
mede belirtilen dört maddenin üçü geçerlidir. Yani 
kadrolu imam/müezzini olmadığından beş vakit na-
maz kılınamamakta,  cemaat olmamakta ve zamanla 
çöktüğünden mamur halde de değildirler. 

500 metreden az mesafe maddesi ilk bakışta mâkul 
bir yönü olduğu düşünülebilir. Ancak İstanbul üzeri-
ne yaptığımız araştırmalar her mahallede sadece bir 
mescit olduğunu ortaya koymaktadır. Yani 500 metre 
değil mahalle esas alınsa idi böyle bir fazlalığın olma-
dığı da görülecekti. 

İkinci Adım: Tasnif Hârici Kalan Vakıf
Cami ve Mescitlerin Kapatılması
22 Teşrinisânî 1935 sayılı kararname,  ilk adımı 

oluşturan kararnameden iki yıl sonra çıkmıştır ve tas-
nif hâricinde kalan cami ve mescitlerin kapatılacağına 
dairdir. (Kala, a.g.e., c. 1, EK-6.)

Kararnamede Birinci maddenin ikinci bendi şöyledir: 
“Tasnif hârici kalacak cami ve mescitler usûl ve mevzua-
ta göre kendilerinden başkaca istifade edilmek üzere ka-
patılır.” Bu maddeye göre camiler kapatılıp başka cami/
mescit binasından bir şekilde yararlanılabilecektir. 

Kararnamenin 4. maddesi,  bu kanununun uygu-
lanmasını doğrudan Başbakan İsmet İnönü’ye ver-
mektedir. (Madde 4: Bu kanun hükmünü icraya Baş-
vekil memurdur.)

Üçüncü Adım: Tasnif Hârici Kalan Vakıf
Cami ve Mescitlerin Satılması
Bu kararnameden hemen sonra tasnif harici olarak 

belirlenen cami ve mescitlerin satışına başlanmıştır. 
Satış duyuruları Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 
gazetelere ilan edilerek verilmekte ve satılacak vakıf 
eserlerin listesi bu gazete ilanlarında yer almaktadır. 

Bu ilanlar incelendiğinde cami ve mescitlerin bina 
olarak başka maksatla kullanılmak üzere satılması veya 
bina yıkık ise tamamen yıkılarak satılması, bina yok ise 
arsa halinde satılması, satış için geçici teminatı ve mu-
hammen bedeli de belirtilerek ilan edilmekteydi. (Bu sa-
tış ilanına örnek olmak üzere bk. Kala, a.g.e., c. 1, EK-7.)

Sonuç
İncelememize konu olan 75 kayıp vakıf cami ve 

mescidin hâlen büyük çoğunluğunun kültür tescil kay-
dı yoktur. Bu araştırmada bulunan yeni bilgi ve belgeler 
bu eserlerin tescili için önemli veriler sunmaktadır.  

400 civarına ulaştığını tespit ettiğimiz İstanbul’da-
ki kayıp vakıf cami ve mescitler ile ilgili araştırmaların 
hızlandırılması, diğer şehirlerimizde de vakıf cami ve 
mescitlerimizle ilgili bu çalışmaların yapılması için üni-
versitelerin ilgili araştırma birimleri ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında işbirli-
ğinin sağlanması ve arttırılması önemli görünmektedir.   

Bu çalışmaya konu olan vakıf/hayrat eserlerinin yok 
olma süreçlerinin incelenmesinden elde ettiğimiz en 
önemli sonuç, vakıf eserlerin nedeni ne olursa olsun 
yok edilememesi için acil kanunî düzenlemelerin yapıl-
masıdır. Vakıflar Kanunu başta olmak üzere şehircilikle 
ilgili kanunlar ve düzenlemeler gözden geçirilmelidir. 
Yukarıda belirttiğimiz yok etme nedenleri ayrı ayrı be-
lirtilerek bir daha bu nedenlerle, elde kalan eserlerin yok 
edilmemesi için bugüne ve yarına yönelik yaptırımı da 
olan yeni maddeler ilâve edilerek ilgili kanunlar yeniden 
düzenlenmeli,  etkin önlemler alınmalıdır.
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OSMANLI KÜLTÜR VE 
MEDENİYETİ İÇİN İKİ 

ÖNEMLİ KAYNAK:
MAHKEME SİCİLLERİ

VE VAKFİYELER

Osmanlı döneminden kalan mahkeme sicil-
leri, Osmanlı tarihi araştırmaları için büyük 
bir önem arzeder. Özellikle de sahip olduğu 

10 bin civarındaki kadı sicili ile imparatorluk başken-
ti İstanbul’un tarihi için siciller birinci dereceden bir 
kaynak teşkil eder. İstanbul’un dört yüz yıllık tarihini 
bütün zenginlikleriyle gözler önüne seren bu büyük 
hukuk külliyatı, bir şehrin sahip olabileceği en değerli 
kültür varlıklarından birisidir.

