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PARA VAKIFLARININ MUHASEBESİ 

Dr. İsmail KURT 

GİRİŞ 

Bu tebliğde kısa bir girişten sonra öncelikle menkûl-gayr-i menkûl vakıf 

ayırımı üzerinde durulmuş, vakıflar yoluyla verilen hizmetler, vakıfların idaresi 

ve muhasebesi, menkûl vakıfların gelir-gider kalemleri, vakıfların muhasebe kayıt 

sistemleri ele alınmış, tebliğin sonunda ise para vakıflarına ait muhasebe 

vesikaları verilmiştir.  

* * * 

Faydası kullara ait olmak üzere bir malı kendi mülkünden çıkararak Allah 

yoluna tahsis anlamına gelen vakıf, insanlık tarihinin en önemli yardımlaşma ve 

insanların hayatta iken yapabilecekleri en büyük hayır işi, öldükten sonra da 

devam eden sadaka-i cariye ve köklü bir maziye sahip İslâmî bir müessesedir. 

İslâmiyet’ten önceki dinî ve sosyal yardımlaşmalar İslâm’ın intişarından 

sonra vakıf adıyla müessese haline gelmiş ve bu maksatla binlerce tesis 

kurulmuştur.  

Vakıf müessesesi, fert ve toplumların ruhî, bedenî, malî, dinî, içtimaî ve 

iktisadî ihtiyaçları sebebiyle ortaya çıkmış ve toplumların ihtiyaçlarına cevap 

verdiği sürece revaç bulmuş, duyulan alaka sebebiyle yaygınlaşmış ve asırlarca 

yaşayan vakıf eserleri ortaya çıkmıştır. 

Vakıflar, en büyük gelişmeyi Osmanlılar zamanında göstermiştir. 

“İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanıdır”1 hadîs-i şerîfini rehber edinen 

Osmanlılar, vakıf yoluyla sayısız muazzam ve kalıcı eserler meydana 

getirmişlerdir.  

                                                 
 İslâmî İlimler Araştırma Vakfı, isav@isav.org.tr; ismailkurt1949@gmail.com 
1 es-Suyûtî, el-Câmiu’s-Sağir, c., 2, s. 8. 

mailto:isav@isav.org
mailto:ismailkurt1949@gmail.com


 2 

Vakıfların başlıca sebebi, dünyada hayırla anılma, ahirette ise rızâ-yı ilâhîye 

nail olmadır. Vakıf yapmaktan maksat ise bir malı insanlığın hizmetine sunarak 

Allah indinde mükâfata ulaşmaktır. 

 

VAKIFLARIN KISIMLARI 

Vakıflar, gayr-i menkûl ve menkûl vakfı olmak üzere iki kısımdır: 

Bir yerden başka bir yere taşınabilen mal veya eşyaya menkûl, taşınmazlara 

ise gayr-i menkûl denmektedir.  

Tarla, arsa ve ev gibi devamlılık arzeden gayr-i menkûllerin vakfı ittifakla 

sahihtir; cihad sırasında kullanılan silâh, at ve develerin vakfı ise örfe 

bakılmaksızın caiz görülmüştür; cihadla ilgisi olmayan diğer hayvanların, 

mefruşatın, huliyyât (Kıymetli taş ve madenlerden yapılmış küpe, yüzük, 

gerdanlık gibi takılar) ve nukûdun vakfı örf hâline gelen beldelerde sahih, örf 

bulunmayan yerlerde ise sahih görülmemiştir.1  

Para Vakıflarının Tarihî Geçmişi 

İslâm memleketlerinde, ilk zamanlarda gayr-i menkûl malların vakf edilmesi 

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 menkûl 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. İmam Muhammed'e göre, 

insanların örf ve âdet hâline getirdiği her çeşit menkûlün vakfı sahihtir. Osmanlı 

dönemi fukahasından Ebussuûd Efendi'ye göre, para da menkûl kıymet olarak 

kabul edilmiştir. Bu ictihadlardan sonra, nakit para, menkûl eşya, canlı hayvanlar 

gayr-i menkûl derecesinde ebedîlik vasfının bulunmamasından dolayı genelde 

nukûd gibi menkûller arsa, arazi, çiftlik, mektep, dükkân beraberinde, gayr-i 

menkûle tābî olarak vakfedilmiştir. Böylece İslâm vakıf sistemi İslâm ülkelerinde 

geniş bir uygulama alanı bulmuştur. 

                                                 
1 Nukûdun hayır yoluna vakfedilmesi müte‘âmil olarak tecviz edilmiştir… Muhtaç olanlara bir ribh alınmaksızın ödünç 

verilmek için, bir de usûl-i dairesinde şer‘î bir mu‘âmeleye tabi tutulmak sûretiyle bir ribih mukabilinde ikraz edilmek 

üzere vakfedilmiştir ki bu ribh, bir cihet-i hayra tahsis edilmiştir. (Ömer Nasuhi Bilmen, Dinî Bilgiler (Sualli-Cevaplı), s. 

184. 
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Osmanlı döneminde, Hanefî fıkhı uygulanmıştır. Nakit para vakfı kurmak için 

mahkemelere müracaat edildiği 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.1 

Nukûd-ı Mevkûfe2 İle İlgili Kayıtlar  

Sultan II. Abdülhamid’in emriyle 1892 yılında yaptırılan ve bugün İstanbul 

Müftülüğü bünyesinde yer alan Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde, hicrî 888-1343, milâdî 

1482-1924 yılları arasını ihtiva eden toplam 27 mahkemeye ait 9.872 adet sicil 

mevcuttur.  

Para vakıflarının Osmanlı hukukundaki yeri ve tatbikatta aldığı şekli görmek 

için toplam 9.872 sicil arasından vakf-ı nukûdla ilgili kayıtlar çıkarılarak liste 

haline getirilmiş ve bu kayıtların genel bir değerlendirmesi yapılmıştır. Yapılan bu 

tasnif çalışmaları neticesinde İstanbul Şer‘iyye Mahkemeleri’ne ait 9.872 adet sicil 

arasında menkûl ve gayr-i menkûl toplam 9.769 adet vakfiye kaydı bulunduğu 

tesbit edilmiştir. Bunlardan 3.950 adedi nukûd/para vakfıyla ilgilidir. Bu vakfiyeler, 

mahkeme adı, sicil numarası, sayfa veya varak numaraları, vakfı yapan şahsın adı, 

vakfedilen malın para veya gayr-i menkûl bakımından cinsi ve yeri, vakıf şartı yani 

vakfedilen menkûl veya gayr-i menkûlün hangi gaye ve şart ile vakfedildiği, 

vakfiyenin hangi tarihte yapıldığı değerlendirilmiştir. 3  

Şer’iyye Sicilleri Arşivi’nde kayıtlı ilk vakfiyenin hicrî 709 milâdî 1309-10, en 

son tescil edilen vakfiyenin ise 1342/1923 (14 Teşrîn-i sânî 1339 Rûmî) yılına ait 

olduğu anlaşılmaktadır.4 

                                                 
1 … ikibin beş yüz guruşu mütevelli mûmâ ileyh Hoca Hâfız Mehmed Efendi'ye teslim ol dahî ber vech-i muharrer 

tesellüm ve kabz ve kabul ve sâir mütevelliler evkāfda tasarruf eyledikleri misillû zabt ve tasarruf eyledi didikde gıbbe't-

tasdîku'ş-şer‘î vekîl-i mezbûr ‘Atâullah Efendi vakf-ı mezbûrdan rücû‘la mevkûfu müvekkili muma ileyhin mülküne 

istirdâd ve mütevellî-yi merkûm dahî teslîmden imtina‘ ile hâkim-i mevkî‘ sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsn-i me`âb efendi 

hazretleri huzurunda kemâ hüve'l-mestûr fi kütübi'1-fıkhiyye müterâfi‘an ve her biri fasl ve hasme tâlibân olduklarında 

hâkim-i müşârun ileyh esbağallahu ni‘me ‘aleyh hazretleri dahî ‘âlimen bi'1-hılâf ‘alâ kavli men cevvezehû min 

eimmeti'l-eslâf vakf-ı mezkûrun evvelen sıhhatine ve saniyen lüzûmuna hükm-i sahîh-i şer‘î ve kazā-i sarîh-i mer‘î 

buyurub ol veçhile vakf-ı mezkûr sahih ve lâzım olub min ba‘d nakz ve nakîzına mecal muhal ve tedbîl ve tağyîri 

