PARA VAKIFLARI ve
DAVUT PAŞA MAHKEMESİ’NDE KAYITLI
PARA VAKFİYELERİ

GİRİŞ
Nazariyat ve Tatbikatta Para Vakıfları konusunda yaptığım doktora
çalışmam sırasında Kur’an ve sünnette geçen vakıfla ilgili hükümlere,
sahabe dönemine ait vakıfla ilgili uygulamalara, müçtehid imamlarının vakıf
hakkındaki görüşlerine, Osmanlı ve günümüz ulemasının para vakıfları
hakkındaki görüşlerine ve tartışmalara ve vakıf paralarının işletilmelerine,
nemalandırılmalarına, para vakıflarına ait uygulamalara geniş yer verilmişti.
Para vakıflarının Osmanlı hukukundaki yeri ve tatbikatta aldığı şekli
görmek için de toplam 9.872 sicil arasından vakf-ı nukûdla ilgili kayıtlar
çıkarılarak liste haline getirilmiş ve bu kayıtların genel bir değerlendirilmesi
yapılmıştı.1
Bu çalışmada ise konu başlığını yakından ilgilendiren hususlar üç ayrı
başlık altında incelenmiştir. İlk başlıkta vakfın tarifi, vakfın kısımları,
vakfiyelerde bulunan esaslar, vakfı yapan kişilerde aranan hususlar, bir
vakfın sahih olması için gereken şartlar, vakfedilecek menkul veya gayr-i
menkulde bulunması gereken hususlar ele alınmıştır. İkinci başlıkta
vakfedilen paraların nasıl ve hangi yollarla işletildiği üzerinde durulmuştur.
Üçüncü başlıkta ise İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi’nde bulunan 27
Şer‘î mahkemeden biri olan Davutpaşa Mahkemesi’ndeki para vakıflarına ait
kayıtlardan hareketle bu bölgedeki para vakıfları hakkında genel bir
değerlendirme yapılmaya çalışılmış, son olarak da mahkeme kodu,
sicil/varak numarası, vakfı yapan şahsın adı, mevkûfâtın cinsi ve yeri,
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vakfolunan yer (cihet) ile tarih bilgilerini ihtiva eden vakfiyelerin listesi, –bu
konuda çalışma yapanlara ışık tutar ümidiyle– bu vakfiyelerin asılları ile
transkıribe edilmiş metinleri çalışma sonunda ek olarak verilmiştir.

I

1. VAKFIN TARİFİ
Vakıf, Arapça bir terimdir. Sözlük anlamı olarak durma, durdurma,
hareketten mahrum bırakma, hapsetme gibi mânâlara gelmektedir. Vakıf
kelimesinin çoğulu evkaf ve vukûf’dur. Vakıf, kelime yapısı itibariyle isim
olduğu halde "vakfetmek" karşılığında masdar ve bazan "mevkûf=vakfolunmuş" mânâsında ism-i mefûl olarak da kullanılmıştır. Bu kelime konumuzla ilgili olmayan başka mânâlara da gelmekte olup burada temas edilmemiştir.2
Vakfın ilk hukukî tariflerine fıkıh kitaplarında rastlanmaktadır; ancak,
mezhep imamlarının veya fakihlerin vakıf hakkındaki görüşleri birbirinden
kısmî farklılıklar arzetmektedir: Ebû Hanîfe'ye göre vakıf, "Bir kimsenin sahip
olduğu bir gayr-i menkulün gelirlerini, ödünç verme şeklinde (âriyeten), fakirlere
veya İslâm cemaatinin dinî veya içtimaî ihtiyaçlarına tahsisinin akdidir”
Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed'e göre vakıf, "Gelirleri mahlûkata tahsis
edilen bir şeyin mülkiyetinin Allah'ın mülkiyetine geçmesini temin eden şer‘î bir
muâmeledir." Ebû Yusuf'un bu görüşüne göre vakıf, "... vakfettim." sözüyle
gerçekleşip vakfedenin mülkü olmaktan çıkmaktadır. İmam Muhammed'e
göre vakfın gerçekleşmesi, mütevelliye teslim edilmesine bağlıdır.3
"Hanefî imamlarının ekseriyeti tarafından kabul edilen tarife derinlik
kazandıran ifade, 'Cenâb-ı Hakk'ın mülkü hükmünde olmak üzere' tâbiridir. Bu
tâbirin anlattığı mânâ, vakıf yapılmakla mal, vâkıfın mülkiyetinden çıkmış,
diğer bir tâbirle mecazî mülkiyet bertaraf olarak mal hakîkî mâlikine
dönmüştür. Bu bakımdan vakıflar için 'vakfullah' tâbiri de kullanılır".4
Vakıf kelimesinin diğer mânâları için bkz. Ebû Tâhir Mehmed Necmüddin,
Okyanusu'l-Basît fî Tercemeti'l-Kâmûsu'l-Muhît, İstanbul, 1230, c. III, s. 857 vd.
3 Bahaeddin Yediyıldız, İ. A.; “Vakıf”, c 13, s. 156 vd.; Muhammed Ebû Zehra,
İslâm'da Fıkhî Mezhebler Tarihi, (Terc.:Abdülkadir Şener), İst. 1978, s. 247.
4 Nazif Öztürk, Menşei ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ank., 1983, s. 29.
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Çağımız müelliflerinden Merhum Hamdi Yazır, vakfı şöyle tarif
etmektedir: "Bir malı, alınıp satılmaktan ebedî olarak alıkoymak; Allah yolunda
hapsetmek ve menfaatini tasadduk etmek; tamamiyle ve büsbütün hasr ve tahsis
etmektir. Menâfi'i 'ibadullaha ait olmak üzere tamamiyle haps olunan bir ‘ayndır."5
Ömer Hilmi Efendi de benzer bir tarifle " Menfaati 'ibadullaha ait olur
veçhiyle bir 'aynı, Cenâb-ı Hakk'ın mülkü hükmünde olmak üzere temlik ve
temellükten mahpus ve memnu' kılmaktır.”6 demektedir.
Istılahat-ı Fıkhiyye Kamusu müellifi Ömer Nasûhî Bilmen ise vakfı
şöyle izah etmektedir: "Bir mülkün menfaatini halka tahsis edip ‘aynını Allah
Te'âla’nın mülkü hükmünde olarak temlik ve temellükten müebbeden men‘ etmektir
ki bu tarif İmâmeyne göredir, İmam Azam’a göre vakıf bir mülkün ‘aynı, sahibinin
mülkü hükmünde kalmak üzere menfaatinin bir cihete tasadduk edilmesidir.
Vakfeden zâta "vâkıf", vakfedilen şeye "mevkuf", bir ‘aynın menfaati kendisine vakf
ve tahsis edilen şahsa veya mahalle tahsis edilen cihete de "mevkufun aleyh,
meşrutun leh”7 denilir.
Vakıf yerine "sadaka" kelimesinin de kullanıldığı görülmektedir.
Bilindiği gibi sadaka, yoksullara Allah rızası için verilen şey; sevap kazanmak
amacıyla hibe edilen mal demektir. Bu kelimeye muharreme ve müebbede veya
câriye gibi sıfatlar eklenerek vakıf anlamı kazandırılmıştır. Bazı Hanefî
hukukçuları, konu başlığı olarak "Vakıf ve sadaka"yı birlikte kullanmışlardır.
Vakfın hukuken teşekkülüne esas belgeye ise vakfiye denmekte olup tarifi
şöyledir: "Vakfa dâir vâkıfın takrir ve hâkimin mürafa'a ve hükmünü hâvi tanzim
olunan hüccetlere "vakfiye” 8 denmiştir.

Vakfiyelerde Bulunan Esaslar:
Vakfiyelerin çoğunda, Allah'a hamd ü sena (hamdele ve salvele) dan
sonra vakfın ecr ü sevabı hakkında vârid olan âyet ve hadîsler, vâkıfın ismi,
vakfolunan malların evsafı, vakfın nasıl ve kimler tarafından idare edileceği,
vakfın nasıl işletileceği, vāridat ve sarfiyatla ilgili bilgiler, hâkimin vakfın
sıhhat ve lüzumu ile ilgili hükmü, bazı vakfiyelerde vakfın tebdîl ve tağyiri
Hamdi Yazır, Ahkâm-ı Evkaf, 1326-27 Sene-i Tedrisiye Ders Notları, İstanbul 1327, s. 17.
Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkaf, İstanbul 1307, s. 2.
7 Ö. N. Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhat-ı Fıkhiyye Kâmûsu, İst. 1951, c. IV, s. 155.
8 Hamdi Döndüren, “İslâm'da Para Vakfı ve Finansman Olarak Kullanma
Yöntemleri”, Altıonuk Dergisi,Temmuz–1990, s. 17.
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ile du'â ve beddu'â bölümü yer alır. Tarih ve şahitler ile bâlâsında/üst
kısımda mührü bulunur. Bu esasları ihtiva eden vakfiyeler hazırlanıp
Kadı'ya vâkıf tarafından müracaat edilir, Kadı da şahitlerin huzurunda
vakfın sıhhat ve lüzumuna hüküm verir ve bu senet mahiyetindeki vakfiye
metni "Kadı Sicili"ne kaydedilerek tescil edilir ve böylece vakfiye kesinlik
kazanarak yürürlüğe girerdi. Genelde vakfiyeler kâğıt üzerine yazılı olup
nadiren taş ve deri üzerine yazılı bulunanları da vardır.
Vâkıflardan bazıları, vakıf şartlarının bozulmadan devamını sağlamak
maksadıyla du'â ve bu vakıf şartlarını bozmaya cür'et edilmesini önlemek
maksadıyla beddu'â cümlelerini vakfiye metnine yazdırmışlardır. Ancak bu,
bir vakfiye için bulunması gereken şart değildir.