Siciller çok zengin bir muhtevaya sahiptir. Kadıların 
sahip oldukları geniş yetkiler dolayısıyla günlük tüke-
tim malzemelerinin fiyatlarından cinayet davalarına 
kadar her konuda, sicillerde bilgi bulmak mümkündür.

İstanbul sicilleri kronolojik olarak incelendiğinde 
İstanbul mahallelerinin oluşumu, mahalle sistemi ve 
şehrin topografyasındaki gelişimin tarihî evreleri göz-
lemlenebilmektedir. Siciller sayesinde İstanbul mahal-
lelerinin oluşum süreci izlenebildiği gibi mahallelerin 
sosyo-ekonomik yapısı, mahallelinin birbiriyle olan 
münasebeti, mahalle düzeni vs. hususlara dair ilgi çeki-
ci bilgilere de ulaşmak mümkün olmaktadır.

İstanbul sicillerinin bize sunduğu önemli bir imkân 
da başka hiçbir arşiv belgesinde ulaşamayacağımız zen-
ginlik ve çeşitlilikte İstanbullu birey ve ailelerin tarihini 
inceleme fırsatı vermesidir. Sicillerdeki tereke kayıtları 
sayesinde bireysel zenginlikler ve bunların şehir mer-
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kezi ve köylerdeki oranlarıyla, serveti oluşturan mal-
ların cinsleri ve servet içindeki oranlarına dair bilgi 
edinilebilmektedir.

Osmanlılar’ın müslümanlarla gayri müslimler ara-
sında oluşturduğu sosyal düzen ve bunlar arasındaki 
beşerî ilişkiler bütün yönleriyle İstanbul sicillerinde 
görülebilmektedir. İstanbul’da yaşayan hıristiyan ve 
yahudiler XVII. yüzyıldan itibaren sayıca artmış ve 
gayri müslim mahalleleri oluşmuştur.

Saltanat merkezinden İstanbul kadılıklarına gön-
derilen ve kadı sicillerine kaydedilen fermanlar da 
şehrin idarî, tarihî bakımından büyük önem arzet-
mektedir. Özellikle merkezî yönetimin arşivlerinde 
mevcut olmayan Yavuz ve Kanûnî dönemine ait fer-
man ve berat türü belgelerin bir kopyası kadı sicille-
rinde kayıtlı bulunduğundan bu tür kayıtlar ayrıca 
değerlidir.

Osmanlı medeniyetinin anlaşılmasında ve Os-
manlı vakıf sisteminin ortaya çıkarılmasında temel 
kaynak vazifesi görecek belgeler, vakıfların kuruluş 
senetleri ve tüzükleri durumunda olan vakfiyelerdir. 
Vakfiye sûretlerinin kayıtlı bulunduğu en önemli ar-
şiv ise İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri Arşivi’dir. 
Osmanlı döneminde vakfiyelerin şer‘î mahkemelerde 
tescili şart olduğundan muhtelif mahkeme arşivlerin-
de kayıtlı halde binlerce vakfiye günümüze ulaşmış-
tır. Bugün sadece İstanbul mahkemelerine ait sicille-
rin korunduğu İstanbul Müftülüğü Şer‘iyye Sicilleri 
Arşivi’nde on bin kadar vakfiyenin tescil edilmiş oldu-
ğu görülmektedir.1 Eğer bunlara kaybolan siciller do-
layısıyla günümüze ulaşmayan vakfiyeleri de eklersek 
sadece İstanbul’da kurulan vakıfların ve bunlar için 
düzenlenen vakfiye sayısının onüç-ondört bin kadar 
olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul kadılıklarınca düzenlenmiş vakfiyele-
rin toplam miktarına ulaşmak için, sicillerin dışında 
başvurabileceğimiz önemli bir kaynak daha bulun-
maktadır. Vakfiyelerin sayısal olarak kontrolünü ya-
pabileceğimiz bu kaynak vakıf tahrîr defterleridir.2 
953/1546-47 tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri 
verilerini değerlendiren Ömer Lütfü Barkan, bu ta-
rihten önce ve sonraki vakıf defterleriyle de mukayese 
ederek İstanbul’da mevcut vakıf sayısının 927/1520-21 
yılına kadar 1163 olduğunu, 927-953/1520-47 yılları 
arasında 1268, 953-986/1546-79 yılları arasında 1193 
ve 986-1005/1578-97 yılları arasında 407 olduğunu 
tespit etmiştir. Bu rakamların toplamına bakıldığın-
da İstanbul’un fethinden XVI. yüzyılın sonuna kadar 
olan 150 yıllık dönemde İstanbul’da 4021 vakfın ku-
rulmuş olduğunu söyleyebiliriz.