‘adîmü'l-ihtimâl oldu. Femen beddelehû ba‘de mâ semi‘ahû fe innemâ ismühû ‘ale’l-lezîne yübeddilûnehû. İnne'1-lâhe 

Semî‘un ‘Alîm ve cerâ'l-vâkıf ‘ale’l-Hayyi'l-Cevâdi'l-Kerîm. Cerâ zâlik ve harrara fi yevmi't-tâsi‘ min Zilkadeti'ş-şerîfe 

sene erba‘a ve erbe‘în ve mieteyen ve elf (9 Zilkade 1244/1828),  (Davut Paşa Mahkemesi, 95. sicil, varak, 86 b ve 87 a) 

2 Geliriyle hayır yapılmak üzere vakfedilmiş paralar. 
3 Bkz. İsmail Kurt, Para Vakıfları –Nazariyat ve Tatbikat– İslâmî İlimler Araştırma Vakfı/Ensar Neşriyat, İstanbul 1996. 
4 Beykoz Mahkemesi, 12. Sicil, s. 64, 65. 
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953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterleri’nin 2.517 vakıf kaydını ihtiva 

ettiği, bu kayıtlar arasında 1.161 adet nukûd-ı mevkûfe kaydının bulunduğu, bu 

kayıtlara göre en eski para vakfı kaydının 861/1456 tarihli olduğu (No. 507) 

anlaşılmaktadır.1 

Davut Paşa Mahkemesi’ndeki 95, 129, 145, 150, 163, 169, 171, 172 ve 175 

numaralı siciller arasında toplam 263 menkûl ve gayr-i menkûl vakfı kaydı 

bulunmaktadır. Bu Mahkemede ilk para vakfı kaydı 6 Cemâziye'l-evvel 1173, 

milâdî 1759'de tescil edilmiştir.  

II. Mehmed tarafından geliri Yeniçeri Ocaklarına verilen etlerin 

sübvansiyonunda kullanılmak üzere 24.000 altın vakfedilmiştir. Kanûnî Sultan 

Süleyman da aynı amaçlı vakıfları bir araya getirerek 698.000 akçe vakfetmiş ve 

vakfettiği bu paraların gelirini İstanbul’daki kasaplara sermaye olarak vermiştir.2  

XVI. asırdan itibaren nüfus ve ticaretin artması, para ve kredi işlemlerinin 

çoğalması para vakıflarının hızlı artışına sebep olmuştur.3  XVIII. asırda toplam 

vakıf gelirlerinin yaklaşık %32’sini para vakıflarının gelirleri sağlıyordu. Para 

vakıflarının XVI. asırda görülen hızlı artışının karşısında XVIII. asırda sayı olarak 

azalmış fakat XVII. asırda vakfedilen akçenin miktarı XVIII. asra göre yaklaşık üç 

kat artmıştır.4 XV ve XVII. asırda vakfedilmiş paralara ait bir karşılaştırma tablosu 

şöyledir: 

Zaman 

(Yıl) 

Yer 

 

İncelenmiş Vakıfların 

Vakfedilmiş Nakit 

Paraların Akçe Toplamı Toplam 

Adedi 

İçindeki Nakit Para 

Vakfının Adedi 

1456-1548 İstanbul 1517 1161 22.770.341 

1561 Bursa - 159 3.349.046 

1585-1683 Türkiye Geneli 313 71 74.092.563 

1700-1800 Türkiye Geneli 330 97 42.120.220 

 

  

                                                 
1 Ömer Lütfi Barkan-Ekrem hakkı Ayverdi’nin neşre hazırladığı 953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterleri, 

İstanbul 1970, s. V vd.; İsmail Kurt, “953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterine Göre Para Vakıfları”, Türk 

Dünyası Araştırmaları, sy. 112, İstanbul 1996, s. 65 vd.; İsmail Kurt, “İstanbul Para Vakıfları”, Türk Dünyası 

Araştırmaları Dergisi, No:101, İstanbul, 1996, s. 1-32. 
2 Çiğdem Gürsoy, Şeyhü’l-İslâm Ömer Hüsâmeddin Ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para Vakıfları, İstanbul 

2011, s. 17. 
3 Çiftçi, “18.yy da Bursa’da Para Vakıfları ve Kredi İşlemleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi 

Tarih Bölümü Tarih Araştırmaları Dergisi, c. XIII., no.: 36, Ankara, 2004, s. 80. 
4 Bahaeddin Yediyıldız, XVIII. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi Bir Sosyal Tarih İncelemesi, Türk Tarih Kurumu, 

Ankara 2003, s. 116 vd. 
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Vakıf Paraların İşletilme Yolları 

Davut Paşa Mahkeme Sicilleri'ndeki nukûdla ilgili vakfiye kayıtları tedkik 

edildiğinde vakıf paraların hangi yollarla işletildiği vakfiyelerdeki ibareleri ile alfabetik 

olarak şöyledir: 

"Akar iştirası ve icar oluna ve gallesi
1
 vezâife sarf oluna; 

Akara tebdil ve galleden cihetlere sarf oluna; 

Akara tebdil ve icâreteynle
2
 icar oluna; 

Akara tebdil
3
 ve isticar

4
 oluna; 

‘Alâ vechi'l-helâl istirbah
5
 oluna; 

‘Alâ vechi'l-helâl istirbah ve istiğlâl
6
 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; 

Gallesi tamire sarf oluna; 

Her yüz guruşu onikişer guruş hesabı üzere istirbah ve i'mâl
7
 oluna; 

İcâreteynle icar ve galleye mutasarrıf oluna; 

Kırkbin guruşdan 15.000 guruş ile Medrese, kütüphane ve cami inşa ve 25.000 guruş 

ile akar iştira oluna
8
; 

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
9
 fukaraya ".