Vakıflar, Gayr-i Menkul ve Menkul Vakfı Olarak İki Kısımdır:
Bir yerden başka bir yere taşınabilen mal veya eşyaya menkûl,
taşınmazlara ise gayr-i menkûl denmektedir. Bu menkûl ve gayr-i menkuller
arasında vakıfların da önemli bir yeri vardır. Tarla, arsa ve ev gibi
devamlılık arzeden gayr-i menkullerin vakfı ittifakla sahihtir; cihad sırasında
kullanılan silâhlar, at ve develerin vakfı örfe bakılmaksızın caiz görülmüştür;
cihadla ilgisi olmayan diğer hayvanların, mefruşatın, huliyyât ve nukûdun
vakfı örf hâline gelen beldelerde sahih, örf bulunmayan yerlerde ise sahih
değildir.
Ziraat âletleri, tohum ve çift hayvanlarının çiftlikle birlikte
vakfedilmeleri de örfe bakılmaksızın gayr-i menkûle tābî olarak
vakfedilmeleri caizdir. Menkullerin böyle gayr-i menkûle tābî olarak vakfedilmesi, menkullerin ebedîlik vasfının gayr-i menkul derecesinde
bulunmamasından dolayı bizzat vakfedilmelerinin caiz olamamasından ileri
gelmektedir.
Genelde menkuller gayr-i menkûle tābî olarak vakfedilmiştir. Meselâ bir
mektebe, bir dükkân veya nukûd vakfetmek gibi. Bu durumda inşa edilen
dükkân icar edilerek nukûd ise istirbâh olunarak hâsıl olacak kira, gelir veya
nukûddan sağlanacak rıbh, o mektebin levazımına sarf edilmek üzere vakf
edilmiş demektir. Bu gibi vakıflara akar olsun, menkûl olsun “Müstegalle”
denilir. Bu kelimenin çoğulu müstegallât’dır.9
9
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2. VÂKIFTA ARANAN ŞARTLAR
Vakfı yapan kimsede şu şartların bulunması gerekir: Bir vakıf
muamelesinin yapılabilmesi ve bu mu'âmelenin muteber sayılabilmesi için
vakfeden şahsın bu vakfı yapmaya ehil bulunması gerekmektedir.
"Ehliyet, kişinin lehindeki ve aleyhindeki hükümlere selâhiyet ve kaabiliyeti
demektir.".10
Vâkıfın kendi malını başkasına bedelli veya bedelsiz temlik edebilmesi
bir temlik ehliyetidir. Bir şahsın mülkünü veya hakkını karşılıksız olarak
temlik veya iskat edebilmesi ise teberru ehliyetidir. Vakıf muamelesi de
bağışlama gibi bir tasarruf olup vâkıfda ehliyet-i kâmile bulunması
gerekmektedir.

Kâmil Ehliyetin Şartları:
a) Vâkıfın temyiz kudretine sahip olması gerekir.
b) Vâkıfın bulûğa ve rüşdüne ermiş olması lâzımdır. Buluğ yaşı, Hanefî
fıkhına göre erkekler için 18, kadınlar için ise 17 yaşa ulaşmaktır. Reşid ise,
"Malını muhafaza hususunda itinalı olan, har vurup harman savurmaktan kaçınan
şahıstır."11 "Baliğ bir şahıs, rüşdünü isbat etmedikçe hukukî muameleleri ve
dolayısiyle vakıf muamelesini yapamaz.”12
c) Vâkıfın mahcur olmaması13 gerekir. Zira çeşitli sebeplerle hacr altına
alınan şahıs hukukî muameleleri ve bu meyanda vakıf işlemlerini yapamaz.
Ancak, borcu sebebiyle mahcur olan kimse borcundan fazla olan malını
vakfedebilir.14
d) Vâkıfın hür olması gerekir.
Sonuçları Üzerine Bir Çalışma, –Karacabey (Mihaliç) Kazası Örneği–, G. Ü. Gazi
Eğitim Fakültesi Dergisi, c., 21, Sayı, 1(2001) 189-207.
10 Elmalılı Hamdi Yazır, Ahkâm-ı Evkaf 1326-27 Sene-i Tedrisiye Ders Notları, İstanbul
1327, s. 45.
11 Mecelle, Md. 947
12 Mecelle, Md. 981 vd.
13 Kendi malını dilediği gibi kullanmaktan kanûnen men‘ edilmiş, hacr altına alınmış
kimsedir. Bkz. İlhan Ayverdi, Misalli Büyük Türkçe Sözlük, c. 2, s. 1900
14 Mahcur hakkında geniş bilgi için bkz., Mecelle, 990-1002. Md.ler arası.
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e) Vâkıfın rızâsı şarttır ki, zor ve ikrah ile yapılan vakıf sahih değildir.
Vâkıfın müslüman olması şart olmadığı gibi, vakıftan faydalananların da
aynı dinden olmaları şartı yoktur.15

Vakfın Sıhhatinin Şartları:
1. Vâkıf, temlik ve teberru‘a ehil olmalıdır.
2. Vâkıfın vakfa rızası bulunmalıdır.
3. Vâkıf, borcundan veya sefâhetinden dolayı gayr-i mehcûr olmalıdır.
4. Vakıf muvakkat değil, müebbed olmak üzere yapılmalıdır.
5. Vakıf bir şarta talik edilmeyip müneccez olmalıdır.
6. Vakfın gallesi müebbeden münkati' olmayacak bir cihete tahsis
edilmelidir.
7. Vakfedilen şey, deyn(borç) değil, hâlen mevcut ‘ayn olmalıdır.
8. Asaleten vakfedilen şey, menkul değil, gayr-i menkul olmalıdır.
9. Vakfedilen binalar, ağaçlar, kal'a, gayr-i müstehak bir halde
bulunmalıdır.
10.Vakfedilen şey, mu‘ayyen ve malum olmalıdır.
11. Vakfedilen şey, vakıf ânında vâkıfın malı bulunmalıdır.
12. Vakıf, şart-ı hıyardan, muhayyerlik şartına mukârenetten hâlî
olmalıdır.
13. Vakfın meşrutun lehi zikredilince bu, kati surette tayin edilip
cehaletten, terdîdden berî olmalıdır.
14. Mevkufun aleyh hem hadd-i zâtında, hem de vâkıfın itikādınca
ibâdet ve kurbiyyet nevinden bulunmalıdır.
"Vâkıf ile mevkûfun 'aleyhin dinen ittihadları şart değildir. Binâen'aleyh, bir
müslim vakfettiği malın menfaatini tebaa-i gayr-i müslim fukarasına veyahut bir
gayr-i müslim, vakfettiği malın menfaatini fukarâ-i müslimîne şart eylese vakıf sahih
ve şart muteberdir.” Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkaf, İstanbul 1307,
mesele, 57; Vâkıfta aranan şartlar hakkında geniş bilgi için bkz., Ali Haydar, Dürerü'lHükkâm Şerh Mecelletü'l-Ahkâm, s. 120; Hüseyin Hüsnü, Ahkâm-ı Evkaf, İst. 1311, s. 3 vd .;
H. Hâtemî, a.g.e., s. 83 vd.
15
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15. Mevkufun aleyh, ecnebi tabiiyetini hâiz gayr-i müslim bulunmamış
olmalıdır.16

3. MEVKUFTA ARANAN ŞARTLAR
Vakfedilecek Malda Aşağıdaki Şartların Bulunması Gerekir:
a) Mütekavvim mal olması gerekir. Yani vakfedilecek menkul veya
gayr-i menkulün ‘aynından veya gelirinden faydalanılması mubah olan bir
mal özelliğini taşıması gerekir.
b) Vakfedilecek malın belirli olması gerekir. Yeri, miktarı ve özellikleri
belli olmayan şeylerin vakfı anlaşmazlıklara yol açacağı için geçersiz
sayılmıştır.
c) Vakfedilen malın, vakfedenin mülkü ve tasarrufunda olması gerekir.
d) ‘Aynıyla intifa olunabilen mabed, hastahane, kütübhane, kabristan
gibi vakıf yerlerinin ifrazlı, müstakil ve çevre sınırlarının belirtilmesi gerekir.
Hisseli tapuya sahip yerler ifraz edilmeden vakfedilemez. Zira vakıfla
ortaklık bağdaşmaz. Ancak, ‘aynıyla intifa olunmayan ve sâdece gelirinden
istifade edilen hisseli yerlerden bazı hisselerin vakfı, bir kısım fukahaya göre
caiz görülmüştür. Lâkin İmam Muhammed eş-Şeybânî, vakıfta mütevelliye
teslimi şart koşmakta ve bu konuda vakfı, bağışlama ve sadaka tasarrufuna
benzeterek hisse vakfını caiz görmemektedir.
e) Vakfedilen şeyin gayr-i menkul kabilinden olması, te’bîd özelliğinin
bulunması gerekir. Esasen bu özelliğe sahip olmayan şeylerin vakfı caiz
görülmemiştir. Ancak Hanefî fukahasına göre aşağıda belirtilen üç hususta
istisna vardır:
1. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed eş-Şeybânî, menkul malların
gayr-i menkûle tābi olarak vakfedilebileceği görüşündedir. Arazi ile birlikte
bir kısım hayvanları ve ziraat âletlerini vakfetmek gibi. Mütemmim cüz’ler,
yol, geçit, su içme, su alma hakkı gibi irtifak hakları da gayr-i menkûle bağlı
olarak kendiliğinden vakfedilmiş sayılır.17

16
17

Ömer Nasûhî Bilmen, Dinî Bilgiler, İst. 1988, s. 182 vd.
Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkaf, İstanbul 1307, Mesele 94 vd.
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2. Silâh, at gibi savaş âlet ve malzemelerinin vakfı hususunda hadîs-i
şerif18 bulunduğundan bu gibi menkullerin vakfı sahihtir. Zira, Hâlid b.
Velid savaş silâhını ve zırhını Allah yolunda vakfettiği zaman
Peygamberimiz de bunu kabul etmiştir.19 İmam Ebû Yûsuf, hadîs-i şerifte
belirtilen, yalnız savaş için at, deve ve silâhın vakfını kabul etmektedir. O bu
hususta, "Kıyasa aykırı olarak sabit olan hüküm, başka bir hükme esas olamaz.
Çünkü vakıfta esas olan gayr-i menkul olmasıdır ve menkul vakfı temelde kıyasa
aykırıdır."20 görüşündedir. İmam Ebû Yusuf'un bu görüşü, ihtiyaç ve zaruret
bulunduğunda diğer menkullerin vakfedilmesine engel teşkil etmemektedir.
3. İmam Muhammed eş-Şeybânî, hakkında nass bulunmamakla
birlikte bir beldede vakfedilmesi hususunda te'âmül bulunan, örf ve âdet
hâline gelen mushaf-ı şerif, kitap, balta, gelinlik elbise, mutfak eşyası, dinar
ve dirhem cinsinden nakit paralar gibi menkullerin vakfının sahih olacağı
görüşündedir.21
Osmanlı idaresi döneminde te'âmül hâline gelen, halkın örf ve âdetleri
arasında yer alan menkullerin vakfı caiz görüldüğü gibi yine menkuller
arasında önemli bir yer işgal eden nakit paraların da vakfı caiz
görülmüştür. Para vakfına cevaz veren ve bu vakfedilen nakit paraların
işletilme usullerini belirleyen, Hanefî fukahasından İmam Züfer'dir.22
Yeni iktisadî ve ictimâ'î şartlar, vakfedilen şeylerin vakfedilebilme
şartlarının değişmesini zarurî kılmıştır. Meselâ: İmam Ebû Hanîfe, menkul
eşyanın vakfını kat'î olarak caiz görmez iken İmam Ebû Yusuf, gayr-i
menkulün zarurî tamamlayıcıları veya sadece onun için faydalı unsurlar
oldukları takdirde menkullerin de vakfına müsaade etmiştir. Böylece,
vakfedilen gayr-i menkule bağlı kölelerin, ziraat âletlerinin vakfı geçerli
olmuştur. İmam Züfer ise, gayr-i menkule bağlı olsun veya olmasın, umûmî
bir tarzda menkullerin vakfını ve hatta kullandıkça tükenebilen şeylerin
vakfını da kabul etmiştir. İmam Muhammed eş-Şeybânî ise, mahallî âdetler
Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğîre b. Berdizbe el-Buhârî, Sahihü'l-Buhârî,
cihad, c. III, s. 199 vd.; zekât, c. II, s. 108 vd.
19 Sahihü'l-Buhârî, Cihad, 89 ; zekât, 49.
20 Mecelle, Md. 15 ; Kubeysî, a. g. e., c. 1, s. 369 vd.
21 Vakıfların sıhhatinde şart olan şeyler için bkz. Ö. N. Bilmen, Kamûs, İstanbul 1951, c.
IV, s. 183 vd.
22 H. Döndüren, “İslâm'da Para Vakfı ve Finansman Olarak Kullanma Yöntemleri”,
Altıonuk Dergisi, Temmuz-1990, s. 18 vd.
18
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elverdiği takdirde, menkullerin vakfını geçerli saymış ve neticede bu görüş
fukaha arasında benimsenmiştir.23 Buna dair pekçok kayıt mevcuttur. 24
Akara tebe'an menkulün vakfı sahih olur. Yani, bir akar vakfolundukda
ol akara tābi olan menkulün dahî ol akar ile beraber vakf olunması sahihdir.
Gerek o menkulün vakfiyeti hakkında örf, âdet carî olsun ve gerek olmasın.
Meselâ: Bir çiftlik vakfolundukda âlât-ı zira'at ve tohum ve hayvanât ve
'avam gibi ol çiftliğin derûnunda bulunup ona tābi olan menkülât, çiftlik ile
beraber vakf olunsa, çiftliğe tebe'an, menkûlât-ı mezkûrenin de vakfı sahih
olur. Çünkü Mecelle'nin 54. maddesinde zikr olunan kaaide-i fıkhiye
mûcebince "bizzat tecviz olunmayan bi't-tebe'a tecviz olunur.".25
"Örf-i has ve âdet ile sabit olan hüküm, özel bir hüküm olur. Bu hüküm, yalnız
o örf ve âdetin carî olduğu yerde, o topluluk arasında geçerli olur. Meselâ: Bir çeşit
menkûlün vakf edilmesi, bir beldede gelenek hâlinde, diğer bir beldede müteârif
olmasa, o menkûlün vakf edilmesi, âdet hâlinde olan memlekette sahih olur,
diğerinde olmaz." Örf nasslardan her hangi bir nassa, yani Kur'an ve Hadîs'e
muhalif olmamalıdır. Menkulün vakf edilmesi buna misâl olabilir. Akidlerde ileri
sürülen şartlar da böyledir.26