İstanbul Mahkemeleri’ne ait 9.872 adet şer‘iyye 
sicilinde menkul ve gayrimenkullere ait olmak üzere 
9.769 adet vakfiye tespit edilmiştir. Kayıtlı ilk vakfi-
yenin 709/1309-103, en son tescîl edilen vakfiyenin 
ise 1342/1923 yılına ait olduğu anlaşılmaktadır.4 Şer‘î 
Siciller Arşivi’nde bulunan 9.769 vakfiye kaydından 
5819’u gayrimenkullerle, geri kalan 3.950 adedi para 
vakıflarıyla ilgilidir.5 

İstanbul kadılıklarına ait sicillerde, vakfiyelerin ya-
nısıra bu vakfiyelerin tanzim ve tescili, tescil için me-
murlara izin verilmesi, vakıfların murakabesi ve vakıf 
binalarının kiraya verilmesi, vekil tayini gibi vakfı il-
gilendiren diğer kayıtlar da yer almaktadır.6 İstanbul 
mahkeme sicillerinde mevcut vakfiyelerin ekseriyetinin 
Türkçe olduğu görülmektedir. Meselâ Eyüp kadılığında 
kayıtlı 621 vakfiyeden 541’i Türkçe, 80’i Arapça’dır.

Şer‘iyye Sicilleri’ne kaydedilen vakfiyeler genellikle 
hüccet ve i’lâmlarla karışık olarak kaydedilmiştir. Bu-

Siciller çok zengin bir muhtevaya sahiptir. Kadıların sahip oldukları geniş
yetkiler dolayısıyla günlük tüketim malzemelerinin fiyatlarından cinayet

davalarına kadar her konuda, sicillerde bilgi bulmak mümkündür.
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nun tek istisnası Davutpaşa mahkemesinde yer alan 
95, 129 ve 145 numaralı sicillerdir. Bu siciller müstakil 
olarak vakfiyelerin kaydına tahsis edilmiştir.7

İstanbul sicillerinde kayıtlı vakıflarla ilgili belgeler, 
İstanbul’daki imar faaliyetlerinin ve vakıf sisteminin en 
önemli belgeleri durumundadır. Şehrin gelişiminde va-
kıf olarak kurulan müesseselerin ve vakıf tesislerinin bü-
yük bir rolü bulunmaktadır. Ayrıca ticarî hayatın kalbini 
oluşturan çarşılar ve hanlar da yine vakıf müesseseleridir.

İstanbul kadılıklarına ait sicillerdeki vakfiyeler, İs-
tanbul’daki şehircilik faaliyetle-
ri, şehrin imar sistemi ve mimarî 
eserlerin kuruluşu gibi pek çok ko-
nuyu belgelemektedir. Dolayısıy-
la İstanbul vakfiyeleri üzerindeki 
çalışmalar, şehrin tarihî kimliğini, 
kültürel yapısını ve gelişimini orta-
ya çıkaracaktır. Ayrıca İstanbul’un 
sosyal yaşantısı ve insanî değerleri 
bakımından da İstanbul vakfiyeleri 
önem arz etmektedir. Yine İstan-
bul vakfiyeleri sadece tarihî öne-
mi haiz olmayıp hukukî geçerliliği 
olan belgeler olmaları bakımından, 
şehrin günümüzdeki imar çalışmalarında da temel 
kaynaklar arasında yer almaktadır. Vakfiyeler sayesinde 
yeni mahallelerin oluşum süreci, su kaynaklarının te-
mini, imâret tesisleri, sağlık kurumlarının tesisi, sanat 
ve ticaret mekânlarının şehirdeki dağılımı, bir mahal-
lin ticarî faaliyetleri, halkın hayat seviyesi, eşya ve para 
kıymetleri, vergilerin mahiyeti, vakıf müesseselerinin 
gelişimi hakkında bilgi edinilebilir.