10
 

  

                                                 
1 Gelir, akar, vâridât, vakıf geliri; topraktan alınan ürün, zahire. 
2 Bir kısmı peşin (muaccel), bir kısmı da yılsonunda ödenen (müeccel) kiralar. 
3 Değişme, bir şeye karşılık değiştirilme, başka şekle sokma. 
4 Kiraya verme, kiralama 
5 Arapça “ribh”, kazanmak, kâr getirmekten “istirbâh”: Kazanç, kazanç elde etme. 
6 Kirası veya mahsûlü borca karşılık tutulmak üzere bir gayr-i menkûlü rehine koyma. 
7 Yapma, icra etme, üretme, kullanma. 
8 Gelir getiren, ev, dükkân, bağ, bahçe gibi gayr-i menkûl satın alma. 
9 Ticaretten elde edilen gelir, kazanç. 
10

 İsmail Kurt, “Para Vakıfları ve Dâvûd Paşa Mahkemesi’nde Kayıtlı Para Vakfiyeleri”, Prof Dr. Sacit Adalı’ya 65. Yaş 

Armağanı, Filiz Kitabevi, İstanbul 2010, ss. 179-214. 
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VAKIFLAR YOLUYLA VERİLEN HİZMETLER 

Te’sis edilen vakıflar vasıtasıyla Kur’ân, hadis, fıkıh tahsili, Kur’ân, hatim, dua, aşır, 

Yâ-sîn okuma, ilim öğrenme ve öğretme, suyolları, su kemerleri, çeşmeler, sebiller, yollar, 

kaldırımlar, aşevleri, dul ve yetim evleri, çocuk emzirme ve büyütme yuvaları, namazgâh, 

kütüphane, dükkân, misafirhane, kuyular, çamaşırhane, helâ, han, hamam, bedesten, türbe, 

iskele, deniz feneri, ok ve güreş meydanları, esir ve köle azadı, fakirlere, cami ve 

mescitlere yakacak temini, hizmetçilerin efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları 

kâse ve kapların yerine yenilerinin alınması, gazilere at yetiştirme, ağaç dikme, borçtan 

dolayı hapse girenlerin borcunu ödeme, dağlara geçitler, derbentler kurma, öksüz kızlara 

çeyiz hazırlama, borçluların borçlarını ödeme, dul kadınlara ve muhtaçlara yardım etme, 

baharda açık havada çocukları gezdirme, mektep çocuklarına gıda, yiyecek ve okul 

malzemesi yardımı, fakir ve kimsesizlerin cenazesini defnetme ve her çeşit cenaze 

giderlerini karşılama, bayramlarda çocukları ve kimsesizleri çeşitli hediyelerle sevindirme, 

kalelere, istihkâmlara veya donanmaya yardımda bulunma, kış aylarında kuşları besleme, 

hasta ve garip leylek ve diğer kuşların bakımı ve tedavisi, ulaşım için yol, köprü, menfez, 

kaldırım ve kaleler inşa etme, yolcuların konaklaması için kervansaraylar yapma, cami, 

mescit ve sokakları aydınlatma ve temizletme, halkın faydalanması için park ve bahçeler 

tanzim etme, insanların bedenî ve ruhî hastalıklarını tedavi etmek gayesiyle vakıf 

hastaneler, dârü’ş-şifâlar ve tımarhaneler gibi önemli vakıf müesseseleri tesis edilmiş, din 

ve ırk farkı gözetmeksizin vakıf hizmetleri bütün insanlığın hizmetine tahsis edilmiş ve bu 

vakıflar sayesinde birçok hayır hizmetleri gerçekleştirilmiştir. 

İmaretlerde, seyahatin meşakkati altında yorgun düşen yolcuların istirahatını te’min 

ederek, din ve kültür birliğinin kurulması sağlanmış, açlık tehlikesiyle karşı karşıya 

bulunan ümitsiz kimselere bir sığınak vazifesi görmüş, dinî ve insanî vecibeler en iyi 

şekilde yerine getirilmiştir. Ayrıca imaretler bünyesinde yer alan dârü’ş-şifâlar, halkın 

poliklinik ve hastane hizmetlerini görmüş ve bu hizmetler devrin en salâhiyetli tıp 

otoriteleri eliyle parasız olarak yapılmıştır. İmarethaneler vasıtasıyla yüzlerce yetime maaş 

bağlanmış, binlerce fakirin karnı doyurulmuş, dul kadınlar himaye altına alınmış, yetim ve 

fakir çocukların okutulması için mektepler açılmıştır.  

Osmanlı dönemine ait dört asırlık vesikalara bakıldığında, fakirlikle mücadele 

edildiği, mahalle fukarasına, Haremeyn fukarasına, Medine fukarasına, dervişan 

fukarasına, fukara-yı müslimine, aç, susuz ve muhtaç insanların ihtiyaçlarının 

karşılanmasına müteallik pek çok vakıflar yapılmıştır. 

Vakfı kuran kimseler tarafından vakfı idare edecek olan mütevelliler için tevliyet 

ücreti verilmesi vakfiyelere derc edilmiş ve bu yetkiye binaen vakıflar yoluyla hem 

insanlara iş/meşgale imkânı sağlanmış, hem de onların zaruri ihtiyaçlarını karşılamaları 

için vakıflardan bir miktar ödeme yapılmıştır. 

Günümüze kadar intikal eden çeşme ve sebillerin, tarihî sayısız vakıf eserlerin tamir 

ve bakımları da yine vakıflar yoluyla karşılanmıştır. Bütün bu hizmetler devlet bütçesinden 

harcama yapılmadan vakıflar yoluyla karşılanmıştır. 
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Paraların Vakfediliş Gayeleri, Vakfiye şartları Şöyledir:  

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 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
1
 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.  

Vakfedilen Paralardan Faydalananlar 

Hayırseverlerin bu nakit para vakıflarını nerelere vakfettiği konusu önemli bir 

konudur. Çünkü arsa, ev, dükkân gibi gayr-i menkûl 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. 

VAKIFLARIN İDARE ve MUHASEBESİ  

a. Vakıfların İdaresi 

Vakıflar bugüne kadar mütevelliler tarafından idare edilmiş ve edilmektedir. 

Mütevelli, vakıf işlerini vakfiye şartlarına uygun bir şekilde idare eden ve gözeten kişi 

veya kişilerdir.  

Mütevelliler vakıfla ilgili bütün işlerden sorumlu olup, gelirleri toplamak ve toplanan 

gelirlerle vâkıfın şartlarını yerine getirmek, vakıfta çalışanların ücretlerini ödemek, vakıfla 

ilgili bütün bakım ve onarım işlerini yürütmek zorundadır.  

Mütevelliler ya vâkıfın şartıyla veya mahkemenin nasbı ile tayin edilir. Tevliyet 

müddeti zamanla sınırlı olabilir. Günümüzde ise mütevelliler vakıf senedine göre 

seçilmektedir. 

                                                 
1
 Sıbyan/Sübyan: Reşit olmamış küçük çocuklar. 
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Vakıflarda tevliyet vazifesi için ücret şart koşulmuşsa mütevelli bu ücrete müstahak 

olur. Ayrıca, hâkim de mütevelli için ecr-i misil miktarı ücret tayin edebilir. 

 
(Ömer Lütfi Efendi’nin ‘vakıf gelirinin mütevelli ve mürtezikaya verilme ile ilgili fetvalarından bir misâl, İlmiye Sâlnâmesi, s. 817) 

 

Kurulan binlerce vakfın birçoğu mütevelliler marifetiyle, gelir-gider yönüyle hacimli 

olan vakıflar ise merkezî yönetim tarafından yürütülmüştür. Vakıfların gelir-giderlerinin 

tesbiti ve kontrol altına alınması, arazi vakıflarında reaya boşalmalarının takibi, vakıf 

mütevellileri ile kâtip ve câbî gibi diğer vakıf çalışanlarının tayin ve azli, vakıfların 

kuruldukları şartlara göre işletilmesi, kiraya verilen gayr-i menkûllerin râyicine göre kiraya 

verilmesi ve kiraların tahsili, vakıf eserlerin tamir, ihya ve bakımı, kuruldukları şartlara 

göre vakıf gelirlerinin sarfedilmesi gibi hususların tahakkuku ve takibi için 996/1588’den 

itibaren vakıflar bir nezaret tarafından yürütülmeye başlanmıştır.
1
 

                                                 
1 Evkāf-ı Hümayûn Nezâreti'nin kuruluşundan önce vakıfların yönetimi, vakfiyelerindeki kuruluş şartlarına göre, Sadr-ı 

Âlî Nezâreti, Şeyhülislâm Nezâreti, Bâbüssaâde (Kapı) Ağası Nezâreti ve Dârüssaâde Ağası (Haremeyn Evkāfı) 
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b. Vakıf Muhasebe Kayıtları 