İ. A., İstanbul 1982, c. XIII s. 154
" ...Vakfolunan şeyler arasında köle, câriye, hayvan gibi menkuller de vardır. Kıyas olan,
mevkûf gayr-ı menkul olmakdır. Çünkü vakıf bir malı müebbeden habsetmektir. Müebbeden
habs ise gayr-i menkulle mümkündür. Menkul müebbeden habse müsait ve hele para gibi bazı
menkulün ‘aynı istihlâk olunmadıkça intifaı kaabil olmadığından menkul vakf-ı sahih
olmamak lâzım gelirse de, bazı âsâr ve örfe mebni tecviz olunmuştur. Mamulün bih olan kavle
göre, nass vârid olsun-olmasın, bir menkulün vakf edilmesi hakkında örf ve âdet câri ise, o
memlekette, o nev'i menkulün vakfedilmesi sahihtir.Meselâ: Istirbah olunarak fâidesi bir cihet-i
hayra sarfolunmak üzere mekteb, hastahane, misafirhane gibi hayrî mahallerde kullanılmak
üzere eşya, velîme cemiyetlerinde 'ariyet verilmek üzere huliyyât ve fakir çiftçilere ödünç
verilip sonra alınmak ve sonra diğerine verilmek üzere tohumluk buğday ve arpa gibi hububat
ve okunmak ve mütalaa etmek üzere Mushaf-ı Şerif ve kitap vakfı sahihtir” Bkz. A H. Berkî,
İslâm'da Vakıf, Zağanos Paşa ve Zevcesi Nesîbe Hatun Vakfiyesi, VD., sy. IV, Ank.
1958, s. 30. Bir başka kayıt da şöyledir:"Fî zamâninâ derâhim ve denânîrin tescili ne
keyfiyet ile olur? el-Cevâb: Sıhhat-i vakf taht-ı hükümde dâhil olur bir hakk-ı şer'înin menâtı
kılub sıhhatine hükm itdikden sonra saniyen lüzumuna hükm itme ile olur." Ebussuûd,
Fetâvâ-yı Ebussuûd. Kitâbu'l-Evkâf, vrk. 86.
25 Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkaf, İstanbul 1307, s. 19.
26 Selahattin Kıyıcı, İslâm Hukukunda Örf ve Âdet, İstanbul, 1989, s. 26 vd.
23
24
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İslâm memleketlerinde, ilk zamanlarda gayr-i menkul malların vakfedilmesi yaygın bir gelenek iken, İmam Ebû Yûsuf ile İmam Muhammed'in
ictihadları ile sınırlar epeyce genişletilerek köle, câriye, canlı hayvan, elbise,
halı, kilim, kazan gibi menkul değerlerin de vakf edilmesi cihetine
gidilmiştir. Bu uygulamanın hemen arkasından nakit paraların vakf edilip
edilemeyeceği konusu gündeme gelmiş ve bazı İslâm hukukçuları, nakit
paraların vakfedilmesine karşı çıkarken İmam Azam'ın talebelerinden İmam
Züfer, nakit paraların vakf edilebileceği konusunda ictihad ederek konuya
açıklık getirmiştir. Bu ictihaddan sonra, İslâm vakıf sistemi, nakit para,
menkul eşya, canlı hayvan ve gayr-i menkul gibi değerlere dayanarak geniş
bir uygulama alanı bulmuştur.
Osmanlı döneminde, Hanefî fıkhı uygulandığından Hanefî fakihlerinin
para vakıfları hakkındaki görüşleri önemlidir ki, İmam Züfer'e göre nakit
para vakfı mutlak olarak caizdir. İmam Muhammed'e göre, insanların örf ve
âdet hâline getirdiği her çeşit menkûlün vakfı sahihdir. Osmanlı dönemi
fukahasından Ebussuûd Efendi'ye göre, para da menkul kıymet olarak kabul
edilmiştir. Hanefî fukahasının dışındaki İslâm hukukçularının çoğunluğuna
göre de, nakit para ve menkullerin vakfı mutlak olarak caizdir. Çünkü onlar
vakfın sıhhati için "ebedîlik" niteliğini aramamaktadır.
Osmanlı döneminde kurulan nakit para vakıfları genellikle İmam Züfer
kavline dayandırılmıştır. Nakit para vakfı kuran bir müslüman,
Osmanlılarda mahkemenin başkanı olan "Kadı"ya müracaat ettiği zaman,
kadı, İmam Züfer kavline göre vakfın caiz olduğuna, İmam Ebû Yûsuf ve
İmam Muhammed kavline göre sıhhat ve lüzumuna karar vererek tescil
etme cihetine gitmiştir ki, buna dair kayıtlar ekteki vakfiyelerde de
mevcuffur.
Paranın dışındaki diğer menkuller için de hüküm aynıdır. Şöyle ki:
"Çiftçiye vakıf buğdayın karz veya tohumluk olarak verilmesi, hasat
mevsiminde geri alınması ve bunun ebedî olarak diğer yoksullara devam ettirilmesi
kıyas metoduna dayanır. Vakıfnamede buğdayın karz veya tohumluk olarak
verileceği belirtilmiş ise, buna göre amel edilir. Aksi halde, buğday hacim ölçüsüyle
alınıp satılan (mekîlât) menkullerden olduğu için, diğer mislî menkuller gibi işlem
yapılır. Yani bunlar da satılarak, satış bedeli mudârabe veya bidâa yolu ile işletilir ve
elde edilecek kârı vakfın hayır cihetine sarfedilir.27
27

H. Döndüren "İslâm Bankacılığı ve Reform Önerileri" İslâmî Araştırmalar Dergisi,
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"Örf ve âdet bulunan yerlerde menkûlün vakfı sahihdir. Meselâ: Mesâhif-i
şerîfe'nin bir mescide müebbeden vakfı sahihdir... Kezâlik, dînî, ilmî kitabların vakfı
sahihtir. Bu kitabların, vâkıfın tayin ettiği mahalden başka yere nakli caiz değildir...
Vâkıfın şartına riâyet vâcibdir. Kezâlik, müessesât-ı hayriyede kullanılacak mefruşat
ile evânînin, velîme cemiyetlerinde gelinlere emanet verilecek huliyyâtın, yolculara
sütleri ikram edilmek üzere ribatlara tahsis edilmiş olan koyun, keçi, inek gibi
hayvanların, tohumları bulunmayan fakir ekincilere ödünç verilecek hububatın,
cenazelerde kullanılacak tabut, kefenlik siyab, kazma, kürek gibi âlât ve edevatın,
meşru sûretde istirbah olunarak gallesi bir cihete sarf edilmek üzere tahsis edilmiş
nukûdun vakf edilmesi sahihdir".28
İbn Abidîn'in Reddü'l-Muhtar adlı eserinde ise, "Ölçü ve tartı ile satılan
mislî menkuller vakf edildiğinde satılır, parası mudârabe veya bidâa yolu ile verilir...
Vakf edilen gümüş ile altun mudârabe veya bidâa yolu ile verilir ve elde edilecek
ribih vakfedilen cihete sarf edilir."29 demektedir.
Netice itibariyle vakıflarda "ebedîlik" niteliği arandığı için, nakit paranın
vakfedilip edilemeyeceği uzun süre tartışılmış, ancak Şeyhu'l-İslâm
Ebussuud Efendi (v. 982/1574) o günün şartlarını da göz önünde
bulundurmak suretiyle şu fetvayı vererek son noktayı koymuş ve bu fetva ile
para vakıflarının önü açılmıştır. "nakit para vakfında, malın cinsinin
(mislin) devamı, kendisinin (aynın) devamı hükmündedir." 30