Osmanlı medeniyetinin âbidevî eserler vermesine 
ve bu eserlerin yüzyılları aşarak günümüze ulaşma-

sına Osmanlı vakıf sistemi imkân vermiştir. Vakıflar, 
Osmanlı asırlarında eğitim faaliyetlerinin finansmanı, 
mâbetlerin ve imâretlerin personel ve diğer ihtiyaçla-
rının karşılanması, yol ve köprülerin yapımı ile bun-
ların onarım ve güvenliği gibi hizmetleri, yoksulların 
yiyecek ve giyecek gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve 
bir bütün olarak imar faaliyetlerindeki öncü rolüy-
le şehirlerin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. 
Devletin ve mahallî idarelerin günümüzde ülkenin 
imarı için gösterdiği çabayı geçmiş asırlarda Osmanlı 
vakıf sistemi icra etmiştir. Bu sebeple Osmanlı mede-

niyetinin temel unsuru vakıf siste-
midir denilebilir.

Osmanlı Devleti’nin yayılmış 
olduğu geniş coğrafyada eğitim-
den sağlığa, bayındırlıktan iaşeye 
kadar çok farklı alanlarda hizmet 
sağlayan ve bu hizmetleri organi-
ze eden vakıf müessesesi, devletin 
varlık ve devamlılığının en önemli 
unsurlarından birini oluşturuyor-
du. Bu geniş faaliyet sahası dola-
yısıyla vakıflar, günümüze sayıları 
milyonlarla ifade edilebilecek bir 
belgeler topluluğunu da miras bı-

raktı. Fakat bu vakıflar, XIX. yüzyıla kadar merkezî bir 
sistemden idare edilmediği için bunlara ait belgeler 
de büyük oranda yok oldu. Günümüze ulaşabilenler 
ise çeşitli arşiv, müze ve kütüphanelere dağıldı. Bu-
gün Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kayıtlar Arşivi 
başta olmak üzere Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi, Topkapı Sarayı 
Müzesi, Süleymaniye Kütüphanesi ve diğer kütüphane 
ve müzelerde vakfiyelerin orijinal nüshaları veya su-
retleri bulunmaktadır.

1

2

3
4
5

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’ndeki vakıf kayıtlarıyla ilgili çalışmalar için bk. 
Küçükköy, İrfan, “Şer’iyye Sicillerinde Vakıf Kayıtları”, Vakıflar (İstanbul, 
1984), s.14-15.
Barkan, Ömer Lütfi, Ayverdi, Ekrem Hakkı, İstanbul Vakıfları Tahrir Def-
teri: 953 (1546) Tarihli, İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti,1970, s.V-VIII.
Evkaf-ı Hümâyûn Müfettişliği, 104. sicil, 151 b.
Beykoz Mahkemesi, 12. sicil, s. 64-65.
Para vakıflarıyla ilgili vakfiyeler; mahkeme adı, sicil numarası, sayfa 
veya varak numaraları, vakfı yapan şahsın adı, vakfedilen malın para 

DİPNOTLAR

veya gayrimenkul bakımından cinsi ve yeri, vakıf şartı yani vakfedilen 
menkul veya gayrimenkulün hangi gaye ve şart ile vakfedildiği, vakfi-
yenin hangi tarihte yapıldığı bilgilerini gösterir bir şekilde hazırlanarak 
yayınlanmıştır. Tafsilat için bk. Kurt, İsmail, Para Vakıfları, Nazariyyât ve 
Tatbikat, İstanbul, 1996.
Barkan, Ömer Lütfi, “Edirne Askerî Kassamı’na Ait Tereke Defterleri”, 
Belgeler, III (1966), s. 5.
Kurt, a.g.e., s. 160.