Vakıflara ait tutulan defterler ile ve mahkeme kayıtları tatbikatın yazılı vesikaları 

olup, geçmiş uygulamaları günümüze aksettirmeleri bakımından önemlidir.
1
 

Vakıflara ait kayıtların ekseriyeti Arapça veya Osmanlıcadır. Şer‘î mahkemelerde 

vakıflarla ilgili yapılan birçok muamele vardır. Bunlar kısaca şöyledir:  

Vakfiyelerin tescili, vakfiyenin isbatı, vakıf borçları ve alacakları, karz-ı şer‘î 

borçları, vakıf borç ve alacaklarının ikrarı, tasdik ve taahhütleri, vakıftan verilen borca 

mukabil alınan rehinlerin cins ve miktarları, borcun ödenmesinden sonra rehinin 

kaldırılması, kefalet, vekâlet, niyabet, tevliyet, vasi nasbı ve azli, vakıf gayr-i 

menkûllerinin kiraya verilmesi, vakfa gelir getirmeyen gayr-i menkûllerin mahkeme kararı 

ile satışı ve vakıf gelirinin vakfın gayesine uygun sarfiyatı ile ilgili istiğlal… vb. kayıtlar. 

Şer’î Mahkemelerde vakıf kayıtları genelde diğer vesikalarla birlikte tutulmuştur. 

Ancak yalnız vakfiye ve muhasebe kayıtları için müstakil defterlerin tanzim edildiği de 

görülmektedir. Müstakil olarak tutulan bu 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 menkûl gösterilmiş ise bu gayr-i menkûlün 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
2
, 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 bilgiler yer almaktadır.
3
 

                                                                                                                                                    
Nezâreti'nce yürütülmüştür. (BOAR., s. 278); Ayrıca bkz., İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Evkāf-ı Hümayun 

Nezâreti’nin Tarihçe-i Teşkilatı ve Nüzzarın Terâcim-i Ahvali, İstanbul 1312/1894). 
1 Vakıflarla ilgili uygulamaları bize aksettiren Şer’î Siciller Arşivi ve Şeyhülislamlık(Bâb-ı Fetva), Meşihat Arşivi ve 

diğer arşiv malzemeleri arasında yer alan muhasebe kayıtları hâlâ araştırılmayı bekleyen önemli tarihî malzemelerdir. 
2 Vakıftan rehin mukabili borç alan ve fakat vakfa olan borçlarını ödemeyenlerin vakfa rehin olarak bıraktıkları eşya ve 

emtia satılır ve gelirinden vakıf alacakları tahsili edilir ve kalan miktar rehin sahiplerine iade edilirdi. Buna dair 12 Safer 

1183/1769 tarihli bir muhasebe kaydı şöyledir: 

Mercan tesbih me‘a gerdan   1 adet    19 kuruş 

Ufak mercah tesbih    1 adet     1 guruş 

Sîm bıçak me‘a sîm zincir   1 adet    15 guruş 

Sîm kuşak    1 çift, 25 dirhem    5 guruş 

Altın yüzük me‘a kırmızı taş   1 adet     3 guruş 

Yeşil kahve makramesi   1 adet     1 guruş 

Bir sîm bilezik    1 adet, 68 dirhem   12 guruş 

       Cem‘an yekûn: 57 guruş 

Mesarif-i mezkûr: 

Ücret-i Bedestânî        1 guruş 

Ücret-i çukadar        1 guruş 

Ücret-i muhzıriyye         2 guruş 

       Yekûn:  4 guruş 

Mütevelly-i vakf İbrahim Efendi’ye vakıf içûn teslim olunan:    Cem‘an yekûn: 53 guruş  

(İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Evkaf Muhasebeciliği Mahkemesi, 64. Sicil, varak 2a-3b) 
3 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi, 2088. sicil, varak, 9b. 
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Yukarıdaki kayıttan vakfa rehin olarak nelerin bırakıldığını, cins, adet ve 

kıymetlerinin ne olduğunu, rehinlerin satışından elde edilen geliri, satış muamelesi için 

yapılan işlem ile masrafı, masraflar düşüldükten sonra vakfa teslim edilen miktarı görmek 

mümkün olmaktadır. Muhasebe açısından değerlendirildiğinde ise gelirden giderin 

düşüldüğü ve kalan miktarın bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu gayet basit bir muhasebe 

şeklidir. 

Vakıf muhasebelerinde ihtisas isteyen muhasebe teknikleri yerine, en kolay ve 

herkesin anlayıp tatbik edebileceği 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 hemen ilk bakışta görülebilmektedir.  

 

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
1
 kılındığını 

vakıflara ait muhasebe defterleri kayıtlarından tespit etmek mümkündür. 

                                                 
1 Kefil: Borçlu borcunu ödemediği takdirde ödemeyi üzerine alan kimse; İdâne/Deyn: Borç verme, ödünç verme; 

İdâneten: Borç olarak. 
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İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi’nde 1698 Numaralı Defter’de kayıtlı borçlulara ait bir 

kısım bilgiler şöyledir: 
Borcun 

Veriliş 

Tarihi 

Borcun 

Kapanış 

Tarihi 

Borç 

Miktarı 

(Kuruş) 

Ödenen Borç 

Miktarı 

(Kuruş) 

Verilen 

Vade 

(Ay) 

29.09.1902 07.02.1924 12.900 12.900 12 

13.02.1921 07.06.1928 26.000 26.000 12 

20.09.1921 15.02.1926 50.000 50.000 12 

21.09.1922 01.03.1927 28.600 28.600 12 

27.01.1923 13.08.1936 10.150 10.150 24 

18.03.1925 26.03.1933 12.900 12.900 24 

12.07.1926 13.02.1935 20.000 20.000 6 

01.03.1927 13.02.1936 15.000 15.000 12 

12.01.1928 29.11.1933 30.000 30.000 12 

12.01.1928 10.03.1932 10.000 10.000 12 

01.04.1928 22.08.1936 20.000 20.000 24 

17.06.1928 12.07.1932 61.230 61.230 36 

14.08.1929 14.08.1930 14.000 14.000 12 

07.09.1930 22.11.1933 15.700 15.700 36 

31.01.1931 06.02.1934 30.000 30.000 12 

08.03.1931 03.07.1932 27.000 27.000 12 

09.07.1932 14.04.1935 20.000 20.000 12 
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c. Vakıf Muhasebesi 

Muhasebe, malî vasıflı muameleleri kaydetme, sınıflandırma, özetleyerek rapor 

etme, analiz etme ve yorumlama bilim ve sanatıdır. Sümerler zamanından beri alıp-

vermeler için vesikalar tanzim edilmiş ve bu vesikalar sayesinde hesapların daha sonra 

kontrol ve teftişine imkân sağlanmıştır.  

Bu usûl Emevîler,  Abbasîler, İlhanlılar
1
 ve Osmanlılar tarafından kullanılmıştır.  

Emevîler döneminde muhasebe sistemini Arapçaya çevirmiş ve muhasebe gelir-gider 

kayıtlarında siyakat yazı ve rakamları kullanılmıştır.
2
 Arapça, Farsça ve Osmanlıca’daki 

harf ve yazıların sağdan sola doğru yazılması muhasebe kayıt sisteminin gelişmesinde 

etkili olmuştur.  