II

VAKIF PARALARIN İŞLETİLMESİ/DEĞERLENDİRİLMESİ
Gayr-i menkullerde olduğu gibi para vakıfları yoluyla toplanan
paraların da vakfiyelerindeki şartlara göre işletilmesi şarttır. Para
vakıflarının işletilmesinde karz-ı hasen/faizsiz olarak ödünç verme, bidâ‘a
yani vakıf parayı hayır amacıyla işletip kârı ve sermayeyi vakfa verme, diğer
bir ifadeyle vakıf parayı Allah rızası için, karşılık beklemeden işletip kârın ve
Ank., 1992, c. 6, sy. l, s. 31.
28 Ö. N. Bilmen, Kamûs, İst. 1952, c. V, Mdv 154, s. 195.
29 İbn Abidin, Muhammed b. Ömer el-Aziz, Dürerü'l-Hükkâm Şerh Mecelletü'1-Ahkâm,
c. III, s. 374 ; H. Döndüren, A.g.m., s. 31'den.
30 Nakit para vakıflarının hukukî mahiyeti için bkz. Hamza Keleş, A.g.m., s. 3 vd.
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anaparanın tamamını vakfa verme, mudareba31 yani emek-sermaye
ortaklığıyla işletme, müşâreke32 yani sermaye ortaklığı, murabaha33 yani
vakıf para ile peşin mal alıp vadeli satarak vade farkı yoluyla kâr elde etme34,
diğer bir ifadeyle malı peşin fiyatla satın alıp yıllık belli kârla alıcıya
devretme veya mu'âmele-i şer’iyye/ bey'ul-'îyne yani bir malı veresiye alıp,
teslim-tesellümden sonra, alıcıdan peşin fiyatla ve daha az bir bedelle satın
alarak aradaki fiyat farkıyla kâr elde etme, istiğlâl yani paraya ihtiyacı
olanların menkul veya gayr-i menkûlünü vakfa satıp parasını aldıktan sonra,
bu mülkü belli bir zaman için kiralayıp kullanmaya devam edip vakfa olan
borcunu ödedikten sonra mülkü geri alma, yahut vakfedilen paralarla vâkıf
şartı gereği vakıf adına gayr-i menkûl satın alanarak kiraya verilmesi ve elde
edilen kira gelirlerinin vakfın gayesine göre harcanması gibi usullerden
birisiyle veya birkaçı ile işletildiği görülür.35
"Mudâraba"; darb kökünden türemiş bir kelimedir. Yeryüzünde dolaşmak, yola
çıkmak veya yol tepmek gibi mânâlara gelir. Araplar; ticaret için sefere çıkmaya,
"Darbu'n fi't-ticare" demişlerdir. İslâmî ıstılahta, "Bir taraftan sermaye, diğer taraftan
emek olmak üzere, kâr hususunda yapılan anlaşmaya mudaraba denir". Mecelle'de,
"Mudâraba, bir taraftan sermaye ve diğer taraftan sa'y ve amel olmak üzere bir nevi
şirkettir. Sermaye sahibine Rabbü'l-mal ve āmile (emek sahibine) mudarib denilir."
hükmü yer almıştır. Mudâraba ortaklığı hakkında tafsilat için bkz. es-Serahsî, elMebsût, XXII, 19, 98; el-Kâsânî, Bedâyi‘u’s-Senâyi', VI, 87, 98; İbn Rüşt, Bidâyetü’lMüctehid, II, 204. Ayrıca http://kitap.mollacami.com/emanet-ve-ehliyet/rizk-vekazanc/mudarabanin
mahiyeti.html;
http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/faizsizekonomi.html
32 Muşâraka (inan) ortaklığı: İki ve daha çok kişinin ticaret yapmak, elde edecekleri
kârı paylaşmak üzere ortaklık kurmasıdır. Tasarrufların doğrudan yatırımlara ve
ekonomik faaliyetlere sevki, sanayi, ticaret ve tarım kesiminde sermaye birikimi
oluşturulması, muşâraka yoluyla mümkündür. Burada her ortak şirkete belli miktar
sermaye veya hem sermaye, hem de emeği ile ortak olur. Net kârın paylaşılması
serbest sözleşme ile olur. Zarara katlanma ise sermaye oranlarına göredir.(es-Serahsî,
a.g.e., 151; el-Kâsânî, a.g.e., VI, 57-62; Ibn Kudame, el-Muğnî, V, 27). Ayrıca
http://fikih.ihya.org/islam-fikhi/faizsiz-ekonomi.html
33 Murâbaha teriminin mânâsı "malı peşin veya taksitle alıp vâde farkı koyarak
veresiye satmaktır.” www.hayrettinkaraman.net/yazi/hayat/0300.htm
34 Kanûnî döneminde vakıf paranın "Murâbaha" yoluyla işletildiği ve elde edilen
kârın (rıbh) İstanbul kasaplarına sermaye olarak kullandırıldığına dair vesikalar
mevcuttur. Bkz. Altınay, A. Refik, 16. Asır İstanbul Hayatı, İstanbul 1935, s. 87.
31

35

Para vakıflarının işletilmesi hakkında geniş bilgi için bkz. İ. Kurt, Para Vakıfları –
Nazariyat ve Tatbikat– s.152-154, 170 vd.
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Böyle bir kredi kullanımı sonucunda elde edilecek gelir, vakfın hayır
cihetine harcanır. Ticarî bir mu'âmelede ribih, kâr anlamına gelir ve
anaparanın üstündeki fazlalık olarak ortaya çıkar. Mu'âmelede ribihten hiç
söz edilmemesi, anaparayı karz-ı hasene/karşılıksız verilen borca çevirir.
Anapara ve kârın tümünü vakfa verme taahhüdü ise bidâ'a adını alır.36

Vakıf Paraların Rehin Karşılığı Verilmesi
"Rehn-i kavî, kefîl-i melî yahut ikisinden biri ile istirbah ve istiğlal
olunması" hemen hemen bütün para vakfiyelerinde belirtilmiştir. Buna dair
misâller ekte verilen vakfiyelerde de mevcuttur. Meselâ, bir vakfiyede bu
husus şöyle belirtilmiştir: "... kırk aded tam yüzlük mecidîmi hasbeten li'l-lâhi'sSamed ve taleben li merdâti rabbihi'l-Ahad vakf-ı sahîh-i şer'î muhalled ve habs-i
sarîh-i mer'î müebbed ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve ta'yin eyledi ki, meblağ-ı
mezkûr bâ rehn-i kavî ve kefîl-i melî Bâb-ı Fetva'da Emvâl-i Eytan Sandığı'na vaz'ı
suretiyle istirbah olıınub hâsıl olan nemasından..." Ayrıca fetva kitablarında
rehin, kefil ve tazmin veya zamânla ilgili birçok fetva bulunmaktadır. 37

H. Döndüren, "İslâm Bankacılığı ve Reform Önerileri" İslâmî Araştırmalar Dergisi, c.
6, sy. l, s. 17). Ayrıca bkz. “…Finansman Kaynakları”, Yeni Ümit, 2009 / 84.
37 Bunlardan bazıları şöyledir: "Bir mütevelli, rehn-i kavî ile ikraz edilmesi meşrut bir vakıf
parayı rehinsiz olarak veya kıymeti noksan bir rehin ile ikraz edip de bilahare bu borcun tahsili
mümkün olmasa mütevelli noksanı zâmin olur."; “Bir mütevelli vakıf paraları kendi umuruna
sarf ile istihlâk ettikten sonra azl edilse bu paraları zâmin olur. Fakat, aradan geçen müddet
için kendisine bir ribih tazmin ettirilmez. Çünkü, bu ribhi iltizam etmiş değildir."; "Bir
mütevellinin mesâğ-ı şer’î bulunmaksızın, vâkıfın şartına muhalefet edip de bu yüzden vakfa
zarar vermesi, hakkında zamânı müstelzimdir. Meselâ: Rehin veya kefil ile istirbâhı meşrut
olan vakıf paraları mütevellisi rehinsiz ve kefilsiz olarak bir kimseye ikraz edip de bu paraların
tahsili kaabil olmasa bunları mütevelli zâmin olur. Kezâlik, rehn-i kavî ve kefîl-i melî yani
borca ma'a ziyâde kâfi bir rehin ile veya servet sahibi bir kefil ile istirbâhı meşrut vakıf
paraları mütevellisi, kıymeti borç miktarından dûn bir rehin mukabilinde veya gayr-i melî bir
kefil ile ikraz edip de bilahare rehnin kıymeti borca kifayet etmese veya kefilden borcu tahsil
kaabil olmasa mütevelli, borcun tahsil edilmeyen miktarını zâmin olur. Fakat, rehn-i kavî
bilahare murûr-ı zaman ile kıymetine noksan arız olsa veya kefil, servet sahibi iken
muahharan (sonradan) fakir düşse mütevelliye zamân lâzım gelmez”; "Rehin ya kefil ile
istirbâhı meşruta olan nukûd-ı mevkûfenin mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar
akçeyi hılâf-ı şart-ı vâkıf, rehin ya kefilsiz Amr'a mu'âmele ile virdikden sonra Amr müflisen
fevt olup meblâğ-ı mezbûr zayi' olsa Zeyd'e zamân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur." Bkz.
Şeyhü’l-İslâm Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 267.
36
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Bey' bi'l-Vefâ="Rehin" Muamelesi:
Faizsiz kredi temini için başvurulan "bey' bi'1-vefa" işlemi fıkıhtaki
"rehin" muamelesidir ve onbeşinci asırdan itibaren kullanılarak örf hâline
gelmiştir ki bu sözleşmeye göre, alıcı akit süresince mala mâlik olamaz ve
satıcı, süre dolmadan her an borcunun tamamını ödeyerek malı geri
isteyebilir. Bir de böyle ipotekli bir malı, ne satıcı ne de alıcı diğerinin izni
olmadan başkasına satamaz. Vakıf paraları da mütevelli tarafından
rehin/rehinler alınarak işletmeye verilmiştir.
Rehin konusuna ışık tutan bir fetva şöyledir: "Zamanımızda halkın faizden
korunmak için yaygın olarak kullandıkları ve adına bey' bi'1-vefa dedikleri muamele,
gerçekte rehinden başka bir şey değildir. Çünkü bu işlemde, alıcı mala mâlik olamaz
ve mal sahibinin izni olmadan da ondan yararlanamaz. Maldan izinsiz yararlanır ve
malı telef ederse tazmin etmesi gerekir. Eğer ipotekli mal telef olursa borç düşer.
Buradaki rehinden maksat, alacağı teminat altına almaktır." 38