6

7

İstanbul sicillerinde ka-
yıtlı vakıflarla ilgili belgeler, 
İstanbul’daki imar faaliyet-
lerinin ve vakıf sisteminin en 
önemli belgeleri durumunda-
dır. Şehrin gelişiminde vakıf 
olarak kurulan müesseselerin 
ve vakıf tesislerinin büyük bir 
rolü bulunmaktadır.
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VAKFİYELER DER Kİ: 
“VAKIFLAR KIYAMETE KADAR KAMUNUNDUR”

Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN
Vaiz/Bahçelievler Müftülüğü

Vakıf kelimesiyle, çocukluğuma dayanan ilk 
tanışıklığım, muhterem babamın imam-ha-
tib olduğu camideki Kur’ân-ı Kerîmlere, Va-

kıf kelimesini en güzel yazımla hem Arapça hem de 
Türkçe haliyle yazmamı istemesiyle oldu. Bunun de-
ğerli bir şey olduğuna o zamanlar vâkıf olmuştum...

Yeryüzünü imar göreviyle ve de buna donanımlı 
olarak yaratılmış olmak; bizleri mâbedler, şehirler imar 
etmeye sevketmiştir. Fakat bu imar Allah’a imana eşlik 
eden bir amel olursa değerli ve kalıcı olacağından va-
kıf geleneği bize bu fırsatı vermiştir.  Geceyi, gündüzü, 
zamanı akıp geçen birer âyet olarak yaratan Allah, yer-
yüzünü bizim için bir makar, durulacak imar edilecek 
bir alan olarak var etmişse bu geçiciliğe karşın bir şey-
leri burada kıyamete kadar durdurmak bizi hüsrandan, 
kaybolmaktan kurtaracak ümittir. Vakıf da tam bu nok-

tada aslında kişinin dünyada iken yapıp önden gönder-
diği şeyler olarak ona şahit olacaktır. Ömrünü Arafat’da 
Rabbi ile mîsâkını tazeleyerek, O’na vakfeden kişi gibi 
vâkıf da malını yeryüzünün çeşitli yerlerinde vakfede-
rek Hayy’dan geleni Hû’ya emanet edecektir.

Vakfı, Ömer Hilmi Efendi’nin (ö. 1889) tanımın-
dan yola çıkarak şöyle ifade edebiliriz aslında; Öyle bir 
bina, yapı, mal, para ki menfaati ibadullâha ait olsun,  
müebbede olup ebedî kılınsın; câriye olsun devam et-
sin; muharreme olsun dokunulmaz hâle gelsin... Ve 
bunun adı da vakıf olsun.

Rahim olan Allah’ın merhametinin mümin birey-
de tecellisinden birisidir vakıf... Öyle ki bu merhamete 
binâen diyebiliriz ki diğer toplumlarda dram oluşan 
alanların hemen hepsi için bizde yapılan vakıflar, bu 
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dramların oluşmamasına, yaraların yerinde tedavi 
edilmesine, hallolmasına yardımcı olmuştur. Vâkıf da 
zaten Allah’a verdiği bu güzel borcun toplumun yara-
rına olmasının derdindedir.

Vakıf, infakın, sadakanın, vermenin Kur’ân ede-
bi dairesinde minnetsiz ifadesini, başa kakmamanın, 
yardımın, it’âmın karşısında herhangi bir şey bekle-
memeyi, en sevdiklerimizden verebilmeyi dolayısıyla 
Allah için yaşatmayı ifade eder. 

Varlıklı ve hayırseverden ihtiyaçlı ibadullâha cârî 
olan mal-para-bina, vâkıfın hem kişisel menkıbesi-
ne atılmış bir ilmek olacak hem de mensubu olduğu 
medeniyetin sosyo-kültürel, mâddi, mânevî dokusu-
nu zenginleştirmiş olacaktır. Bu medeniyetin devamı 
dahî düşünülerek, bazı dönemlerde bazı şehirlerde 
yapı çok olunca, bina yapmak yerine o binaya vakıf 
yaparak onun hizmetlerinin devamı sağlanmış, ihyâ 
edilmiş, onun için gelir kaynağı olmuştur. 