Bu muhasebe kayıt sisteminde, rakamların yukarıdan aşağıya doğru alt alta yazılması 

ve rakamların öncesinde/devamında veya üstünde açıklamalara yer verilmesi, sonunda ana 

tutar, sonra diğer tutarlar alt alta ve yukarıdan aşağıya doğru merdiven basamakları 

biçiminde sıralanması ile merdiven muhasebe kayıt usûlü
3
 ortaya çıkmış, defter 

kayıtlarında maddelerin birbirlerinden ayrılmasında son harfin ya da aradaki bir harfin 

uzatılarak yazılabilmesi gibi özelliğinden faydalanılmış ve bu usûl 8. asırdan, 19. asır 

sonuna kadar 1100 yıl boyunca kullanılmış, İslâm devletlerinin her çeşit gelir-giderleri bu 

usulle kayıt altına alınmıştır.  

Osmanlı Dönemi’nde de muhasebe kayıtları Merdiven Muhasebe Usûlüne göre 

tutulmuştur. Bu muhasebe usûlüne Osmanlılar Muhasebe-i Umûmiye adını vermiştir. 

Sadece yıllık varidat (gelirler) ve yalnız sarfiyât/mesarifât (giderler) için defterler 

tutulduğu gibi, her ikisinin birlikte tutulan defterler de vardır. Bazı defterlerde önceden 

devreden yekûn yazılmış, altında gelirler sıralandıktan sonra toplamı alınmış, sonra 

giderler alt alta sıralanmış ve toplamları alınmış, gelirler yekûnundan giderler yekûnu 

çıkarılarak kasa mevcudu yekûnu bulunmuştur: 

 
354 Muharreminden 354 Zilhiccesi gâyesine kadar VARİDAT/GELİRLER 

  
Nakl-i yekûn  38.650 

    
Para/Kuruş 

  
Muallim Ali Rıza Bey zimmetinde 3.000 

 
Destereci Mehmed Celal Efendi zimmetinde 12.000 

 
Yozgatlı Mehmed Şükrü Efendi zimmetinde 20.000 

   
Yekûn 73.650 

 
Muallim Ali Rıza Bey’den alınan nemâ 855 

 
Sultan Selim İmamı Hamdi Efendiden alınan nemâ 80 

 
Yozgatlı Mehmed Şükrü Efendiden alınan nemâ 1.000 

 
Manisalı Mustafa Efendiden alınan nemâ 1.270 

                                                 
1 İlhanlılar malî sistemleri kendilerinden önceki devletlerden iktibas ederek geliştirip daha düzenli hale getirmiştir. Bu 

dönemde muhasebe kaideleri tespit edilmiş, bu maksatla muhasebe kitapları yazılmıştır. İlhanlılar devrinde yazılar 

muhasebe kitapları, Saadetnâme, Kanunu Saadet, Camiü’l-Hesab ve Risale-i Felekkiye (Kitab-us Siyakât)’dır. (Barthold, 

“İlhanlılar Devrinde Malî Vaziyet”, Türk Hukuk ve İktisat Tarihi Mecmuası, c., 1, İstanbul 1931, s. 142 vd.) 
2 İsmal Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatına Medhal, Ankara 1984, s. 214 vd. 
3 Cemal Elitaş, Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi Merdiven Yöntemi, Ankara, 

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları, 2008, s. 182. 
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3.205 

   
Gelirler Yekûnu 76.855 

354 muharreminden 354 zilhicce gâyesine kadar SARFİYAT/GİDERLER 
 934  tarihinde atıf efendi kütüphanesinde mevlüdu neb-i masrafı 1.200 

934 şa'banında ber mucib-i vakfiye fetfâhâne müsevvidlerine 1.500 

934 muharreminden 934 zilhicce gâyesine kadar tevliyet 500 

934 muharreminden 934 zilhicce gâyesine kadar cibâyet 600 

Müteferrik icra vesaire masrafı 100 

   
Giderler Yekûnu 3.900 

   
Gelirler yekûnu 76.855 

   
Giderler yekûnu    3.900 

   
Kasa mevcudu 72.955 

Vakıfların gelir ve giderlerinin kaydedilmesinde de yüz yıllar boyu Merdiven Usulü 

kullanılmıştır. Bu usul dünyada bilinen en uzun ömürlü kayıt tekniklerinden biri olup bu 

sistemle milyonlarca defter tutulmuştur. 

XIX. yüzyılın sonlarından itibaren çift yanlı muhasebe kayıt sistemine geçildiği için 

Merdiven Muhasebe Usûlü tarihe mâl olmuş, kullanım dışı kalmıştır. Çift yanlı kayıt 

usûlü, soldan sağa yazı kültürüne ve Latin harflerinin özelliklerine göre geliştirilmiş bir 

sistemdir.
1
 İtalyan ve Amerikan usulü muhasebe kayıtlarında yevmiye, kebir, cari gibi 

birbirini tamamlayan birden fazla defter tutulmakta ve hesaplar ayrı defterlerde takip 

edilmektedir. 

d. Vakıfların Gelir-Gider Kalemlerinden Bazıları 

a) Vakıf Gelirleri 

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 yapmak maksadıyla aynî ve nakdî şartlı ve şartsız teberrular da 

vakıfların gelir kaynakları arasında bulunmaktadır. Vakıf gelirleri, vakıflarda vazife yapan 

câbîler vasıtasıyla tahsil edilmiş ve vakıf muhasebesine "asl-ı vakf” olarak kaydedilmiştir. 

 

b)Vakıf Giderleri  

Vakıflar karşılık beklemeden insana ve insanlığa hizmet gayesiyle kurulmuş bir nevi 

hayır işletmeleridir. Ancak vakıflar verdikleri bu hizmetler karşılığında ücret talep 

etmediği gibi masrafları karşılamakta, hizmetleri yürütmek için elemanlar çalıştırıp 

ücretlerini ödemektedir. Her vakfın verdiği hizmet ve gayelerine göre giderleri 

değişmektedir. 

                                                 
1 İtalyan matematikçi ve rahip Luca Pacioli, miladî 1495’te, Venedik’de yayınladığı “Suma de Arithmetica, Geometrica, 

Proportioni et Proportionalita” adlı kitabında çift taraflı kayıt usulünden bahsetmiş ve bu nedenle çift taraflı muhasebe 

kayıt tekniğinin kurucusu kabul edilmiştir. 
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Vakıf hizmetlerinde kullanmak üzere alınan demirbaşlar ve her çeşit sarf 

malzemeleri, çalıştırılan elemanlara ödenen ücretler, talebe ve fakir-fukaraya yapılan 

karşılıksız yardım ve bağışlar, vakıf binalarının inşası, tamiri, termimi
1
, aydınlatılması, 

ısıtılması, mübarek gün ve gecelerde yapılan harcamaları vakıf muhasebe kayıtlarından 

tespit mümkündür…
2
  

Vakıf giderlerinin esasını çalıştırılan elemanların ücretleri teşkil ediyordu. Yapılacak 

hizmetler ile o hizmetlere ödenecek ücretler vakfiyelerde belirtildiği şekliyle vakıf 

mütevellileri tarafından ödeniyordu. Vakfiyelerde belirtilen ücretler sabit olup –bazı 

istisnalar dışında- daha fazlası verilmezdi.  

Her vakfın kendi işletmesine göre değişiklik arz eden zeytinyağı, balmumu(şem‘-i 

asel), kandil, şem‘a
3
, fitil, şamdan ve askı gibi aydınlatma malzemeleri giderleri, 

talebelerin ısınması için kömür giderleri, talebeler için üstlük elbise, kavuk, 

pabuç/ayakkabı, mest, kuşak giderleri, vakıf çalışanları için elbise, yine çalışan ve gelen 

misafirlere ikram edilen yemek ve kahve giderleri, vakıf temizliğinde kullanılan süpürge, 

çeşme ve sebillerde su içmek için kullanılan maşraba, vakfın tefrişinde kullanılan hasır, 

halı döşeme gibi malzeme giderleri, vakfa ait binaların kaldırımlarının yapımı, bakımı ve 

tamiri için harcanan kaldırım giderleri, evrak, ilâm, senet, harç gibi resmî muamele 

giderleri, vakıfta kullanılan kırtasiye ve değişik maksatlarla harcanan müteferrik giderler 

bulunmaktaydı. 