Vakıf Paralardan Borç Verilmesi=İdane:
Kâr şartı ister koşulsun, ister koşulmasın vakıf paralarının borç verilme
işlemine "İdâne" tâbir edilmektedir.
Gerek "idâne" ve gerekse "mu'âmele" işlemleri mütevelliler tarafından
gerçekleştirilmekte ve yapılan işlemlerin tescili ise Şer'î Mahkemelerce
gerçekleştirilerek "sicil"39 adı verilen defterlere kaydedilip zabıt ve kayıt
Fetâvâ-yı Ali Efendi, İst. 1311 H. I, 300, Madde, 398
Sicil, sözlükte okumak, kaydetmek ve karar vermek anlamına gelir. Istılahta
Şer’iyye Sicili şu mânâyı ifade eder: İnsanlarla ilgili bütün hukukî olayları, kadıların
verdikleri karar suretlerini, hüccetleri ve yargıyı ilgilendiren çeşitli yazılı kâğıtları
ihtiva eden defterlerdir. Şer’î mahkemelerde tutulan defterlere genellikle “Sicillat-ı
Şer’iyye”, “Defatir-i Şer’iyye”, “Kadı Sicilleri” ve “Sicillat-ı Mahkeme” olarak
anılmakta, en yaygın olarak da “Şer’iyye Sicilleri” tabiri kullanılmaktadır.
www.hikmetyurdu.com/sayilar/sayi3/19. Bilindiği gibi kadı ve mevâlî (büyük
kadı)ların bulundukları şehir ve kazalarda “Şer’iyye Mahkemeleri” vardı. İstanbul’da
da İstanbul Kadılığı yanında ayrıca Adalar, Eyüp, Bakırköy, Beşiktaş, Beykoz, Kartal
ve Üsküdar gibi kazalarda olduğu gibi, Mahmut Paşa, Davut Paşa, Galata,
Kasımpaşa, Ahi Çelebi, Balat, Yeniköy, Hasköy ve Tophane gibi ihtiyaç duyulan
semtlerde dâvâlara bakan İstanbul’da 27 Şer’î Mahkeme mevcuttu
38
39
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altına alınmakta idi. Yalnız "idâne" muamelelerinin kaydı için müstakil
defterlerin
tutulduğu,
arşiv
belgeleri
arasındaki
defterlerden
40
anlaşılmaktadır.
İstanbul Şer'î Siciller Arşivi, Kısmet-i Askeriye
Vahîd Efendi Vakf-ı Nukûdu'ndan alınan borçla ilgili idâne hüccetinin transkıribe
edilmiş metni şöyledir: "Beyoğlu mutasarrıflığı dâhilinde, Kasım Paşa civarında,
Yeldeğirmeni Mahallesi'nde, Akbaba Yokuşu'nda vâki' bir numrolu hanede sakin Bahriyye
kâtiblerinden Mustafa Nail Efendi ibn İsmail Beğ, zât-ı zeyl-i vesikada muharrerü'l-esâmî-yi
müslimîn tarifleriyle mu'arrefe Valide Fatma Dilber Hanım ibneti Abdullah, Meclis-i Şer'-i
Şerîf-i Enver'de, ashab-ı hayratdan Vahîd Efendi Vakf-ı Nukûdu'ndan bi'l-meşrûta mütevelli
hâlen Emînü'l-Fetvâ semâhatlû Ali Rızâ Efendi hazretleri tarafından vekil-i müseccel-i şer‘î
câbî-yi vakf Azam Efendi ibn Hasan mahdarında ikrâr-ı tam idüb vekîl-i muma ileyh Azam
Efendi müvekkili mütevelli müşârun ileyh efendi hazretlerinin mütevelli olduğu vakf-ı
mezkûrun nukûdundan yedibin gııruş bi'l-vekâle bana idâne ve teslim eylediğinde ben dahî
yedinden istidâne ve kabz ve umuruma sarfla istihlâk itmemle meblâğ-ı merkum ile semeni
işbu târîh-i vesikadan itibaren üç sene tamâmına değin müeccel mev'ûdîne vakf-ı mezkûrun
mevhûb malından vekîl-i muma ileh A'zam Efendi yedinden iştira ve kabz eylediğim bir cild
Ali Efendi Fetvası semeninden dahî ikibinbeşyüzyirmi guruş ki ciheteyn-i mezkûreteyne
ceman dokuzbinbeşyüzyirmi guruş zimmetimde vakf-ı mezkûr içün mütevelli müvekkil
müşârun ileyh efendi hazretlerine sahîhan deynim ohıb mukabilinde oniki hisse itibariyle bâ
sened-i hakanı mutasarrıf olduğumuz bir bâb vakıfJıânenin onbir hisse-i şayiamızı vakf-ı
mezkûr içün mütevelli müvekkil müşârun ileyh efendi hazretlerine ferden ferda ve tefvîz
eylediğimde vekîl-i muma ileh A'zam Efendi dahî vech-i muharrer bi'l-vekâle tefvîz ve
tefevvüz ve kabul itmekle eğerçi deynimiz olan meblâğ-ı mecmu'-ı mezkûru ecel-i mezkûr
hitâmında eda idemediğimiz müddetde hâne-i mezkûrde olan hisse-i mutlaka-i malûme-yi
mezkûreyi bi'l-müzâyede âhara ferağa ve bedelini ahz ve kabza ve makbuzundan deyn-i
meblâğ-ı mecmu-ı mezkûr ile sene seneden zâid îcâb idecek bilâ devrmümâyı ve icraya ait
rüsumu tahsile ve sâireyi edaya ve fazla kalûr ise bize def ve teslime, küllemâ 'azzelteke ente
vekîlî mefhûmu üzere 'azil ve in'izâlden masûne ve hîn-i akd-i ferağ bi’l-vefada meşruta
vekâlet-i devriyye-i sahîha-i şer'iyye ile tarafımızdan vekîl-i mumâ ileyh A'zam Efendi'yi
vicahen ve gâib 'ani'l-meclis diğer câbî Râşid Efendi ibn Yusuf’dan kabulüne mevkûfen her
birini münferiden ve müctemian icraya vekâlet itmek üzere vekil nasb ve tayin eylediğimizde
ol dahî ber vech-i muharrer vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzimesini edaya taahhüd ve
iltizâm eyledi, didikde gıbbe't-tasdîk emriyle Kasım Paşa'da Uzun Yolda Hacı Sabân
Mahallesi'nde, Abacı Efendi Sokağı'uda, sekiz numrolu hanede sakin, Bahriyye Kol
Azalağı'ndan mütekaid İsmail Hakkı Efendi ibn Ali ve civâr-ı mezkûrde Yeldeğirmeni
Mahallesi'nde, Yeniçeşme Sokak'ta, yirmidört numrolu hanede sakin Bahriyye Nezâreti
Mu'âmelât-ı Zâtiye'de Şube Hulefâsı'ndan Mehmed Celâleddin Efendi ibn Nazif’den her biri
Meclis-i Şer'-i Şerîf-i Enver'de vekîl-i mûmâ ileyh A'zam Efendi mahdarında mııkirrân-ı
medyûnân mûmâ ileyhâ haziran oldukları halde ikrâr-ı tânı ve takrîr-i kelâm idüb mııkirrân-ı
medyûnân-ı haziran mûmâ ileyhâ Mustafa Nail Efendi ve Fâtıma ve Dilber hanım
40
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Mahkemesi'ndeki 2088 numaralı sicil buna bir misâldir. İdâne yolu ile borç
vermenin hukukî yönü hukukçular tarafından incelenmiş olup burada temas
edilmeden geçilmiştir.

Vakıf Paralardan İlzâm-ı Ribihle Borç Verme
Vakıf paralardan borç verme ve ilzâm-ı ribihle ilgili de birçok fetva
mevcuttur. Burada misâl olmak üzere bir fetva metni verilmiştir. Bu fetvaya
göre, nukûd vakfından borç verildikten sonra artık ilzâm-ı ribih yapılamaz.
Ancak, borç müddeti bittikten sonra yeniden borç verilirken ilzâm-ı ribih
şart koşulabilir. Buna dâir fetva metni şöyledir: "Mes’ele: Zeyd, Amr'a şu kadar
akçe virdikden sonra Amr'ın üzerine ilzâm-ı ribih iradesiyle Amr'ın bir çukasını
alub yine Amr'a bir sene tamamına dek şu kadar akçeye bey' ve teslim eylese, Zeyd,
sene tamamında Amr'dan ol mikdar akçeyi almağa kādir olur mu? el-Cevâb: Olmaz.
".41
İslâm hukukuna göre vakıf nakitler şartlarına göre iki nevidir:
a) Muhtaç olanlara faizsiz olarak ödünç verilmesi şartiyle vakfedilmiş
olan nukûd.
b) Kârı bir hayra sarf edilmesi şartı ile bir ribih karşılığı ödünç verilmesi
meşrut bulunan nukûd.
İslâm'da faiz haram olduğu için Ebû Yusuf'a göre araya bir mu'âmele
sokulmak şartı ile mezkûr ikraz caiz görülmüştür.42

zimmetlerinde vakf-ı mezkûr içün mütevellî-yi müvekkil-i müşârun ileh efendi hazretleri
deynleri olan meblâğ-ı mecmu-ı mezkûr dokuzbinbeşyüzyirmi guruşun edasına tarafeynden
bi'l-emr ve'l-kabûl kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer'iyye ile her birimiz meta'âkiben kefil ve
zâmin olduğumuzdan ma'adâ min ciheti'l-kefâleti'l-mezkûre deyn-i meblâğ-ı mecmu‘-ı
mezkûr den her birimiz aharın zimmetinde lâzım gelen meblâğa dahî kezâlik tarafeynden bi'lemr ve'l-kabûl başka başka kefil ve zâminiz didiklerinde gıbbe't-tasdîki'ş-şer'î mâ vaka' bi'ttaleb ketb olundu. Fi'l-yevmi's-sâlis min şehr Zi'l-ka'detü'ş-şerîfe sene hams ve selâsîn ve
selâsemie ve elf " Bkz. İstanbul Müftülüğü Şer'î Siciller Arşivi, Kısmet-i Askeriye
Mahkemesi,, 2088. sicil, vrk:, 9 b.
41 Aynı eser, vrk: 255 b.
42 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1974, s. 219 vd.
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Kredi ve Finans Kaynağına İhtiyaç
Büyüyen İslâm toplumunda ekonominin özünü teşkil eden para
gücünün kullanılmasında, esnaf ve tüccarın kredi ihtiyacının
karşılanmasında, finans kaynak ve kuruluşlarına olan ihtiyaç açıktır… Para
vakıfları Osmanlı ekonomisinde İstanbul başta olmak üzere Osmanlı
Devleti’nin çeşitli yerleşim merkezlerinde, gerek yoksul kesim ve gerekse
esnaf ve tüccar sınıfı, hatta çeşitli kamu kuruluşları için önemli bir finans
kaynağı olmuştur.43

Vakıf Paraların Mu'âmele-i Şer’iyye Usûlüyle İşletilmesi:
Vakıfnamelerde kullanılan "mu'âmele-i şer’iyye", "murâbaha-i mer'iyye", "ribih", "ilzâm-ı ribih", "istirbah" gibi hukuk ıstılahları incelendiğinde,
bunlarda vakıf paranın ribih (kâr) getirecek bir usulle işletilmek istendiği
anlaşılır.
Mu'âmele-i şer’iyye terimi Osmanlıların belli bir döneminde, 'îyne
satışının meşru şekli için de kullanılmıştır. Bey'ul-'îyne, bir malın veresiye
olarak satılıp, alıcıya teslim edildikten sonra, yine alıcıdan peşin, ama daha
az bir bedelle satın alınmasıdır. Vakıf paraların işletilmesinde, İslâm
hukukunda bey'u'l-'îyne diye bilinen bu satım akdi esas alınmıştır.44
Mu'âmele-i şer’iyye yoluyla paraların işletilmesi konusu bir hayli
tartışmalıdır.45 Ömer Nasûhî Bilmen'in, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılahat-ı
Fıkhiyye Kamusu'nda mu'âmele-i şer’iyye ve ilzam-ı ribih ile ilgili geniş
bilgiler verilmiş, konu misalleriyle açıklanmıştır. 46 Burada kısaca mezhep
imamlarının görüşlerine yer verilerek geçilecektir.

