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Giriş
Vakıf insanlık tarihinin en önemli bir yardımlaşma kurumudur. İnsanların
hayatta iken yapabilecekleri en büyük hayır işi, öldükten sonra da hayrı devam
eden, geçmişi çok eskilere1 dayanan bir kurumdur.
Vakfın kısaca tarifi ve tarihçesi, vakıf müessesi vasıtasıyla ne gibi
hizmetler yapıldığı, bu kurumun neden ilgi görüp yaygınlaştığı, ne gibi vakıf
eserler vücuda getirildiği, vakfedilen menkul ve gayr-i menkullerin nasıl
işletildiği ve ekonomiye ve sosyal hayata ne gibi katkılarının olduğu… gibi
hususlara kısaca temas edildikten sonra, Şer’î Sicil, Vakıf Tahrir ve Nukûd-ı
Mevkûfe Muhasebe Defterleri ışığında para vakıflarıyla ilgili tutulan muhasebe
kayıtları ele alınacak ve muhasebe örneklerine ait orijinal vesikalar ile bunların
Osmanlıca’dan Latince’ye transkribeleri ek olarak sunulacaktır.

Vakıf ve Vakfiyenin Kısaca Tarifi
Vakıf, belli gayelerin gerçekleşmesi için menkul veya gayr-i menkulün
bir amaca tahsisidir. Sözlükte vakıf, “durma, durdurma, hareketten mahrum
bırakma ve hapsetme” gibi mânâlara gelmektedir. Vakfiye ise, vakfın kuruluş
gayesini, bu gayenin gerçekleşmesi için ne miktarda menkul veya gayr-i
menkul vakfedildiğini ve bunların nasıl işletileceğini, gelir ve giderlerinin
hangi esaslar dâhilinde yapılacağını gösteren ve hâkim kararıyla tescil edilen
yazılı bir vesikadır. Kısaca vakfiye, vakfın kuruluşu sırasında hazırlanmış bir
çeşit nizamname gibidir. Vakfiyeler, Osmanlı döneminde Kadı Sicilleri’ne2
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Yardımlaşmanın tarihi insanlık tarihi kadar eskiye dayanır. Uygur edebiyatında, Babil Devleti’nde, Hint,
Bizans, Roma ve Cermen hukuklarında vakfa benzer tesislere ait vesikalar vardır. Ancak bunlar vakıf
değil, vakıf benzeri tesislerdir. Hukukî bir müessese olarak vakıf, Hz. Muhammed’in Fedek arazisini
vakfetmesiyle başlar. Sahabelerin yaptıkları vakıflarla devam eder; Müslüman Türklerin aynı yolu takip
etmesiyle yaygınlaşır. Osmanlı döneminde ise Anadolu ve Rumeli’de yapılan vakıflarla “vakıf cenneti”
idealine ulaşılır.
2
Kadı Sicilleri’ne Şer‘iyye Sicilleri de denilmektedir.
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kaydedildikten sonra kesinleşirdi. Günümüzde ise mahkeme kararından sonra
kesinlik kazanmaktadır.
Vakfiyeler vakfı yapacak kimseler tarafından hazırlandıktan sonra
mahkemeye intikal ettirilmiş, hukuka uygunluğu sağlandıktan sonra tasdik ve
tescil işlemi yapılarak Kadı Sicilleri’ne kaydedilmiştir.

Vakıfların Kuruluş Gayesi
Vakıflar başlangıçta ferdî veya mahallî ihtiyaçların karşılanması
gayesiyle ortaya çıkmıştır. Daha sonra içtimaî, iktisadî, sosyal, kültürel
ihtiyaçların giderilmesindeki fonksiyonları sebebiyle yaygınlaşmış; eğitim,
sağlık, bayındırlık, ulaşım, sosyal güvenlik ve güzel sanatlar alanında da
insanlığın hizmetine girmiştir.
Günümüz vakıf ve derneklerinden bugün artık üçüncü sektör olarak söz
edilmektedir. Çünkü tarihin her döneminde bu sektör, sosyal, kültürel ve
ekonomik açıdan gösterdiği faaliyetlerle toplum ve devlet hayatında önemli bir
yere sahip olmuştur.
“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olan, malın en hayırlısı Allah
yolunda harcanan, vakfın en hayırlısı da insanların ihtiyacını karşılayandır.”
prensibi dinî hassasiyetlerle birleşince Müslümanlar âdeta birbirleriyle yarış
edercesine vakıf kurmuşlardır.

Vakfiyelerin Tescili ve Vakıf Kayıtlarının Bulundukları Yerler
Vakfiyelerin tescili, vakıf muhasebeleri, tevliyet değişiklikleri… gibi
muâmeleler şer‘î mahkemelerde gerçekleştirilmiştir. 1453-1923 döneminde
yalnız İstanbul’da 27 adet şer‘î mahkeme kurulmuş ve bu mahkemelerde şer‘î,
hukukî, idarî, iktisadî, içtimaî ve beledî işlere ait davalara bakılmış ve aynı
zamanda vakıf işlemleri de karara bağlanmıştır. Bu mahkemelerin kararlarının
yazılı olduğu defterlere “Kadı Sicilleri=Şer’î Siciller” adı verilmiştir.

Para Vakıflarına Ait Kayıtlar
Vakfedilenler arasında gayr-i menkuller olduğu gibi menkuller(paralar)
de bulunmaktadır. Vakfedilen paralara nukûd-ı mevkufe adı verilmiştir.
Vakıflarda ebedîlik, yani kalıcılık esastır. Vakfedilen bu menkullerin, paraların
kendi başına ebedîliği mümkün olmadığı için nukûdun gayr-i menkullerle
beraber vakfedilerek ebedîleştirilmiştir.
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İstanbul Şer‘î Siciller Arşivi kayıtları arasında menkul ve gayr-i menkul
toplam onbine yakın vakfın kaydı bulunmaktadır. Kadı Sicilleri, vakıf
muhasebe defterleri ve fetvâ kitapları ışığında yapılan bir çalışmaya göre, ilk
vakfiye 709/1309, son vakfiye ise 1347/1928 yılında tanzim edilmiş ve bu
tarihler arasında –takriben beş asırlık bir zaman dilimi arasında– 9.748 vakfiye
kaydının olduğu, bunlardan 3.951 adedinin para vakıflarına ait bulunduğu
tespit edilmiştir.3 Diğer mahkemelerdeki vakıf kayıtları ile birlikte toplam
vakfiye sayısı 29.000 civarındadır.4

Vakfedilen Paraların İşletilmesi ve Sarf Yerleri
Vakfedilen gayr-i menkullerin bir kısmı doğrudan hizmet için
kullanılmış, bir kısmı ise kiraya verilmiş ve elde edilen kira geliri vakfın
hizmetlerinde değerlendirilmiştir. Vakfedilen menkullerden eşyalar doğrudan
hizmet için kullanılmış, vakfedilen paralar ise iş ortaklığı 5 veya muamele-i
şer‘iye6 usulüyle işletilerek elde edilen gelir vakfın hizmetlerinde
değerlendirilmiştir.
Vakıf paraların işletilmek üzere tüccara verilmesi ve belli bir müddet
işletildikten sonra verilen sermaye ile birlikte kârın tamamının vakfa geri
verilmesi(Bidâ’a) veya sermaye vakıftan, işletilmesi karşı ortaktan olmak üzere
işletilip kârın bir kısmının vakfa verilmesi(Mudâraba, muşâraka) sonucu elde
edilen kârlar, gelirler vakıfların giderlerine harcanmıştır. Bu sistem sayesinde
vakfedilen paraların işletilmesinde anapara muhafaza edilebilmiş ve elde
mevcut sermaye kâra dönüştürülebilmiştir.
Vakıf paralarıyla vakıf adına satın alınan gayr-i menkuller kiraya
verilmiş ve bu kiralardan elde edilen gelirler öncelikle vakfın gayesine uygun
hizmetlerin gerçekleştirilmesine sarfedilmiştir.
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İ. Kurt, Para Vakıfları, Nazariyat Ve Tatbikat, İstanbul 1996, Ensar Yayıyları.
Vakfiyelerin asılları bugün Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi’ndedir.
5
Vakıf paralarının bir kısmı mudaraba ortaklığı esaslarına göre işletilmiştir. Mudaraba, Arapça bir kelime
olup, rızık peşinde koşmak, ticaret için yolculuk yapmak demektir. Mudaraba ortaklığında, mudaribin kar
hissesi kendisinin emeği ve yapmış olduğu başarılı çalışmasının karşılığıdır. Ortaklıktan kar sağlandığı
takdirde mudarip sermayedara hem ana parayı hem de daha önce pazarlık sonucu belirlenmiş olan
yüzdelik kar payını ödemektedir. Ortaklık zararla sonuçlandığında ise sermaye sahibi zararın tamamını
karşılamakta, parayı çalıştıran zarardan sorumlu tutulmamakta, mudaribin emeği ve yapmış olduğu bütün
çalışmalar karşılıksız kalmaktadır. Mudaraba uygulamaları için bkz. Murat Çizakça, İslâm Dünyası’nda
ve Batı’da İş Ortaklıkları Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1999.
6
Osmanlı döneminde özellikle para vakıflarına ait paraların, faiz yasağını ihlal etmeden belli bir oranda bir
fazlalıkla ödünç verilmesine imkân sağlamak üzere îne satışı formülünden yararlanılmıştır. Buna göre
vakıf, borç vereceği kişinin sembolik değere sahip bir malını kredi vereceği para kadar bir bedelle peşin
olarak satın alır ve hemen ardından bu mal, vakıf tarafından belli bir yüzde eklenmiş bedelle vadeli olarak
aynı kişiye satılırdı veya vakfa ait bir mal önce vadeli olarak satılır, ardından daha düşük bedelle peşin
olarak geri alınır. Bu gibi işlemlere muâmele veya muâmele-i şer‘iye adı verilmiştir.(Aybakan, 2005:
320).
4
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Karz7 adı altında karşılıksız veya idâne8 yoluyla rehin karşılığı ihtiyaç
sahiplerine para vakıflarından finansman ihtiyacı olanlara borç para verilmiş ve
bu yolla ihtiyaç kredisi kullandırılmıştır.

Vakıf Paraların Ekonomiye ve Sosyal Hayata Katkıları
Para vakıflarının varlığı Osmanlı piyasa ekonomisinin istikrarında çok
önemli bir rol oynamıştır. Şöyle ki:
* Vakfa devamlı bir gelir getirmek üzere tahsis edilen paralarla ev, han,
arsa gibi gayr-i menkuller alınmış, biriken sermaye bu şekilde ekonomiye
kazandırılmış, kişilerin elinde biriken servetler vakfedilme cihetiyleriyle atıl
olmaktan çıkarılmış, ayrıca bu varlıklardan elde edilen kira gelirleri vakfın
giderlerine sarf edilmiştir.
* Osmanlı döneminde eğitim, bayındırlık, sağlık hizmetleri ile dinî ve
hayrî hizmetlerin büyük ekseriyeti para vakıfları tarafından finanse edilmiştir.
Bugün devletçe karşılanan eğitim-öğretim hizmetleri vakıflar yolu ile
gerçekleştirilmiş, bütün eğitim giderleri vakıflardan karşılanmıştır.
* Vakfa önceden tahsis edilen paraların kâfi gelmemesi gibi durumlarda,
günümüz şirketlerinde yapılmakta olan sermaye artışı gibi önceden vakfedilen
para miktarını artırmak ya da vakfa zam yapılmak suretiyle sermaye artışına
gidilmiştir.
* Para vakıfları sosyal güvenlik aracı olarak da işlem görmüştür. Mesela
Yeniçeri Ocağı mensupları arasında Orta Sandığı adı altında birçok vakıf
kurulmuş ve bu ocağa mensup insanlar arasındaki yardımlaşma ve sosyal
güvenlik hizmetlerini yürütmüşlerdir.
* Hangi sebeple olursa olsun yetim kalan çocukların kanûnî mükellefiyet
yaşına gelinceye kadar mallarına ait hukukunu korumak üzere Eytam
Sandıkları, çiftçiler arasında yardımlaşma için kurulan Memleket veya Menafi
Sandıkları gibi kuruluşlar da para vakıflarına benzer şekilde çalışmışlardır. Bu
sandıklarda toplanan paralar cenazelerin kaldırılmasında, dinî merasim
giderlerinin temininde, işsiz kalanların yiyecek, yakacak ve giyimlerinin
sağlanmasında, yangın, zelzele, sel gibi felaketlere maruz kalanlara yardımcı
olunmasında, ihtiyaç sahiplerinden geri ödeme yapamayacaklara karz-ı hasen9
olarak, geri ödeyebileceklere ise belli taksitler hâlinde geri ödenmek üzere borç
para verilmesinde, sermaye sıkıntısı çekenlere sermaye desteği sağlanmasında,
muhtaç duruma düşenlere karşılıksız yardım yapılmasında… kullanılmıştır.
7

Karz, muhtaç olanlara karılıksız ödünç verme şeklinde olduğu gibi, vakıf şartına göre ribih mukabili de
olur ve bu ikrazdan elde edilen gelir vakıf cihetine sarf edilir.
8
İdâne, Arapça bir kelime olup borç vermek, ödünç vermek ve borç almak anlamındadır. Eskiden
memurların maaşlarından ödenmek üzere borç aldıkları sandığa İdâne Sandığı, para vakıflarından yapılan
borç verme işlemlerinin kaydedildiği defterlere ise İdanat Cerideleri adı verilirdi.
9
Bir menfaat karşılığı olmadan, geri ödenmemek üzere faizsiz/karşılıksız verilen borç.
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* Kimsesiz, dul, öksüz ve borçlulara yardım etmek; talebelere elbise ve
yemek vermek, divitlerine mürekkep koymak; hizmetçilerin kırdığı kâse ve
bardak gibi eşyanın bedelini ödemek ve böylece onları efendilerinin
azarlamasından korumak üzere para vakıflarının kurulduğu bilinmektedir.
* Köy, mahalle halkından vergilerini ödeyemeyecek durumda olanlara
yardımda bulunmak, köy veya mahallenin ortak ihtiyaçlarını karşılamak,
çalışamayacak durumda olanların ihtiyaçlarını gidermek, köy ve mahalle
yollarının yapımı, bakımı, tamiri ile çeşme ve suyolları giderlerini karşılamak
amacıyla Avarız Vakıfları kurulmuştur.
* Her toplumda hem fakir hem de varlıklı insanların bulunduğu bir
gerçektir ve bu gerçekten hareketle her millet kendi yapısına uygun şekilde
fakirlikle mücadele etmeye çalışmaktadır. Osmanlı Devleti döneminde
fakirlerin ihtiyaçlarının karşılanması için de paralar vakfedilmiş ve ihtiyaç
sahiplerinin problemlerine çözümler üretilmiştir. Mahalle fakirlerinin yeme,
içme, giyim, yakacak… gibi ihtiyaçlarının karşılanması için paralar
vakfedilmiştir.
* Vakıf, lonca gibi kuruluşlar, yöneticiler tarafından idare edilmekteydi.
Bu tür vazifelerde bulunan kimselere bir çeşit istihdam imkânı sağlanmış
oluyordu. Bugünkü işsizlik durumu göz önüne alındığında vakıflar yoluyla
istihdam edilen bu kişilerin ekonomiye ne kadar büyük bir katkı yaptıkları
ortaya çıkmaktadır.

Günümüzde Paraya ve Para Vakıflarına Duyulan İhtiyaç
Hepimizin malumu olduğu üzere günümüz iktisadî hayatında para ve
finansman ihtiyacı had safhadadır. İnsanlar finansman ihtiyaçlarını bankalar
veya faiz karşılığı para veren özel firmalardan belli nispetlerde bir fark
ödeyerek karşılama yoluna gitmektedirler.
Bir taraftan yatırım sahibi firmalar kuracakları müesseseler için
sermayeye ihtiyaç duyarken, diğer taraftan parası olup da bunu işletme ihtiyacı
duyan insanların sayısı her geçen gün artmaktadır. Birbirine muhtaç bu iki
grubun müşterek çalışarak her iki tarafın da yararına olacak şekilde iş, sermaye
ortaklığı yapmaları mümkündür. Bu bakımdan, tarihen mevcut olan ama
unutulan, oysaki sermaye temin etme yollarından biri olan para vakıflarının
uygulamalarından faydalanılabilir. Bu konuda Türkiye’de kurulan Özel Finans
Kurumları ileriye doğru atılmış bir adımdır.
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VAKIF MUHASEBE KAYITLARI
Vakıflarla ilgili uygulamaları bize aksettiren çeşitli kayıtlar mevcuttur.
Özellikle Şer’î Siciller ve Şeyhülislamlık(Bâb-ı Fetva) Meşihat Arşivi’nde
bulunan defter ve diğer arşiv malzemeleri arasında yer alan para vakıfları ile
muhasebe kayıtları hâlâ araştırılmayı bekleyen önemli tarihî malzemelerdir.
Vakıflara ait tutulan defter ve mahkeme kayıtlarına dair belgeler
nazariyatın/teorinin değil, tatbikatın yazılı vesikalarıdır. Bu vesikalar bize
geçmişteki insanların düşüncelerinin uygulamaya nasıl yansıdığını göstermesi
bakımından önemlidir.
Vakıf kayıtları genelde diğer belgelerle birlikte tutulmuştur. Ancak Davut
Paşa Mahkemesi’nde olduğu gibi, yalnız vakfiye kayıtları için müstakil
defterlerin de tanzim edildiği de görülmektedir. Yine Şer’î Sicil kayıtları
arasında serpiştirilmiş halde ve veya müstakil olarak “İdâne Hücceti” defterleri
bulunmaktadır.
“İdâne Hücceti” adı verilen defterlerde vakıftan borç alan kimselerin
isimleri, adresleri, alacaklıların adı ve adresleri, borç miktarı, borcu geri ödeme
zamanı, ne kadar müddetle borç verildiği, borca karşılık alınan rehin mal veya
eşyasının özellikleri, borca mukabil gayr-i menkul gösterilmiş ise bu gayr-i
menkulün hududu ve taşıdığı özellikler, vakıftan alınan borcun geri
ödenmemesi halinde, borca karşılık alınan mal veya eşyanın emsal bedelle,
günün rayicine göre satılması ve bu satıştan elde edilen paradan vakfın
alacağının tahsilinden sonra kalan fazla miktarın mal sahibine iadesi, borca
karşılık kefil gösterilmiş ise kefile ait bilgilerin tesbiti ve vakıftan alınan borca
“kefil ve zâminiz” sözü alındıktan sonra borç verildiği, borcun ödenmemesi
halinde vakıf alacağının kefillerden alındığı, kefil borcunu ödemeden vefat
ettiğinde ise vakıf alacağının ölen kefilin geride bıraktığı malından mahsup
edildiği… gibi kayıtlar bulunmaktadır.
Vakıf muhasebelerinde ihtisas isteyen muhasebe teknikleri yerine, en
kolay ve herkesin anlayabileceği bir kayıt sistemi uygulanmıştır. Meselâ, ilk
önce vakfın sermayesi kuruş ve para cinsinden yazılmış, bu rakamın altına
günlük olarak gider ve gelir rakamları ve karşılarına da açıklamaları yazılmış,
gelen miktar sermaye ile toplanarak, giden miktar ise çıkarılarak sonuç alt
satırda gösterilmiştir. Böylece vakfın son hesap durumu gösterilebilmiştir. Bu
hesap usûlü, binlerce vakfın hesaplarının tutulması için hesap uzmanı bulma
imkânının olmadığı bir dönem için en geçerli bir yol idi.
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Vakıfların mal varlığını, gelir ve gider durumlarını, ne kadar akarının
bulunduğunu ve bunlardan ne kadar gelir elde edildiğini, kimlere ne kadar borç
verildiğini, verilen borca mukabili alınan nema miktarı ile ne çeşit rehin
alındığını ve kimlerin kefil kılındığını vakıf muhasebe defterleri kayıtlarından
tespit etmek mümkündür.
Vakıfların işleyiş tarzları ile malî durumlarının tesbiti amacıyla zaman
zaman teftişler yapılmıştır. Vakıfların işleyiş tarzının, malî durumlarının daha
önce tutulan defter kayıtlarıyla hal-i hazır durumlarının karşılaştırılması sonucu
ve heyet çalışması neticesinde meydana gelen, dolayısıyla uygulamayı
aksettiren kayıtları ihtiva eden ve bu teftiş ve tahrir hey’etleri tarafından tutulan
bu defterlere “Vakıf Tahrir Defterleri” adı verilmiştir..
Teftişler ve tahrir sırasında, vakfı kimin kurduğu, kuruluş ve tescil tarihi,
ne gibi ve ne miktar mallarının bulunduğu, bu vakıf mallarından elde edilen
yıllık geliri, elde edilen bu gelirlerin gün, ay ve yıl olarak nerelere harcandığı
yani yıllık sarfiyatı, gelir-gider yekünleri ve varsa bu ikisi arasındaki farklar
kayıt altına alınmış ve bu şekilde “Vakıf Tahrir Defterleri” adıyla bir defter
serisi ortaya çıkmıştır. Bu defter kayıtları h. 896/m. 1490 ile 1347/1928 yılları
arasını kapsamaktadır. Bu da 45l senelik bir zaman dilimi demektir.
953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’nde vakıfların gelir ve
giderleri ile vakıf şartlarını gösteren kayıtlar mevcuttur. Tahrir örneği için
bakınız Ek: l ve 2.

Vakıfların Gelir ve Gider Kalemlerinden Bazıları
Vakıfların gelirleri arasında ziraî mahsullerden alınan vergiler ile vakıf
eliyle işletilen işletmelerin hâsılatı, dükkân ve meskenlerden alınan kiralar
yer almaktadır. Bunların dışında hamam, değirmen gibi sınaî kuruluşlar,
çeşitli imalathaneler ve gediklerden elde edilen gelirler de vardır. Vakıfların
asıl gelir kaynaklarını vakıf arazilerinden alınan vergiler ve kira gelirleri teşkil
etmiştir. Hayır maksadıyla yapılan aynî ve nakdî teberrular da vakıfların gelir
kaynakları arasında bulunmaktadır. Vakıf gelirleri, vakıflarda vazife yapan
câbîler vasıtasıyla tahsil edilmiş ve vakıf muhasebesine "asl-ı vakf” olarak
kaydedilmiştir.
Vakıflar, gayelerinin tahakkuku için bir takım masraflar yapmışlardır.
Vakfın çeşidine ve gayesine göre muhtelif masraf çeşitleri vardır. İmaretler10
için mübaya'a bedelleri en başta gelen masraflar arasında yer alır. Bir
hizmetin karşılığı olarak ödenen ücrete "vazife, çoğulu vezâif" dendiği gibi
bu vazifeyi alanlara da "ehl-i vezâif veya mürtezika" adı verilmiştir. İşte bu
hizmet karşılığında ödenen ve genelde günlük olarak belirlenen ücretler ile
10

Talebelere, fakirlere, gelip-giden yolcu ve misafirlere yemek vermek üzere kurulmuş aş
evlerine imâret denmektedir.
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talebelere ve fakirlere karşılıksız yapılan yardımlar da giderlerin bir
bölümünü teşkil etmiştir. Vakfın durumuna göre mürtezikaya ödenen
ücretlerin aylık, üç aylık, altı aylık veya senelik olarak ödendiği olmuştur.
İnşa, tamir ve aydınlatma giderleri vakfın mâlî gücü nisbetinde ve belli
bir öncelik sırasına göre yapılmış ve vakfiyelerde tamirle ilgili olarak "İmâre,
rakabe, meremmet, termîm..." gibi tâbirler kullanılmıştır.
Vakıf giderleri arasında, herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın ilim
sahiplerine yapılan ödemeler, mübarek gün ve gecelerde, bayramlarda yapılan
harcamalar da bulunmaktadır ki, bu harcamalar vakfın bütün masrafları
düşüldükten sonra kalan zevâidden 11 karşılanmıştır.
Yine gelir fazlaları ile bir sosyal yardım hizmeti olarak imarethanelere
destek olunmuş, dâru'ş-şifâlara bedava ilâçlar temin edilmiştir. Bu gibi
harcamalar da vakıf muhasebesine "el-Mesarifat/Giderler" olarak
kaydedilmiştir.12
Muhasebe kayıtlarını ilgilendiren diğer bir defter serisi de Tereke
Defterleridir. Ölen şahısların geride bıraktıkları malların tam bir listesi ile
mahkeme neticesi geride kalanlara ne nisbetlerle taksim edildiğini gösteren,
vefattan doğan hukukî durumun neticesini ortaya koyan defterlerdir. Bu defter
serileri de yine Şer’î Sicil defter kayıtları arasında yer almaktadır.
Dâvâ sahiplerinin mahkeme giderlerini karşılamak üzere kanunla
belirlenmiş miktarda yatırdıkları ücretler için ayrıca Harç Defterleri
tutulmuştur. Böylece bu defter serisinden mahkeme harç miktarlarını takip
etme imkânı doğmuştur.
Meşihat Arşivi’inde 1698 genel sıra no.da kayıtlı bulunan 1221/1806
yılına ait "Kadıasker Mehmed Vahîd Efendi ve Şeyhü'l-İslâm Ömer
Hüsamüddin Efendilerin Vakıflarına Ait Muhasebe Defteri ile Mehmet Asım
Efendi Vakfı Muhasebe Defteri"nde yer alan bilgiler konumuza ışık tutacak
mahiyettedir. Bu bakımdan, para vakıflarının muhasebesini yansıtan bu defter
üzerinde durmamız gerekiyor. Bu bakımdan “Şeyhü'l-İslâm Esbak Ömer
Hüsamüddin Efendi Merhumun Nukd-ı Mevkufesinin Sanduk Defteri”’nin
orijinali ile Latince’ye transkribe edilmiş hali ekte(Ek: 3) sunulmuştur. Bu
muhasebe kayıtlarında kuruş ve para cinsinden vakfın ne miktar parasının
bulunduğu, bu paraların kimlerin zimmetinde olduğu, hangi tarihte, ne
maksatla ve ne miktar borç verildiği gösterilmiştir.
Vakıf muhasebesi ile ilgili bu kayıtlardan, her vakfın mütevellisi
tarafından hesapların tutulduğu, muhasebe kayıtlarının değişik tarihlerde
yapıldığı, yıllık veya birkaç aylık hesapların çıkarılarak kadı ve şahitler
huzurunda hesap görüldüğü, hesap gününde vakfın ne miktar mal varlığının
11
12

"Zevâid", vakıf gelirlerinden yapılan harcamalardan sonra kalan gelir fazlasının adıdır.

Diğer tafsilat için bkz., İsmail Kurt, “953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri’ne Göre Para
Vakıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Şubat 1998, sayı 112, s. 153 vd.
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olduğu, akarının olup-olmadığı ve varsa ne miktar gelir getirdiği, vakfın
kimlerde alacağının veya kimlere borcunun olduğu, vakıf vazifesini yürüten
vazifeliler için ne miktar ücret ödemelerinin yapıldığı, sandık mevcudunun ne
olduğu tesbit edildikten sonra muhasebe sonuçlarının sicillere kaydedildiği,
muhasebe kayıtlarının herkesin anlayabileceği tarza getirildiği anlaşılmaktadır.
Nukûd vakfından borç verilen miktarın karşısına, borç verilen kimsenin
adı ve unvanının yazıldığı, bu borcun hüccetle mi, istiğlâl ile mi, hem hüccet
hem istiğlâl ile mi veyahut istiğlâl ile ve kefalet ile mi verildiği hususu da
zikredilmiş; borca karşı alınan nemanın miktarı belirtilmiştir. Şu halde,
vakıftan verilen paralar hüccet, senet veya istiğlâlle veyahut hem belge, hem de
kefaletle verilmiştir.
Vakıf muhasebesi ile ilgili 1312-1330 yılları arasında tutulan "Tevliyeti
Fetva Emânet-i 'Aliyyesi'ne Meşrut Evkafa Ait Defter"de(Genel sıra no.: 1696) de
önemli vakıf muhasebesi bilgileri mevcuttur. Bu defterde 23 nukûd vakfının
isimleri verilmiş, "Umûm Vakıflar Hakkında Ma'lûmât" başlığını taşıyan 20
Rebîu'l-evvel 1332 tarihli raporda, 16 vakfın ne miktar vakıf parasının olduğu,
kaç sene zarfında ne kadar meblâğa ulaşıldığı, vakıf parasının artıp artmadığı,
vakfedilen paraların kaç seneden beri işletildiği konularına yer verilmiştir.
Aynı defterin devamında Ömer Hüsamüddin Efendi Merhumun Nukûd-ı
Mevkûfesinin 1868-1869 yılları arasında, izn-i şer'î ile yıllık ne miktar harcama
yapıldığı, vakıf gelirlerinin miktarı ve meşruhatı belirtilmiştir.13
"Kadıasker Mehmed Vahîd Efendi ve Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsamüddin
Efendilerin Vakıflarına Ait Defter" in 56-63. sayfaları arasında ise, vakıftan ne
miktar borç verildiği, idâne tarihleri, teslimat tarihleri, idânenin ay olarak
müddeti, nemanın yüzde olarak miktarı, vakıftan borç alanların isimleri, asl-ı
mal ve nema miktarları, borcun bittiğine dair açıklama, icra yolu ile alınan
paralara ait bilgiler ile ait olduğu muhasebe dosya numaraları gösterilmiş; 6870. sayfalar arasında da cibâyet olunan nema ve bu nemanın beyanı, mâl-i
vakıf yekûnu ile açıklamalı olarak meydana gelen harcama miktarları
kaydedilmiştir.
Vakıf muhasebe defterlerinden bazıları sadece bir vakıf adına
düzenlenmişken, bazılarında sekiz ile on vakıf muhasebeleri kaydedilmiştir. Bu
durum, muhasebesi bir arada tutulan bu vakıfların muhasebe kayıtlarının
azlığını yani vakıf gelir-gider hareketliliğinin çok olmadığını göstermektedir.
Meşihat Arşivi’nde vakıf muhasebelerine ait birkaç müteferrik defterler
vardır;14 ancak, bu defterlerin hangi vakfın muhasebe defteri olduğu
belirtilmemiştir.

13

Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsamüddin Efendi Vakfiyesi Meşihat Arşivi’nde 1701 numarada kayıtlı
bulunmaktadır. Tahir Ağazade Zeliha Hanım Vakfı Varidat ve Mesarifat Defteri 1699, Mehmet Asıf
Efendi Vakfı Muhasebe Defteri 1700, el-Hac Murtaza Efendi, Selime Hanım, Bahri Hatun bt. Abdullah b.
Abdülmennan vakfiyeleri 1702 numaralarda kayıtlıdır.
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Sonuç
Vakıflarımızın geçmişte gerçekleştirdiği olumlu hizmetlere bugün de
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu ihtiyacı giderme konusunda günümüz vakıf
yöneticilerinin, sivil toplum temsilcilerin gayret göstermesi gerekmektedir.

İsmail Kurt, Dr.
İslâmî İlimler Araştırma Vakfı - ismailkurt@isavvakfi.org
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Ek: 1
"Vâkıf-ı mezbûrın 866 Ramazan'ının evâüinde vâki' olmış Mevlânâ
Mehmed b. Ferâmerz imzasıyla bir vakfiyesi vardır ki mazmûnı zikrolunur.
Asl-ı vakf

Hâsıl fi sene

Höcerât ma'a dekâkîn 12 bâb der mahalle-i
mezbûre be nezd-i hamam-ı Alaca Mahmud
mülkü ve vakf-ı mezbûr vakfı ve tarîk-ı 'âm ile
Höcerât 7 bâb mukâbele-i höcerât-ı mezkûre
Dekâkîn ma'a höcerât 12 bâb der mukâbele-i
mescid-i vâkıf Mahdûd tarafeynden tarîk-i 'âm
ve tarafeyn-i âhareynden tarîk-i hâs ile

4.540
2.330
1.911
1.4500
9.771

Zevâid Yekûn
el-masraf
Cihet-i imam
Cihet-i müezzin
Cihet-i mütevelli
Cihet-i eczâhân 4 neferden

Fi yevm
3
2
2
4
Şart-ı vâkıf: Mahsûlât-ı evkaf mesârife-i mezbureye sarfolina.
Hâliyâ mütevelli evlâddan Mehmed'dir."15

15

Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi’nin neşre
hazırladığı “953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri”,
s. 102(Yazma s. 209-210). Başka bir örnek için bkz. Ek: 1
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İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ MEŞİHAT ARŞİVİ’NDE BULUNAN
Ömer Hüsameddin Efendi Vakfının muhasebe defteri orijinali16

Sayfa 55
16

Orijinali verilen bu defter kayıtlarının Latinceye çevirisi/transkripsiyonu için bkz., İsmail Kurt, “Muhasebe
Defterlerine Göre Vakıf Kayıtları”, (1997), Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı, 107, ss. 175–230.; Bu
defter üzerinde Çiğdem Gürsoy tarafından yüksek lisans tezi yapılmış ve Ömer Hüsemeddin ve Mehmed Vahid
Efendilerin Para Vakıfları adıyla neşredilmiştir: İktisâdî Araştırmalar Vakfı Yayınları: 4 İstanbul 2011.
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