Vakıf kültürüyle hayatın dokunduğu hemen her alan-
da vâkıflar hazır bulunmuşlardır. Vakıf bazen vâkıf ha-
yatta iken hayat bulmuş, bazen vasiyeti olmuş; ardında 
bıraktığı bir miktar para şehrin miskinlerini, fakirlerini 
doyurmuş ve her halükârda vâkıf hayırla yâd edilmiştir.

Medeniyetin hizmetine sunulan bu vakıfların ba-
zısı camiye konu olmuş; caminin hademesine hizmet 
etmiş, caminin kandili, berat mumu, kitabı olmuş, 
hatta Tunus’taki bir camide müezzinin sabah ezan-
larını okurken soğuktan korunması için bir palto 
olmuştur. Yine vakıflar köprü olmuş, sebil, çeşme ol-
muş, derbent, han, mezarlık, bîmaristân, cüzzamlıya 
özel hastane olmuş.  Bazen mekteb öğrencilerine elbi-
se, bazen yemiş, bazen aşhanede it’âm-ı taam olmuş; 
Mekke’ye Medine’ye gitmiş, Kudüs’e Halep’e ulaşmış, 
bazen ise âvârız vakfı olmuş vergi ödeyemeyenin yü-
künü hafifletmiştir.

Rahmân’ın misafirlerinin yolculuklarını kolaylaş-
tırmak, konaklamalarını sağlamak için vakıflar ol-
duğu gibi oruçluya iftar yemeği, bir genç kıza çeyiz, 
hapistekinin derdine çare olacak vakıflar da olmuştur.  

Sadece Maşrık değil Mağrib de, Endülüs de vakfet-
miştir. O yüzden İbnü’l-Hatîb Mağrib’in Fas’ını tarif 
ederken “...vakıf yardımlarının bol olduğu” bilgisini 
tarihe not düşmüştür. Mümin sadece kendi şehrini 
değil vakfından başka coğrafyaları ve özellikle kutsal 
toprakları hissedar etmiştir. Mekke-Medine vakıfları 
ta Mağrib’den başlayarak surre alaylarıyla o topraklara 
ulaşmıştır. Meselâ 17. yy.’da Bursa’da kutsal topraklarda-
ki fakirlere 160 vakıftan pay gönderilmesi için vakfiye-
lerde çeşitli şartlar mevcuttur.  

Sadece sultanlar yapmamıştır bu iyilik kerva-
nının mebânîsini... Halk da kendince katılmıştır. 
Kimi vâkıflar kendi evlâtlarına, nesline vakfetmiş; 
bazıları ümmete, Haremeyn’e, suya, fakire, öğrenci-
ye, ilme, yetime, kitaba vakfetmiştir.  Sadece erkek-
ler değil kadınlar da katılmıştır. Bu değerli vâkıfe 
hanımefendilere örneği 14. asır tarihçilerinden Ali 
Ceznâî’nin eserinde verdiği bilgiden sunmak yerin-
de olacaktır. Ki o kendi işittiği rivayetlerden birin-
den bahseder ki o da İdrîsîler’in beşinci emîri Yahyâ 
zamanında, Kayrevan’dan Fas’a gelen Muhammed 
b. Abdullah el-Fihrî el-Karavî’nin kendisinden son-
ra Fas’ta yaşayan iki kızı ile ilgili rivayettir. Kızların 
isimleri “Ümmü’l-Benîn” diye çağırılan Fâtıma ve 
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Meryem’dir. Kendilerine ba-
balarından kalan büyük ve 
değerli mirası hasenâtta kul-
lanmak isteyen bu iki kızkar-
deş, Fas halkının ve çevreden 
gelenlerin, namaz kılabilecek-
leri câmilere ihtiyaç duyuldu-
ğunu öğrendiklerinde Fâtıma, 
Karaviyyûn bölgesinde, Mer-
yem ise Endelüsiyyûn bölge-
sinde inşâ edilmek şartıyla 
miraslarını vakfederler. Böy-
lece Karaviyyûn Câmii’nin 
inşâsına 245/859 yılının Ra-
mazan ayında başlanmıştır.

Böylesine değerli bir geç-
mişi ve işlevi olan vakfın en 
önemli özelliği ise aslında o 
malın kamu hizmetine tahsisi, 
kamu malı oluşudur. Benden 
çıkması bize olması, benim değil bizim olmasıdır. Bizim 
olan bu eserlerin bir de kıyamete kadar sürmesi arzu 
edilen garanti belgeleri olan vakfiyeleri vardır. Vakfiye-
ler eş-Şehîd olan Allah’a götürülen ve yeryüzünü imar 
ettiğine dair kişinin şehadet belgeleridir. O belgeler bize 
vâkıf tarafından emaneten bırakılmışlardır.