Mezhep İmamlarının Mu'âmele-i Şer’iyye Konusundaki Görüşleri
Mu'âmele kelimesi Hz. Peygamber devrinde "müsâkât (bağ ve
bahçedeki ağaçlar üzerinde yapılan ziraat ortaklığı) "daha sonraki asırlarda
ise mudâraba anlamında kullanılmıştır. el-Kâsânî'ye göre,"Bu kelime,

Hamdi Döndüren, Para Vakıfları, Altıonuk Dergisi, Eylül-1990, s. 29.
Tafsilât için bkz. İbn Abidin, Dürerü'l-Hükkâm Şerh Mecelletü'l-Ahkâm, c. V, s. 273.
45
Tartışmalar ve farklı görüşler için bkz. Hamza Keleş, adı geçen makale, s. 3 vd.
43
44

46

Bilmen, Kamus, c. V, s. 47 vd. Md. 599, 601, 607, 789.
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mudârabeyi kapsadığı gibi alım-satım anlamına da gelir. Akidlerde itibar
lâfza değil, mânâyadır; "şu sermayeyi al, çalıştır, kârı aramızda paylaşırız." 47
gibi sözlerle mudârabe akdi teşekkül etmiş olur.
"Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhebleri menkul vakfını caiz görürler. Nakit
para vakfına da temelde karşı değildirler. Bunlara göre, menkul veya nakit
para vakfında devamlılığın/te’bîdin sağlanması için istibdâl (menkul ve
nakit parayı devamlı gelir getirecek bir akara mübadele etme) yoluna gidilir.
Ancak, Mâlikîler vakıfnamede devamlılık şart koşulduysa istibdâli gerekli
görürler...
İslâm hukukçularının, toplum yararı için, Hanefî imamlarından veya
diğer mezheblerden birinin görüşünü tercih etmiş olmaları mümkündür:
Daire-i Meşihat-i İslâmiye'den sâdır olan 12 Cemaziye'l-âhire 1334/ 2 Nisan
1332 tarihli mazbatada Fetva Emini Ali Haydar ve 5 imzalı yazıda
"...Mezheb-i Hanefi'de musarrah olduğu üzere emîru’l-mü’minîn ve halîfe-i
müslimîn hazretleri mesâil-i ictihâdiyeden bir mes'ele hakkında diğer mezbep
imamlarından birinin mezhebine göre hükmetmelerini kuzât-ı şer’-i şerife emir
ü ferman buyurdukları takdirde i t a a t vâcib ve hilâf-ı emr-i hümâyûn hükümleri
bâtıl olur..." denilmiş ve "Bazı konularda İmam Züfer'in görüşü fetvaya esas
alınmıştır". Hanefî Mezhebi'nde de mu'âmele-i şer’iyye faiz sayılmayarak
caiz görülmüş, bu sebebten dolayı Osmanlıların uygulamalarında fetva ve
mahkeme kararları bu yolla verilegelmiştir.48

Mu'âmele-i Şer’iyye İle İlgili Fetvalar
Uygulamalara ışık tutan hatta yön veren fetva kitaplarında mu'âmele-i
şer’iyye ile ilgili pek çok fetva metni mevcuttur. Bunların tamamının tesbiti
ayrı bir çalışmayı gerektirmektedir. Ancak, konuya açıklık getiren
fetvalardan birkaçı şöyledir: "Nukûd vakfının mütevellisi "Onu oniki hesabı
üzere ilzâm-ı ribih idüb" hem aslı hem de ribhi aldıktan sonra azledilse "Onu
onbirbuçukdan ziyâdesi meşrut olmamağla ziyâdesini alıyorum" diyemez;" Mesfele:
Zeyd, mütevellisi olduğu vakf-ı nukûdu zimem idüb ba’dehu meta'-ı vakıfda erbâb-ı
zimem (...) onu oniki hesabı üzere ilzâm-ı ribih idüb ba’dehu aslı ve ribh-i
mezbûrlerden alub ma'zul olsa, Zeyd onu onbirbuçukdan ziyâdesi meşrut

47
48

Alaüddin Ebû Bekr b. Mes'ûd el-Kâsânî, el-Muğnî, c. VI, s. 69 vd.
Bkz. Ali Haydar, Dürerü'l-Hükkâm Şerh Mecelletü'l-Ahkâm, c. 1, s. 244, dipnot.

18

olmamağla ziyâdesini alıyorum dimeğe kādir olur mu? el-Cevâb: Olmaz.".49
Mu'âmele-i şer'iyyenin yapılışına ait bir fetva şöyledir : Mes’ele: Onu
onbirbuçuk hesabı üzere muâmele ile Zeyd mütevelliden altıyüz guruş istikraz iden
Amr, bir meta‘in Zeyd'e altıyüz guruşa bey' ve teslim ve kabz-ı semen itdikden
sonra, Zeyd'den altıyüz doksan guruşa, bir sene tamamına dek müeccelen iştira ve
kabz idüb vakfa, sene tamamına dek altıyüz doksan guruş medyun olsa, mu'âmele-i
şer’iyye olmuş olur mu? el-Cevâb: Olur. "50
Ribih ilzamı ile ilgili fetva ise şöyledir: "Mes’ele: Zeyd Amr'a muamele ile
on altun virir oldukda bir çukasını onbirbuçuk altuna bir sene tamamına dek
nes'eten bey' ve teslim, Amr dahî ol çukayı on altuna bey' ve teslîm itdikden sonra
semeni olan on altunu Zeyd Bekr'e virüb Bekir dahî Amr'a virse Amr'ın üzerine
ilzâm-ı ribih itmiş olub sene tamâmında onbirbuçuk altunu almağa kādir olur mu?
el-Cevâb: Olur."51
Mu'âmele-i şer'iyye ile ilzam edilen ribih, sene sonunda hem asl-ı mal
hem de ribih mütevelli tarafından alınır. İlzâm-ı ribih şart koşulmamışsa
yalnız asl-ı mal alınır:
"Mes’ele: Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-i mevkûfeden Amr'a virdiği akçe
için Amr'ın üzerine muâmele-i şer'iyye ile bir sene tamamına dek şu kadar akçe
ribih ilzam eylese Zeyd sene tamamında asıl ve ribhi Amr'dan almağa kādir olur
mu? el-Cevâb: Olur.
Mes'ele: Zeyd, vasisi olduğu sagîrin malından Amr'a virdiği akçe için Amr'ın
üzerine bir sene tamamına dek muâmele-i şer'iyye ile şu kadar akçe ilzam eylese
Zeyd sene tamamında asl-ı malı ve ribhi Zeyd'den almağa olur mu? el-Cevâb:
Olur.”52

Vakıf Şartlarına Riayet
İslâm hukukuna göre, yetim malı, âmme malları ve vakıf malı alımsatım, çalıştırma ve kira akdi konusunda aynı hükümlere tābi tutulmuştur.
Her üç malda da gerçek mâlikler ortada olmadığı için koruyucu ve
düzenleyici bazı prensiplerin konulmasına ihtiyaç duyulmuş ve bu malların
Şeyhü'l-İslâm Atânî Rûmî Muhammed; Atâullah Fetvası, vrk: 222 b.
Aynı eser, vrk: 256 b.
51 Aynı eser,vrk: 258 a.
52 Şeyhü'l-lslâm Atânî Rûmî Muhammed; A.g.e., vrk: 257 a.
49
50
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satımı veya kiraya verilmesi ancak toplumun aldanma saymadığı fazlalıkla
olabileceği kabul edilmiştir. Aksi halde fahiş gabin ölçüsüne varan fazlalık,
satış veya kira akdini bâtıl kılar. Alıcı veya kiracıya eksikliği tamamlaması,
aksi halde akdin feshedileceği bildirilir. Bu prensip gereği, vakıf parayı
çalıştıracak olan kimselerin de ticaret sırasında meşru mu'âmeleler yapması
ve piyasa rayiçleri dışına çıkmaması öngörülmüştür. Bunun bir sonucu
olarak vakıfnamelerde kayıtlayıcı bazı
prensiplerin getirildiğini
görmekteyiz. Yani, bir vakıf menkul ve gayr-i menkulünün nasıl ve hangi
şartlarla işletileceği vakfiyelerde açıkça belirtilmiştir.
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız vakfın tarifi, vakfın kısımları,
vakfiyelerde bulunan esaslar, vakfı yapan kişilerde aranan hususlar, bir
vakfın sahih olması için gereken şartlar, vakfedilecek menkul veya gayr-i
menkulde bulunması gereken hususlar, vakfedilen paraların nasıl ve hangi
yollarla işletildiği, değerlendirildiği mes’eleleri gibi bilgilerden sonra şimdi
Davut Paşa Mahkemesi’nde yer alan vakfiye kayıtlarından hareketle bazı
değerlendirmelere yer verilecektir.

III

DAVUT PAŞA MAHKEMESİ’NDE KAYITLI
VAKFİYELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Davut Paşa Mahkemesi’nde Kayıtlı Vakfiyelerin Bize Sunduğu Bilgiler
aşağıda birkaç başlık altında sunulmuştur:

Nukûd-ı Mevkûfe İle İlgili Kayıtlar
Sultan II. Abdülhamid’in emriyle 1892 yılında yaptırılan ve bugün İstanbul
Müftülüğü bünyesinde yer alan Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde, 888-1343 yılları arasını
ihtiva eden toplam 27 mahkemeye ait 9.872 adet sicil mevcuttur. 53 Bu
53

İstanbul Müftülüğü Şer’iye Sicilleri’ne ait mahkemeler ve sicil sayıları şöyledir:
1. İstanbul Mahkemesi, 334 sicil;
2. İstanbul Bab Mahkemesi, 544 sicil;
3. Kasımpaşa Mahkemesi, 179 sicil;
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mahkemelerden sekizinci sırada yer alan Davut Paşa Mahkemesi’nde ise toplam
192 adet "Sicil Defteri" bulunmaktadır ve bu siciller arasında yer alan 95, 129,
145, 150, 163, 169, 171, 172 ve 175 numaralı siciller arasında toplam 263
menkûl ve gayr-i menkûl vakfı kaydı tesbit edilmiş olup, "Sıra no, sicil no.,
varak/sayfa no., vakfı yapan şahısların adı, mevkûfâtın cinsi ve yeri, vakfın
tescil edildiği hicrî tarih, vakfolunduğu yer (cihet) yani hangi maksatlarla
vakfedildiği gibi bilgiler sicil sırasına göre çıkarılarak ekte verilmiştir .
Bu listenin tedkikinden de anlaşılacağı üzere Davut Paşa Mahkemesi'ne
ait 95, 129, 145, 150, 169, 171 ve 175. siciller arasında 206 adet para vakfı
kaydı mevcut olup 95, 129 ve 145. sicillerin tamamı para vakfiyelerinin
kaydına mahsusdur ki böyle bir tahsis diğer hiç bir mahkeme kaydında
yoktur.
Davut Paşa Mahkemesi'ndeki ilk para vakfı kaydı 6 Cemâziye'l-evvel
1173 h./1759 m. 'de başlayıp 20 M.(Muharrem) 1329 h. / 1911 m.'de son
4. Evkâf-ı Hümâyun Müfettişliği Mahkemesi,801 sicil;
5. Kısmet-i Askeriye Mahkemesi,2142 sicil;
6. Üsküdar Mahkemesi, 811 sicil;
7. Ahi Çelebi Mahkemesi, 661 sicil;
8. Davutpaşa Mahkemesi, 192 sicil;
9. Bakırköy Mahkemesi, 16 sicil;
10. Kartal Mahkemesi, 40 sicil;
11. Adalar Mahkemesi, 8 sicil;
12. Beykoz Mahkemesi, 3 sicil;
13. Bilâd-ı Metrûke Mahkemesi, 36 sicil;
14. Galata Mahkemesi, 1040 sicil;
15. Havâss-ı Refî‘a Mahkemesi, 629 sicil;
16. Mülga Beledî Kassamlığı Mahkemesi, 155 sicil;
17. Balat Mahkemesi, 155 sicil;
18. Yeniköy Mahkemesi, 174 sicil;
19. Hasköy Mahkemesi, 40 sicil;
20. Rumeli Kazaskerliği ve Rumeli Sadareti Mahkemesi, 644 sicil;
21. Mahfel-i Şer‘iyyât Mahkemesi, 108 sicil;
22. Anadolu Sadâreti Mahkemesi, 177 sicil;
23. Beşiktaş Mahkemesi, 231 sicil;
24. Tophane Mahkemesi, 275 sicil;
25. Mahmut Paşa Mahkemesi, 246 sicil;
26. Evkaf Muhasebeciliği Mahkemesi, 129 sicil;
27. Beytü’l-mal Kassamlığı Mahkemesi, 105 sicil.
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bulmaktadır. Ancak, ilk tutulan 95. sicilin 8 a ve 32 a varaklarına 19 Ş(Şa'ban)
1147/ 1734 m. yılına ait iki vakfiye sonradan tescil edilmiştir. Dolayısiyle sicil
kayıtları tam bir tarih sırasını takip etmemekle beraber genelde bir tarih
sırası mevcuttur. Bu gelişmeleri, sicillerdeki kayıtlardan takip etmek
mümkündür.

Vakfiye Kayıtlarının Teselsülü
a) 95 numaralı sicil 6 Ca.(Cemâziye'l-ahir) 1193 h./ 1779 m. -12 C.(
Cemâziye'l-evvel) 1251 h./ 1835 m. yılları arasındaki kayıtları ihtiva etmekte;
b) 129 numaralı sicil kaydı 21 R.(Rebî‘u’l-evvel) 1253 h./ 1837 m.
tarihinde başlayıp 24 R. .(Rebî‘u’l-evvel) 1282 h. / 1865 m. tarihinde sona
ermekte;
c) 145 numaralı sicil kayıtları ise 25 M.(Muharrem) 1283 h./ 1866 m. ile
17 L.(Şevval)1306 h./ 1888 m. tarihleri arasını teşkil etmektedir.
Şu halde Davut Paşa Mahkemesi'nde, nukûd vakfiyeleri ile ilgili
kayıtlarda bir defterin bitimi ile yeni defterin tutulduğu, kayıtların teselsül
ettirildiği ve böylece nukûd-ı mevkûfe ile ilgili vakfiyelerin kaydına mahsus
üç defterin teşekkül ettiği görülmektedir.
Bu müstakil sicillerin dışında ve yine aynı mahkeme sicilleri arasında
nukûd-ı mevkûfe ile ilgili beş vakfiye daha bulunmaktadır: 150. sicilde bir;
169. sicilde bir; 171. sicilde iki ve 175. sicilin 58 a varağında, 40 adet yüzlük
mecidî vakfeden Mehmed Emin b. Mehmed'in 20 M.(Muharrem) 1329 tarihli
en son kaydedilen bir vakfiyesi mevcuttur. Davut Paşa Mahkemesi'nde bu
zikredilen sicillerin dışında kalan aynı mahkemedeki diğer siciller arasında
para vakfı kaydı mevcut değildir.

Vakfiye Kayıtlarının Süresi
Para vakfı kayıtları ile ilgili 95, 129 ve 145 numaralı üç müstakil sicil
defteri, tanzim edilmeye başlandığı yıl itibariyle değerlendirildiğinde 55
yıllık bir gelişmeyi göstermektedir ki bu yarım asırlık zaman dilimi
demektir.
19 Ş(Şa'ban) 1147/1734 tarihli nukûd-ı mevkûfe ile ilgili vakfiye tarihi
esas alındığında 1147-1329 yılları arasındaki süre 182 yıla ulaşmaktadır.
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Tescil Edildikleri Yıllar İtibariyle Vakfiyeler
Üzerinde çalışılan 95, 129, 145, 150, 169, 171 ve 175 nci sicillerdeki
nukûdla ilgili vakfiyelerin tescil edildikleri yıllar itibariyle tablosu şöyledir:
1147, 1147,
1157,
1173,
1177,
1180,
1185,
1193,
1194,
1198, 1198,
1200, 1200,
1200,
1203,1203,
1207, 1207,
1210, 1210,
1210,
1211,
1212, 1212,
1213,
1214,
1215, 1215,
1215, 1215,
1216, 1216,
1216, 1216,
1216,
1217, 1217,
1217, 1217,
1217, 1217,
1217,
1218,
1220, 1220,
1221, 1221,
1221,
1223,
1225,

1226,
1227,
1230, 1230,
1320,
1231, 1231,
1231, 1231,
1232,
1235, 1235,
1235, 1235,
1236,
1237,
1238,
1239, 1239,
1239, 1239,
1241,
1244,
1245, 1245,
1245,
1246, 1246,
1246,
1247, 1247,
1248, 1248,
1249, 1249,
1250, 1251,
1251,
1252,
1253,
1254,
1255, 1255,
1257,
1258, 1258,
1258, 1258,
1258, 1258,
1258, 1258,

1258, 1258,
1258,
1260, 1260,
1261, 1261,
1262,
1263, 1263,
1264, 1264,
1264, 1264,
1265, 1265,
1265, 1265,
1266, 1266,
1268, 1268,
1270, 1270,
1271, 1271,
1271, 1271,
1272,
1274, 1274,
1274,
1276, 1276,
1276, 1276,
1276, 1276,
1276, 1276,
1276,
1277, 1277,
1278,
1279, 1279,
1279,
1280, 1280,
1280,
1281, 1281,
1281,
1282, 1282,
1282,
1283,

1284,
1285,
1286, 1286,
1286,
1287,
1288, 1288,
1288, 1288,
1288, 1288,
1288,
1289, 1289,
1290, 1290,
1290, 1290,
1291, 1291,
1291,
1292, 1292,
1292, 1292,
1292, 1292,
1292, 1292,
1293, 1293,
1294,
1295, 1295,
1295,
1297,
1298,
1301, 1301,
1303,
1306,
1313,
1326,
1327, 1327,
1329.

Yukarıdaki vakfiyeler tarih sırası itibariyle tertiplendiğinde aynı yıllarda
bir kaç vakfın yapıldığı hemen dikkat çekmekte ve bazı yıllarda daha fazla
vakfiyenin tescil edildiği görülmektedir. Ayrıca bu sıralama ile ilk ve son
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tescil edilen vakfiyeler yıllar itibariyle daha bariz bir şekilde ortaya
çıkmaktadır.

Vakfiyelerin Dili
95, 129, 145, 150, 169, 171 ve 175 nci sicillerde kayıtlı nukûdla ilgili
vakfiyelerin tamamı Osmanlı Türkçesidir. Diğer mahkeme kayıtlarında
ender olmakla beraber Arapça veya azınlıkların kullandıkları dillerde dahi
bazı kayıtlar mevcuttur.

Vakfiyelerden Kayıt İhracı: Diğer önemli bir husus da 145 numaralı
sicilde kayıtlı bazı para vakfı kayıtlarından kayıt ihraç olunduğu, defter
kenarlarındaki "kayd ihraç olundu " ibarelerinden anlaşılmaktadır.

Vakfiyelerde Geçen Mevkûfât Çeşitleri
182 senelik kayıtları ihtiva eden bu belgelerde mevkufât olarak guruş,
Osmânî lira, mecidî, tam yüzlük gibi ogün için tedavülde olan paralar
vakfedilmiştir.54
Hangi vâkıfın ne miktar nukûdu ne maksatla ve hangi yer için
vakfettiğini ekte verilen listeden görmek mümkündür. Bu listeye göre bazan
gayr-i menkullerin nukûdla birlikte vakfedildiği görülmektedir.

Paraların Vakfediliş Gayeleri
Vakfolunan paralar aşağıda zikredilen gayelerle değerlendirilmek
üzere şart koşulmuştur: Akar iştirasına, cami tamirine, cami hademesine,
cild yapımına, çeşme vakfına, musluk alımına, dervişlere, evladına, evrada,
fukaraya, fukaraya aşure, tekke ve dergâh fukarasına, güllâb iştirasına, gül
suyu ve 'ûd (yakıldığı zaman güzel koku çıkaran ağaç, odun) iştirasına,
kandil yağına, kütübhane inşâsına, hâfız-ı kütübe (Kütübhaneciye), hasır,
keçe iştirasına, Kur'an, hatim için, ilim öğrenme ve öğretmeye, vaize, imama,
hatibe, müezzine, kayyıma, teravih namazı kıldırmaya, (ipek kumaş
dokuyan) kemhacı esnafına ta'âm, kendine ve ceddine, (kuyulardaki) kova
54

Vakfedilen diğer mevkûfât çeşitleri için bkz. İ. Kurt, A. g. e., , s. 89 vd.
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tamirine, köprü, çeşme, iskele tamirine, kuyu tamirine, mahalle halkına,
makbere (mezar ve mezarlık) ve tekke tamirine, medreseye, mekteb
hocasına, mekteb tamirine, mevlide, mevlid şekeri iştirasına, mum, yağ
iştirasına, müderrise, mütevelliye, namazgâha, postnişîne, seccadeciye,
şadırvana, sebil tamirine, sakaya, sucuya, suyolcuya, su tulumu tamirine,
suyolu tamirine, sıbyana Kur'an öğretilmesi için, sıbyan talimine, sıbyana
aşure, talebeye, ta‘âma(yemek ikramına), tekke tamirine, tekke şeyhine,
türbedara, türbeye, vakfa zam için, zaviyeye, zikir ve tevhid hizmetlerine
harç ve sarf olunmak üzere insanların ihtiyaç duyduğu bu alanlarda
kullanılması için paralar vakfedilmiştir.

Para Vakıfları İle Görülen Hizmetler
Yukarıda zikredilen tahsis cihetleri iyi incelendiğinde görülür ki, para
vakıfları ile görülen hizmetler doğrudan halkı ilgilendirmekte olup, bu
hizmetler ve maksatlar için devlet bütçesinden bir tahsisat ayrılması da
mümkün değildir. Şuhalde Osmanlı cemiyetinde halk, bir takım ictimâ'î
hizmetlerin yürümesi için bir çare olarak vakıf ve sadaka müessesesini
kurma ve yaşatma yolunu tercih etmiştir.

Vakfedilen Paralardan Faydalananlar
Hayırseverlerin bu nakit para vakıflarını nerelere vakfettiği konusu
önemli bir konudur. Çünkü arsa, ev, dükkân gibi gayr-i menkul vakıflarında
vakıflar yarı ailevî veya ailevî vakıf halinde kurulabilmekte ve vakfedenlerin
çocukları bu vakıf gelirlerinden faydalanabilmektedir. Para vakıflarında ise
vâkıf kendisi, ailesi, ahfadı için vakfettiği paraların gelirinden günlük, aylık
veya yıllık bir meblağ tahsis etmiş veya vakfın bir görevini (tevliyet veya
nezaret gibi) kendisine veya ehlinden birine şart koşup bu göreve de
vakfiyesinde tahsisat ayırmış ise bu durumda vâkıf ve ehli, vakıftan
yararlanabilmektedirler.

Para Vakıfları Yolu İle Hizmet Götürülen Semtler/Mahaller
Davut Paşa Mahkemesi sicillerindeki kayıtlara göre para vakıfları yolu
ile hizmet götürülen semtleri veya mahalleri harf sırasına göre şöyle
sıralamak mümkündür:
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Ahmed Kethüda, Alaca Mescid, Ali Fakih, Arabacı Beyazıd, Arpacı
Mehmed Efendi, Atik Ali Paşa, Ayastafenos, Aydın Kethüda, Beyazıdağa,
Beyazıd-ı Cedid, Bostânî Abdullahağa, Cambaziye, Caferağa mh., Cebecibaşı, Çakırağa, Çerağ-ı Hasan, Çırağan Sarayı, Daltaban, Davut Paşa,
Defterdar Ahmed Çelebi, Emin Sinan, el-Evhadüddin, el-Evhad, el-Evliya,
el-Hamza mh., el-Hüseyin mh., el-İlyas, el-Mehmed mh., Ereğli mh., Gurebâ
Hüseyin Ağa, Hâce Hatun mh., Hâce Mihrişah H., Hâce Kadın, Hacı Bayram
Kaftanı, Hacı Hamza, Hacı Hüseyin, Hacı Karagöz, Hacı Pîrî, Hamâmî
Muhiddin, Hayreddin mh., Hekimoğlu Ali Paşa, Hobyar mh., Hoca Paşa,
Hüsrevağa-Manisa, İbrahim Ağa, İlyas Çelebi, İsmailağa, İstavroz, Kaftan
mh., Kasap İlyas, Kâtip Kasım, Kâtip Muslihiddin, Kâtip Sinan, Karabaş,
Kazgânî Sa'dî, Keçeci Pîrî, Koca Mustafa Paşa, Koruk Mahmud mh.,
Kovacıdede, Küçük Ayasofya, Kürkçü Hacı Hüseyin, Macuncu mh.,
Mahmud Paşa, Mercanağa, Merkez Efendi, Mihrişah, Mimar Sinan mh.,
Mira-hor, Mirgon mh., Molla Gürânî, Molla Hüsrev, Molla Şeref, Müftü Ali,
Nev-bahar, Oruçgâzî, Ördek Kasap, Pîrî mh., Post Dâye Hatun, Sancaktar
Hayreddin, Sarı Musa, Seydibey mh., Seyyid Ömer, Silivrikapı, Sofular,
Süleymaniye, Şekerpare mh., Tahtaminare, Taşdirek mh., Toptaş mh., Uzun
Yusuf mh., Yakupağa, Yedikule, Yenibahçe.
Günümüzde de aynı mahalle isimlerinin devam etmekte olduğu ve bu
yerlerin çoğunun Fatih İlçesi sınırları içinde bulunduğu bir diğer gerçektir.

Vakıf Paraların İşletilme Yolları
Davut Paşa Mahkeme Sicilleri'ndeki nukûdla ilgili vakfiye kayıtları
tedkik edildiğinde vakıf paraların hangi yollarla işletildiği vakfiyelerdeki
ibareleri ile şöyle sıralanabilir:
"Akar iştirası ve icar oluna ve gallesi vezâife sarf oluna;
Akara tebdil ve galleden cihetlere sarf oluna;
Akara tebdil ve icâreteynle icar oluna;
Akara tebdil ve isticar oluna;
‘Alâ vechi'l-helâl istirbah oluna;
‘Alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna;
Bâ yed-i mütevelli âhara istirbah oluna;
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Bâ yed-i mütevelli istirbah ve istiğlâl oluna;
Bâ yed-i mütevelli ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna;
Bâ yed-i mütevelli beher sene ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna;
Beher sene bâ yed-i mütevelli ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna;
Beher sene istirbah ve gallesi sarf oluna;
Beher senede gallesi beşer guruş hesabı üzere istirbah ve istiğlâl oluna
Ber vech-i helâl istirbah oluna;
Gallesi tamire sarf oluna;
Her yüz guruşu onikişer guruş hesabı üzere istirbah ve i'mâl oluna;
İcâreteynle icar ve galleye mutasarrıf oluna;
Kırkbin guruşdan 15.000 guruş ile Medrese, kütübhane ve cami inşa ve
25.000 guruş ile akar iştira oluna;
Nukûd-ı sabıkalar misillû istirbah oluna;
Nukûd-ı sabıka misillû istirbah ve istiğlâl oluna;
Nukûd-ı sabıka misillû bâ devr-i ser‘î istirbah ve istiğlâl oluna;
Onuonbir hesabı üzere istirbah oluna;
Onuonbir hesabı üzere istirbah ve istiğlâl oluna;
Onuonbir hesabı üzere istirbah ve i'mâl oluna;
Onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah oluna;
Onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve i'mâl oluna;
Onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve istiğlâl oluna;
Onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve istiğlâl oluna, senevî;
Onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve ribhi fukaraya " .

Ribih Şartları
Yukarıda misâlleri verilen ribih şartları Davut Paşa Mahkemesi'nde
kayıtlı nukûd vakfiyelerinden tesbit edilmiştir. Diğer mahkemelerde de
benzer kayıtlar mevcuttur.
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Vakfiye Şartlarına Göre Vakıf Paralar Şöyle Değerlendirilmiştir:
a) Bazı vakıf paralar, vakfiyelerdeki ifadesi ile "Akar iştirası ve icar
oluna ve gallesi vezâife sarf oluna; akara tebdil ve galleden cihetlere sarf
oluna; akara tebdil ve icâreteynle icar oluna; akara tebdil ve isticar oluna;
40.000 guruşdan 15.000 guruş ile Medrese, kütübhane ve cami inşa ve 25.000
guruş ile akar iştira oluna; icâreteynle icar ve galleye mutasarrıf...;"
ibareleriyle akar iştirasına tahsis edilmiş ve bu paralarla gayr-i menkul alınarak
kiraya verilmiş ve kira gelirleri ise vakıf şartında belirtilen cihetlere harcanmıştır.

b) Bir kısım vakıf paralar ise yine vakfiyelerdeki ifadeleriyle "‘alâ
vechi'l-helâl istirbah oluna; ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna; bâ
yed-i mütevelli âhara istirbah oluna; bâ yed-i mütevelli istirbah ve istiğlâl
oluna; bâ yed-i mütevelli 'alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna; bâ yed-i
mütevelli beher sene ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna; beher sene bâ
yed-i mütevelli ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl oluna; beher sene istirbah
ve gallesi sarf oluna; beher senede gallesi beşer guruş hesabı üzere istirbah
ve istiğlâl oluna; ber vech-i helâl istirbah oluna; her yüz guruşu onikişer
guruş hesabı üzere istirbah ve i'mâl oluna; nukûd-ı sabıka misillû istirbah
oluna; nukûd-ı sabıkalar misillû istirbah oluna; nukûd-ı sabıka misillû
istirbah ve istiğlâl oluna; nukûd-ı sabıka misillû bâ devr-i şer'î istirbah ve
istiğlâl oluna; onuonbir hesabı üzere istirbah oluna; onuonbir hesabı üzere
istirbah ve istiğlâl oluna; onuonbir hesabı üzere irbah ve i'mâl oluna;
onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah oluna; onuonbir buçuk hesabı üzere
istirbah ve i'mâl oluna; onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve istiğlâl
oluna; senevî onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah ve ribhi fukaraya" diye
şart koşulmuş ve bu paralar istirbah ve istiğlâlen ilzâm-ı ribh yolu ile
işletilmiştir.
Burada özellikle "Onuonbir hesabı üzere istirbah ve istiğlâl oluna; irbah
ve i'mâl oluna; onuonbir buçuk hesabı üzere istirbah oluna; i'mâl oluna;
istiğlâl oluna " ibareleri, vakıf şartına göre vakfedilen bu paraların mu'âmele-i
ser'iye yolu ile % 10 mukabili ihtiyaç sahiplerine verilip asl-ı malla ribhinin
alındığını göstermektedir. Mu'âmele-i şer’iyye ve ilzam-ı ribih yolu ile
paraların nasıl verilip alındığı yukarıda kısmen anlatılmıştır.
Netice itibariyle nukûd-ı mevkûfe/para vakıflarının bir Osmanlı
uygulaması olarak varlığı hukûkî bir vâkı‘a olup bu konuda son yıllarda
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yüksek lisan ve doktora seviyelerinde bir hayli araştırmalar yapılmış ve
konuya ilgi duyanların bilgisine sunulmuştur. Bu çalışma da bu yapılanlara
bir nebze katkı sağlayacaktır.
Para vakıfları konusunda yapılan bu peyderpey çalışmalar ileride derlitoplu halde bir araya getirildiğinde ve elde edilen bilgiler ışığında yeni
yorumlar yapıldığında konuya ilgi duyanları daha tatmin edici neticeler
ortaya çıkacaktır.
Para vakıfları konusu yalnız ilahiyatçıların değil, iktisat, hukuk, tarih,
iktisat tarihi, sosyoloji ile ilgilenenlerin de ilgi alanına girmekte, bu
bakımdan bu konunun farklı bilim dalları tarafından ayrı ayrı ele alınıp
araştırılmasında konunun daha iyi anlaşılması bakımından büyük fayda
bulunmaktadır.

EKLER
1) Davut Paşa Mahkemesi'nde kayıtlı vakfiyelerin listesi(Sicil kayıt sırasına
göre) (EK: I) .
2) Davut Paşa Mahkemesi'nde kayıtlı olup transkribe edilen vakfiye metinleri
ile sicil, varak/sahife numaraları (EK: II).
a) Sicil, varak No: 95

la-b; 2a-b; 7b-8a; 18a-b; 41 b-42 a; 45a-b; 46 a-b; 48a-b; 75 a-b; 86 a-b; 94 a-b
b) Sicil, sayfa No: 129

1, 8, 19, 28, 29, 33-34, 35-36, 38, 54-55, 70
c) Sicil, sayfa No: 145

2, 4, 4-5, 7, 11, 15, 17, 27-28, 29-30, 30-31, 33, 35-36, 37-38
3) Davut Paşa Mahkemesi'nde kayıtlı vakfiyelerin asıl metinleri (EK: III).
a) 95. Sicilde 98 varak(yaprak)
b) 129. Sicilde 38 sayfa
c) 145. Sicilde 21 sayfa
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