Masraflar incelendiğinde sigorta giderlerinin olduğu, dellâliye alındığı, kira 

ücretlerinin muhasebeleştirildiği anlaşılmaktadır.  

Para vakıflarından alınan borçların ve nemâlarının geri ödenmesi ve alınması 

konusunda sıkıntıların yaşandığı tesbit edilmiştir.  

Para vakıflarından borç verirken sened, ipotek ve kefilin alındığı, borçlu vefat 

ettiğinde vakfın parasının ziyan olmaması için veresesinden alınma yoluna gidildiği, icra 

takiplerinin yapıldığı, ipotek alınan malın satılması gibi işlemlerin yürütüldüğü muhasebe 

kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

Borçlular arasında kadınların da bulunduğu, borç alan kişilerin sosyal statülerinin, 

semtlere göre dağılımının muhasebe kayıtlarına yansıdığını da görebilmekteyiz.  Ayrıca 

muhasebe kayıtlarından hareketle ülke ekonomisinin tahlilini yapabilme imkânının olduğu, 

vakıfların sosyal, iktisadî ve içtimâî hayat oynadıkları yapıcı rolleri anlayabilmenin 

mümkün olduğu görülmektedir.  

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 talebelere ve fakirlere 

karşılıksız yapılan yardımlar da giderlerin bir bölümünü teşkil etmiştir.  

                                                 
1 Tamir etme, onarma. 
2 İsmail Kurt, “953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defterine Göre Para Vakıfları”, Türk Dünyası Araştırmaları, 

sy. 112, İstanbul 1996, s. 157 vd. 
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Vakıf giderleri arasında, herhangi bir hizmet karşılığı olmaksızın ilim sahiplerine 

yapılan ödemeler, mübarek gün ve gecelerde, bayramlarda yapılan harcamalar da 

bulunmaktadır ki, bu giderler vakfın bütün masrafları düşüldükten sonra kalan zevâidden
1
 

karşılanmıştır.  

Vakıflar, gayelerinin tahakkuku için bir takım masraflar yapmışlardır. Vakfın 

gayesine göre muhtelif masraf çeşitleri vardır. Osmanlı döneminde çok önemli sosyal 

yardım hizmeti veren imaretlerin mübaya'a bedelleri en başta gelen masraflar arasında 

geliyordu.  Vakıflardaki gelir fazlaları imarethanelerde fakir-fukaraya aş yapılıp 

dağıtılması, dâru'ş-şifâlarda bedava ilâçlar temini için sarfedilmiştir. Bu gibi harcamalar da 

vakıf muhasebesine "el-Mesarifat/Giderler" olarak kaydedilmiştir.
2
 

Meselâ, Ömer Hüsâmeddin Efendi Vakfı’na ait Masraf Dağılım Tablosu ve grafiği
3
 

şöyledir: 

 

 

 

1876 yılından önceki dönemde vakıf muhasebesi ile ilgili kayıtlar, Haremeyn 

Muhasebesi Kalemi, Haremeyn Mukataası Kalemi, Küçük Evkaf Muhasebesi Kalemi ve 

Anadolu Muhasebesi Kalemi’nde tutulmaktaydı. Ayrıca Şer‘î mahkemeler ve vakıflarca da 

kendi bünyelerine ve ihtiyaçlarına göre ayrı defterler tutulmuştur.  

Haremeyn Muhasebesi Kalemi ile Haremeyn Mukataası Kalemi, Mekke-

Medine’deki vakıfların kayıtlarını tutarak muhasebelerini kontrol ederdi. Dârüssaâde 

                                                 
1 "Zevâid", vakıf gelirlerinden yapılan harcamalardan sonra kalan gelir fazlasının adıdır. 
2 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. 
3 Çiğdem Gürsoy, adı geçen eser, s. 81 ve 108. 
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Ağaları’nın nezareti altında bulunan Haremeyn Muhasebesi Kalemi, selâtin camilerin 

vakıfları ve bu camilerde görev yapan görevlilerin maaşları ile ilgili işlemlere bakardı. Bu 

dairelere bağlı bütün vakıfların muhasebe işlemleri her sene evkaf müfettişleri tarafından 

gözden geçirildikten sonra muhasebe defterleri Baş muhasebeye gönderilir, bir sureti de 

dairesinde saklanırdı.
1
 

c) Vakıfların Yıllık Muhasebesinin Görülmesi 

Vakfiyelerde senede veya birkaç senede bir vakıf muhasebelerinin yapılması şart 

koşulmuş bulunan vakıfların muhasebe cetvellerinin tanzimi mütevelliler tarafından 

hazırlanır, vakfın varidat ve sarfiyatının tetkiki ise hâkim marifetiyle yapılır; vakfiyesinde 

muhasebe şartı bulunmayan vakıflara su-i istimal olmadıkça hâkim müdahil olmazdı.  

Vakıf muhasebesi ile ilgili bu kayıtlardan, her vakfın mütevellisi tarafından 

hesapların genelde yıllık olarak tutulduğu, değişik tarihler arasında da yapıldığı, muhasebe 

cetvellerinin üst kısmına muhasebe döneminin başlama ve bitiş tarihlerinin yazıldığı, yıllık 

veya birkaç aylık hesapların çıkarılarak kadı ve şahitler huzurunda hesapların görüldüğü, 

kesinleşen muhasebe kayıtlarının sicillere kaydedildiği, hesap gününde vakfın ne miktar 

mal varlığının 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 ödendiği, sandık mevcudunun ne olduğu tesbit edildikten sonra muhasebe 

sonuçlarının tescil edildiği, muhasebe kayıtlarının herkesin anlayabileceği tarzda olduğu 

görülmektedir.  

Ayrıca vakıftan nakit borç verilen miktarın karşısına, borç verilen kimsenin adı ve 

unvanının yazıldığı, bu borcun hüccetle mi, istiğlâl ile mi, hem hüccet
2
 hem istiğlâl ile mi 

veyahut istiğlâl ve kefalet ile mi verildiği hususu da zikredilmiş; borca karşı alınan 

nemanın miktarı belirtilmiştir.  

19. asır vakıf muhasebe uygulamalarını aksettirmesi bakımından "Kadıasker 

Mehmed Vahîd Efendi ve Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmeddin Efendilerin Vakıflarına Ait 

Muhasebe Defteri, Tevliyeti Fetva Emânet-i 'Aliyyesi'ne Meşrut Evkafa Ait Defter ile 

Mehmet Asım Efendi Vakfı Muhasebe Defteri" vakıf muhasebesi örneği önemlidir ve bu 

defterlerde önemli vakıf muhasebesi bilgileri mevcuttur.
3
  

"Kadıasker Mehmed Vahîd Efendi ve Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmeddin Efendilerin 

Vakıflarına Ait Defter" in 56-63. sayfaları arasında, 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 

                                                 
1 Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde 966-1250 yılları arasına ait, Haremeyn-i Şerîfeyn vakıfları ve mukataaların 

muhasebeleri ile ilgili 665 adet muhasebe defteri bulunmakta ve bu defterlerde dükkân, oda, menzil, hane vb. emlâkin 

kira bedelleri ve kiracıları ile ilgili kayıtlar yer almaktadır. 
2 Delil, vesika, belge, senet. 
3 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, genel sıra no., 1696 ve 1698. 
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gösterilmiş; 68-70. sayfalar arasında da cibâyet olunan nema ve bu nemanın beyanı, mâl-i 

vakıf yekûnu ile açıklamalı olarak meydana gelen harcama miktarları kaydedilmiştir.
1
 

Aynı defterin devamında Ömer Hüsâmeddin 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.
2
 

Vakıf muhasebe defterlerinden bazıları sadece bir vakıf adına düzenlenmiştir. Bazı 

defterlere ise bölümler halinde sekiz ile on vakıf muhasebesi bir defterde, fakat bölümler 

halinde kaydedilmiştir. Bu durum, muhasebesi bir arada tutulan bu vakıfların muhasebe 

kayıtlarının azlığını yani vakıf gelir-gider hareketliliğinin çok olmadığını göstermektedir.
3
 

Vakıf muhasebesi ile ilgili "Tevliyeti Fetva Emânet-i 'Aliyyesi'ne Meşrut Evkafa Ait 

Defter"de yirmi üç adet nukûd vakfının isimleri verilmiş, on altı 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. 

Ayrıca 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.
4
 

VAKIF MUHASEBESİ ÖRNEKLERİ: 

1) Osmanlı dönemine ait vakıf muhasebe örneği: 

a) Valide Sultan Vakfıyla İlgili Hesap Cetveli: 

“Berây-ı vakfiye-i kethudây-ı Vâlide Sultan Yusufağa kütübhâne-i nezd-i (yanında) 

Sultan Selim -der-Konya fî sene tarih-i vakfiye fî 25 Cemâziye’l-âhir (ay ismi şifreli olarak 

yazılmış) sene 1209 fî sicil sene fî 21 Şa‘ban / 3 Mart 1795 

Hâfız-ı kütüb-i evvel fî yevm    100 akçe,  

Hâfız-ı kütüb-i sânî fî yevm     90 akçe,  

Yamağ-ı (yardımcı) evvel fî yevm    50 akçe,  

Yamağ-ı sânî fî yevm      50 akçe, 

“Hazret-i Mevlânâ el-a‘lâda seccâdenişîn  

olanlara du‘âguy ( du‘âcı) fî yevm    20 akçe, 

Kütübhâneye mülâsık câmi‘-i Sultan Selim’de  

‘ala’s-sabâh ve ba‘de’z-zuhr ve ba‘de’l-‘asr  

neşr-i ‘ulûm iden müderrise fî yevm     60 akçe, 

Câmi‘-i mezkûrde kayyım olana fi yevm    10 akçe, 

Def‘a kayyım-ı sânî fî yevm     10 akçe, 

Belde-i mezkûrde sâkin kâim-makâm-ı mütevelli  

vakfı’l- mezbûr fî yevm      20 akçe. 

                                                 
1 Bkz., İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, Kadıasker Mehmed Vahîd Efendi ve Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsamüddin 

Efendilerin Vakıflarına Ait Defter" ss. 56-70. 
2 Meşihat Arşivi’nde Tahir Ağazade Zeliha Hanım Vakfı Varidat ve Mesarifat Defteri 1699, Mehmet Asıf Efendi Vakfı 

Muhasebe Defteri 1700, Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsamüddin Efendi Vakfiyesi 1701, el-Hac Murtaza Efendi, Selime Hanım, 

Bahri Hatun bt. Abdullah b. Abdülmennan vakfiyeleri 1702 numaralarda kayıtlıdır. 
3 Şeyhülislamlık Arşivi’ne Bâb-ı Meşihat, Meşihat Arşivi de denilmektedir. Bu arşivdeki vakıf kayıtları ve muhasebe 

defterleri için bkz., Bilgin Aydın, İlhami Yurdakul, İsmail Kurt, Şeyhülislamlık(Bâb-ı Meşihat) Arşivi Defter Kataloğu, 

ss. 139-145. 
4 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, genel sıra no., 1696 (1312-1330 yılları arası). 
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b) Edirne Atik Camii’ne ait bir muhasebe örneği: 

 

Edirne Atik Camii’ne Ait Bir Muhasebe Vesikası 

Muallim Cevdet Yazmaları, Atatürk Kitaplığı, Nr. 091, 139b / 277.
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YUKARIDAKİ VESİKASININ TRANSKRİPSİYONU: 

Muhâsebe________________________________________ 1 _________________________________i 

Evkâf-ı Câmi’-i Atik der Edirne, an tahvîl-i Hacı Karagöz, mütevellî ve hatib Şemseddîn nâzır. An gurre-i 

Ramazan sene 894 ilâ gaye-i Receb sene hamse ve tis’îne ve semân mie. Tahrîren fî 11 Şa’ban’ül muazzam 

sene 896  

 

Asl(Asıl mal/Gelir)________________________________ 2 _________________________________ 

Mal, fî 11 eşhür        113.829 

 

An bakıyye__________________________________________________________________________ 

Muhasebe-i mâzıye, an tahvîl-i hadsan, an gurre-i Ramazan sene 893 ilâ gaye-i Şa’ban sene 894 

25.912 

 

An kirâya(Kira gelirlerinden)_________________________ 3 _________________________________ 

Bezzazistan ma’a eyvanhâ ve dekâkin-i müteferrika ve mukata’ât-ı zemîn ve odaha. An gurre-i Ramazan 

sene 894 ilâ gaye-i Receb sene 895, fî 11 eşhür. 

87.917 

 

An bezzazistan   An dekâkin   An mukata’a-i   An odahâ 

ma’a eyvanha   müteferrika   zemîn 

30.068    26.703    30.580    585 

 

Vudı’a min zâlik(Bundan düşülen)_____________________ 4 ________________________________ 

El-Vezâif ve’l-ihrâcât ve zevâid ve harc-ı mukarreriye ve sâire. An gurre-i Şevval sene 894 ilâ gaye-i Şa’ban 

sene 895 

78.829 

El-Vezâif(Vakıf vazifelilere ödenen)___________________ 5 ________________________________ 

Ber-mûceb-i şart-ı vâkıf ve zevâid-harân. An gurre-i Şevval sene 894 ilâ gaye-i Şa’ban sene 895, fî 11 eşhür. 

76.605 

Cemâat(Cami vazifelilere ödenen)_____________________ 6 ________________________________ 

Ehl-i vezâif ber-mûceb-i şart-ı vâkıf ve zevâid-horân. An gurre-i Şevval sene 894 ilâ gaye-i Şa’ban sene 895. 

 

Hacı(Mütevelli Hacı Karagöz’e ödenen)__________________________________________________ 

Karagöz, mütevellî, an gurre-i Şevval sene 894 ilâ 22 Şa’ban sene 895, fî 10 şehr ve 11 yevmen, fî yevm 15 

4.815 

Hatîb   İmâm   Se-mâhfil  Eczâhânan   Mühellelîn 

15   15   10   29 neferan   14 neferan 

fî 2    1 nefer fî 3 

58    13 neferan fî 2 

26 

Yekûn_______ 

29 

 

Müezzinin   Kayyımîn  Muarrif   Kâtib-i anbar  Nigehbânan-ı 

4 nefer    neferen 3      bezzâziye 

fî 4    fî 2       4 nefer, fî 2,5 

16    6   3   3  10 

 

Cemâ’at(Vakıfdan diğer maaş alanlar)__________________ 7 ________________________________ 

Zevâid-horân 

 

Mevlâna müderris   Nâzır   Cüzhan   Hoş-hân 

ma’atalebe 

30    5   4   4 

 

Muvakkıt    Câbî   Kayyım-ı medrese 

5     1,5   1 

 

Ibtidâ______________________________________________________________________________i 

Seyyid Ahmed, noktâi, an 15 Rebiülâhır sene895 ilâ gaye-i Şa’ban seneti’l-mezkûre fî yevm 1, fî 4,5 şehr 

135 
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El-İhrâcat(Harcamalar)___________________________ 8 _____________________________________ 

An gurre-i Şevval sene 894 ilâ gaye-i Şa’ban sene 895 

2.764 

 

Harc(Zorunlu Harcamalar)________________________ 9 _____________________________________ 

Mukârreriye        1.485 

 

Bahâ__________________________i    Ücret______________________________i 

Revgan-ı zeyt berây-ı kanadil-i     Saka ki âb mî-âverd, be- 

Câmi, fî yevm 3, 11 şehr      cihet-i muslukhâi fî yevm 

1,5, fî 11 şehr 

990      495 

 

Harc(Müteferrik Harcamalar)_____________________10 _____________________________________ 

Müteferrika        907 

 

Bahâ_________i   Bahâ__________i   Âdet____________i 

Hasır, 62 adeden    Şem’-i asel    Sâliyane-i cârûb ki, be 

Fî 14     adedân     kayyıman dâde şud 

868    14     25 

 

Meremmet(Dükkân Tamirleri)____________________ 11 _____________________________________i 

Dekâkin        283 

 

Bahâ_____i    Bahâ_____i   Bahâ_____i   Bahâ_____i 

Tahta-i erre, be-    Sırık    Mıh-ı tahta   Pedavra 

cihet-i mahzenhâ-i 

dekâkîn ve gayruhum, 

40 adeden fî 3 

120    2    4    7 

 

El-Ücârât(Ücretler) ____________________________ 12 _____________________________________ 

Ücret_________i   Ücret__________i  Ücret________i 

Arabaciyan, berây-ı   Neccâr    Müşâkıyye 

âverden-i hâk 

10    85    24 

 

El-Bâkî(Kalan)_______________________________ 13 _____________________________________ 

35.000 

Min zâlike’l-bâkî(Bundan kalan)_________________ 14 _____________________________________ 

Mevlâna Ahmed Çelebi bin Mehmed Bey-nâm-ı diğer veled-i Ubeyd Beymeremmet kerden-i turrehâ-i çarşû-

yı vâle-furûşan ber-mûceb-i hükm-i hümâyun 

4.000 

Nassa’l-bâkî(Son kalan)________________________ 15 _____________________________________ 

31.000 

Reşid fî 24 Ramazan sene 896 tamamen
1 

 

Yukarıdaki hesaba göre önce, geçmiş yıldan devreden nakl-i yekûn, asl-ı mal ve kira 

gelirleri GELİRLER hanesine; vazifelilere yapılan maaş ödemeleri, mecburi ve müteferrik 

harcamalar, yaptırılan tamir giderleri GİDERLER hanesine yazılmış, gelir-gider farkı 

bulunmuştur. 

 

                                                 
1 Muallim Cevdet Yazmaları, Atatürk Kitaplığı, Nr. 091, 139b / 277. 
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2) Osmanlı’nın Son dönemi ile Cumhuriyet dönemine ait vakıf muhasebe örneği: 

 

Kaynak: İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi,  Ömer Hüsâmeddin Efendi Vakfı Muhasebe Defteri, s. 55. 
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Kaynak: İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi,  Ömer Hüsâmeddin Efendi Vakfı Muhasebe Defteri, s. 56. 
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Ömer Hüsâmeddin Efendi Vakfı MuhasebeTablosu (1902-1936)1 

 

Yukarıdaki tabloda Ömer Hüsâmeddin Efendi Vakfı’nın muhasebe bilgilerinin 

neticeleri görülmektedir: Dönemler itibariyle kuruş ve para cinsinden yekûn para ile alacak 

ve kasa durumları ve muhasebe kalemlerine ait bilgiler görülmektedir. Muhasebe kalemleri 

arasında ise anapara tahsilatları, vakıftan verilen borçlar, borçlara mukabil alınan nema 

gelirleri, icra yolu ile tahsil edilen vakıf alacakları için yapılan icra ve tellaliye masrafları 

ve sair masraflar görülmektedir.  

Netice itibariyle nukûd-ı mevkûfe/para vakıflarının varlığı bir gerçek olup bu 

konuda son yıllarda yüksek lisans ve doktora seviyelerinde bir hayli araştırmalar 

yapılmış ve konuya ilgi duyanların bilgisine sunulmuştur. Para vakıfları 

konusunda yapılan bu peyderpey çalışmalar ileride derli-toplu halde bir araya 

                                                 
1 İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, 1698 Numaralı Defter; Çiğdem Gürsoy, adı geçen eser, s. 76. 

Dönem Kuruş Para Kuruş Para Kuruş Para

292567 30

Nema Geliri 279684 30

Masraflar -494522 0

77.730 20 55.650 0 22.080 20

-2.700 0 Ana Para Tahsilat 2.700 0

23.000 0 Verilen Yeni Borç -23.000 0

Nema Geliri 11.700 0

Masraflar -3.216 0

86.214 20 75.950 0 10.264 20

-2.000 0 Ana Para Tahsilat 2.000 0

1.500 0 Delaliye Masrafı -1.500 0

15.500 0 İcradan Hakedilen  

-300 0 Rakam Hatası 300 0

Nema Geliri 7.000 0

Masraflar -6.933 0

101.781 20 90.650 0 11.131 20

-15.220 0 Ana Para Tahsilat 15.220 0

10.000 0 Verilen Yeni Borç -10.000 0

300 0 Rakam Hatası Düzelt. -300 0

Nema Geliri 3.205 0

Masraflar -4.020 0

100.966 20 85.730 0 15.236 20

-12.850 0 Ana Para Tahsilat 12.850 0

230 0 İcra Masrafı -230 0

Nema Geliri 800 0

Masraflar -11.020 20

18.09.1936 90.746 0 73.110 0 17.636 0

D5

Muhasebe Kalemi
Yekün Alacak Durumu Kasa Durumu

D1

D2

D3

D4
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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 faydalar vardır. 

Vakıf muhasebelerinin daha detaylı incelenmesi, vakıf sisteminin daha iyi 

anlaşılmasını sağlayacaktır. Özellikle bir vakfa ait evrak ve defter kayıtlarının 

kuruluşundan itibaren ele alınıp tarihî serüveninin incelenmesi, o vakfın ve emsal 

vakıfların nasıl başladığı, nasıl yönetilip işletildiği, hangi faaliyetleri 

gerçekleştirdiği, hangi sebeplerle sona erdiği daha iyi anlaşılacaktır. Bu tarz 

çalışmaların teşvik edilmesi gerekmektedir. Çünkü benzer çalışmaların artması 

vakıf müessesesini daha yakından tanımamızı sağlayacağı gibi geçmişte faaliyet 

gösteren vakıflar hakkında genellemeler yapma fırsatı olacaktır.  

“Geçmişten Günümüze Türkiye’de Vakıf Tecrübesi (Osmanlıda Para 

Vakıfları” konulu bu toplantıda ele alınan tebliğler bir arada yayınlandığında bu 

eser, Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyetine kadar 550-600 yıllık bir 

geçmişi olan nukûd-ı mevkûfe hakkında derli-toplu ilk eser olma özelliğini 

taşıyacaktır. 

Bu önemli hizmetin gerçekleşmesini sağlayan kuruluşları tebrik ediyor ve 

emeği geçenlere teşekkür ederek sözlerimi bitiriyorum. 