Yukarıda bahsedilen güzellikler yanında bugün 
gelinen noktada gördüklerimiz bildiklerimiz ema-
nete dokunan ve ters giden bir şeylerin oluşudur. 
Tarihî bir gerçek olarak vakıf hazineleri başka yapı-
lara aktarılınca bozulmalar başlamış; vakıf gelirleri 
azalınca da vakıf eserleri harap olmaya başlamış-
tır. Vakıfların hesapsız kullanımı, gelirlerinin yağ-
malanması, mülkiyetine hile yapılması, vakıfların 
yönetiminde görülen yolsuzluklar, vakıf ruhunu 
incitmiş, yok etmeye başlamış; vakıf mallarının satı-
lamayacağı ilkesi çiğnenmiş, vakıf malları başka bir 
mal ile değiştirilmiştir. 

Diğer yandan vakıf kelimesi değiştirilmiş, yerine kul-
lanılan tesis kavramı bizim insanımıza tanıdık gelmemiş 
ve o yüzden sahip çıkılmamıştır. Oysa vakıf, bizim insa-

nımıza ibadet niyetini hatırlatı-
yordu. Bu ibadetine engel olun-
muş, elinden alınmış, sadaka-i 
câriyeleri kapatılmış, yıkılmış, 
vakfetme düşüncesi dümura 
uğratılmış, vakfedip vukufiyete 
erecek damarları kurutulmuş, 
köyüne, şehrine, dağına, bağına, 
yaşlısına gencine, yavrusuna, 
garibine ulaştığı yollar tıkan-
mış, kibrini yok edip, zenginle 
fakiri kardeşleştiren,  aşımızı 
Bosna’yla Halep’le pay eden el-
lerimize kilit vurulmuş... Şunu 
unuttuk ki vakfı değiştiren, ka-
munun yararına olan akışı ke-
sen, onu ihmal eden, sömüren 
herkese beddua vardır.

Oysa hakkıyla bilseydik 
-göklerin yerdeki duraklarının bu denli özelliğini ve 
güzelliğini- hangi el vakıf evinin duvarına bir çivi ça-
kıp zarar verebilir ki! Hangi ev, hangi araç kamu yeri-
ne aileye tahsis edilebilir ki! Camideki, kütüphanedeki 
kitapların hangi sayfası incitilebilir ki! Hangi bahçe-
deki hangi eşyaya isim kazınabilir ki! Yetime ayrılmış 
hangi çarşı satılabilir, mülk edinilebilir ki! Yıkılan, ra-
kabe hizmeti sonlandırılan, ihyâ edilmeyen, satılan, 
haksız kazanca dönüştürülen vakıflar ve bunların icrâ 
ettiği görevlerin, hizmetlerin ulaşamadığı kırık yürek-
ler, mahzun yuvalar karşısında, vakfın kıyamete kadar 
sürmesi temennisi onu yeniden canlandırabileceği-
miz ümidini taşımaktadır.

Çünkü şimdi ümmetin dramlarına merhem olacak 
vakıflar lazım bize... Aş olacak, iş olacak, yuva olacak, 
mektep, kitap olacak, su, ilaç olacak...

O yüzden özellikle son bir asırdır gerek ülkemiz top-
raklarında gerekse fetihlerle ulaştığımız topraklardaki 
zulüm görmüş bu vakıfların, kamu malı hassasiyeti ile 
tekrar ihyâ edilmesi, günümüz ihtiyaç ve beklentilerine 
uygun olarak yeni vakıfların inşa edilmesi duamızdır.

Vakıf, infakın, sadakanın, 
vermenin Kur’ân edebi dairesinde 
minnetsiz ifadesini, başa kakma-
manın, yardımın, it’âmın karşısın-
da herhangi bir şey beklememeyi, 
en sevdiklerimizden verebilmeyi 
dolayısıyla Allah için yaşatmayı 
ifade eder. 

Beyazıt Eski İmaret Binası, Ahmet Ziya Akbulut (1869-1938),
Tuval Üzerine Yağlı Boya, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi


