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ÖNSÖZ 

Osmanlı Devleti döneminde şer‘î, hukûkî, idârî, iktisâdî, ic-

timâ‘î ve beledî her çeşit işlere ait dâvâlar şer‘î mahkemelerde görü-

lür, vakfiyelerin tescili ve mütevellilerin tevcihi yine bu mahkeme-

lerde icra edilir, vakfiyelerin tebdîli, tağyîri, taklîl ve teksîri şer‘î 

mahkemelerde hâkimin kararı ile mümkün olur, kadıların çeşitli 

dâvâlardan dolayı verdikleri kararlar ‚sicil" denilen defterlere kay-

dedilirdi. 

Sayıları onbinleri aşan bu sicil kayıtlarından Osmanlı devrinin 

sosyo-ekonomik özelliklerini, devletin idârî yapısını, cemiyetin ic-

timâ‘î durumunu, toplum yapısının mâlî portresini ortaya çıkarmak 

mümkündür. Ancak bu iş, uzun ve yorucu çalışmayı gerektirmekte-

dir. Zira genelde tarih sırasına göre kaydedilen belgeler arasından 

aranılanı bulmak hem zaman almakta hem de Arapça ve Osmanlıca-

yı bilmeyi gerektirmekle birlikte el yazısı ile tutulan bu belgelerdeki 

yazı karakterlerine âşina olup serî bir şekilde okuyabilme alışkanlı-

ğını ve belgeleri tanıma melekesini kesbetmek için belli bir tecrübe 

kazanmak icabetmektedir. 

Her ilim dalının kendine mahsus metodları bulunduğu gibi ik-

tisat tarihinin de kendine has usûl ve esasları vardır. İktisat tarihi 

incelemelerinde iktisadî bir hadisenin teşekkülü, tarihî seyri ve ge-

lişmesi, tekâmülü incelenirken ya hâdiselerin vukua geliş tarihlerini 

esas alan coğrafî metod yahut da her iktisadî müesseseyi veya ikti-

sadî olayları devrelere ayırarak inceleyen metod ile mes'eleleri konu-

larına göre tasnif edip inceleyen metodlar uygulanagelmiştir.  

Bu çalışmada, mes'eleler konularına göre tasnif edilip incele-

yen metoddan hareketle "Para Vakıfları" konusu ele alınmış ve bu 

konuya ait ilk belgelerinden nihayetine kadarki dönemde geçirdiği 

merhaleler, tarihî seyir, üzerinde yürütülen fikirler ve tartışılan hu-

suslar tedkik edilmek sûretiyle nazariyât ile tatbikatı aksettiren bir 

araştırma gerçekleştirilmiştir. 
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Bilindiği gibi her hangi bir iktisadî kurumun mahiyetini anla-

yabilmek ve onun hakkında fikir ileri sürebilmek için, öncelikle o 

kurumun ortaya çıkışını ve sebebini, tarihî seyir içinde geçirdiği 

merhaleleri ve gelişme seyrini, onun doğup gelişmesini sağlayan ve 

mihverini değiştirip mahiyetini değiştiren veya sona erdiren hadise 

ve düşüncelerin neler olduğunu iyi bilmek lazımdır. İşte iktisat tarih-

çileri, iktisadî müesseseleri böylesine tedkik ederken aynı zamanda 

iktisat tarihinin hakikatini de ortaya çıkarmaktadırlar. Bu çalışma, 

"Para Vakıfları"ile ilgili faaliyetleri ortaya koyan, iktisat tarihinin bir 

bölümünü aydınlığa kavuşturan bir eser mahiyetindedir. 

İlk teşekkülünde belki ibtidaî olarak başlayan, zamanla geniş 

tatbikat alanı bulup yayılan ve halkaları günümüze kadar uzanan 

vakıf müessesesi, durgun suya atılan taşın meydana getirdiği halka-

ların genişlemesi gibi inkişaf ederek tarihe damgasını vuran bir mü-

essese halini almıştır.  

Şer‘iyye Sicilleri arasında büyük yekûn teşkil eden vakıf kayıt-

ları ile ilgili bugüne kadar birçok çalışma yapılmış; ancak, sicil kayıt-

ları arasında yer alan vakfiyelerin şekil ve muhtevaları hakkında 

yeterli miktarda ilmî araştırma yapılıp vakfiyeler ışığında vakıf mü-

essesesi ele alınarak bu müessesenin cemiyetimize sağladığı iktisadî 

ve ictimâ‘î faydaları, vakıfların toplumumuzda oynadığı rolleri, vakıf 

yolu ile topluma ne gibi hizmetler sunulduğu vesikalara dayalı ve 

"efradını cami; ağyarını mani" bir çalışma olarak ortaya konulama-

mış ve bu ihtiyaç bugüne kadar karşılanamamıştır. 

Bugünkü ekonomik hayatımızda finansman ihtiyacı had saf-

haya ulaşmıştır. Artık kimse karşılıksız borç vermek istemediği gibi, 

serveti olanların bir kısmı var olan kısmî varlıklarını iyi değerlendi-

rememekte, yatırıma dönmesi gereken küçük-büyük sermaye biri-

kimleri âtıl vaziyette kalmaktadır. Esasen bu durum, sermayenin, 

ulaşılan varlığın tekrar topluma kazandırılması esasına, paranın ta-

biatına ters düşmektedir. Halbuki az veya çok herkesin paraya ihti-

yacı vardır ve insanların bir kısmı günlük giderlerine harcamak için 

paraya ihtiyaç duyarken bazı kimseler elindeki parayı değerlendir-

mek ister. Buna mukãbil bir kısım yatırımcıların da kuracakları veya 

çalıştırmakta oldukları müesseseler için sermayeye ihtiyaçları olur. 

İşte bu ihtiyaçların bir kısmının finansmanına nümûne çözüm teşkil 
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edebilecek şekilde yaygınlık kazanan; asırlar boyu yaşayıp dün tat-

bikat sahası bulan; fakat çeşitli sebeplerle devrini tamamlayıp uygu-

lamadan kalkması sebebiyle bugün için unutulan, paraya ihtiyaç 

duyanlara ödünç veya sermaye temin etme yollarından biri olan 

"Para Vakıfları" üzerinde ciddi bir çalışma yapılması gerektiği dü-

şüncesiyle bu çalışma yapılmıştır. 

Çalışmada önce vakıfla ilgili önemli ıstılahlar incelenmiş,1 ko-

nunun esasını teşkil eden para vakıfları üzerinde detaylıca durulma-

ya çalışılmış, bu vakıflar hakkındaki hükümleri tesbit için şer‘î delil-

ler tedkik edilmiş, Kur'ân ve hadîs-i şerîflerde geçen vakıfla ilgili 

hükümler incelenmiş, sahabe dönemine ait vakıfla ilgili hükümler 

tedkik edilmiş, mezhep imamlarının vakıf hakkındaki görüşleri ser-

dedilerek bu konuda ulemanın tartışmaları, leh ve aleyhteki görüşle-

ri zikredilmiş ve bu görüşlerin bir değerlendirmesi yapılmıştır. 

Para vakıflarının cevazı ve adem-i cevazı ile ilgili münakaşala-

ra temastan sonra müstakıllen, gayr-i menkûlle beraber veya yalnız 

menkûlle birlikte vakfedilen paraların işletilmesi, nemalandırılması 

konusu ele alınmış, vakfedilen paraların iş ortaklığı şeklinde işletil-

mesi sebebiyle mudarabe şirketinin şartları, çeşitleri, mudaribin 

hukûkî tasarrufları üzerinde kısmen durulmuştur.  

Vakıf paraları borç verilerek işletildiğinden ikraz, idane ve icar 

konularına da yeterince temas edilmiş ve bu hususta Şer‘iyye Sicille-

ri'ndeki vesikalardan faydalanılarak mevzu açıklanmaya çalışılmış-

tır.  

Konu bu haliyle ortaya konulduktan sonra en çok tartışılan ve 

vakıf paraların işletilmesiyle yakından ilgisi bulunan mu‘âmele-i 

şer‘iyye konusuna girilerek bu husustaki görüşler ile vakıf paraları-

nın işletilmesi ile ilgili hususlara temas edilmiştir.  

Para vakıfları ile ilgili durumu günümüze aktaran, halen İs-

tanbul Müftülüğü bünyesinde yer alan, Şer‘î Siciller Arşivi'nde mu-

hafaza edilen 9.872 sicil arasında bulunan vakıf paralarına ait vakfiye 

kayıtları ile istifade edilen diğer vesikaların gerektiğinde transkripsi-

                                                           
1 Konu ile ilgili bazı "ıstılah ve tabirler" eserin sonunda alfabetik olarak ve-

rilmiştir. 
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yonu yapılarak alıntılar yapılmış, böylece para vakıfları konusu bel-

geler ışığında değerlendirilmeye çalışılmıştır.  

Konuya ışık tutan belgelerden biri de Meşihat-i İslâmiyye'den 

müdevver olup halen İstanbul Müftülüğü Kütübhanesi'nde kayıtlı 

fetvâ kitaplarıdır. Bu eserlerden faydalanılan metinler de transkribeli 

olarak metin içinde verilmiştir.  

Para vakıfları ile ilgili diğer önemli bir kaynak da muhasebe 

defterleridir. Meşihat-i İslâmiyye Arşivi'nde muhafaza edilen, tasnif 

çalışmaları yeni tamamlanan2 ve bugüne kadar hiçbir araştırmada 

kullanılmayan muhasebe defterleri arasında konu ile ilgili bazı kayıt-

lar tespit edilmiş ve bu defterlerden yapılan transkribeli metinlerin 

değerlendirilmesleri yapılmıştır. 

Vakıf tahrir defterleri arasında yer alan kayıtlarda da para vak-

fı kayıtları görüldüğünden hicrî 953 yılına ait İstanbul Vakıf Tahrir 

Defteri'ndeki nukûd-ı mevkûfe ile ilgili kayıtlar çıkarılmış ve konu-

muza ışık tutan cihetleri değerlendirilmiştir. 

Hulasaten bu çalışmada, vakıf müessesesinin hukûkî, tarihî, ic-

timâ‘î, iktisadî, malî ve idarî özellikleri, uygulamada aldığı şekilleri, 

vakıfların etkileri üzerinde durulmuştur. Bütün bu çalışmalar sıra-

sında öncelikle daha önce bu konuda yayınlanmış bulunan kitap 

dergi, makale ve arşiv belgelerinden büyük ölçüde yararlanılmış ve 

bu eserlerin bazılarından iktibaslar yapılmıştır. 

Araştırma ve incelemelerim sırasında tenkit, teklif ve bilgile-

rinden istifade ettiğim hocalarıma ve bana fikir veren sair ilim erba-

bına, siciller üzerinde çalışma yapmama izin veren amirlerime, Şer‘î 

Siciller Arşivi elemanlarına, ilmî çalışmalarıma destek veren aile 

efradına, İ. Ü. İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi dalında yaptığım 

bu ilmî çalışmayı neşreden İslâmî İlimler Araştırma Vakfı ve Ensar 

Neşriyat yöneticilerine en derin minnet ve şükranlarımı sunuyorum. 

  Dr. İsmail KURT 

                                                           
2 İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Kataloğu, Hazırlayanlar: Bilgin Aydın, 

İlhami Yurdakul, Ayhan Işık, İsmail Kurt, Esra Yıldız, İSAM tarafından ya-

yınlanmak üzere. 



   

 

 

 

 

PARA VAKIFLARI 

– Nazariyat ve Tatbikat – 

GİRİŞ 

İnsânî, medenî, ictimâ‘î ve dinî gayelerle ortaya çıkan ve daha 

sonra müessese haline gelen vakfın başlangıç tarihi hakkında kesin 

bir zaman dilimi gösterilememektedir. Ancak İslâm'dan önceki de-

virlerden itibaren dinî ve insanî gayelerle vakfa benzer teşekküllerin 

bulunduğu tesbit edilmiştir. Fakat her çağda ve her topluma dinî ve 

insanî gayelerle yapılan tesislere hukûken ve bugünkü anladığımız 

mânâda vakıf demek pek mümkün değildir. Zira İslâm cemiyetlerin-

de vakıflar sırf Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak mak-

sadıyla ve dinî maksat ve mahiyet için kurulmuştur. Özellikle gü-

nümüzde mevcut bazı vakıfların Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını 

kazanmak maksadına ma‘tuf bulunmadığı, dolayısıyla İslâm hukuku 

esaslarına göre kurulmayan bu vakıfları İslâmî mânâda vakıf kabul 

etmenin mümkün olmadığı hakikati göz ardı edilmemelidir. 

"Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasını kazanmak" gayesi, bu 

gayeye hizmette vasıta olan vakıf müessesesine Müslüman-Türk 

halkı arasında hürmet edilen bir vasıf kazandırmıştır. Bu yüzden 

İslâm toplumunun fertleri mal varlıklarından nice menkûl, gayr-i 

menkûl mallarını bu müesseseye tahsis ederek asırlar boyu bu ku-

rumun yaşamasına imkân sağlamıştır. 

 Vakıf müessesesinin mazisi, çok eskilere dayanan, asırlarla 

ifade edilen uzun bir geçmişe sahiptir. Zira insanlarda yaradılıştan 

var olan yardımlaşma duygusu dinî emir ve hükümlerle birleşerek 

maddî karşılık beklemeden başkalarına yardım etme fikri kuvvet 

kazanmış ve bu kanaat insanlar arasında yaygınlaşarak zamanımıza 

kadar vakıf müessesesi yolu ile devamede gelmiştir.  
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Vakıf müessesesini, insanların cemiyet hâlinde yaşamaya baş-

lamalarından itibaren var kabul etmemiz gerektiği gibi çok sayıda 

yeni kurulan vakıfların bulunması da bunun hem fikir plânında hem 

de müessese olarak hâlâ yaşamakta olduğunu görmekteyiz. Şu halde 

bu müessesenin başlangıç ve sonucunu tarih olarak zikretmek pek 

mümkün görünmemektedir. 

Vakıflar asırlardan beri çeşitli faaliyet alanlarında icraatlarını 

sürdürmüş ve bu müessesenin kurulup yaşatılmasında dinî duygu 

ve inançların rolü büyük ölçüde etkili olmuştur. Aynı zamanda, yar-

dımlaşma ve dayanışma ruhunu bu müessese yüceltmiştir.  

İnsanları en hayırlısı, insanlara faydalı olandır; malın hayırlısı, Al-

lah yolunda harcanan, diğer ifade ile vakfedilendir; vakfın hayırlısı da insan-

ların ihtiyaçlarını en iyi karşılayandır inancını taşıyan insanlar birbirle-

riyle âdetâ yarış derecesinde mallarını hayır yolunda vakfetmişler, 

uzun yıllar yaşayan, dinî ve millî kültüre hizmet eden, fert ve toplu-

mun huzur ve saadeti için vakıflar tesis etmişler, gelecek nesillere 

şaheser, âbidevî vakıf eserleri bırakmışlardır.  

Vakıf müessesesinin varlığı, insanların ictimâ‘î ve iktisadî ha-

yatlarında asırlar boyu önemli rol oynamış, insanların ilim, irfan, 

fikir, kültür, îmâr ve iskân alanlarında, ruh ve beden yapılarında 

derin izler bırakmıştır.  

Osmanlı Devleti'nin umûmî hayatında bir iskân ve îmâr meto-

du olarak vakıfların oynamış olduğu büyük rolden kimse şüphe 

etmemektedir. Şehirlerimizin türlü ‘âmme hizmetleri, ictimâ‘î 

mu‘avenet teşkilatı, ilmî, dinî ve medenî hayatın her türlü tezahürleri 

hep vakıf tesisler yolu ile tanzim ve idare edilmiş bulunmaktadır. 

Bu milletin fazilet, cömertlik, vatanseverlik, kısacası millî ve 

manevî ruh ile heyecanın kuvvetli bir tezahüründen başka bir şey 

olmayan vakıfların, Türk-İslâm kültürünün asırlar boyu hâkim oldu-

ğu sahalarda önemli bir yer tuttuğu artık kesinlikle bilinmektedir.  

Memleketin îmâr ve inşâsiyle, cemiyetin tesisi bakımından va-

kıfların oynadığı rol çok büyük olmuştur. Bugün ancak devlet teşeb-

büs ve parası ile yapılabilecek kadar umûmî menfaatleri alakadar 
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eden işlerin, vakıf tesisler yolu ile yapılmış olması, devrin teşkilat 

zihniyeti hakkında bizlere açık bir fikir vermektedir."1  

"Vakıfların mahiyetini anlayabilmek için insanlık ve medeni-

yet tarihinin umûmî inkişafı içindeki yerinin siyasî, iktisadî, dinî ve 

ictimâ‘î şartların ve bu muhtelif unsurların hep birden beraberce 

bilinmesi, bu şartların birlikte göz önünde bulundurularak tedki-

katın, inceleme ve araştırmanın yapılması icabetmektedir. Vakıf mü-

essesesi ancak bu sûretle sosyal gerçeğe uygun olarak anlaşılabilir ve 

hakiki mahiyeti nazarî hüviyetten sıyrılarak tatbikî vechesiyle aydın-

lanabilir. Vakıf müessesesini asıl bütünlüğü ile kavrayabilmek için, 

muhtelif cephelerini hep birden görmek icabeder ki, bunun için de 

tarihî usûle müracaat etmek gerekir."2 Ayrıca vakıfların önemini 

kavramak, işin mahiyetini anlamak için vakfiyelerin incelenmesi, 

vâkıf şartlarının tedkiki şarttır ve bu hususta vakfiyelerde yeterli 

bilgi de mevcuttur. 

Vakıf müessesesi, fert ve toplumların ruhî, malî, dinî, ictimâ‘î 

ve iktisadî her türlü ihtiyaçlarına cevap vermek amacına yönelik 

olduğu ve bu ihtiyaçlara cevap verdiği için ortaya çıkmış ve günü-

müze kadar devam edebilmiştir. Bu müessese, toplumların ihtiyaçla-

rına cevap vermesi ve fonksiyonlarını icra edebilecek özelliklere sa-

hip bulunması sebebiyle revaç bulmuş, duyulan alaka ile zamanla 

yaygınlaşmış ve asırlarca yaşayan tesisler haline gelmiştir.  

Vakıfların Müslim, gayr-i Müslim her kesim tarafından insan-

lığa hizmet gayesiyle kurulduğu, gerçekleştirilen hizmetlerin, hayır 

işlemek, sevap kazanmak için yapıldığı, verilen hizmete karşılık, pek 

azında ferdî ve ailevî menfaat gözetildiği, asıl gayenin uhrevî karşılık 

elde etme düşüncesinin olduğu anlaşılmaktadır. 

Kayda değer diğer bir husus da, servetin zevk ve eğlence, israf 

ve sefahat için değil, bilâkis israfın zıddına yardımlaşma gayesiyle 

vakfedilmesi; birkaç kişi yerine binlerce kişinin istifadesine sunulma-

                                                           
1 Ömer Lütfi Barkan, ‚Osmanlı İmparatorluğu'nda Bir İskân ve Kolonizas-

yon Metodu olarak Vakıflar ve Temlikler.‛, Vakıflar Dergisi, c. II, Ankara 

1942, ss. 354-359. 
2 Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, An-

kara 1973, 284 s.,  ss. 1-3. 
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sıdır. Diğer taraftan vakıf yapan insanların zengin, varlıklı oldukları 

için değil de, hayır ve hizmete gönül verdikleri için malını, parasını, 

ziynet eşyasını, evini, meyve bahçelerini veya tarlalarını hayır mües-

seselerine gelir olmak üzere bağışladıkları bilinen bir gerçektir. Bu 

düşünceye sahip fertlerin ekseriyette olmasıyladır ki, Osmanlı me-

deniyeti ve cihan devleti gibi güçlü bir idarî yapı teşekkül etmiştir. 

Kadın-erkek fark etmeden gücü yeten insanların ya tek başla-

rına veya bir araya gelerek vakıf kurdukları, her biri birer san‘at âbi-

desi olan cami, mescid, çeşme, sebil, medrese, han, hamam, türbe, 

imarethane, dârü'ş-şifa, bimarhane, kütübhane< gibi sayısız eserler 

vücûde getirdikleri de bir diğer gerçektir. 

Vâkıfların ismi kadın olan birçok tarihî eserin hâlen mevcut 

bulunması, varlıklarını sürdürmeleri bunun açık bir nişanesi ve isba-

tıdır. Osmanlı toplumu vakıf eser bırakmakta âdeta yarışmıştır. Arşiv 

kayıtları incelendiğinde bu gerçek açıkça ortaya çıkmaktadır. Hâlen 

sayısız vakıfların varlığını sürdürmesi ise bunun canlı delilidir. Diğer 

taraftan, cemiyetlerin yapıları, kültür değerleri, hayat tarzları, dünya 

görüşleri, ideal ve mefkûreleri tabiî olarak farklılık arzetmektedir ve 

bu fark, insanların geride bıraktıkları vakıf eserlerinde de görülmek-

tedir. 

Vakıf müessesesi, insanlık tarihi için iftihar vesilesi olacak yü-

celiğe erişmiş ve tarih içinde tekâmül ederek mükemmel işler vaziye-

te gelmiştir. İşte vakıf müesseselerini kuran ve yaşatan bu insanlar, 

insanlık adına yaptıkları hizmetlerinden dolayı daima hayırla yâd 

edilme şerefine ulaşmışlardır. 

Binnetice bu çalışma ile genel olarak vakıfların hukûkî, tarihî 

ve iktisadî açıdan Cumhuriyet dönemine kadar uzanan, zaman ve 

mekân sınırları çok geniş olan "Para Vakıfları" konusu ortaya konul-

maya ve benzer çalışmalara ışık tutacak noktaya ulaştırılmaya çalı-

şılmıştır. 



   

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

NAZARİYATTA PARA VAKIFLARI 

İslâm hukukunun en dikkate şâyân ve üzerinde ciddî çalışma-

lar yapılan, hakkında müstakil eserler yazılan bölümlerden biri de 

vakıftır ve para vakıfları ile ilgili mes'eleler de bu hukûkî çerçeve 

içinde mütalaa edilmiştir.  

Vakıf müessesesinin hukûkî mahiyetinin, tarihî tekâmülünün, 

özellikle Türk vakıflarının arzettiği hususiyetler ile tâbî oldukları 

nizamın etraflıca incelenmesi, bugüne kadar yapılan tedkiklere rağ-

men yeni araştırmalar yapmaya değer önemli bir mevzudur. Zira 

bugün dahî, doğrudan doğruya devletin en mühim vazifelerinden 

biri olan maarif, nafia(bayındırlık) ve ictimâ‘î yardım işleri Selçuklu-

lar ve Osmanlı dönemlerinde vakıf sistemi sayesinde, mükemmel 

denecek bir sûrette idare edilmiştir.  

Günümüze kadar varlığını sürdürebilen vakıf müesseseleri 

bunun açık birer delilidir. Bu kadar kemâle eriştirilmiş bir nizamın 

ihmaller sonucu bozulması ve işlemez hâle getirilmesi bir yana bıra-

kılarak asırlarca varlığını devam ettirebilen, toplumun ferdlerine 

sayısız hizmetler sunan vakıf müesseselerinin bugün için çok daha 

iyi bilinmesi, tanınması, ihtiyaçlara cevap veren kurumların yaşatıl-

masında zaruret vardır.  

Hakkında pek az kimsenin bilgi sahibi olduğu para vakıfları 

da uygulamaya konulabilecek, günümüzde mevcut bazı finans sis-

temlerine kaynak teşkil edebilecek, ışık tutabilecek mahiyettedir. Şu 

halde, bu müessesenin varlığı, çalışma şekline ait alt yapısının iyi 

bilinmesi gerekmektedir. Bu bakımdan burada mes'ele nazarî ve 

tatbikî olarak ortaya konmaya çalışılmıştır. 
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Osmanlı dönemi tatbikatında önemli bir yer işgal eden para 

vakıfları mevzuunun cevazı mes'elesi, Osmanlı uleması arasında 

münakaşa konusu olmuştur. Özellikle vakıf paralarının işletilmesi ile 

ilgili uygulamalarda mu‘âmele-i şer‘iyye usûlünün tatbiki ve bu 

usûlün de "faiz" uygulamasına benzer bir ilgisinin bulunması, bu 

sebeple paranın mu‘âmele yolu ile işletilmesinden elde edilen gelirin 

meşru olmaması ihtimaline binâen ulema arasında ihtilâf çıkmış, ilmî 

tartışmalara yol açmış olup bu bakımdan konu, vakıf hukukunda 

önemli bir bölüm işgal eder hâle gelmiş; hatta bu konuda devrin ilim 

çevrelerince leh ve aleyhde müstakil eserler kaleme alınmıştır.  

Yapılan neşriyata rağmen, konu ile ilgili münakaşalar bitmiş 

ve farklı görüşler ışığında bir noktada ittifak edilmiş değildir. Bugün 

de aynı konuların tartışılmasının sebebi olarak, yapılan araştırmala-

rın yetersizliği veya hâdisenin belki tek yönlü olarak ele alınması ve 

takdimi; mes'elenin hem fıkhî hem de iktisadî ve ictimâ‘î yönlerinin 

tam açıklığı ile ortaya konulamaması, bu bilgiler ışığında değerlendi-

rilememesi ve en önemlisi, böyle bir uygulamanın hangi şartlar ve 

hangi tarihî zaruretler sebebiyle yapıldığının bilinememesi, tatbikat-

taki fayda ve zararlarının tam olarak tesbit edilememesi gösterilebi-

lir. 

Üzerinden uzun yıllar geçmesine rağmen günümüzde bile tar-

tışma konusu olan böyle bir mes'elenin ortaya konabilmesi, yanlış 

anlama ve yorumlardan kurtarılabilmesi için hâdisenin başlangıcına 

inmek, tarihî seyrini tedkik etmek, devrin ihtiyaçlarını gözönünde 

bulundurmak, zaman içinde meydana gelen değişmeleri incelemek 

gerekmektedir; bunu yapabilmek için de İslâm hukukunun bir bö-

lümünü teşkil eden vakıf ahkâmı ile birlikte para vakıflarının hukûkî 

temellerini, usûl ve esaslarını belirlemek, mes'eleyi önce hukûkî çer-

çeveye oturtmak, sonra da tatbikatı aksettiren belgeler ışığında ko-

nunun iktisadî, ictimâ‘î diğer yönlerini ele almak, uygulamanın ikti-

sadî hayata kazandırdığı fonksiyonlarını belirlemek, böyle bir mües-

seseye neden ihtiyaç duyulduğu hususunu ortaya koymak ve bu 

müessesenin günümüz ekonomilerinde uygulanan faizli 

mu‘âmelelerle ilgisinin olup-olmadığı mes'elesini ele almak, benzer 

ve farklı yönlerini tefrik etmek gerekmektedir. 
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Bu gerçekten hareketle bu bölümde, öncelikle vakıf müessese-

sinin Kur'ân, hadîs ve icma‘ delillerine dayanıp-dayanmadığı, Kur'ân 

âyetlerinde ve hadîs-i şerîflerde geçen vakıfla ilgili hükümlere temas 

edilmiş, ikinci olarak sahabe dönemine ait vakıfla ilgili uygulamalara 

bir nebze değinildikten sonra ulaşılabilen bilgi ve belgeler ışığında, 

müctehid imamlarının vakıf hakkındaki görüşlerine, mevzu hakkın-

daki sâir ulema arasındaki tartışmalara, leh ve aleyhdeki fikirlere 

temas edilerek mes'ele hukûkî yönden ele alınmış, İslâm hukukuna 

ait eserlerde geçen vakfın meşrû‘iyeti ve lüzûmu ile ilgili hükümlere 

yer verilmiş, vakıf paralarının nasıl değerlendirildiği konusu da vakıf 

paraların işletilmesi başlığı altında mu‘âmele-i şer‘iyye, idâne, karz, 

nema, ribih gibi nukûd-ı mevkûfeyi ilgilendiren hususlara temas 

edildikten sonra nukûd-ı meykûfe ile ilgili ahkâm beyân edilmiştir.  

Esasen böyle bir konunun İslâm hukukçuları tarafından ele 

alınıp ortaya konması gerektiğinin idraki ile çalışmanın sınırları için-

de kalınarak para vakıfları konusunu doğrudan ilgilendiren mes'ele-

ler ele alınmış ve gerektiğinde iktibaslar yapılarak istifade edilen 

kaynaklar verilmiştir. 

I- KUR‘ÂN ve SÜNNETTE GEÇEN VAKIFLA İLGİLİ HÜKÜMLER 

İslâm'da vakıf müessesesi, dört şer‘î delilden Kitab(Kur'ân), 

Sünnet(Hadîs) ve İcma‘(müctehidlerin ittifakı) delillerine dayanmak-

tadır.1 Ayrıca bu konuda Hz. Peygamber ve sahabe dönemi tatbikatı 

da bulunmakta olup bu hususları şöyle sıralayabiliriz: 

1. Kur'ân Âyetlerinde Geçen Vakıfla İlgili Hükümler: 

Kur'ân-ı Kerim'de doğrudan doğruya "vakfetmeyi emreden 

veya yasaklayan" açık bir hüküm bulunmamakla beraber bazı âyet-

lerde "Allah için harcama" yapılması, insanların ihtiyaçlarının yerine 

getirilmesi, sıkıntılarının giderilmesi teşvik edilmiş, darda olan borç-

luya kolaylık gösterene Allah‘tan yardım edileceği müjdelenmiş, 

veren elin alan elden üstün olduğu belirtilmiş, Allah yolunda mal 

harcayan kimselere gıpta edilmesi gerektiği vurgulanmıştır. 

                                                           
1 Vakfın meşrû'iyeti ile ilgili gösterilen deliller için bkz. E. Mardin, İktisat ve 

Ticaret Ansiklopedisi, Vakıf, İstanbul 1954, c. X, s. 133 vd. 
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Kur'ân-ı Kerîm'de "vakıf" terimi kullanılmamakla veya bu mü-

essesenin hususiyetleri belirtilmemekle beraber, bazı âyetlerde geçen 

vakfın müteradifi kelimelerle çeşitli devirlerin şartlarına göre tesis 

edilip ictimâ‘î hizmetler gören vakıfların geniş mânâda tarif edildiği 

anlaşılır: Bakara Sûresi'nin 43, 83, 110, 177, 215, 219, 261, 267 ve 271. 

âyetlerinde "zekât, birr, nafaka, sadaka" gibi muhtelif isimler altında 

mâlî mükellefiyetler sahasında Müslümanların fedakârlıkta bulun-

maları lâzım geldiği hatırlatılmaktadır. Yûsuf Sûresi 88. âyet ve En-

biya Sûresi 73. âyette hem sadaka ve hem de zekât kelimeleri, mâlî 

bir iyilik, ilâhî-dinî bir mükellefiyet mefhûmu olarak zikredilmekte-

dir.  

Meselâ: "Allah rızası için yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda 

kalmışlara, dilencilere ve boyunduruk altında bulunan köle ve esirlere sev-

diği maldan harcar, namaz kılar, zekât verir."2 âyeti vakfın kuruluş se-

beplerini açıkça ortaya koymaktadır. 

Kur'ân-ı Kerîm'de zekât ve sadakadan ayrı olarak "ihsan", "in-

fak", "it‘am", "Allah'a güzel ödünç verme", "yararlı iş", "malından 

verme", "hayır işleme" gibi terimlerin bulunduğu âyetlerde ictimâ‘î 

yardım teşvik ve bazan mecbur edilmektedir. Ayrıca, şahısların üzer-

lerine ictimâ‘î yardım ve mu‘âvenetlerin dinî bir vecibe olduğu; "hak" 

terimi ile de varlıklıların malında yoksulların hakkının olduğu belir-

tilmektedir.3 

"Sevdiğiniz, şeylerden Allah için harcamadıkça tam hayra erişemez-

siniz." mealindeki âyet nâzil olunca Ebû Talha Peygamber aleyhi's-

selâm'ın huzuruna çıkarak; 

- Yâ Rasûlallah! Cenâb-ı Hak "Sevdiğiniz şeyleri infak etmedikçe 

birr ü ihsana nâil olamazsınız." buyuruyor. Benim en sevdiğim malım 

ise Beyrehâ denilen bahçedir. O, Allah rızâsı için sadakadır. Allah 

katında onun hayrını ve âhiret azığı olmasını dilerim (umuyorum). 

Bunu Allah'ın gösterdiği cihete tahsis buyur, dedi. Bunun üzerine 

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in: "Bu ne iyi ve ne kadar 

kârlı bir maldır. Ben bunu akrabanıza tahsis etmeni münâsip gör-

                                                           
2 el-Bakara Sûresi, 2/177. 
3 Âyetlerin mealleri için bkz.: el-En‘am Sûresi, 6/141; el-İsrâ Sûresi, 17/26; er-

Rûm Sûresi, 30/38; el-Meâric Sûresi, 70/24, 25. 
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düm", buyurduğunda Ebû Talha da: Öyle yapayım, yâ Rasûlallah 

dedi ve bahçeyi akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti".4 

Vakıfla İlgili bazı âyet mealleri ise şöyledir: "Kazancınızın temiz 

olanlarından infak ediniz. Âdî şeyleri infak etmeyi istemeyiniz".5 "Sadakalar 

Allah yolunda hayatlarını vakfedenlere sarf edilmelidir. Onlar ticâret sefer-

leri için fırsat bulamazlar, hallerini bilmeyen bunları dilenmemelerinden 

dolayı zengin zannederler. Hayırdan ne infak ederseniz (sevabı) kendinize 

aittir, mükâfatı tamamiyle verilir, haksızlığa uğramazsınız. Hayırdan ne 

infak ederseniz Allah onu bilir".6 "Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler; 

pintilikte de ileri gitmezler; bu ikisinin arasında itidali muhafaza ederler".7 

"Ne infak ederseniz, Cenâb-ı Hak onun halefini verir".8 

2. Hadîs-i Şeriflerde Geçen Vakıfla İlgili Hükümler: 

Hz. Peygamber Efendimiz'in hadîslerinde doğrudan doğruya 

menkûl veya gayr-i menkûlü vakfetmeyi emreden veya nehyeden 

açık hükümler bulunmamakla birlikte, topluma faydalı olan, 

umûmun menfaatini mucip bulunan, insanlığın gerek maddî, gerek-

se manevî ihtiyaç duyduğu mes'elelerde onlara destek sağlanması 

hususunda pek çok emir ve tavsiyeler mevcut olup bunlardan ko-

numuzla ilgisi bulunanların bir kısmını şöyle sıralayabiliriz: 

Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu 

nakledilmiştir: "Âdemoğlu öldüğü zaman amel defteri kapanır. Üç kimse 

bundan müstesnadır: Devamlı sadaka (sadaka-i cariye: Çeşme, köprü, has-

tahâne, cami, mektep yaptırmak, ağaç dikmek...) meydana getirenler, (top-

luma) fayda veren ilmî bir eseri veya kendisine hayırlı evlâdı olan bir kimse-

nin defteri kapanmaz".9 

                                                           
4 Muhyiddin Nevevî, Riyâzü's-Sâlihin Tercemesi, (Çev.: Kıvamüddin Burs-

lan, Hasan Hüsnü Erdem), 8. baskı, c. 1, s. 334 vd. 
5 el-Bakara Sûresi, 2/267. 
6 el-Bakara Sûresi, 2/2/ 272 vd. 
7 el-Furkan Sûresi, 25/67. 
8 es-Sebe' Sûresi, 34/39. 
9 Muhyiddin Nevevî, Riyâzü's-Sâlihîn Tercemesi, (Çev.: Kıvamüddiıı Burslan, 

Hasan Hüsnü Erdem), 9. baskı, c. II, s. 303. 
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"...Bir kimse Müslüman kardeşinin ihtiyacını yerine getirirse, Allah 

da ona yardım eder. Bir kimse bir Müslümanın sıkıntısını giderirse, Allah 

da ona mukãbil Kıyamet Gününün kederlerinden birini giderir...".10 

"... Her kim eli darda olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da 

dünya ve âhirette ona kolaylık gösterir... Bir kul (din) kardeşine yardımda 

bulundukça, Allah da ona yardım eder...".11 

"Üst el, alt elden (veren el, alan elden) daha hayırlıdır. İnfakda evvela 

nafakası üzerine ait olandan başla. Sadakanın en hayırlısı (fakiri) bolluğa 

kavuşturacak olandır. Halktan bir şey istemekten sakınan kimseyi Allah afiv 

kılar, korur; istiğna gösterenleri de Allah zengin kılar".12 

"Halktan istemek berelenmektir. İnsan onunla kendi yüzünü berele-

miş olur; yalnız devlet reisinden istihkakını veya zaruret saikası ile istemek 

müstesnadır".13 

"... Kendisini dilenmeden tutan kimse için borcunu ödeyinceye kadar 

istemesi helâldir. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malı helak olmuş kimse-

nin maişetini yoluna koyacak kadar istemesi helâldir. Son derece fakr ü 

zarurete düşenin de maişetini temin edecek kadar istemesi helâl olur... ".14 

"İki haslet sahibinden başkasına gıpta edilmez. Bunlar da: Allah tara-

fından kendisine mal verilip de Hak yolunda onu sarfa muvaffak olan kimse 

ile kendisine ilim ve hikmet ihsan olunup da, onunla hükmeden ve onu öğre-

ten kimsedir."15 buyurulmuştur. 

İslâm Dini, akrabanın görüp gözetilmesini emretmiştir: "Bir 

kimse, rızkının bol olmasını ve ecelinin gecikmesini isterse, akrabasını görüp 

gözetsin." buyurulmuştur. Diğer bir hadîs-i şerîfte de "Yoksula bir şey 

vermek sadakadır. Akrabaya tasaddukda bulunmakda iki ecir vardır: Birisi, 

sadaka ecri, diğeri de akrabayı görüp gözetme sevabıdır."16 buyurulmuştur.  

                                                           
10 Muhyiddin Nevevî, Riyâzü's-Sâlihîn Tercemesi, (Çev.: Kıvamüddiıı Burslan, 

Hasan Hüsnü Erdem), 9. baskı, c. II, s. 284. 
11 Aynı eser, s. 285. 
12 Aynı eser, s. 558. 
13 Aynı eser, s. 562. 
14 Aynı eser, s. 565. 
15 Aynı eser, s. 571. 
16 Aynı eser, s. 351. 
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Hz. Ömer radiyallahu anh, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem'in zaman-ı saadetinde Semğ denilen öz malı bir hurmalığı 

vakfetmek isteyerek: 

"- Yâ Rasûlallah! Ben, nazarımda en güzel ve kısmetli bir hur-

malığa mâlik bulunuyorum. Hâlis kazancım olan bu malımı vakfet-

mek istiyorum" diye Rasûl-i ekrem'den sormuş. Nebî sallallahu aley-

hi ve sellem: 

- Bu hurmalığın aslını, rakabesini vakfet! Artık o satılmaz, hibe 

edilmez, vâris olmaz; yalnız onun mahsûlü (müstehikkına) infak 

edilir, yedirilir" buyurdu.  

Hz. Ömer (radiyallahu anh de bu malını o sûretle vakfetti. Ve 

bu sadakası, Allah yolunda gaza eden rnücahidlere, esaretten kur-

tulmak isteyen kölelere, konuklara, misafirlere, vâkıfın yakın akraba-

sına meşrût idi. Bununla beraber mütevelli nasb olunan kimsenin 

vakfın rakabesine tecavüz etmeyerek yalnız nemasından örfe göre 

yemesinde, yahud dostuna yedirmesinde de günah yoktur".17 İşte bu 

hadîs, vakfın lâzım olduğuna delil gösterilmektedir.18 

Buhârî'nin "Vasiyet ve Vakıf Bahsi"nde Rasûl-i ekrem sallalla-

hu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğu kaydedilmektedir: "{Vefatım-

da} varislerim ne bir dinar, ne bir dirhem paylaşmaz. Bıraktığım şey (ki, 

hurmalıklardır. Bunun) kadınlarımın nafakasından, işçimin ücretinden geri 

kalanı vakıftır." Bu hadîste Rasûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, 

vefatından sonra, kadınlarının âdet veçhile nafakalarından ve işçi 

ücretlerinden geri kalan vakf olup Müslümanların mesalihine sarf 

edilmesi lüzûmunu bildirmiştir.19  

Bu zikredilen bazı hadîs-i şerîflerde "vakıf" lâfzının açık bir şe-

kilde ifade edildiği görülmekte ve bu hadîsler vakfın varlığına açık 

birer delil teşkil etmektedir. 

                                                           
17 Zeynüddin Ahmed Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi 

(Mütercim ve şârihi: Kâmil Miras), İstanbul 1941, c. VIII, s. 256. 
18 Molla Hüsrev, Gurer ve Dürer Tercümesi, (Mütercim: Arif Erkan), İstanbul 

1980, c. III, s. 176 vd. 
19 Zeynüddin Ahmed Zebîdî, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi 

(Mütercim ve şârihi: Kâmil Miras), İstanbul 1941, c. VIII, s. 273 vd. 
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II- SAHABE DÖNEMİNE AİT VAKIFLA İLGİLİ UYGULAMALAR 

Ömer Nasuhi Bilmen, Asr-ı Saadet‘te yapılan vakıflarla ilgili 

şu bilgileri vermektedir: Hz. Aişe radiyallahü anha'dan nakledildiği-

ne göre, Allah'ın elçisi Medine'de mâlik olduğu yedi parça akarlarını 

vasiyet yolu ile vakıf ve süknâlarını mü'minlerin fakirlerine şart bu-

yurmuşlardır. Bu mülkler A‘val, Safiye, Dellal, Müseyyeb, Bürka, 

Hisna ve Meşrebe'dir.  

Nâdiroğullarından Muhayrık isimli bir şahıs şöyle vasiyette 

bulunmuştu: "Ben ölünce, tüm mallarım Allah elçisine ait olsun. O 

dilediği yere sarfetsin". Muhayrık'ın Hicret'in ikinci yılında ölmesi 

üzerine tüm malları Hz. Peygamber'e kalmış, O da bu malları, bir 

görüşe göre Abdülmuttalip ve Hâşimoğulları'na; başka bir rivayete 

göre ise, İslâm'ın ve Müslümanların âcil ihtiyaçlarına vakfetmiştir. 

İslâm'da ilk vakfın bu olduğu kabul edilir. 

Hz. Peygamberimize tebe‘an ashâb-ı kıram da birçok vakıflar 

vücûde getirmişler, pek çoğu mallarını vakfetmişlerdir:  

Hâlid b. Velid'in zırhını ve savaş atlarını vakfetmesi; Hz. Ali 

radiyallahü anh'ın Yenbu‘'daki bir arazisini ve çeşmesini vakfetmesi; 

Hz. Osman radiyallahü anh'ın susuzluk çekildiği bir sırada Medine'li 

bir yahudiden Rume Kuyusu'nu satın alıp, suyunu ebedî olarak top-

luma bağışlaması bunlar arasında sayılabilir.  

Hz. Câbir radiyallahü te‘âlâ ‘anh demiştir ki: "Ben muhacirler-

den, ensardan mal sahibi, zî makderet bir zat bilmem ki vakıf ve 

tasaddukta bulunmuş olmasın".20 

Hz. Ömer radiyallahü anh de bir arazi vakfettiğini şöyle anla-

tır: Allah'ın elçisine, "Hayber toprakları taksimi sonucu, ömrümde 

sahip olmadığım güzel ve değerli bir arazi bana isabet etti. Bu konu-

da ne buyurursunuz? Dedim. "Hz. Peygamber de "istersen malın 

mülkiyetini elinde tut, semere ve gelirini ise yoksullara tasadduk et." 

buyurdu.  

                                                           
20 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-ı İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiye Kamûsu, İstanbul 

1951,  Md. 114, s. 176 vd. 
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Hz. Ömer, arazisini, satılmamak, bağışlanmamak ve mirasla 

da geçmemek üzere, yoksullara, yakın hısımlara, miskinlere, yolda 

kalmışlara, Allah yolunda savaşanlara ve âzâdlık anlaşması yapan 

kölelere vakfetti. Mütevellinin de bundan örfe göre yiyebileceğini 

şart koştu. Bu konuda bir vakıfnâme düzenleyerek kızı Hafsa'ya 

teslim etti".21  

Hz. Ebû Bekir, Hz. Osman ve Hz. Ali'nin de (Allah onlardan 

razı olsun) vakıflarının olduğu, Emevîler, Abbasîler ve diğer İslâm 

hükümdarları, emirleri ve bilhassa Osmanlılar tarafından pek çok ve 

pek mühim şeyler vakfedilerek hayır müesseselerinin vücûde geti-

rildiği bilinen bir gerçektir.22 

Şu halde, Kur'ân ve hadîs-i şerîflerin ifade ettiği hükümler ile 

sahabe dönemi uygulamalarına göre vakıf müessesesi vardır. Vakıf 

hukukuna ait bilgiler, fıkıh ve fetvâ kitablarında, husûsî kanun ve 

nizâmnâmelerde bütün teferruâtiyle verilmiştir. Bu eserlerden, ko-

numuza ışık tutan kısımlar bu çalışma hacmi nisbetinde verilmeye 

çalışılmıştır. 

III- MÜCTEHİD İMAMLARIN VAKIF HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ 

Vakfedilen menkûl veya gayr-i menkûlün vakfedildikten son-

ra vakfedenin mülkünden çıkıp çıkmadığı, "vakfettim" sözü ile vak-

fın lâzım olup olmadığı, vakıf yaptıktan sonra vakfından vaz geçme 

imkânının bulunup bulunmadığı, vakfedilen menkûl veya gayr-i 

menkûlün satış ve hibe edilip edilemeyeceği, mevkûfun mütevelliye 

tesliminin şart olup olmadığı, tescil şartının bulunup bulunmadığı, 

"te‘bîd=ebedîlik" ifadesinin vakfedilirken belirtilmesinin gerekip 

gerekmediği, vakfı yapan ve vakfedilen şeylerde ne gibi vasıfların 

arandığı, menkûlâttan nelerin vakfedilip vakfedilemediği, vakfın 

lâzım olması için hâkimin hüküm vermesine gerek bulunup bulun-

madığı, bir kişinin sağlığında ve hasta hâlinde iken yaptığı vakfın 

câiz olup olmadığı... gibi hususlarda müctehid imamları arasında 

bazı görüş farklılıklarının mevcut olduğu eserlerden anlaşılmaktadır.  

                                                           
21 Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-ı İslâmiye ve Istılâhat-ı Fıkhiye Kamûsu, İstanbul 

1951,  c. IV, Md. I14, s. l76 vd. 
22 Aynı eser, c. IV, Md. 114, s. 177. 
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Muhammed Vâmık Şükrü Efendi, "Evkãfı Ümem Tarihi"23 adlı 8 

ciltlik el yazma eserinde nukûd vakfına temasla Ebussuûd Efendi'nin 

fetvâsı, Çivizâde'nin cerh ve ibtâli, Birgivî Mehmed Efendi'nin bir 

suâle cevâbını ihtiva eden metinde nukûd vakfı hakkında önemli 

bilgiler nakletmiş; eserinin birinci cildinde İmam A‘zam, İmam Zü-

fer, İmam Ebû Yûsuf, İmam Muhammed ve İmam Şâfi‘î'nin vakfın 

cevazı ve lüzûmu hakkındaki görüşlerine yer vermiş ve bütün müc-

tehid imamların vakfın câiz olduğu hususunda ittifak ettikleri, ancak 

vakfın lâzım olup-olmadığı mes'elesinde ihtilâf ettiklerini özetle şöy-

le belirtmiştir: 

İmam A‘zam İndinde Vakf, 'Vakf ettim‘ dedikden sonra 

câiz olur. Fakat (‘ariyet) kabîlindendir; mâl-i mevkûf 

vâkıfın mülkünden çıkmaz. 

Vâkıf dilediği vakit vakıfdan rücû‘ edebilir ve mâl-i 

mevkûfda bey‘ ve hibe gibi vücûh-ı tasarrufla tasarruf 

hakkı olur ve vefatında veresesine kalır. Vakıf ancak âhiri 

mesâkîne olmakla beraber kadı'nın da‘vâ-yı sahîha üze-

rine lüzûm ve vakf ile hükm etmesi, ya vâkıfın vasiyet 

eylemesi ile lâzım olur. Kadı lüzûm-ı vakf ile hükm edin-

ce bunda müctehid yahud mukallid olub bi'l-istiftâ cevaz 

ile iftâ olunarak kabul etmiş bulunur. Artık o vakf (lâzım) 

olur; ondan rücû‘ olunamaz.  

Vasiyyete gelince bu bi't-tabi‘î tenfîz olunur. Yani bir 

kimse "Ben vefat eylediğimde şu malım filân cihete vakf 

olsun" diye vasiyet ve bunda sabit olarak vefat edip de 

sülüs malı buna müsait ise cümlesi ve sülüs malı cümle-

sine müsait değilse müsait olduğu miktar vakf-ı lâzım 

olur." 

İmam Züfer Rahimehullah İndinde Vâkıf, "Vakfettim" 

deyince vakıf câiz olur; fakat lâzım olmaz. Mâl-ı mevkûf 

vâkıfın mülkünden çıkmaz; hakk-ı rücû‘u vardır. *İmam 

müşarun ileyhden eimme-i sâire hilâfına nukûdun cevâz-

ı vakfına dâir za‘îf bir rivayet vardır; fakat cevaz me‘a 

                                                           
23 Muhammed Vâmık Şükrü, Evkãf-ı Ümem Tarihi, İstanbul Üniversitesi Hu-

kuk Fakültesi Kütüphanasi'ndeki elyazma, c. 1-8. 
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‘ademi'l-lüzûmdur.+ Binaen aleyh İmam A‘zam ve İmam 

Züfer kavillerine göre vakfın ta‘rîfi şöyledir: "Vakf, ‘ayn-i 

memlûku vâkıfın mülkü hükmünde habs ve menfa‘atini 

fukarâya yahud vücûh-ı birre tasadduk etmekdir". 

İmam Ebû Yûsuf Rahimehullah İndinde Vâkıf, "Vakf et-

tim" deyince hemân lâzım ve mâl-i mevkûf mülk-i vâkıf-

dan zâil olur. Artık vâkıfın o malda "bey‘" ve "hîbe" gibi 

tasarrufâtı câiz olmaz. Mevkûfun mütevelliye teslimi şart 

olmadığı gibi tescili de lâzım değildir. 

Zikr-i te‘bîd dahî îcâb etmez; çünkü bir yer vakfedilince 

mülküllah olacağından (te‘bîd) bu sûretle husûl bulmuş 

olur. Ayrıca zikr edilmesine hâcet kalmaz. Vâkıfın nefsi-

ne ve ümmehât-ı evlâdına vakfetmesi sahihdir. Müşâ'ın 

kābil-i kısmet bile olsa vakfı câizdir. Mevkûfun müfrez 

ve makbûs(z) olması şart değildir. Ve at ve deve ve esli-

hanın fî sebîlillah vakfı da câizdir.  

İmam Ebû Yûsuf İndinde Vakıf, ıtk (=esir veya kölenin 

serbest edilmesi) âzâd edilmek gibidir. Bir kimse mücer-

red "Vakfettim" demekle vakıf sahih olur. Fetvâ bunun 

üzerinedir. Ve hâl-i sıhhat ve marazında vakf câizdir. 

İmam Muhammed rahimehullah indinde, Ba‘de'l-vakf 

lüzûm-ı vakf için mevkûfun mütevelliye ya mevkûfun 

‘aleyhe teslîmi şarttır. Vakıfda hıyâr-ı şart olmamak, 

vâkıf nefsi için menâfî‘-i vakıfdan bir şeyi şart etmemek, 

kãbil-i kısmet olan mevkûf, müfrez ve maksûm bulun-

mak, vakfın âhiri fukarâya ait olmak şarttır. Bu şartları 

câmi‘ olan vakıf, sahih ve lâzımdır. Lüzûm-ı vakf için 

tescil icab etmez. Müte‘ârif olan mevkûfâtın meselâ "bal-

ta", "keser" gibi edevâtın ve mesâhif ve kütübün vakfı da 

câizdir.  

Binaen aleyh İmâmeyn kavillerine göre, vakfın ta‘rîfi 

böyledir: "Vakf, menfaati ‘ibadullaha râci‘ olmak üzere 

‘ayn-ı memlûku Cenâb-ı Hakk'ın mülkü hükmünde ola-

rak temlîk ve temellükden ‘alâ vehi't-te`bîd habs ve 

menâfi‘ini tasadduk yahud dilediğine sarf etmektir". 
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İmam Şâfi‘î radiyallahu anh indinde, vâkıfın mücerred 

vakf etmesiyle vakıf lâzım olur. Bu lüzûm, hükm-i hâki-

me mütevakkıf değildir. Mevkûfun müfrez ve makbûs(z) 

olması da şart değildir. Şu halde İmam Şâfi‘î'nin kavli 

İmam Ebî Yûsuf'un kavli gibidir."24  

IV- ULEMANIN PARA VAKIFLARI HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ  

A- Osmanlı Dönemi Âlimlerinin Görüşleri 

Gayr-i menkûllerin vakfedilmesi esastır; menkûllerin ise gayr-i 

menkûle tâbî olarak vakfedilmesi esası kabul edilmiştir. Nukûdun 

menkûl olması ve ebedîlik vasfını taşıyıp taşımadığı konusu ihtilâflı 

bir mes'ele olduğundan para vakıflarının meşruiyeti âlimler arasında 

uzun yıllar tartışılmıştır. Bugüne kadar bu konulara temas eden şa-

hısların hayatı, şahsiyeti ve eserleri tanıtılırken veya başka vesilelerle 

bu tartışmalara temas edilmiştir.  

Burada önce tartışmaların safahatına kısaca temastan sonra 

para vakfı ile ilgili tartışmalarda söz sahibi olan ulemanın görüşleri-

ne yer verilmiştir. Bilindiği gibi ilk tartışma, Kanûnî Sultan Süley-

man'ın padişahlığı döneminde ve Sa‘dullah Çelebi'nin 1533-38 yılları 

arasındaki Şeyhü'l-İslâmlığı sırasında, 1537'de Anadolu Kadıaskeri 

olan Şeyh Mehmed Muhyiddin Efendi (Çivizâde) ile Rumeli Kadıas-

keri Ebussuûd Efendi arasında başlamıştır.25 

1538 yılında Şeyhü'l-İslâm olan Çivizâde, Ebussuûd Efendi'nin 

nukûd vakfının cevazı ile ilgili fetvâlarına ve kendisinden sonra Şey-

hü'l-İslâm olan Muhyiddin Efendi (Fenârizâde)'den kendi fikrini 

destekler bir cevap alamamasına rağmen, para vakfını yasaklayan bir 

fetvâ metni hazırlayarak bunu tamim ettirmiştir. 

Çivizâde, para vakfetmenin câiz olmadığına gerekçe olarak şu 

hususları ileri sürmektedir:  

                                                           
24 Bkz., Muhammed Vâmık Şükrü, Evkãf-ı Ümem Tarihi, c. 1, s. 23 vd. 
25 Ebussuûd Ffendi'nin Fetâvâsı ve Çivizâde'nin reddiyesi için bkz. Süleyma-

niye Kütübhanesi, Reşid Efendi, No: 1177, varak, 158 vd.; Osmanlı Şeyhü'l-

İslâmlarının hal tercemeleri için bkz., İlmiye Salnamesi, Malbaa-i Âmire, İs-

tanbul 1324, s. 322 vd. 
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‚Nakit para vakfının câiz olmadığına dâir, mûteber ve 

meşhur fıkıh kitaplarında açıkça fetvâlar mevcuttur. Vak-

fın tarifi, "Bir malı, başkasının mülküne intikalden hab-

setmektir." şeklindedir. Halbuki nakit para vakfı bu tarife 

uymamaktadır. Zira mu‘âmele-i şer‘iyye de yapılsa, 

mudârabeye de verilse veya ticâret sermayesi de edilse, 

başkasının mülküne intikal eder. İmam Züfer'den nakil, 

zayıf bir rivayettir. İmam A‘zam ve Ebû Yûsuf ve İmam 

Muhammed'den nakil yoktur. Sıhhatine rivayet olmadığı 

gibi lüzûmuna hiç yoktur.  

Akar vakfı gibi, lüzûmuna hükmedip tescil edenler, bil-

mediklerindendir. En önemlisi de, insanların te‘ârüf ve 

te‘âmülü ol vakitte hüccet olur ki, insanlar arasında ehl-i 

ictihad olup onlar dahî inkâr etmeyip kabul etmiş ola. 

Onun içindir ki, şer‘î deliller dörttür: Kitap, Sünnet, İcma‘ 

ve Kıyas. Te‘ârüf icmâ‘a râcîdir. İcma‘da mûteber olan, 

müctehidlerin ittifakıdır."26 

Para vakfını yasaklayan bu fetvâ metninin, o devrin fakihleri 

arasında yer alan Sofyalı Bâlî Efendi'ye ulaşması ve konu ile ilgili 

çeşitli şikâyetler üzerine Bâlî Efendi, Kanûnî Sultan Süleyman'a, Çi-

vizâde'ye, Sa‘dullah Çelebi'ye nakit para vakfının câiz olduğunu 

belirten mektublar göndermiştir.27 

Para vakfını caiz gören Sofya Halvetiye Tarîkati'ne mensup 

Sofya‘lı Şeyh Bâlî Efendi (ö. 960/1552), Rumeli'nde yaygın bir halde 

bulunan para vakıflarının Çivizâde tarafından men‘ edilmesi ile ya-

kından ilgilenmiş, zamânın sultanı Kanûnî Sultan Süleyman'a, Çi-

vizâde'ye ve Şah Çelebi'ye ayrı ayrı mektublar göndererek nakit pa-

ranın vakfının câiz olduğunu, para vakıflarının büyük bir halk hiz-

meti gördüğünü, bu çeşit vakıfların yasaklanması hâlinde para vakıf-

larına istinad eden müesseselerin kapanacağını ve bundan da en çok 

halkın ve halka hizmet sunan dinî müesseseler ile, geçimini bu mü-

                                                           
26 Çivizâde, Ebussuûd'a Reddiye, Süleymaniye Kütübhanesi Reşid Efendi, 

No: 1177, varak, 158 b vd.; Karşılaştırma için bkz.: Birgivî, es-Seyfü's-Sârim fi 

Adem-i Cevâzi'l-Vakfi'l-Menkûli ve'd-Derâhim, s. 182-217. 
27 Bu mektublar için bkz.  Süleymaniye Kütübhanesi, Şeyhü'l-İslâm Es’ad 

Efendi, No.: 188, varak, 38. 
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esseselerden sağlayan kimselerin, mürtezikanın zarar göreceğini 

belirtmiş ve cemiyetin huzuru için bu vakıfların devam etmesi gerek-

tiğini ilgililere iletmiştir.  

Sofya‘lı Şeyh Bâlî Efendi'nin Padişaha yazdığı mektubun bir 

kısmı şöyledir: 

"Devletlû padişahım! Rumeli kazaskeri, etraf-ı memâlike 

hükm-i şerîf irsâl eyledi. 'min ba‘d amel olunmasın, sahih 

değildir‘ deyû, semi‘nâ ve eta‘nâ, müftîyü'z-zaman ve 

ulu mollalar fetvâ gönderirler, 'sahihdir, amel olunsun‘ 

deyû, bu sebebden ulemânın ve sulehânın ve fukarânın 

ve sâhib-i hayrâtın ahvâli müşevveş oldu ve hatırları pe-

rişandır, ne tarafa gidesin bilmezler, cümle hayrettedirler 

ve a‘vâmü'n-nâs, 'bu bir bâtıl ve haram fi‘ildir‘ demeğe 

sebeb oldu. Hâşâ ki eyle ola, Rumeli felholalı amel olu-

nur. Ulema ittifakı ve padişahlar emriyle üçyüz yıla karîb 

tarih bulundu, amel olagelmiş, bazı kuzâtın berâtında 

yazılmış; 'mevâzı‘-ı ihtilâfâtda olan mesâilin akvâsı (en 

kuvvetlisi) ile amel idesin, za‘îfdir deyu terk etmiyesin‘ 

demiş. Hâşâ ki ümmet-i Muhammed'in uleması arasında 

bir hatâ üç yüz yıl karar eyleye; ümmet-i Muhammed'in 

dünyasına ve âhiretine zararlı emir (iş) üç gün karar ey-

lemez... Budur ki, biz vakf-ı derâhimi hak biliriz ve akvâ 

biliriz, bunu men‘ eylemeyi günah-ı kebâirden biliriz. 

Eğer bu ilmimizin ve bu i‘tikādımızın hilafı zâhir olursa 

bir delîl-i akvâ ile rücû‘ ederiz. Padişahım, bunu men‘ ey-

lemekte, ikiden birinin hatası mukarrer olur; ya ibtidâ-yı 

tarihden bu zamana gelince cümle ulemânın hatâsı lâzım 

gelir, ya men‘ eyleyen kimesnenin hatâsı lâzım gelir; 

amma men‘ olunmayub hâlinde koyuncak hiç kimesneye 

hatâ lâzım gelmez.  

Padişahım! Bir bahs getirelim, onunla şübhe kat‘ olun-

sun. Padişahımdan istifsar ederim, ne buyururlar ol 

Cum‘a'nın hakkında ki, vakfına mustehak çıktı, şer‘ ile 

sabit oldu, mülküne hükmolundu yahud vakfı zayi‘ ol-

du. Cum‘a cihetsiz kaldı; ol sebebden Hatîb ve Müezzin 

feragat eyledi, Cum‘a namazı terk olundu, bir kimesne 
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malından otuz bin akçe ifraz eyledi; ol akçe ile satın alub 

ol cami‘e vakfeylemek içün mümkün olmadı, bulunmadı. 

Padişah hazretleri ne buyururlar? İmam Züfer kavli ile 

‘amel olunsun, ol akçe vakf olunsun, ol cami‘ onunla ihya 

olunsun mu? Yoksa İmam A‘zam kavli ile amel olunsun, 

ol akçe vakf olmasun, ol cami‘ kapansun. Namaz kılın-

masun, harabe müteveccih olsun. Cevâb virüb padişah 

hazretleri musâb olalar. Bunun gibi ahvâl ile memleket 

mübtelâdır; el'ân bir cami‘ bu hâl ile mevcuddur. 

Şeyh Bâlî Efendi'nin Padişaha yazdığı mektuptan sonra Padi-

şah, Çivizâde'ye hitaben bir mektup yazmıştır. Yazdığı bu mektu-

bun bir kısmı şöyledir: 

‚Mü‘min Kardeş! Eğer vakf-ı nukûdun men‘ine şer‘an 

bir delil bulmak istersen müyesser değildir, bulamaz-

sın, emek harceyleme... Bu mes'eleyi hâline ko, men‘ 

eyleme, nice geldi ise öyle gitsin. Aziz ve kuvvetli 

mes'eledir; ümmet-i Muhammed'in dünyasının ve 

âhiretinin mâ‘mûr olmasına sebebdir; erkân-ı İslâm'ın 

rukn-i a‘zamından birisin kat‘ eyleme; harac ve 

muzâyaka ve bid‘at ve dalâlet ihdas eyleme...  

Mü‘min Kardeş! Rumeli'nin ba‘zı imaretleri ve ba‘zı 

medârisi ve ekser mescidi ve cami‘ evkãf-ı nukûddur; 

cümle at ahırı olmak mukarrer oldu ve min ba‘d 

ma‘mûr olmak müyesser olmaz ve şehirlerin ve ka-

sabâtın suları evkâf-ı nukûddur, kurumak mukarrer 

oldu ve min ba‘d yeniden imaret ve mesâcid ve 

medâris ve dahî bunların emsali hayrâtdan ne ki var 

olursa gâyet az vâki‘ olur ve dahî nice yerler ola ki, 

halkı ne din ve ne İslâm, ömürleri behâyim gibi gele-

geçe. Vakf-ı nukûdu men‘ etmekden hâsıl budur, bil-

miş olasın...  

Kazaskerlik rütbesini kabul de zayıf bir kavle istinad 

etmektedir. Talibine kadılık vermek ve kazasker ol-

mak ve bu mahsulâtı almakda te‘âmül-i nâs carî ol-

muştur, denilirse, nukûdun vakfında da te‘âmül-i nâs 

cârî olmuştur.  
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Müctehid imamlar bazı hükümleri men‘ etmişler; 

muktezâ-yı zamanla amel olunur. Bazı şer‘î mes'ele-

lerde zamana ve mekâna itibar etmişlerdir. Te‘âmül-i 

nâs icma‘ mertebesindedir. (İmam) Züfer müctehid 

fi'l-mezhebtir. Bazı görüşleri fetvâya esas alınmıştır. 

Diğer yandan bir beldede insanların İslâm'ın özüne 

uygun düşen te‘âmülleri icma‘ ittifak derecesinde gö-

renler de vardır; İmam Muhammed eş-Şevbânî ile 

Ebû Yûsuf'un bu mevzudaki ortak görüşüne göre 

menkûllerin vakfı gayr-i menkûle bağlı olarak mutlak 

şekilde câizdir".28 

İmam Birgivî, "es-Seyfü's-Sârim fî Ademi Cevâzi Vakfi'l-Menkûli 

ve‘d-Derâhim" adlı bir risale yazmış, "bilhassa para vakfının, para ile 

Kur'ân okumanın ve her hangi bir ibadet mukābilinde ücret almanın 

haram olduğunu ilân etmiştir. Bunun üzerine, zamânın bazı âlimle-

riyle münakaşaya girmiştir".29 

İmam Birgivî, para vakıfları hakkındaki görüşlerini "es-Seyfü's-

Sârim fî Adem-i Cevâzi'l-Vakfi'l-Menkûli ve‘d-Derâhim"30 adlı risalesinde 

                                                           
28 Asıl metin için bkz.; Vakf-ı nukûd hususunda olan kazâyâdan, Süleymani-

ye Kütübhanesi, Es‘ad Efendi, no: 188/6, varak, 38 b vd.). 
29 Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Hayatı, Ederleri ve Arapça Tedrisatındaki 

Yeri, İstanbul 1992, s. 56. 
30 İmam Birgivî'nin, paranın vakfedilemeyeceğine dair "es-Seyfü's-Sârim fî 

Ademi Cevâzi Vakfi'l-Menkûli ve'd-Derâhim"  adlı Arapça risalesi Ebussuûd'a 

reddiye için yazılmış olup 9 Zilkade 979 (=24 Mart 1572) tarihinde bitirilmiş-

tir. Birgivî'nin diğer risâleleriyle birlikte İstanbul'da basılmıştır. Tarihsiz, 

taşbasma bu risale Süleymaniye Kütübhanesi, Serez koleksiyonunda 3809 

numarada kayıtlı olup, eserin 182-218 sayfaları arasındadır. Diğer nüshası ise 

aynı kütübhanenin Şehid Ali koleksiyonunun 681 numarasında kayıtlı olup 

164-195. sayfalar arasında bulunmaktadır. Aynı eserin yazma nüshaları ise 

Bağdatlı Vehbi Efendi, 477, I7b-43b; Cârullah, 2081, 87b-l00a; Düğümlü Baba, 

449, I20b-I45b: Es‘ad Efendi, 615, 69b-85a; Es‘ad Efendi, 1581, 218b-249b; 

Es‘ad Efendi. 3550, 61 b-86b; Es‘ad Efendi, 3767, 67b-82b; Fatih, 5386, 6b-32a; 

Hacı Mahmud Efendi, 1136, 63 yaprak; Halel Efendi, 707. 179b-209b: Hasan 

Hüsnü Paşa, 1182, 25b-42a; Kılıç Ali Paşa, 1037, I09b-I25b; Laleli, 466, 50b-

72a; Melımed Arif-Mehmed Murad, 174.146b-174a; Reşid Efendi, 1177, 116b-

I33a; Süleymaniye, 632,16b-35b; Yeni Cami, 126, 2l9b-239a' da kayıtlıdır (Taf-
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ortaya koymuştur. İmanı Birgivî bu eserini, Şeyhü'l-İslâm Ebussuûd 

Efendi'nin para vakfının câiz olduğunu isbat etmek için yazdığı 

"Risâle fî Vakfi'l-Menkûl ve'n-Nukûd" adlı risalesine reddiye olarak 

kaleme almıştır. 

Birgivî bu risaleyi niçin yazdığını şöyle açıklamaktadır:  

"Bu, vasiyetsiz veya ölüme bağlanmaksızın para vakfet-

menin bâtıl olduğunu bildirmek için yazılmış bir risale-

dir. Çünkü zamanımızın Şeyhü'l-İslâmı Ebussuûd Efen-

di, böyle bir vakfın geçerli olduğu hususunda bir risale 

yazdı ve birçok yerinde hataya düştü. Sevap umarak va-

kıf yapan kimselerin bu esere güvenmemeleri için, onun 

reddedilmiş bu yönlerini açıklamak gerekir. Tâ ki hâkim-

ler de aklanıp onun hükümlerine sığınmıyalar. Zira gü-

venmeye elverişli değildir ve kıyamet gününde onlara 

mazeret olamaz. Usûl ve furû‘a aykırı, akıl ve nakil ile çe-

lişiktir. Bu kitabı halk için fitne sayarım ve her gücü ye-

tenin de bozması lâzım gelen dinî bir sakınca olarak gö-

rürüm. Fakat ya câhil, ya korkak veya zayıf olduğu için 

hiç bir kimsenin buna el atacağını sanmıyorum. Bunun 

için, kalem ve dilimle önlemek bana vacip oldu. Çünkü 

bildiğim halde saklar (ve susarsam) la‘netlenmekten kor-

karım".31 

İmam Birgivî'ye göre, vakfın tarifi, hiç bir sûretle para vakfını 

ihtiva etmemektedir. Öyle ise, para vakfı bâtıldır, hükümsüzdür. 

Para vakfının câiz olduğu konusunda hiç bir delil mevcut değildir. 

Bu konuda ne âyet ve ne de hadîs vardır.  

Buhârî'de geçen ‚hayvanları, atları, ticaret malları ve serveti 

(altın, gümüş ve para) vakfetme bâbı" şeklinde geçen başlıktaki vakıf 

maddesinden normal, terim mânâsındaki vakfı anlamak câiz değil-

dir. Çünkü bu konuda İmam Zührî'nin sözünden başka bir delil yok-

tur. Önceleri fıkıh kitaplarında birkaç satırla açıklanan ve basit bir 

                                                                                                                            
silât için bkz.; Atsız, İstanbul Kütüphanelerine Göre Birgilî Mehmed Efendi Bibli-

yografyası, İstanbul 1966, s. 45 vd.) 
31 İmam Birgivî, es-Sevfü's-Sûrim fî Adem-i Cevâzi'l-Vakfi'l-Menkûli ve'd-

Derâhim, Süleymaniye Kütüphanesi, Es'ad Efendi, No: 1581, varak, 218 b vd. 
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mes'ele olan para vakfı, Osmanlı Şeyhü'l-İslâmları ve hukukçuları 

arasındaki uzun ve sert tartışmalar yüzünden, hakkında makale ve 

risale yazılan bir konu hâline gelmiştir... 

Bir arazi veya tarla vakfedildiğinde, bu tarlaya ait olan öküz, 

ziraî âletler ve buna benzer şeyler, yani menkûl mallar da bu tarla ile 

birlikte vakfedilmiş olurlar, bu câizdir. Ebussuûd, parayı bu menkûl-

lere, mallara benzeterek para vakfının da câiz olduğunu söylüyor. Bu 

konuda örf bulunsa bile para hiç bir yönüyle bu mallara benzemez. 

Çünkü bu mallar aynî mallar olup kullanıldıkları zaman tükenmeyip 

bãki kalırlar. Para ise böyle değildir.  

Para, ne öküze, ne de ziraî âletlere benzer. Para kullanıldığı 

zaman (gıda maddelerinde olduğu gibi) elde kalmaz, tükenir gider. 

Zaten bu sebeple İmam Şâfi‘î, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel, 

kullandığımız zaman hemen bitip tükenmeyen, geri kalan her şeyin 

vakfedilebileceğini câiz görmüşler; fakat para vakfını câiz görmemiş-

lerdir.32 

İmam Zührî'nin, para vakfı hakkındaki görüşlerine gelince, 

vasiyet etmeden para vakfının lüzûm ifade edip-etmeceğini, yani 

böyle bir vakfın bağlayıcı olup-olmadığını kesin bir şekilde söylemek 

mümkün değildir.  

Buhârî'nin nakline göre, İmam Zührî şöyle demiştir:  

"Bin dinar bir parayı Allah yolunda harcamayı tahsis 

eden bir adam, tüccar olan kölesine, ticaret yapmak üzere 

bu parayı teslim ediyor. Elde edilen kazancından fakirle-

re ve yakın akrabaya sadaka olarak verilmesini istiyor. İş-

te bu şekilde sadaka yapan bir kimsenin bin dinar para-

nın kazancından bir şey yemeye hakkı var mıdır? Bu bin 

dinarın kârını fakirlere sadaka olarak bağışlamış olmasa 

bile ondan yiyebilir mi? İmam Zührî, bu kimse, fakirlere 

tahsis etmese de bu sadakadan yemeye hakkı yoktur, 

demiştir. Zührî'nin bu sözünü İbn Vehb, Muvatta'ında ri-

vayet etmiştir. Bu görüşe karşı başka görüş ileri sürenler 

de vardır. Para vakfı bâbında mesned olarak Buhârî'den 

                                                           
32 Osman Eskicioğlu, İmam Birgivî, "İmam Birgivî'nin Para Vakıfları Hakkındaki 

Bazı Görüşleri", Ankara, 1994, s. 79 vd. 
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rivayet edilen hadîse gelince, bu hadîsten, ıstılâhî 

mânâdaki vakfı anlamak mümkün değildir. Çünkü bu-

rada satımdan bahsedilmektedir. Halbuki vakıf malları-

nın satışı câiz değildir. 

Buhârî'den rivayet edilen hadîs-i şerîf meâlen şöyledir:  

"İbn Ömer'den Nâfi‘ naklediyor: Hz. Ömer radiyallahü anh, Allah 

yolunda kullanılması için Hz. Peygamber sallallahü aleyhi ve sellem'e ver-

diği ata bir kimseyi bindirdi. Hz. Ömer, bu adamın atı salacağını haber 

alınca, kendisinin alıp-alamayacağını Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve 

sellem'e sordu. Bunun üzerine Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem, "sen 

bu atı satın alma ve sakın yapmış olduğun sadakadan da dönme"33 buyur-

du. 

Bu hadîsten murad, terim mânâsındaki vakıf olsaydı, atın satı-

şı sahih olmazdı. Aslında bu hadîs, küçük bir değişiklikle, hîbe ve 

sadaka bahsinde, 'kişinin yaptığı hîbe ve sadakadan dönmesi helâl 

değildir‘ bâbında zikredilmektedir. Zaten İbn Hacer ve Ekmelüddin 

el-Bâbertî de hadîsteki 'atı verme‘den maksadın hayır ve sadaka ol-

duğu, vakıf demek olmadığını açıkça tasrih etmişlerdir. İşte bütün bu 

sebeblerden dolayı buradaki vakıftan maksadın hîbe ve sadakayı da 

içerisine alan genel mânâdaki hayır olup, özel anlamdaki vakıf ol-

madığı açıkça ortaya çıkmaktadır. Çünkü Buhârî, bâbların başlığı ile 

ilgisi pek az olan hadîsleri de yazma hususunda müsamahalı dav-

ranmıştır. 

İmam Zührî'nin para vakfı hakkındaki görüşüne gelince, bu 

görüşe karşı o kadar sağlam alternatif görüşler vardır ki, bu yüzden 

Zührî mezhebinde, vasiyet etmeden para vakfının lüzûm ifade edip-

etmediğini yani böyle bir vakfın bağlayıcı olup-olmadığını kesin bir 

şekilde söylemek mümkün değildir. 

İmam Birgivî, nakit para vakfının sakıncalarını şöyle sırala-

maktadır: (Nakit parayı) vakfedenler, vakfı geçerli sanarak zekât 

görevini ifa etmezler. Miras hükümleri uygulanmaz ve bu yüzden 

hak sahipleri zulme uğrar. Vakfeden, pişmanlık duyarak, vakfından 

dönmek istese, buna hâkim izin vermez. Bu yüzden vakıf görevlileri 

başkasının malını yemiş olur.  

                                                           
33 Buhârî, Vesâyâ, 32. 



36 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

Diğer yandan nakit para vakfının işletilmesi Mudârabe veya 

bidâ‘a yahut da mu‘âmele-i şer‘iyye usûlleriyle olur. Bu zamanda 

mu‘âmele-i şer‘iyye geçerlidir. Ancak bunun esası olan ‘îne satışı 

(vâdeli satıp, aynı malı satıcının daha ucuz ve peşin fiyatla geri alma-

sı) usûllerini İslâm Peygamberi kötülemiş ve bilginler bunu mekruh 

(çirkin) görmüşlerdir.  

Mütevellilerin çoğu bilgisiz (câhil) kimseler olduğu için, kay-

naklarda açıklanan ‚‘îne satışı"nın meşru şekillerini bilmezler. Bunu 

karz (ödünç) veya satım akdi şeklinde yaparlar. Halbuki kazanç sağ-

layan her karz işlemi ribâdır. Ancak fâsıklar (bozuk kimseler) aldırış 

etmezler, yerler ve yedirirler. Halbuki faiz kesinlikle haramdır. 

Sebze, meyve, et, süt ve ekmek gibi mallar kullanıldıkları za-

man tükendikleri için vakfedilmezler. Çünkü böyle malların faydası-

nı kendi asıllarından ayırmak mümkün değildir. Vakıf ise malın aslı-

nı tutmak, faydasını yani gelirini Allah yolunda harcamaktır. Kaşık, 

bıçak, süs eşyası, ev ve tarla gibi menkûl ve gayr-i menkûl mallar ise 

kullanıldıkları zaman tükenmedikleri için vakfa konu olabilirler.34 

Kâtip Çelebi, Mizânü'l-Hak fî İhtiyari'l-Ehak, adlı eserinde İmam 

Birgivî'yi tenkid sadedinde şöyle demektedir: 

"... adı geçen faziletli zâtın sözünü nakletmemden mak-

sat, Ebussuûd Efendi gibi bir kimseye karşı durup, bu 

uğurda ne kadar çok zorluklara katlandığını ortaya koy-

maktır. Lâkin bunca münakaşalardan ve mücadelelerden 

sonra ileri sürdüğü teklifler, örf ve âdete muhalif olmakla 

hiç bir işe yaramadı, halkla başa çıkamadı. Daha sonra, 

talebeleri ve ardından giden (Kadıaskerler) ekseriyet 

onun takip etmiş olduğu yolu tuttular, birkaç hususta 

bazan ifrata kaydılar, bazan da tefrîte düştüler".35  

O zamânın meşhur kadılarından Kadı Bilâlzâde Mehmed 

Efendi, İmam Birgivî'nin para vakfı konusundaki görüşlerini redde-

                                                           
34 Metin için bkz.; Birgivî, es-Seyfü's-Sârim fî Adem-i Cevâzi'l-Vakfi'l-Menkûli 

ve'd-Derâhim, s. 182-217. Ayrıca bkz., Osman Eskicioğlu, İmam Birgivî, İmam 

Birgivî'nin Para Vakıfları Hakkındaki Bazı Görüşleri, Ankara 1994. s. 80-82. 
35 Kâtip Çelebi, Mizânü'l-Hak fî İhtiyari'l-Ehak (İslâm'da Tenkid ve Tartışma 

Usûlü),  (Sadeleştirenler: S. Uludağ-M. Kara ), İstanbul 1990. s. 190 vd. 
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derek tartışmaya iştirak etmiş, Ebussuûd Efendi tarafını tutarak 

İmam Birgivî'nin risalesini reddetmiştir.36 İmam Birgivî ise "İkâzu'n-

Nâimîn ve İfhâmu'l-Kâsirîn"37 adlı bir risale daha yazarak para vakıfla-

rına karşı çıkış sebeplerini belirtmiştir.  

Şeyhü'l-İslâm Ebussuûd Efendi, Birgivî'nin bu görüşlerinden 

dolayı vakıfların zarar göreceğini ileri sürerek Birgivî aleyhine fetvâ 

vermiş; Bilâlzâde ise işi daha ileri götürerek Birgivî'yi riyakârlıkla 

itham etmiştir.38 

Para vakıflarına karşı çıkmalara rağmen Osmanlı cemiyetinde 

para vakıfları müessese olarak fonksiyonunu icra etmiş, hem devle-

tin hem de toplumun ihtiyaç duyduğu finansman ihtiyacına önemli 

derecede cevap vermiştir.  

Devlet ve dinî yetkililerin mes'eleye sahip çıkması neticesinde 

para vakıfları yerini muhafaza edebilmiş ve gerek İmam Birgivî'nin 

yazmış olduğu risale, gerekse diğer öne sürülen görüşler, örfen yay-

gınlaşan para vakıflarının işleyişine engel olamamıştır. Halktan gör-

düğü büyük ilgi sonunda para vakıfları hayrî ve sosyal hizmetlerde 

önemli birer finans kaynağı olarak görev yapmış ve müessesese ola-

rak uzun yıllar varlığını sürdürebilmiştir. 

Osmanlı Devleti'nin devlet teşkilâtı, toprak nizâmı, iktisadî, 

mâlî yapısı ile idarî önemli kararlarda imzası bulunan, 1545'de Şey-

hü'l-İslâm olan, 29 yıl Şeyhü'l-İslâmlık yapan Ebussuûd Efendi, hicrî 

dokuzuncu asırdan beri var olduğu bilinen ve Cumhuriyet'in ilk 

dönemlerine kadar kabul görüp uygulanan nakit para vakfının 

hukûkî özelliklerine ait görüşlerini, yazdığı "Risâle fî Vakfi'l-Menkûl 

ve'n-Nukûd" ve "Tescîlü'l-Vakf" adlı risaleleriyle ortaya koymuştur.  

Ebussuûd Efendi, Tescîlü'l-Vakf39 adlı eserinin altıncı bölü-

münde, Vakf-ı menkûl başlığı altında bazı fıkıh kitaplarından nakil-

ler yaparak konuya açıklık getirmiştir:  

                                                           
36 Metin için bkz., Kâtip Çelebi, Mizânü’l-Hak fî İhtiyâri’l-Ehak (İslâm'da Ten-

kid ve Tartışma Usûlü), (Sadeleştirenler: S. Uludağ-M. Kara), İstanbul 1990, 

s. 134 vd. 
37 Risâle için bkz., Süleymaniye Kütübhanesi, Kasidecizâde, No: 682/14. 
38 Ahmet Turan Arslan, İmam Birgivî, Hayatı, Ederleri ve Arapça Tedrisatındaki 

Yeri, İstanbul 1992, s. 56. 
39 Ebussuûd, ‚Risâle fî Vakfı'l-Menkûl ve'n-Nukûd" ve "Tescîlü'l-Vakf”, Süley-

maniye Kütübhanesi, Bağdadlı Vehbi, 4 77/2; Yenicami, 376; Laleli, No: 835. 
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Münyetü'l-Muğnî'de, vakf-ı menkûl, tebe‘an ve maksû-

den câizdir (Gayr-i menkûlle birlikte ve doğrudan doğ-

ruya menkûlün vakfı câizdir). At ve silâhın vakfı is-

tihsânen câizdir. Diğerleri ise örf olursa, varsa câizdir ve 

bunda ihtilâf vardır. Gayr-i müte‘âref olanlar (örf bu-

lunmayanlar) câiz değildir. 

Zahîre'de Ebû Yûsuf şöyle dedi: Gelirli arazi ile birlikte 

öküzlerle 'ekere‘ denilen kölelerin vakfı câizdir. Sâir çift 

âletleri de arza tâbîdir. Bunlar tebe‘an ve hüküm olarak 

sabit olmuştur, maksûden (doğrudan) sabit değil. İmam 

Muhammed rahimehullah da Ebû Yûsuf ile bu konuda 

beraberdir, aynı görüştedir. Çünkü ona göre, bazı 

menkûlün münferit olarak vakfı câiz olduğuna göre 

gayr-i menkûle tâbî bir vakıf da câizdir ve evlâdır... Vakıf 

yapılır ve ganîmetler, 1/5'ler ve köleler gibi bütün fakirle-

rin mülkü hâline gelir. 

Kübrâ'da İmam Muhammed şöyle dedi: Allah yoluna 

vakfedilen at ve silâhın habsi, vakfı câizdir. Ebû Yûsuf da 

bu denilen hususlarda onunla beraberdir (aynı görüşte-

dir). Bu (at ve silâhın vakfı) istisnadır ve bunların kıyâsen 

vakfı câiz değildir; at ve binek hayvanı gibi, deve de bu 

hükme girer. Çünkü Arap, deve ile savaş yapar ve ona 

silâh yükler.  

İmam Muhammed'e göre, balta, keser, hızar, elbise, ten-

cere, kazan ve mushaf gibi menkûllerin vakfında te‘âmül 

varsa (bunların vakfı) câizdir. Ebû Yûsuf'a göre ise bun-

ların kıyasla vakfı câiz değildir.  

İmam Muhammed kıyas hakkında şöyle diyor: İstisnâ'da 

olduğu gibi te‘âmül ile de kıyas terkedilir, kıyas geçersiz 

kalır. Şehirli fukahânın çoğuna göre eşyanın vakfı husu-

sunda te‘âmül vardır. Menkûlün vakfında te‘âmül bu-

lunmadığı hallerde İmam Muhammed'in kavli üzere câiz 

değildir.  

Şâfi‘î dedi: Aslî özelliği, özü ile beraber, özü yok edilme-

den istifade edilen menkûl ve gayr-i menkûllerin satışı ve 

vakfı câizdir. 
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Tehzîb'de, Allah yolunda at ve silâhın habsi câizdir. İnti-

fa‘ edilemez hâle geldiğinde satılır. Medreselere, mescid-

lere tebe‘an kitap ve mushafların vakfı câiz denildi. Fetvâ 

da bu asıl üzeredir, denildi."40 

Ebussuûd, Risalesinde müctehid imamların görüşlerine yer 

vermiş, mûteber fıkıh kitaplarında "te‘âmül hâline gelen menkûllerin 

vakfının câiz olduğu", nakit paranın da menkûl kelimesinin şümûlü-

ne girdiği zikredilmiş, nakit para, mislinin bekası ile ‘aynının bekası 

hükmünde olduğundan vakfedilebilir demiştir.  

Örf ve âdet kāidelerini üç ayrı zaviyeden değerlendirerek 

"Osmanlı Devleti'nin büyük şehirlerinde nakit para vakfının şöhret-i 

‘âmme ile meşhur olduğunu ve te‘âmül hâline geldiğini, çoğu mescid 

ve mabedlerin vakıfları nakit paralar oldukları için, gelmiş-geçmiş 

bütün Şeyhü'l-İslâmların, bu ana prensibe ve mevcut nakillere daya-

narak sıhhatine fetvâ verdiğini, kazasker ve valilerin, sıhhatine ve 

lüzûmuna hükmettiğini ve kimseden muhalefet naklolunmadığını 

belirterek gerekli şartlara uyularak yapıldığı ve hâkim karar verdiği 

takdirde, nakit para vakfının sahih ve lâzım olacağını belirtmiştir.  

Konu ile ilgili asıl metin şöyledir:  

"Menkûl vakfını İmam Şâfi‘î kayıtsız şartsız, Ebû Yûsuf 

nass vârid olmak şartıyla, İmam Muhammed ise te‘âmül 

ve te‘ârüf şartıyla kabul etmektedir. Menkûl bir mal olan 

nakit para vakfını ise, İmam Züfer mutlak olarak kabul 

etmektedir.  

Buhârî'nin naklettiğine göre, büyük tâbiî hukukçusu 

Zührî de aynı kanaattedir. Kanaatimce bu konuda 

hâkimlerin takip edeceği en rahat yol, İmam Muham-

med'in yoludur. Zira İmam Züfer, vakfın bağlayıcılığını 

kabul etmemektedir. Bütün fıkıhçılar da İmam Muham-

med'in görüşünü benimsemişlerdir. Bunun izahını ise 

şöyle yapabiliriz: 

                                                           
40 Ebussuûd, Tescîlü'l-Vakf, Bâbü's-sâdis: Vakf-ı menkûl, Süleymaniye Kü-

tübhanesi, Laleli, No: 835, varak 25 b, 26 a. 
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Mûteber fıkıh kitaplarının hepsi, te‘âmül hâline gelen 

menkûl vakfının câiz olduğunu İmam Muhammed'den 

nakletmektedirler. İmam Muhammed bunu ifade eder-

ken "insanların örf, âdet edindiği şey" demektedir. "Şey" 

tâbiri, belli menkûllere münhasır değildir. Sonradan Ha-

nefî hukukçular hayvan ve elbise vakfını, İmam Mu-

hammed zikretmemesine rağmen "şey" tâbirinin içine 

sokmuşlar ve câiz görmüşlerdir. Nakit para konusunda 

ise, te‘âmül olursa câiz olur, demişlerdir.  

Nakit paranın da menkûl kelimesinin kapsamı içerisine 

girdiğinde şüphe yoktur. Ancak vakfı te‘âmül hâline ge-

len menkûller "İntifa‘ ile ‘aynı bãki kalan" menkûllerdir 

denilirse, nakit para da "Mislinin bekãsı aynın bekãsı 

hükmündedir" şeklindeki meşhur kāide işletilecektir. 

Bunun İslâm hukukunda benzerleri çoktur. 

Nakit para vakfının mûteber kitaplarda câiz görülmediği 

itirazı ise, hayvan vakfı için de geçerlidir, O zaman 

te‘âmül yoktu, şimdi ise vardır. Vakfın cevazına vesile 

olan ve kendisiyle kıyasın terkedileceği te‘âmülün, müc-

tehidlerce mûteber olduğu, zamanımızda ise müctehid 

bulunmadığı şeklindeki itiraza gelince; te‘âmül ve te‘ârüf 

hissî bir şeydir; müctehidin re'yine ihtiyaç yoktur. Ancak, 

istihsan kaynağının bir çeşidi olan örf ve âdet kāideleri-

nin hukûkî açıdan üç mertebede değerlendirilmesi ya-

pılmalıdır: 

1. Genel bir hukuk prensibi olarak örf ve âdet kāidesi ile 

şer‘î hüküm sâbit olur mu-olmaz mı? Kıyas örf ile terke-

dilir mi-terkedilmez mi? şeklindeki sorulara verilecek ce-

vabtır. Bu, İslâm nazarî hukuku(usûl ilmi)nun konusu-

dur. Müctehid hukukçular mes'eleyi halletmişlerdir. 

2. Şer‘î hükümlerin bir nev‘inde örf ve âdete itibar edil-

diğine kıyas yaparak başka bir nev‘inde de itibar etmek-

tir ki bu işi de İmam Muhammed yapmıştır. Zira istisna 

akdinde mûteber olan örf ve âdet kāidesine menkûl vak-

fında da itibar edilmiştir. 
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3. Kendisinde te‘âmüle itibar edilen bir nev‘in belli bir sı-

nıfına kıyaslayarak başka bir sınıfında da te‘âmüle itibar 

etmektir. Bu işi de müctehid imamlardan sonra onların 

izinde yürüyen büyük hukukçular yapmışlardır.  

Meselâ: Menkûl nev‘inin birçok sınıfında te‘âmüle itibar 

edildiğine bakarak, hayvan ve elbise sınıfını da aynı 

hükme tâbî tutmuşlardır. Nakit para vakfında da te‘âmül 

olursa, aynı hükme tâbî tutulacağını söylemişlerdir.  

Osmanlı Devleti'nin büyük şehirlerinde nakit para vakfı, 

"şöhret-i ‘âmme" ile meşhur olmuş ve te‘âmül hâline 

gelmiştir. Çoğu mescid ve mabedlerin vakıfları nakit pa-

ralar oldukları için, gelmiş-geçmiş bütün Şeyhü'l-

İslâmlar, bu ana prensibe ve mevcut nakillere dayanarak 

sıhhatine fetvâ vermişlerdir. Kazasker ve valiler, sıhhati-

ne ve lüzûmuna hükmedegelmişlerdir ve kimseden mu-

halefet naklolunmamıştır. O halde gerekli şartlara uyula-

rak yapıldığı ve hâkim karar verdiği takdirde, nakit para 

vakfı sahih ve lâzım olacaktır."41 

Netice itibariyle, 1545 yılında Şeyhü'l-İslâm olan Ebussuûd 

Efendi, bu tartışmalara ışık tutmak üzere "Risale fi Vakfi'l-Menkûl 

ve'n-Nukûd" adlı eserini yazmış ve bu eserde Osmanlı Devleti'nin 

                                                           
41 Ebussuûd, Risale, Süleymaniye Kütüphanesi, Bağdatlı Vehbi, 477/2. varak, 

1-10; karşılaştırma: Bâlî Efendi, Padişaha, Çivizâdeye ve Şah Çelebi'ye yazdı-

ğı mektublar, Şeyhü'l-İslâm Es‘ad Efendi, no: 188, varak, 39-54; Ebuusuûd'un 

paranın vakfolunabileceğine dair risaleleri için bkz., Arapça risalesi 13 yap-

rak hâlinde Süleymaniye Kütübhanesi, Ali Emîrî koleksiyonunda 756 numa-

rada kayıtlıdır. Paranın vakfolunabileceğine dair Türkçe fetvâ ise aynı kü-

tübhanenin Pertevniyal koleksiyonunda 757 numarada kayıtlı eserin 174 b -

175 a varakında yer almaktadır. Arapça risalenin diğer nüshaları ise Bağdatlı 

Vehbi, 477. 1b-16b; Düğümlü Baba, 449, 105b-119b; Es‘ad Efendi, 1207, 74b-

103b; Es‘ad Efendi, 1581, 250b-267a; Es‘ad Etendi 5386, 101b-114b; Feyzullah 

Efendi, 2139, 59b-65b; Hacı Mahmud Efendi, 1136. 1b-18a; İbrahim Efendi, 

372, 20b-32a; Kasidecizâde Süleyman Sırrı, 710, 17b-31a; Laleli, 835, 1b- I0b; 

M. Arif-M.Murad, 174, 174b-190a; Mihrişah Sultan, 440, 18b-27a; Reşid Efen-

di, 1177, 133b-142b; Süleymaniye, 632, 1b-14b; Yeni Cami, 126, 202a-214a'da 

kayıtlıdır (Bkz., Atsız, İstanbul Kütübhanelerine Göre Ebussuûd Bibliyografyası, 

İstanbul 1967, s. 56 vd.) 
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zeval bulup yerine Cumhuriyet idaresinin geçmesine kadar uygula-

nan nakit para vakfı ile ilgili hukûkî esasları ortaya koymuştur. 

Ebussuûd Efendi, nakit parayı da menkûl mallar şümûlüne almış ve 

İmam Muhammed'in "Te‘âmül kriteri"ni esas kabul ederek mes'eleyi 

halletmiştir.  

GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Zikredilen görüşlerin bir değerlendirilmesi yapıldığında para 

vakfını câiz gören ve görmeyen müctehid ve âlimlerin olduğu ger-

çeği ortaya çıkmakta ve her bir görüş sahibi, dayandığı delilleri orta-

ya koyarak fikrini desteklemeye çalışmaktadır. Ancak, aynı görüşü 

paylaşanların sayısı ekseriyeti teşkil etmekte olup, mesned olarak, 

İmam A‘zam'ın talebesi İmam Züfer'in nukûdun vakfının kayıtsız 

şartsız câiz olduğuna dâir fetvâsına atıfta bulunulmaktadır ki, bu 

fetvâ, talebesi Muhammed b. Abdullah el-Ensãrî tarafından nakle-

dilmektedir. Hatta bu fetvâda, vakfedilen paraların nasıl işletileceği-

ne dair usûller de belirtilmektedir. 

Ayrıca, İslâm hukukçuları bazan zayıf bir kavil de olsa mez-

hep imamlarından birinin görüşünü tercih ettikleri olmuştur. Bu 

görüşün fıkıh kitablarında zayıf bir görüş olması da önemli değildir.  

Bâlî Efendi'nin dediği gibi, "Kazaskerlik rütbesini kabul de za-

yıf bir kavle istinad etmektedir. Tâlibine kadılık vermek ve kazasker 

olmak ve bu mahsûlâtı almakda te‘âmül-i nâs carî olmuştur, denilir-

se, nukûdun vakfında da te‘âmül-i nâs carî olmuştur. Müctehid 

imamlar bazı hükümleri menetmişler; muktezâ-yı zamanla amel 

olup, bazı şer‘î mes'elelerde zamana ve mekâna itibar etmişlerdir. 

Te‘âmül-i nâs icma‘ mertebesindedir. (İmam) Züfer müctehid fi'1-

mezhebtir. Bazı görüşleri fetvâya esas alınmıştır".42 

İmam Şâfi‘î, menkûl malın vakfını kayıtsız şartsız, Ebû Yûsuf 

nass (âyet ve hadîs) bulunmak şartıyla, İmam Muhammed ise örf-

leşmiş (te‘ârüf) bulunmak şartıyla kabul etmişdir. Menkûl bir mal 

olan para vakfını ise, İmam Züfer, mutlak olarak câiz görmüş ve bu 

                                                           
42 Bâlî Efendi, Çivizâde'ye mektup, Süleymaniye Kütübhanesi, Es‘ad Efendi, 

No: 88/6. varak, 45 a vd. 
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konuda bütün fakihler de İmam Muhammed'in görüşünü benimse-

miş, hâkimler de onun yolunu izlemişlerdir. 

Osmanlı tatbikatında yer alan nakit para vakıflarının varlığı 

haklı sebeplere dayandırılmış, hukuka ve hayata ters düşmeyecek 

tarzda nukûd vakfı mes'elesinin nasıl halledildiğine dair en önemli 

misâl İmam Ebû Yûsuf'dan bize intikal etmiştir ki, Ebû Yûsuf, kadı 

olması ve vazifesi icabı günlük hayatın içinde bulunması sebebiyle, 

daha çok ictimâ‘î gerçekleri görebilme ve sezebilme imkânını bul-

muş, aynı zamanda kanun yaparken, hem devlet idaresi, hem de 

iktisadî ve ictimâ‘î şartlar ile dinî esasları gözönünde bulundurmuş-

tur.43 

Hem İmam Ebû Yûsuf, hem de İmam Muhammed'e göre, 

menkûl malların vakfı kayıtsız şartsız gayr-i menkûle tâbî olarak câiz 

görülmüş ve Osmanlı tatbikatında, nakit para vakfedenlerin çoğun-

luğu, bir akara tâbî olarak vakfetmişlerdir. Ayrıca tatbikatda Bâlî 

Efendi'nin belirttiği gibi, "... bazı kadıların berâtında ihtilâflı mes'eleler-

den en kuvvetlisi ile amel edesin, kavl-i zayıf ile amel etmeyesin. Ancak, 

vakf-ı derâhim (para vakfında) amel edesin, zayıftır deyû terk etmeyesin" 

diye yazılmak süretiyle uygulayıcılara talimat verilmiş; bu ifâdeler 

kanunnâmelere kadar geçmiş ve Ebussuûd'un fetvâsı ise işi tamamen 

kanunlaştırmış, Şer‘iyye Mahkemeleri kararlarında bu görüşler esas 

alınmış ve Osmanlı devri hukukçularının eserlerinde ekseriyetle 

lehteki görüşler tercih edilmiştir. 

Vakfiyeler düzenlenirken, tenkidlerin bertaraf edilmesi için 

İmam Züfer'in görüşü esas alınarak vakfın sıhhatine; sonra da vakfın 

sıhhati ile lüzûmunu birbirinden ayırmayan İmameynin görüşüne 

yer verilerek vakfın lüzûmuna karar verilmiş ve verilen kararlar ge-

nelde şu muhteva ile zabta geçirilmiştir:  

"... İmam Züfer katında nukûdun vakfı sahihtir. Lâkin 

onun mezhebinde hiç bir vakfın lüzûmu yoktur. Pes, bu 

takdirce mâlik vakfiyetinden rücû‘ eyledim, asıl malımı 

talep ederim dese, mütevelli dahî şu cevâbı verecektir: 

Ebû Yûsuf ve Muhammed katlarında mütevelliye tes-

limden sonra vakfın sıhhatinden lüzûm ayrılmadığından, 

                                                           
43 Bkz. B. Yediyıldız, İ. A., Vakıf, c. XIII, s. 150 vd. 



44 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

onların görüşü ile vakfın lüzûmuna hüküm isterim. 

Hâkim de İmam Züfer'in görüşüne uyarak nakit para 

vakfının sıhhatine hükmettikten sonra, İmâmeyn kavli ile 

lüzûmuna hükmeyler. Bu bir telfik değildir. Telfik olsa 

bile, mezhep içi telfik câizdir".44 

Fetvâ kitaplarında da nukûd vakfının câiz olduğu zikredilmiş 

ve nasıl bir yol izleneceği açıklanmıştır:  

İbnü'l-Bezzâz'ın para vakıfları hakkındaki görüşü şöyledir:  

"Dirhem, dinar, gıda maddesi ve mislî menkûller vakfe-

dildiğinde bu câiz olur. Nakit para ve bu mislî menkûlle-

rin, satıldıktan sonraki satış bedelleri mudârabe veya 

bidâ‘a yolu ile verilir. Elde edilecek olan kâr, ribih vakfın 

hayır cihetine sarf edilir".45 
 

B- GÜNÜMÜZ ÂLİMLERÎNİN 

PARA VAKIFLARI İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİ 

a) Ensar Vakfı'nca İstanbul'da, 1986 yılında tertip edilen "İslâm 

Ekonomisinde Finansman Mes'eleleri" konulu tartışmalı ilmî toplan-

tıda sunulan tebliğler, müzakereciler tarafından değerlendirilmiş, 

toplantı metinleri neşredilmiştir.46  

Bu toplantıda sunulan tebliğlerde konumuzu ilgilendiren hu-

suslara da temas edilmiş olup özellikle "Osmanlılarda Nazarî ve Tat-

bikî Olarak faiz" başlığını taşıyan tebliğde genel olarak mu‘âmele-i 

şer‘iyye ve mu‘âmele-i şer‘iyye şekilleri, mu‘âmele-i şer‘iyye ve faiz, 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile ilgili diğer hususlara, para vakıflarında uygu-

lanan sisteme, para vakıfları ile ilgili belgelere temas edilmiş ve 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile ilgili Hanefî, Şâfi‘î, Mâlikî ve Hanbelî mez-

heblerinin görüşlerine yer verilmiştir. Bu tebliğin müzakeresi sıra-

sında şu görüşlere yer verilmiştir: 

                                                           
44 Tam metin için bkz. İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadı-

lığı 10. sicil, 28 b.; benzerleri için bkz. Davutpaşa Mahkemesi. 95, 129 ve 145. 

siciller. 
45 İbnü'l-Bezzaz, Fetâvâ-yı Bezzâziye, (Fetâvâ-yı Hindiye kenarında), s. 31. 
46 Bu kitap için bkz. Heyet, İslâm Ekonomisinde Finansman Mes'eleleri, Ensar 

Neşriyat, İstanbul 1992. 
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Prof. Dr. Murat ÇİZAKÇA  

– Para vakıfları konusunda yazar, Osmanlıların İmam Züfer'in 

görüşüne uyarak para vakıflarına müsaade ettiklerini bildiriyor. Oy-

sa bu konu göründüğünden daha karmaşıktır. Bilindiği gibi İmam 

Züfer'in para vakfına izin vermesi, vakfedilen paranın mudârabe 

yoluyla işletilmesini öngörür. Oysa mudârabenin en önemli özellik-

lerinden biri, mudârıb zarar ettiği takdirde zararın rabbü'l-mal tara-

fından karşılanmasıdır. Bu durumda zararı vakıf karşılayacağına 

göre para vakfının devamlılığını kim garanti edebilir? İmam Züfer 

bunun cevâbını verememiştir.  

İmam Züfer'den çok daha saygın olan İmam Muhammed ve 

İmam Ebû Yûsuf ise para vakfını değil, menkûl vakıflarını kabul 

etmişlerdir. Yani menkûl, taşınabilir kıymetler vakfedilebilir; ama 

para vakfedilemez; çünkü paranın tabiatı tamamen farklıdır.  

Osmanlılarda para evkãfını kabul edip uygulayan 15. yüzyıl 

Osmanlı fukahası, Molla Hüsrev ve öğrencisi Ahîzâde Yûsuf İbn 

Cüneyd'dir. Molla Hüsrev'in bizzat bazı İstanbul evkãfını imzalayıp 

kabul ettiğini biliyoruz. 16. yüzyılın ortalarında, Rumeli Kazaskeri 

Çivizâde'nin uygulamaya itirazı ile durum karıştı, genişledi ve Os-

manlı fukahası arasında yüzyıldan fazla süren bir münazara başladı. 

Münazaranın ana noktası, paranın herhangi bir diğer menkûl kıy-

metten farklı olup-olmadığı idi. Şeyhü'l-İslâm Ebussuûd Efendi, pa-

ranın farklı olmadığı tezini savunuyor ve dolayısiyle İmam Ebû 

Yûsuf ve Muhammed'in te‘ârüf ve istihsanlarından yararlanarak 

para vakıflarını kabul ediyordu. 

Vakfın devamlılığı veya "‘ayn" mes'elesine gelince, tağşiş ola-

yının standart olmadığı ve yöreden yöreye değiştiğini vurgulayarak 

Ebussuûd para vakfında sermayenin yitirilişini, toprak vakfında 

toprağın verimliliğini kaybedişine benzetiyordu. Ebussuûd Efen-

di'nin argümanı şöyle özetlenebilir: 

1. İmam Muhammed ve Ebû Yûsuf, menkûl kıymetlerin vak-

fedilebileceklerini kabul ermişlerdir. 

2. Para da bir çeşit menkûl kıymettir. 



46 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

3. Para ayrıca vakfın devamlılığına bir engel getirmez; getirse 

bile bu engel, toprak vakfında da aynen vardır. 

4. Para vakfına müsaade edilir. 

Çivizâde'nin karşı cevabı gecikmedi. Çivizâde'nin muhalefeti-

nin ana noktası, paranın diğer menkûl kıymetler gibi ele alınması 

konusunda hiç bir kıyas imkânı bulunmamasıydı. Oysa Ebussuûd 

israr ediyor ve Hanefî hukukuna yeni bir yol açıyordu. Kısacası 

Ebussuûd ortaya yeni bir istihsan çıkarmış oluyor ve paranın diğer 

menkûl kıymetlerden farklı olmadığını beyan ediyordu. Osmanlı 

hukukunda Ebussuûd'un yerinin büyüklüğü bu istihsandan kaynak-

lanmaktadır. Fakat Ebussuûd Efendi'nin istihsanı bile mes'eleyi çö-

zememiştir. Muhafazakârların başına bu sefer Birgivî Efendi geçmiş 

ve Ebussuûd Efendi'nin tezini şöyle çürütmüştür: 

Birgivî Efendi işe vakfın tarihi ile başlar; vakıf donmuş bir 

maldır ve başkalarına transfer edilemez. Para vakıflarında sermaye 

mudârıba verildiği veya mu‘âmele-i şer‘iyye ile de olsa kredi olarak 

başkalarına verildiği için para evkãfı kabul edilemez.  

Görülüyor ki, Osmanlılarda para vakfı ikiyüz yıl süren bir 

münazaraya yol açmış ve hiç bir zaman basit bir olay olmamıştır. 

Son olarak para evkãfının ilginç yönlerinden biri de şudur: Bu 

evkãf, Anadolu ve Rumeli'nde yaygın olarak uygulanırken Arap 

eyaletlerinde hemen hemen hiç uygulanmadı. Para evkãfı yaygın bir 

kredi mekanizması fonksiyonu görmüş olduğuna göre bu müessese-

nin Arap eyaletlerinde bulunmamış olmasının Osmanlı iktisat tarihi 

açısından çok önemli boyutları olabilir. Konu, kesinlikle araştırmaya 

değer bir mes'ele olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Prof. Dr. Süleyman ULUDAĞ  

– Halit Ongan'ın kitabında47 bir örnek var: 600 altın vakfedi-

yor. Bunun geliri mu‘âmele-i şer‘iyye ile faize verilecek. Nema da 

falanca camiye vakfedilecek. O camide hatm-i şerîf okunacak; faiz 

hafızlara dağıtılacak. Senede bir kerre mevlid okunacak, faizden 

mevidhanlara para verilecek.  

                                                           
47 Halit Ongan, Ankara 2 No. lu Şer‘iyye Sicili, Ankara 1974, s. 33, 103. 
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Bahsi geçen kaynaktan başka, fetvâ kitablarının müdâyenât, 

mu‘âmele bey‘i bahsinde bu konuda pek çok örnek var. Bu türlü 

örnekler için Ekrem Hakkı Ayverdi ile Ömer L. Barkan'ın neşrettiği 

953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri, İstanbul 1970 ve Belge-

ler, Ankara 1968, s. 31-46 gibi eserlere bakılabilir. 

Fâtih ve Kanûnî gibi padişahlar bile vakfettikleri paraların fai-

ziyle tesis ettikleri hayratın devamını sağlamışlardır. Hatta Şeyhü'l-

İslâm Sa‘di Efendi, on bin akçelik bir vakıf tesis ederek bu paranın 

faiz (şer‘î mu‘âmele) ile işletilmesini ve elde edilen geliriyle anne ve 

babasının ruhu için Kur'ân okunmasını şart koşmuştu. İşte bütün 

bunlar faizdir; ama ribâ değildir, fikrindeyim. Osmanlı ulemâsının 

uygulamalarını ve bu konudaki fetvâlarını birer kesin delil olarak 

kabul edilmesini teklif etmek istemiyorum; ama bu tür uygulamalar-

da bir hakikat payı olabileceğini, bunların büsbütün boş, abes ve 

keyfî şeyler olmadıklarını düşünüyorum. 

Şimdi bu, niyet olarak güzel: Kur'ân okunacak; Kur'ân, eğitimi 

teşvik ediyor. Şekil olarak da kitabına uydurulmuş; hiçbir hocanın, 

hiçbir fıkıhçının diyeceği bir şey olmaması lâzım. Halbuki mes'ele 

hukûkî açıdan böyle bile olsa dinî ve iktisadî açıdan tamamiyle bir 

faiz mes'elesidir. Niyetin iyi olması veya kitaba uydurulmuş olma-

sıyla bu, mu‘âmeleyi faiz olmaktan çıkaramaz. 

Osmanlılarda bu tür mu‘âmeleler var. Vakıf mu‘âmeleleri, 

hayra ma‘tûf mu‘âmeleler. En önemli şey -burada zikredilmediği için 

söylüyorum- onu onbirden, onu onbirbuçuktan, onu oniki üzerinden 

faizin nisbeti de tesbit edilmiş, bunun üzerinde yani %15-%20 faiz 

almak iddiasıyla mahkemeye başvurulursa bu tür dâvaların görül-

meyeceği belirtilmiştir. 

Burada önemli bir husus da şu: Şer‘î mu‘âmele denilen hileli 

yollardan sağlanan kazancın ribâ olduğunu, onun için bunun da ribâ 

gibi günah ve haram olduğunu iddia edenler var. Bunların başında 

Birgivî gelir. Bunlara İbn Kemâl ve Ebussuûd şiddetle karşı çıkıyor-

lar.  

İbn Kemâl, 'mu‘âmele yolu ile sağlanan kazançlara haram di-

yenlerin cezalandırılmaları gerekir; hatta bunları tekfir etmek icabe-

der‘, diye fetvâ veriyor. Ebussuûd ise, "Bunlara kâfir dememek 

lâzım" diyor; ama o da cezalandırılmalarını istiyor. Şimdi soruyo-
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rum: Ribâ ile faiz aynı şey ise resmî faiz, sizin ifadenizle ribâ, Osman-

lı Şeyhü'l-İslâmları, kadıları, uleması tarafından neden bu kadar çok 

himaye ediliyor? 

Bu konu başka bir yönüyle aslında Hıristiyanlıkta ortaya çık-

mış, daha evvel Yahudilikle de vardı bu şer‘î hileler; İslâm'dan önce 

de var. Bir örnek vermek isterim: Hıristiyanlarda farzediniz ki, bir 

seneliğine borç para alacaksınız. Gelip bin lira istiyorsunuz. Size "Bir 

haftalığına verebilirim" deniliyor. Bunu kabul ediyorsunuz; ama 

önceden ikinci bir anlaşma yapılıyor ki bu anlaşmada da "gecikirse % 

10-20 tazminat alırım" deniliyor (ribâ değil de tazminat). Halbuki bu 

para, niyet olarak bir haftalık değil de bir senelik olarak alınıyor. Bir 

sene sonra parayı getiriyorsunuz; bin lira veriyorsunuz ve ikiyüz 

lirasını da tazminat olarak ödüyorsunuz. Osmanlılarda ve diğer 

İslâm ülkelerinde tâ İmam A‘zam, İmam Şâfi‘î zamânına kadar var. 

Bir arkadaş, 'tedkik edilmeli', dedi. Hadîslerde de var. İmam 

Şâfi‘î'nin Tedvin isimli kitabında da var, bu gibi şeylerin cevazı. O 

zamandan beri mu‘âmele görmektedir. 

Kur'ân-ı Kerîm ribâyı şiddetle yasaklıyor; manevî cezalar veri-

leceğinden bahsediliyor. Ancak burada şunu sormak istiyorum: Zen-

billi Ali Efendi, miktarı tesbit edilmiş bir şekilde mu‘âmele-i şer‘iyye 

yolu ile faiz alıp-vermenin cevazına fetvâ verince, Kemalpaşazâde 

fetvâ verince, Ebussuûd fetvâ verince, Kur'ân-ı Kerîm'deki tehdidler 

mühtedî oluyor mu? Kur'ân-ı Kerîm onları mı tehdid ediyor? Bu 

tehdidlere rağmen mi bu mu‘âmelelere başvuruyorlar? Onun için, 

ben diyorum ki; Ebussuûd Efendi'yi bu âyetlerin, hadîslerin tehdid 

ettiği kimseler hâline getirmek yazık olur. Ribâ ile faiz arasında bir 

fark görelim. En azından bu haramsa ona ya tenzihen, ya tahrimen 

mekruh diyelim. 

Başka bir mes'ele de şu: Fıkıhta iki temayül vardır; birincisi ih-

tiyatkâr bir temayül olup buna "amel bi'l-ahvet" derler. İhtiyatlı bir 

yaklaşımdır bu. Mümkün mertebe ribâdan da, ribâ şübhesi olan şey-

lerden de kaçınılır. "Şübehât" hadîsini de naklederler. Bu doğrudur; 

ama bir temayül daha var; o da "amel bi'l-eyser", daha kolay olanına 

göre, daha pratik olanına göre, daha faydalı olanına göre amel et-

mek. Hanefîler istihsanı da böyle tarif ederler, "Kolaylık için zorluğu 

terk". 
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Mu‘âmele-i şer‘iyye konularında da bunu dikkate almak zo-

rundayız. İhtiyattan bahsederken "şübehât" hadîsinden bahsettiler. 

Ben de buna mukãbil başka bir hadîs-i şerîf söylemek istiyorum. 

Hadîs-i şerîfte deniyor ki: "Haram bellidir. O da Allah'ın (c.c.) Kur'ân-ı 

Kerîm'de haram kıldığı şeylerdir. Helâl ise, Allah'ın (c.c.) Kur'ân-ı Ke-

rim'de helâl kıldığı şeylerdir. Ama bu ikisinin ortasında bir takım şeyler 

vardır ki, Allah onu sükût ile geçmiştir; unuttuğu için değil, size lütuf ol-

sun diye. Ondan dolayı da siz sorumlu değilsiniz" buyuruluyor. 

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN  

– Her devirdeki fıkhî hükümleri, o devrin şartları içerisinde 

değerlendirmek zarureti vardır. Sayın Bayındır'ın verdiği izahattan 

da anlaşıldığı gibi, belli dönemlerde finansman ihtiyacının karşılan-

ması zarureti ortaya çıkmıştır. Bunu karşılayacak müesseseler gerek-

tiği gibi işlemediği zaman, kişiler bir kurtuluş yolu, bir çözüm yolu 

olarak şer‘î hilelere başvurmuşlardır. Yani esasında bu hilelere baş-

vurmadan da, zaruret hâlinde faizin yenmesinin mümkün olduğu 

durumlar var. Bunların hangi zaruret hâlinde ve hangi ihtiyaç hâlin-

de, hangi tip faizin yenileceği fıkıh kitablarında geniş olarak ele 

alınmıştır. Aç kalan insanın domuz eti yiyebileceği gibi, başka hiçbir 

imkânı olmayan da zaruret hâlinde faiz yiyebilir.  

Geçmiş dönemlerde yapılan, zaruret hâlinde mes'eleye bir çö-

züm yolu bulmak düşüncesidir. Fakat sonra bu, suistimal edilmiştir. 

Zaruret olmadan da bu defa, tabi‘î bir yol imiş gibi faize kapı açılmış-

tır. Mecelle'nin ikinci kāidesi, "Bir işten maksat ne ise, hüküm ona 

göredir." Üçüncü kāidesi de "Hukukta itibar, mekaãsıd ve 

me‘ânîyedir; elfâz ve mebânîye değil." diyor, örnek olarak da "Bey‘ 

bi'1-vefâ her ne kadar satış gibi yapılırsa da bundan kasıt rehindir, 

rehin mu‘âmelesi görür." diyor. 

Gerek Osmanlılardan önce, gerekse Osmanlılar’daki 

mu‘âmele-i şer‘iyye, ribh-i şer‘î dediğimiz şey, faizden başka bir şey 

değildir. Faize bir kılıf uydurulmuştur. Sayın Bayındır da kabul eder 

ki aynı mu‘âmeleyi bugün de yapmamız mümkün. Yani aynı 

mu‘âmeleyi yaparsak bugünkü banka faizleri helâl mi olacak? Yani 

bankaya bu defa Fetâvâ-yı Ali Efendi'yi değil de kıymetli bir tabloyu 

götürürüz, satarız, alırız. Aynı mu‘âmeleyle de onu helâl şekle ge-

tirmek mümkün. Fakat bu, İslâm'ın ruhuna uygun değildir. O halde 
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bu bir faizdir. Bu, zaruret hâlinde mubah kılınmış olup, bunu zaruret 

sınırları içerisinde mütalea etmek gerekir. 

Bir diğer nokta para vakıfları ile ilgili, para vakıfları karz mü-

essesesini müesseseleştirme yolunda çok faydalı bir müessese olabi-

lirdi. Fakat normal gelişme seyrine devam edememiştir. İmam Zü-

fer'in görüşü burada çarptırılmıştır. İmam Züfer, para vakıflarının 

mudârabe yolu ile işletilmesi şartı ile para vakıflarına cevaz vermiş-

tir. Fakat daha sonra bu vakıflar faize yönelerek İslâm'ın ruhuna ters 

bir yola girmiştir. 

Osmanlılarda ribh-i şer‘î olmadan işleyen para vakıfları vardır, 

fakat azdır. Ömer L. Barkan ile E. H. Ayverdi'nin yayına hazırladığı 

953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'inde bunun örnekleri 

vardır. Bir dönemdeki para vakıfları çok fazladır; ama çok da dağı-

nıktır. Para vakfını yapan kimseler parayı işleterek başka hayrî gaye-

leri gerçekleştirmeyi hedef aldıklarından, çalıştırılması cihetine yö 

nelmişlerdir. Halbuki para vakıfları sadece karşılıksız borç verme 

yönünde geliştirilse de kurumlaşsa çok daha faydalı bir hizmet yapı-

lırdı. Belki bundan böyle bir şeye yönelmek mümkün olabilir. 

Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN  

– Para vakıflarının geliştiği Osmanlı Devleti'nin merkez ve 

çevresinde Hanefî Mezhebi uygulandığı için, önce bu mezhebin nakit 

paranın vakfı ile ilgili görüşünü belirlemek uygun olur. Hanefîlere 

göre, vakıfta devamlılık (ebedîlik) esas olduğu için prensip olarak 

vakfın gayr-i menkûl niteliğinde olması gerekir. Bu özelliğe sahip 

olmayan menkûlleri vakfetmek câiz değilse de şu üç istisna hâriçtir: 

1. Gayr-i Menkûle Tâbî Olma: Bina, ağaç, hayvanlar ve tarım 

âletleri gayr-i menkûle bağlı ve tâbî olarak vakfetmek gibi. 

2. Hakkında Nass (âyet-hadîs) Bulunma: Silâh ve at gibi sa-

vaş âlet ve malzemelerini vakfetmek gibi. 

3. Örf Bulunma: Kitap, Mushaf, bazı kablar, elbise, dinar, dir-

hem ve ölçü veya tartı ile satılan mislî (standart) menkûlleri vakfet-

mek gibi. Burada örf tercih edilerek kıyas terkedilir. 

İmam Züfer (ö. 124/742) nakit para vakfını mutlak olarak câiz 

görür. İmam Muhammed (ö. 189/805), insanların örf ve âdet hâline 
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getirdiği her çeşit menkûlün vakfını geçerli sayar. Ebussuûd Efendi 

(ö: 982/1575)'ye göre, nakit para da mislin devamı, aynın devamı 

hükmünde olup, para da menkûl kıymet sayılır. Hanefî‘ler dışında 

İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre ise, menkûllerin vakfı mut-

lak olarak câizdir. Nakit para da bu niteliktedir. Çünkü onlar vakfın 

sıhhati için "ebedîlik=devamlılık" niteliğini aramazlar. Hanefî kay-

naklarında para vakfı ve kullanım şartları şöyle ifade edilmiştir: 

el-Kâsânî (ö. 587/1191), menkûllerin vakfını gayr-i menkûle tâbî 

olarak ve istihsan prensibine göre, insanların te‘âmülü sebebiyle câiz 

görürken, para vakfından hiç söz etmemektedir. 

el-Fetâvâ'l-Hindiyye'de şöyle denir: Eğer dinar, dirhem, ölçü 

veya tartı ile satılan diğer mislî menkûller vakfedilse bu câiz olmaz; 

ancak, bir beldede bunların vakfı örfleşmiş bulunursa, o zaman bu 

vakfın câiz olduğuna fetvâ verilir. Denildi ki, bu nasıl olur? Dedi: 

Dirhemler (nakit para) sıkıntıda olanlara karz olarak verilir; sonra 

geri alınır. Yahut mudârabe yolu ile verilir ve elde edilecek kâr (ribh) 

tasadduk edilir. Yine vakıf buğdaylarıyla uğraşan yoksullara tohum-

luk olarak verilir; sonra geri alınır. Bu görüş, İmam Züfer'den öğren-

cisi Muhammed b. Abdillah el-Ensãirî tarafından nakledilmiştir. 

el-Fetâvâ'l-Hâniye'den: İmam Züfer'den şöyle dediği nakledil-

miştir: Bir kimse dirhemleri, ölçü veya tartı ile satılan mislî menkûl-

leri vakfetse bu câiz olur. O'na denildi ki, bu nasıl olur? Dedi: Dir-

hemler (nakit para) mudârabe yoluyla verilir, sonra kârı (ribhi) vak-

fın hayır cihetine harcanır. Mislî menkûller ise önce satılır; satış bede-

li, dirhemlerdeki gibi mudârabe veya bidâ‘a (vakıf parasını 

meccânen çalıştırıp anaparayı ve tüm kârı vakfa verme usûlü) ile 

verilir. Meydana gelen kâr, vakıf cihetine sarfedilir. 

İbn Nuceym (ö. 970/1563), "gümüş ile altının vakfedilmesi ih-

tilâfsız câizdir" diye fetvâ vermiştir. Bu vakfedilen gümüş ile altın, 

mudârabe veya bidâ‘a yolu ile verilir ve elde edilen kâr vakfedilen 

cihete sarfedilir. 

İbn Abidin (ö. 1258/1836) bu konuda şöyle der: "Ölçü veya tartı 

ile satılan mislî menkûller vakfedildiğinde satılır. Parası mudârabe 

veya bidâ‘a yolu ile verilir.  
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el-Fetâvâ'l-Bezzâziye'den: "Dirhem, dinar, gıda maddesi ve mislî 

menkûller vakfedildiğinde bu câiz olur. Nakit para ve bu mislî 

menkûllerin, satıldıktan sonra satış bedeli mudârabe veya bidâ‘a 

yolu ile verilir. Meydana gelen kâr, vakfın hayır cihetine sarfedilir. 

Yukarıda verilen kaynakların ortak ifadelerine göre, vakfedi-

len nakit para veya vakfedilen mislî menkûllerin satış bedeli, vakıf 

senedindeki şartlar dikkate alınarak, ancak karz-ı hasen, mudârabe, 

bidâ‘a, ‘âriyet veya muşarake usûlleriyle kullanılabilir. Kısaca, vak-

fedilen paranın nemalanması ve gelirinin vakıf cihetine sarfedilmesi 

asıl amaç olduğuna göre, para vakıflarının bir risk sermayesi oluş-

turduğunu söyleyebiliriz. 

İslâm hukukuna göre, yetim malı, ‘âmme malları ve vakıf malı 

alım-satım, çalıştırma ve kira akdi konusunda aynı hükümlere tâbî 

tutulmuştur. Her üç malda da gerçek mâlikler ortada olmadığı için 

koruyucu ve düzenleyici bazı prensiplerin konulmasına ihtiyaç du-

yulmuş olmalıdır. Kısaca, bu malların satımı veya kiraya verilmesi 

ancak râyic bedelle veya toplumun aldanma saymadığı fazlalıkla 

(ğabn-i yesir) olabilir. Aksi halde fâhiş gabin (râyicin üstünde, taşın-

mazda % 20, hayvanda % 10, menkûlde % 5 ve daha fazla, Mâlikîlere 

göre, malın değerinin 1/3‘ inden fazla fiyatla satma veya bu orandan 

düşük fiyatla satın alma) ölçüsüne varan fazlalık, satış veya kira ak-

dini bâtıl kılar. Alıcı veya kiracıya eksikliği tamamlaması, aksi halde 

akdin feshedileceği bildirilir. Bu prensip gereği, vakıf parayı çalıştı-

racak olan kimselerin de ticaret sırasında meşru mu‘âmeleler yapma-

sı ve piyasa râyiçleri dışına çıkmaması öngörülmüştür. Bunun bir 

sonucu olarak vakıfnâmelerde bazı standart kriterlerin getirildiğini 

görmekteyiz. 

Vakıfnâmelerde kullanılan "mu‘âmele-i şer‘iyye", "mu‘âmele-i 

mer‘iyye", "ribh", "istirbah" gibi hukuk terimleri dikkatlice incelendi-

ğinde, bunlarda vakıf paranın ribh(kâr) getirecek bir usûlle verilme-

sinin amaçlandığı anlaşılır. Mu‘âmele kelimesinin terminolojisi ince-

lendiğinde, bunun Hz. Peygamber devrinde musâkât (bağ ve bahçe-

deki ağaçlar üzerinde yapılan ziraat ortaklığı) anlamında kullanıldı-

ğı, daha sonraki yüzyıllarda mudârabe anlamını da kazandığı görü-

lür.  
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el-Kâsânî, mudârabeyi anlatırken, bu ortaklığın; mudârabe, 

mukaraza, mu‘âmele ve bu anlama gelen başka terimlerle de meyda-

na geleceğini belirttikten sonra, mu‘âmele terimi için şöyle der: "Bu 

kelime, mudârabeyi kapsadığı gibi alım-satım anlamına da gelir. 

Akidlerde itibar lâfza değil mânâyadır, kuralına göre düşündüğü-

müzde, "şu sermayeyi al, çalıştır, kârı aramızda paylaşırız" gibi söz-

lerle de mudârabe akdi oluşur. 

Osmanlıların belli bir döneminde mu‘âmele-i şer‘iyye terimi, 

‘îne satışının (malı veresiye pahalı satıp peşin parayla ucuz olarak 

geri alma) meşru şeklini de kapsamına almıştır. Ancak mütevellilerin 

finans kullandırmada mudârabe, muşarake, bidâ‘a gibi evolüsyona 

el- verişli usûlleri ve inceliklerini bilmedikleri için bazı sürpriz uygu-

lama örneklerine rastlanmıştır.  

İmam Biıgivî (ö. 981/1573) daha o günlerden mütevellilerin risk-

ten kaçarak, ‘îne satışının meşru olmayan şekillerine düşülebileceğini 

şöyle ifade etmiştir: "Mütevellilerin çoğu câhil kimseler olduğu için, 

kaynaklarda açıklanan ‘îne satışının meşru şekillerini bilmezler. Bu-

nu karz veya satım akdi biçiminde yaparlar. Halbuki kazanç sağla-

yan her karz mu‘âmelesi ribâdır. Fakat fâsıklar aldırmazlar, yerler, 

yedirirler." 

Hanefîlerin meşhur görüşüne göre bir kimse ödünç aldığı pa-

rayı geri verirken, kendi arzusu ile biraz fazla verse, önceden şart ko-

şulmadığı ve bu konuda örf hâline gelmiş bir alışkanlık da bulunma-

dığı için câiz olur. Hatta bu, borcu en güzel biı şekilde ödeme sayıla-

cağı için mendub kabul edilmiştir. Aslında menfaat celbeden her 

karz yasağı ez-Zeyle‘î'nin (762/1361) Nasbu'r-Râye'de tesbit ettiği gibi 

herhangi bir hadîse dayanmaz. Bu yüzden problemi, şart koşulan 

veya örf hâline getirilen yararlanmalarla sınırlı tutmak mümkün-

dür...  

Ticarî bir mu‘âmelede "ribh", kâr anlamına gelir ve anaparanın 

üstündeki fazlalık olarak ortaya çıkar. Mu‘âmelede ribihden hiç söz 

edilmemesi, anaparayı karz-ı hasene çeviririr. Anapara ve kârın tü-

münü vakfa verme taahhüdü ise bidâ‘a adını alır. Bu duruma göre, 

mu‘âmele-i şer‘iyye, geniş anlamıyla "vakfın para kaynağını İslâmî 

ölçüler içinde kullanmak" demektir. Günümüz hukuk diliyle finans-

manı yasal sınırlar içinde plaseetmek, şeklinde ifade edebiliriz." 
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Osmanlıların en güçlü dönemlerinde para vakıfları önemli bir 

finans kaynağı olmuştur. Vakfedilen nakit paranın kullanımı karz, 

mudârabe, müşârake, bidâ‘a veya ‘âriyet usûlleriyle olur.  

Hanefîlerde para vakfına ilk fetvâyı veren İmam Züfer, bu pa-

ranın mudârabe veya bidâ‘a yoluyla çalıştırılmasını, elde edilecek 

kârın vakıf cihetine harcanmasını şart koşmuştur. Vakfedilen mislî 

menkûl malların ise önce satılıp, elde edilecek nakit paranın aynı 

usûllerle çalıştırılması öngörülmüştür. Para vakfını câiz gören İslâm 

hukukçularının büyük çoğunluğu bu konuda aynı görüşü paylaş-

maktadır. 

Vakıfnâmelerde mudârabe veya bidâ‘a usûlüyle, vakıf parayı 

çalıştırma şartı aranmaksızın, ribih, istirbah, terabbuh, ilzâm-ı ribih, 

mu‘âmele-i şer‘iyye ve murabaha-i mer‘iyye terimleri faizli 

mu‘âmele yapmaya engeldir. Çünkü zarar söz kunusu olunca ribih-

ten söz edilemez. Zarara hangi tarafın katlanacağı İslâm hukukunda 

bilinen bir konu olduğu için bunu vakıfnâmede zikretmeğe ihtiyaç 

duyulmaz.  

Mu‘âmele terimi, önceleri mudârabe ile eş anlama gelirken, 

nakit paranın vakfı ile ilgili olarak kapsamı genişlemiş, ‘îne satışının 

meşru şeklini içine almak üzere, vakıf parayı İslâmî ölçüler içinde 

tasarruf etmek ve nemalandırmak anlamını kazanmıştır.  

Anaparadan rizikoyu kaldırmak için İslâm'ın inceliklerini bil-

meyen bazı mütevellilerin yanlış uygulamalarının, para vakıflarının 

İslâmî bir finans kurumu olarak gelişmesini engellediğini söyleyebi-

liriz. 

Doç. Dr. Abdülaziz BAYINDIR 

- Sayın Ali Şafak ve Mehmet Akif Aydın Bey, "Osmanlı şer‘î 

bir devlettir; ama geleneklere de yer vermiştir" buyuruyorlar. Bilin-

diği gibi şer‘î nasslara aykırı olmayan örf ve âdetler, yani gelenek ve 

görenekler İslâm hukukunun kaynaklarındandır. Bu sebeple Osman-

lıların geleneklere yer vermiş olması şer‘î devlet olmasının zarurî bir 

sonucudur. 

Sayın M. Akif Aydın, "Osmanlı Devleti şeriate tam bağlı idiyse 

mu‘âmele-i şer‘iyye şeklinde kredi temini işlemlerini yasaklamalıydı. 

Çünkü bu faizciliktir." diyor.  
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Mu‘âmele-i şer‘iyye mes'elesini evvela Hanefî mezhebine göre 

ele aldık. Sonra Şâfi‘î ve Hanbelî mezheblerinin konuyla ilgili görüş-

lerini ortaya koyduk. En sonunda da kendi kanaatimizi belirttik.  

Biz, mu‘âmele-i şer‘iyye yoluyla kredi temininin câiz olmaya-

cağı kanaatindeyiz. Bu görüş, Mâlikî ve Hanbelî mezheblerine uygun 

olmakla birlikte Hanefî ve Şâfi‘î mezheblerine aykırıdır. İki mezhep, 

mu‘âmele-i şer‘iyye yolu ile kredi teminini câiz görürler. Osmanlı 

Devleti Hanefî mezhebini uyguladığı için bu konuda şeriate aykırı 

bir davranış içine girmemiştir. O zaman Sayın Aydın'ın itirazının 

muhatabı Osmanlı Devleti değil. Hanefî mezhebidir.  

Sayın Aydın, konuyu zaruretle sınırlandırmak istemekledir. 

Hanefî mezhebi böyle bir çözüm yoluna zaruretten dolayı değil, ha-

cetten yani ihtiyaçtan dolayı başvurmaktadır. Bu sebeple Hanefî 

mezhebi'ne göre ihtiyaç duyan herkes bu yolla kredi verme ya da 

kredi temin etme cihetine gidebilir... 

* * * *  

"Risk Sermayesi-Özel Finans Kurumları" konusunda İSAV'da, 

18 Şubat 1990 tarihinde tartışmalı ilmî bir toplantı yapılmış ve bu 

toplantı zabıtları 1993 yılında "Risk Sermayesi-Özel Finans Kurumları ve 

Para Vakıfları"48 adıyla neşredilmiş olup bu eserde özetle konumuzla 

ilgili şu hususlara yer verilmiştir: 

Bugünkü Özel Finans Kurumları'na ait fonların plasmanında 

% 90 oranında "murabaha", % 5-10 civarında ise "mudârabe ve 

muşâraka" kullanıldığı -ki, "murabaha" nın en az riskli bir enstrüman 

olduğu, "para-mal-para" mübadelesi "murabaha"yı faiz olmaktan 

kurtardığı, bazı çevrelerin "faiz"le "murabaha"yı eş anlamda kullan-

dığı, 1887 yılında "Murabaha Kararnâmesi"nin çıkarıldığı ve uygula-

nacak faiz nisbetlerinin % 9 olarak tesbit edildiği, "murâbaha"nın 

sahih olabilmesi için şahsın hem ithalât hem de ihracât yapması yani 

kişinin kendini doğrudan doğruya tüccar yerine koyması gerektiği, 

uygulama açısından "murâbaha"nın zor olmadığı, "murâbaha"nın 

kolay ve anlaşılır olduğu, borç-alacak miktarının belli olduğu, risk 

faktörünün az olduğu, bankaların bu sistemi bildiği ve uyguladığı, 

                                                           
48 Bkz., Murat Çizakça, Risk Sermayesi-Özel Finans Kurumları  ve Para Vakıfları, 

İSAV Yayınları, İstanbul 1993, 1-144 s. 
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ribâ ile çalışan bankaların paranın alıcısı ve satıcısı arasında aracılık 

yaptığı,  

İslâmî iş ortaklıklarının "İnan", "Mufâvada", "Mudârabe", 

"Sanâi‘", "Muzâra‘a", "Musâkat", "Şirketi-i vücûh" olduğu, bunlar 

içinde en çok "mudârabe" usûlünün uygulandığı, müteşebbis ile 

sermayesi olup iş yapamayanlar arasında yapılan bir akidle kâr-zarar 

ortaklığının kurulduğu, İmam Serahsî'nin "Mebsût"unda bin yıl önce 

"mudârabe"ye çok geniş yer verildiği, paranın mudârib emrine veri-

lerek paranın işletildiği, mudâriblerin emek ve başarılı teşebbüsleri 

karşılığında kâr sağladığı, bu kârın belli nisbetinin anapara ile birlik-

te sermaye sahibine ödendiği ve bakiye kârın mudâribe ait olduğu, 

ortaklık sırasında meydana gelecek zararı "Rabbü'1-mal"in karşıladı-

ğı, mudâribin zarardan sorumlu olmadığı ve bu durumda mudâribin 

emeğinin ve çalışmalarının karşılıksız kaldığı, kısaca "mudârabe 

ortaklığı"nda kâr ve zararda da ortaklığın var olduğu, mudâribin 

üçüncü şahıslarla yeni ve ayrı "mudârabe ortaklığı"na girebildiği, 

yine "mudârib"in birkaç sermayedarın kapitallerini birleştirebildiği, 

bu sermayeyi çok sayıda müteşebbise "plase" etme yetkisinin olduğu, 

bu çeşit ortaklık sistemi ile Hz. Peygamber'in eşi Hz. Hatice'nin ser-

mayesini işlettiği, "mudârabe"nin "Câhiliye Devri"nde de bilindiği,  

Hz. Peygamber Efendimiz zamânında ve Hulefâ-i Râşidin 

Devri'nde özellikle yetim mallarının "mudârabe" yoluyla işletildiği, 

daha sonraki dönemlerdeki uygulamaların Hanefî Mezhebi'ne göre 

yapıldığı, bu konuda ilk fetvâyı İmam Züfer'in verdiği, 12. asırdan 

itibaren para vakfı uygulamalarına başlandığı ve 14, 15 ve 16. asır-

larda sıkça rastlandığı, vakıf paralarının finansman kaynağı olarak 

düşünüldüğü, vakfedilen paraların "Mudârabe" veya "Bidâ‘a" yolu 

ile kullanıldığı ve elde edilen kârların vakıf cihetine sarf edildiği 

veyahut vâkıf şartı gereği "karz-ı hasen" olarak verildiği,  

Onbirinci asırdan itibaren "mu‘âmele" kelimesinin "mudârabe" 

ile eş anlamda kullanıldığı, daha sonraları ise "mu‘âmele" kelimesine 

"şer‘iyye" tâbiri eklenerek "mu‘âmele-i şer‘iyye" ve "murâbaha-i 

mer‘iyye" tâbirlerinin vakfiyelerde "‘îne satışı"nı da içine almış olarak 

14. yüzyıldan itibaren görüldüğü, vakıf paralarının mütevelliler tara-

fından "‘îne satışı"na kaydırıldığı ve bu yüzden para vakıflarının 

finans kurumu hâline gelemediği, geçmişte nakit vakıfları risk ser-
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mayesi şirketlerinin fonksiyonunu îfâ ettiği veya bu maksatla kurul-

duğu,  

Vakıf paraların risk sermayesi şirketlerine sermaye sağlayacak 

kaynaklar olabileceği, risk sermayesi şirketlerinin kapitalist iktisadî 

yapının sermaye ihtiyacını karşılamak amacı ile geliştirilmiş bir araç 

ve temel amacının kârlılık olduğu, bu kârlılığı sağlamak için işletme-

lere sermaye sağladığı, para vakıflarının likidite sorununa bir çözüm 

oluşturabileceği, kredinin zaruretten ortaya çıktığı, müteşebbisin 

finansmana ihtiyaç duyduğu, bu ihtiyaca binâen dünyadaki bütün 

bankaların para alıp sattığı, bu bankaların verdiği kredilerin bir kıs-

mının geri dönmeme ve enflasyon gibi risklerinin bulunduğu, esasen 

paranın alınıp satılamayacağı, küçük teşebbüslerin geliştirilmesi, 

hem iş riskinin hem de kârın paylaşılması yolu ile helâl yatırımın 

yapılması gerektiği, 

Ayrıca, hayatın her safhasında risk bulunduğu, ancak risk nis-

betlerinin değiştiği, risk sermayesi şirketlerinin helâl-haram endişele-

rinin olmadığı, halbuki insanların mallarının haksız yere yenmemesi 

gerektiği, İslâm'dan önce uygulanan "mudârabe ortaklığı"nın Hz. 

Peygamber döneminde tıpkı insanlar gibi İslâmî çizgiye getirildiği, 

yani hem insanların hem de sistemlerin İslâmîleştirildiği, faizin gayr-

i müslimler arasında yaygın olduğu, bütün insan toplumlarının kre-

diye=paraya ihtiyaçlarının olduğu, ancak Müslümanların para ihti-

yaçlarının zekât, sadaka, karz-ı hasen, vakıf ve şirketleşme yolu ile 

karşılandığı, bu kaynakların da yetmemesi hâlinde zarurî durumlar-

da halka Beytü'l-mâl'den para verildiği ve borçlu tarafından belli 

zaman sonra geri ödendiği, tüccara yine bütçeden para sağlanmak 

sûreti ile devlet bütçesi arasında "mudârabe ortaklığı"nın oluştuğu, 

bu ilk uygulamanın Hz. Ömer devrinde başlatıldığı, İslâm'ın insanla-

rı sermaye temerküzüne değil, tasadduka ve ticârete teşvik ettiği, 

insanların iyi niyetli ve çalışkan olmalarının istendiği, haramı helâl, 

helâli harama tebdîl olmadığı müddetçe teferruattaki şartların ser-

best olduğu, faizden kaçınmak ve ihtiyaç duyulan krediyi temin et-

mek için insanların müesseseler kurduğu ve bunun en müşahhas 

nümûnelerinin "para vakıfları"nın olduğu,  

Devletin de ihtiyaç sahiplerine kredi vermesi ve karşılığında 

faiz değil, kredi verdiği kimselerden masraflarını alması gerektiği, 
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muhtaç olup ticarî kãbiliyeti olan insanlara zekât fonundan karşılık-

sız sermaye verilmesi gibi alternatifler uygulandığı takdirde mes'ele-

nin kökünden çözüleceği, 

Para vakıflarına bir fıkıh, bir de uygulamalara gerçekler açı-

sından bakılması gerektiği, fıkhî açıdan mes'elenin İslâm‘a uygun 

olduğu, ancak bazı uygulamalarda İslâmî çizginin dışına çıkıldığının 

ve bu mes'elenin fukaha arasında tartışıldığının iktisat tarihi araştır-

macıları tarafından tesbit edildiği, yine bu araştırmacıların belgelerde 

yazdı "rihih", "murabaha" kelimelerini "ribâ" kavramı ile karıştırdığı, 

dolayısıyla para vakıflarının faizci vakıflar olarak vasıflandırıldığı, 

bu tavsifin dehşet verici olduğu, mes'elenin fıkıhçılar tarafından iyice 

ele alınıp hatalar varsa hata yapanları da onore edecek ve ruhlarını 

ızdırabdan kurtaracak bir çalışmanın ortaya konması gerekliği, 

Bir daha geri almamak üzere hayırsever kişilerce gayr-i 

menkûl veya gayr-i menkûl ile beraber menkûllerini hayır cihetlerine 

tahsisleri sonucu vakıfların gerçekleştiği, ancak, menkûl vakıflarının 

ebedîliği konusunun 16. asır ulemâsı tarafından tartışıldığı, Şeyhü'l-

İslâm Ebussuûd Efendi'nin para vakıflarını da diğer gayr-i menkûl 

vakıfları gibi ebedî kabul ettiği, bunun aksini iddia edenlerin de bu-

lunduğu ve bu tartışmaların günümüze kadar intikal ettiği, "vakıf-

larda ebediyet"in tarifinin yapılması ve "bir kurumun ebedî olabil-

mesi için ne kadar yaşaması gerektiği", bir kriter olarak yüz yıldan 

fazla yaşayabilen vakıflara "ebedî"lik sıfatı verildiğinde Bursa Vakıf 

Tahrir Defterleri'ne göre Bursa'daki 545 para vakfından 146'sının bir 

asırdan fazla yaşaması sebebiyle ebedî vakıf sayılabileceği, "ebedî 

vakıfların diğerlerine oranının % 26.7 civarında olduğu, 

Ömer Lütfi Barkan ve Mandaville gibi iktisat tarihçilerine göre 

vakfedilen paraların faizle işletildiği, Abdülaziz Bayındır, Hamdi 

Döndüren. Ahmet Akgündüz'e göre vakıf paralarının "mudârabe, 

bidâ‘a, mu‘âmele-i şer‘iyye, beyu'l-‘îne, mu‘âmele veya murabaha" 

denilen fıkhî usûllerle işletildiği, uygulanan bu usûllerin İslâm hu-

kukuna uygun olduğu ve bu yolla elde edilen işletme gelirinin faizle 

alakasının bulunmadığı, iktisat tarihçilerinin fıkhî ıstılahları bileme-

dikleri veya yanlış anladıkları için hataya düştükleri,  

18. yüzyıla ait uygulamayı aksettiren Vakıf Tahrir Defterleri'ne 

göre Bursa'daki para vakıflarının yukarıdaki usûllerden biri ile plase 
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edildiği, ancak spesifik olarak hangi usûlün kullanılmış olduğunun 

kayıtlarda belirtilmediği", bu defterlerde "...vâkıfın ismi ve kuruluş 

amacı, vakfın yer aldığı mahallenin ismi, mütevellinin ismi, tahririn 

hangi zaman dilimini kapsadığı, vakfın asıl sermayesi, varsa bu ser-

mayeye sonradan ilâve edilen ve diğer vakıflarından gelen ek serma-

ye, bu şekilde oluşan yeni sermaye, 'murabaha fi sene-i kâmile‘ başlı-

ğı altında vakfın sermayesinin plasmanından sağlanan kâr, 'minhâ 

el-mesarif' başlığı altındaki bölümde kimlere ve hangi amaçla kârın 

harcanmış olduğu, 'zimem' başlığı altında vakıf sermayesinin ne 

kadarının hangi şahıslara plase edildiği, bu kişilerin oturduğu ma-

halle, bunların dinleri ve cinsiyetlerinin belirtildiği, bu on değişik 

başlık altında toplanan verilerin beşyüz civarında (1767'de 545 adet) 

vakıf için üçyüz yıllık bir dönem boyunca standart bir şekilde Bursa 

Kadıları tarafından toplandığı,  

16. asırda tutulan kayıtlarda kâra "el-îrâd", 18. asırda ise 

"murâbaha" denildiği, sermaye nisbetletindeki dalgalanmaların bu-

lunduğu hallerde vakıfların "mudaraba" veya "bidâ‘a" usûlüyle işle-

tildiği, sermayenin sabit kalıp belirli bir yüzde ile plasman gerçekle-

şiyorsa "mu‘âmele-i ser‘iyye" usûlünün kullanıldığı, 1563 vakıftan 

üçü hariç 1550 vakfın kâr/sermaye nisbetlerinin sabit kaldığı, sâdece 

dört vakıfta bu nisbetin değiştiği, 1078-1220 h./1667-1805 m. yılları 

arasında kâr/sermaye nisbetlerinin ortalama % 12 olduğu, bu nisbe-

tin anaparanın üzerindeki ekstra miktarı gösterdiği, "bu ekstra mik-

tarın plase edilen anaparaya oranı büyük ölçüde sabit kaldığına göre 

plasman usûlünün "mudûraba" veya "bidâ‘a" olmadığı ve vakıfların 

hemen hemen tamamında kullanılan usûlün "mu‘âmele-i şer‘iyye" 

veya "murâbaha" olduğu, para vakıflarından borç para alındığı, 

bilâhare geriye anaparadan başka ortalama % 10-12 civarında bir 

fazlalığın ödendiği, bu fazlalık "teknik ve hukukî açıdan faiz olmasa 

bile fâize son derece yakın olduğu, "anadolu halkını faize hazırladı-

ğı",  

Para vakıflarına benzer yeni kurumlar teşekkül ettirilirken bu 

faize çok benzeyen zayıf yönün tamamen giderilmesi gerekliği, vakıf 

sermayesinin hisse senetlerine çevrilerek risk sermayesi şirketlerine 

finansman sağlanabileceği üzerinde durulmuştur. 



60 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

Bu zikredilen hususlar, özellikle tatbikata ait bilgiler para va-

kıfları konusuna ışık tutması itibariyle önemlidir. 

V- VAKFIN MEŞRÛ‘İYETİ ve LÜZUMUNA AİT HÜKÜMLER  

1. Vakfın Meşrû‘iyeti 

Cemiyet hayatında mevcut gelirlerin dengeli bir şekilde dağıtı-

labilmesinin sağlanması, eşitsizliğin önlenmesi, dar gelirlilerin ihti-

yaçlarının giderilmesi, Allah'ın rızası ve hoşnudluğunun kazanılması 

ile Allah'a kurbiyyetin, yakınlığın sağlanabilmesi gayesiyle tarih 

boyunca binlerce vakıf tesis edilmiştir. Bu tesislerin İslâm'daki yerini 

incelediğimizde, 

"Toplumda mevvcut gelir farklılıklarının giderilmesi, 

sosyal yardımlaşmanın sağlanarak fertler arasındaki gelir 

dağılımının dengelenmesi ve cemiyetin ictimâ‘î huzuru-

nun temini bakımından vakıf, farz-ı kifâyedir... Fıkıh ki-

taplannda, vakıf fi‘ilinin şer‘an mûteber ve mendub ol-

ması keyfiyeti, Hz. Peygamber sallallahü aleyhi ve sel-

lem'in fiilî ve kavlî sünnetleri ve ayrıca ashab ve eslâfın 

meydana getirmiş oldukları eserler ile isbat olunmuş-

tur".49 

Ömer Nasuhi Bilmen, Kamûs'unda, vakfın cevazı ile ilgili ola-

rak,  

"Vakıf İslâm hukukunda câizdir. Aynı zamanda pek 

mendubdur. İnsaniyete yardımdan ibaret bulunduğu ci-

hetle pek müstahsendir. Bu hususta müctehidler arasında 

ittifak vardır. Yalnız fukahadan Şureyh, "lâ habs'an 

ferâizi'l-lah= Allah'ın farzlarından engellememe" kavline 

istinad ederek vakıf sebebiyle vârisleri muayyen hissele-

rinden mahrum bırakmanın cevazına muhalif bulunmuş-

tur. Fakat bu zâtın bu içtihadı vakfın meşrû‘iyetini göste-

ren delillere muhalif ‘âmme-i müslimînin bu bâbdaki 

te‘âmüllerine gayr-ı münâfi‘, şahısların malları üzerinde-

ki hürriyet-i tasarrufiyetlerine münâfi‘ olduğundan bu 

husustaki ittifakı ihlâl edecek mâhiyette değildir." 

                                                           
49 Hamdi Yazır, İrşadi'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, İstanbul 1330, s. l36 vd.  



NAZARİYATTA PARA VAKIFLARI                             61 

 

   

İslâm Dininde "vakıf" câiz görülmüş ve hatta vakıf ya-

pılması teşvik edilmiştir. Sırf dünyevî gayeler için dahî 

olsa vakıf yapılması mubah görülmüştür. Hem dünyevî, 

hem de uhrevî gaye ile Allah'a yakınlık amaciyle vakıf 

yapılması ise müstehap ve mendub sayılmıştır. "Mendub 

olan vakıf nezir=adak ile vacip olur. Hanbelîlerce vakıf 

mesnun; Mâlikî ve Hanefî mezheblerine göre ise men-

dubdur"50 demektedir. 

Vakfın fıkhen mübâh olduğu şöyle ifade edilmektedir:  

"Vakıf fıkh-ı şerîfin mevzuu olan yani fıkh-ı şerîfte bahso-

lunan ef‘al-i mükellefiyeden bir fi‘il-i mübahattır. Yani, 

mubah olan ef‘alin en sevgilisidir. Çünkü niyet ile âdet, 

ibâdet olur. Şu halde, ehlinden sâdır olan niyet-i hâliseye 

mütereddib, vakfın ba‘de'l-ferâiz ibâdâtın efdalı olan 

ibadet-i müteaddiye kabilinden olur ki, ihya-i me‘âbid, 

imar-ı bilâd ve tedyib-i kulûb, akrabâ-i fukarâ ve neşr-i 

ma‘arif vakıf ile hâsıl olur".51 

2. Vakfın Lüzûmu 

Istılahî mânâda vakfın lüzûmu, "kişileri bağlayıcı, hükümleri-

ne riayet gerekli olup-olmaması" anlamında kullanılmaktadır. Vakfın 

lüzûm ifade edip etmediği hususunda farklı görüşler ileri sürülmüş-

tür. Bu görüşleri şöyle özetleyebiliriz: 

"Usûlüne uygun olarak tesis edilen vakıf câiz ve sahih 

olmakla beraber lüzûm ifade edip etmeyeceği üzerinde 

ictihadlar farklıdır: İmam Ebû Hanife'ye göre, hâkimin 

hükmü ile tescil edilmeyen veya ölüm sonrasına izafe 

edilmeyen veya mescidden ibaret olup içinde bir kere ol-

sun namaz kılınmamış bulunan bir vakıf lüzûm ifade 

etmez. Vâkıf, vakfın mâliki olduğundan, dilerse rücû‘ 

ederek vakfı satabilir, hibe edebilir ve vefatında da vere-

sesine intikal eder. 

                                                           
50 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1951, c. IV, Md. 186, s. 329. 
51 Hüseyin Hüsnü, Ahkâm-ı Evkãf, İstanbul 1311, s. 2. 
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İmam Ebû Yûsuf'a göre, bir mülk, sahibinin vakfetmesiy-

le onun mülkünden çıkar, başkasının mülküne de gir-

mez; ‘âmme menfaatine -veya husûsî cihetine- ait olup 

Allah'ın mülkü telakki edilir. Artık vâkıf vakfından vaz-

geçemez. Hâkimin hükmüne de hacet yoktur.  

İmam Muhammed'e göre ise, vakıf teslim ile lüzûm ifade 

eder. İmam Şâfi‘î, İmam Mâlik ve Ahmed b. Hanbel'in ic-

tihadları da Ebû Yûsuf'unki gibidir.  

Mahkemenin hükmü ile tascil edilmeyen vakfın lü-

zûmunda ictihad farklılıkları bulunduğundan, vakfın 

bi'l-ittifak lâzım ve bütün müctehidlere göre feshini 

imkânsız hâle getirmek için ihtiyaten tescil usûlüne mü-

racaat te‘âmül hâline gelmiştir:  

"Aslında vakfedilen şeyin akar (gayr-i menkûl) olması 

şarttır. Ancak, cihadda kullanılan eşya ve malzemenin 

nassa binâen, diğer menkûl mal ve eşyanın da örfe, âdete 

müsteniden vakıfları kabul edilmiştir. Paranın vakfı, örf 

ve te‘âmüle istinaden Hanefîlerce tecviz edilmiştir. İmam 

Züfer'in de bunu câiz gördüğü rivayet edilmiştir.52 

"İmam Züfer'in, paranın vakfedilebileceği hakkındaki gö-

rüşü İbnü'l-Hümam tarafından nakledilmektedir. Para 

vakfedilir ve ödünç ihtiyacı olanlar kredi bulmuş olur 

veya bu vakıf paralar kâr-zarar ortaklığına verilir ve elde 

edilen kâr istenilen hayır yerlerine harcanır".53 

Hanefî İmamları şu üç yolla yapılan vakfın lâzım olacağında 

ittifak etmişlerdir: 

1. Bir kimse vefatından sonraya izafe ederek "Ben öldüğüm 

zaman şu mülküm fülan cihete vakfolsun." deyip bundan rücû‘ et-

meden vefat etse, terikesinin sülüsünden mûteber olmak üzere lâzım 

olur. Çünkü böyle bit vakıf vasiyet hükmündedir. Vasiyetin cevazı, 

lüzûmu ise şer‘an sabittir. 

                                                           
52 Hayreddin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukuku, İstanbul 1974, s. 217 vd. 
53 Osman Eskicioğlu, ‚İmam Birgivî'nin Para Vakıfları Hakkındaki Bazı Gö-

rüşleri‛, İmam Birgivî (haz. Mehmet Şeker), Ankara 1994, s. 78. 
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2. Bir kimse "malımı hayatımda ve vefatımdan sonra fülan ci-

hete müebbeden vakfettim." deyip bundan sonra dönmeden vefat 

etse bu vakıf, hayatında nezir, vefatında da vasiyet hükmünde bu-

lunmuş olup, binaenaleyh terikesinin sülüsünden(üçtebirinden) 

mûteber olmak üzere lâzım olmuş olur. 

3. Bir kimsenin içinde namaz kılınması için nâsa izin vermiş 

olduğu mescidde bir kere olsun ezan ve ikâmete mukârin olarak 

cemaatle alenî namaz kılınsa bunun hakkındaki vakfiyet, kesb-i 

kat‘iyet etmiş olur. Artık o vakıftan dönülemez. İşte bu tarîklerden 

biriyle yapılan bir vakfın lüzûmunda İmam A‘zam ile İmâmeyn ara-

sında tam bir ittifak vardır.54 

Vakıf, İmam A‘zam'a göre, hükme iktiran etmeyen veya mâ 

ba‘de'l-mevte izafe edilmeyen veya mescidden ibaret olup içinde bir 

kere olsun cemaatle namaz kılınmamış bulunan bir vakıf, lüzûm 

ifade etmez. Belki vakıf ettiği şeye kema fi's-sâbık mâlik bulunaca-

ğından dilerse vakfından rücû‘ ederek o şeyi satabilir, başkasına 

bağışlayabilir, kendi ölünce de bu şey vârislerine intikal eder. Bu 

halde vakıf, İmam A‘zam'a göre, "Bir mülkün menfaatini bir cihete 

tahsis etmiştir ki, vâkıf bundan dönebilir ve bu mülk vâkıfın vârisle-

rine intikal eder; meğerki hâkimin hükmüne iktiran etsin veya mâ 

ba‘de'l-mevte izafe rücû‘ etmeden vâkıf vefat etsin veya mescid olup 

içinde vâkıfın izniyle velev bir defa cemaatle cehren namaz kılınsın. 

Bu halde vakıf lüzûm ifade edip artık bundan dönülemez".55 

İmam Ebû Yûsuf'a göre, bir mülk, sahibi tarafından mücerred 

vakfedilmekle lüzûm ifade eder; mâlikin mülkünden çıkar, başkası-

nın mülküne giremez. Belki tahsis edildiği cihete mesela: ‘Âmmenin 

menfaatına ait olup hassaten mülk-i ilâhî hükmünde bulunur. Artık 

vâkıf bunu mülküne irca‘ edemez; vefatından sonra da bu mal vâris-

lerine intikal etmez. Bunun lüzûm-ı tamâmiyeti için hükme hacet 

bulunmadığı gibi, başkasına tevdi‘ ve teslîmine de ihtiyaç yoktur.  

Mescid, makbere veya han gibi vakıf edilen bir yer mücerred 

tahliye edilmekle yani nâsın gelip namaz kılmalarına, cenaze koyma-

                                                           
54 Vakfın lâzımiyeti hakkında bkz., Molla Hüsrev, Gurerü'l-Hükkam fi Şerhi 

ğureri'l-Ahkam, (Terceme: A. Erkan), İstanbul  1980, c. III, s. 177 vd. 
55 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1951, c. IV, Md. 186, s. 204 vd. 
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larına, içinde misafir olmalarına müheyya bir halde bulundurulmak-

la bir vakf-ı lâzım olmuş olur. Yoksa bu vakfın lüzûmu orada bi'1-fi‘il 

namaz kılınmasına vs. tavakkuf etmez. Bu halde vakıf, İmam Ebû 

Yûsuf'a göre; "Bir mülkün menfa‘atını bir cihete tahsis etmekdir ki, 

bununla o mülk hâkimin hükmüne", başkasının kabz ve tesellümüne 

muhtaç olmaksızın mâlikin mülkünden çıkar. Mahza mülk-i İlâhî 

hükmünde olup başkasının mülküne girmez. Artık bundan rücû‘ da 

kãbil olmaz.56 

İmam Muhammed'e göre; bir mülk, mücerred vakıf ve başka-

sına teslîm edilmekle lüzûm ifade eder. Şöyle ki: Vakfedilen bir mal, 

akar kabilinden olup mütevelliye teslîm edilir ise veya mescid olup 

içinde bir kere olsun ezan ve ikâmetle ve cehren cemaatle namaz 

kılınırsa veya bu mescid mütevelliye veya hâkime veya naibine tes-

lîm edilirse veya makbere olup içine bir kişi olsun defn edilirse veya 

han, ribât gibi bir şey olup içinde bir yolcu, bir mücahid misafir olur-

sa veya çeşme olup suyundan bir kişi olsun içerse bir vakf-ı lâzım 

olmuş olur. Artık ondan dönülemez." 

O halde vakıf İmam Muhammed'e göre; "Menfaati, bir cihete 

tahsis ve ‘aynı, mütevelliye veya içinde namaz kılmak veya misafir 

olmak gibi bir maslahata mebni nâsa teslîm edilen bir maldır ki, bu 

sûretle sahibinin mülkünden çıkmış olur, başkasının mülküne gir-

mez, mahza mülk-i İlâhî hükmünde olup artık ondan rücû‘ edilemez. 

"Eimme-i selâse ile sâir bir kısım müctehidlere göre de vakıf, 

mücerred vâkıfın:  

"Vakfettim" demesiyle lâzım olur. Artık ondan dönüle-

mez. Mâlikî fukahası diyor ki: Bir vakfın lüzûmu hâki-

min hükmüne muhtaç değildir. Mücerred vakıf edilmek-

le lâzım olur. Artık vâkıf rücû‘ edemez. Şu kadar var ki: 

Bir vâkıf, vakfına bir hâkim veya başkası musallat oldu-

ğu takdirde, kendisine veya vârisinin mülküne avdet et-

mesini şart etmiş olsa bu şartı mûteber olur".57 

"İmam Ahmed'den bir rivayete göre de bir mal, mücerred va-

kıf edilmekle, bir vakf-ı lâzım olmuş olmaz. Belki başkasına teslîm 

                                                           
56 Aynı eser, Md. 189, s. 205 vd. 
57 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1951, c. IV, Md. 190, s. 206 vd.  
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edilmesi de icabeder. Çünkü bu bir malı teberru etmekten ibarettir. 

Başkasına verilmedikçe, mücerred vakfettim demekle mülkiyetten 

çıkarak lâzım olmuş olmaz, hibede, vasiyette olduğu gibi. 

"(el-Muğnî): Ma‘ahâzâ Hanbelî fukahâsının beyanına na-

zaran mücerred vakfetmekle vâkıfın mülkü mevkûfun 

‘aynından zail olur. Bu halde mevkûf; mescid, medrese, 

ribât, hânigâh, makbere gibi fukarâ ve guzât gibi zevata 

ait bir şey ise bu mevkûfun mülkiyeti Allah Teâlâ'ya inti-

kal eder. Yani bunda başkalarının ihtisar ve ‘alâkası kal-

maz. Fakat mevkûfun ‘aleyh mu‘ayyen bir insan veya 

mahsur bir cemaat ise vakfın mülkiyeti bunlara intikal 

eder; artık buna mevkûfun aleyh veya velisi şeraiti dâire-

sinde nezarette bulunur; yalnız menâfi‘inden müstefid 

olur".58 

Bu zikredilen görüşlere göre,  

"Her vakıf hükmî bir şahsiyet vücûda getirir ve her biri-

nin mal varlığı diğerinden ayrı telâkki olunur. Hükmî 

şahsiyet mefhûmunun henüz açıklığa kavuşmamış bu-

lunduğu devirlerde fıkhın böyle bir telâkkiyi takip etmesi 

çok mânâlıdır. Telâkkinin ağırlık merkezini mülkten ih-

raç keyfiyeti teşkil etmektedir. Mülkten çıkma esası kabul 

edilince diğerinin mülküne girmeyi bir hukûkî esasa bağ-

lamak lâzımdır.  

İmam A‘zam, vakıfta i‘âre (emanet verme) mâhiyeti gö-

rerek mülkten çıkmayı kabul etmediği için mes'eleyi i‘âre 

hükümlerine tâbî tutmuştur. Mu‘yir nasıl istediği zaman 

i‘âresinden dönebilirse vâkıf da vakfından rücû‘ edebilir. 

Meğerki hâkim vakfın lüzûmuna hükmetmiş olsun; 

hâkim, vakfın lüzûmuna hükmettiğinde vakıfdan rücû‘ 

edilemez. Halbuki İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muham-

med vakfolunan şey, mâlikin mülkünden çıkar kanaatin-

de bulunduklarından, tekrar mülkiyete dönüşmesi başka 

bir hukûkî ‘âmilin tamamlanmasıyla mümkün olabilir. 

Mülkiyet keyfiyeti de muallâkta kalamayacağından 

                                                           
58 Aynı eser, Md. 190'nın devamı, s. 208. 
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hükmî bir şahsiyetin doğduğunu kabul ile mülkiyeti ona 

izafe etmek iktiza eyler.  

İki İmam (İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed) bu 

noktada müttefik olmakla beraber, benzetilmesi icabeden 

akidde ihtilâf etmişlerdir:  

İmam Muhammed sadaka akdi'ne benzetiyor; teberru‘î 

akidlerin tamâmiyeti için kabz şart olduğuna göre bura-

da da mütevelliye teslimi aranıyor.  

İmam Ebû Yûsuf, ıtk akdi'ne benzettiğinden, nasıl mâli-

kin âzad etmesiyle köle veya câriye, kabulleri söz konusu 

olmaksızın hürriyetlerine kavuştukları gibi burada da 

vâkıfın îcâbiyle her şeyin olup bittiği görüşündedir. Bu 

geniş telâkkinin vakıf müessesesinde tesirleri pek mühim 

olmuştur".59 

"Bir kimse vefatına izafe etmeksizin bir malını hâl-i sıh-

hatinde veya maraz-ı mevtinde bir cihete vakfedip henüz 

mütevelliye teslîm ve lüzûmuna hükmetmeden rücû‘ ile 

o malı başka bir cihete vakfederek tescîl-i şer‘î vukû‘ bul-

sa, İmam A‘zam ile İmam Muhammed'e göre birinci va-

kıf bâtıl, ikinci vakıf sahih olur. Fakat İmam Ebû Yûsuf'a 

göre, birinci vakıf lâzım olacağından bundan rücû‘ câiz 

olmaz...".60 

"Vakfiyeti hâkim tarafından feshedilen bir vakıf mal hak-

kında mülkiyet hükmü cereyan eder. Binaenaleyh bir 

kimse vakıf edip de henüz mütevelliye teslîm ile tescil et-

tirmemiş olduğu bir malını ihtiyacına mebnî mülküne ir-

ca‘ ile satmak isterse de keyfiyeti hâkime arzetse, hâkim 

de İmam A‘zam ile İmam Muhammed'in ictihadlarına 

mebnî bu vakfın adem-i lüzûmuna hükm ile vakfı feshe-

decek olsa o kimse bu malında mülkiyet üzere tasarruf 

edebilir. 

Kendisinden sonra vârislerinin hâkime müracaatla bu 

vakfı fesh ettirdikleri takdirde de hüküm böyledir... Fa-

                                                           
59 Ebu'l-Ûlâ Mardin, İktisat ve Ticaret Ansiklopedisi, C. X, s. 133; Nazif Öztürk, 

Menşei ve Tarihî Gelişimi Açısından Vakıflar, Ankara 1983, s. 29 dipnot. 
60 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1951. c. IV, Md. 196, s. 208. 



NAZARİYATTA PARA VAKIFLARI                             67 

 

   

kat İmam Ebû Yûsuf'a göre, böyle bir vakfın feshi câiz 

değildir. Böyle bir satış mu‘âmelesinin sıhhatine hüküm 

doğru olamaz".61 

"Vakıflar mahza Hakk Te‘âlâ'nın rızası için yapılan birer 

sadaka, birer teberru demektir. Böyle bir sadakadan, te-

berrudan ise rücû‘ edilemez. Artık bunda kimsenin mâli-

kiyet hakkı kalmamıştır. Bunun lüzûmu için başkasına 

teslim de şart değildir. Asr-ı Saâdet'ten beri te‘âmül de 

bu veçhiledir. Birçok kervansaray, imarethâne ve kü-

tübhâneler bu te‘âmüle göre vakf edilmiştir. Nâsın mün-

ker olma-yan te‘âmülü ise bir hüccettir. 

İmam Ebû Yûsuf hazretleri evvelce İmam A‘zam gibi, 

vakıfların lüzûm ifade etmediğine kãil olmuştu. Bilâhare 

Harunu'r-reşid ile Medîne-i Münevvere'ye gidip sahâbe-i 

kiramın o havalideki vakıf-larına muttali olunca vakfın 

lüzûmuna kãni olmuş, bu veçhile fetvâ vermeğe başla-

mıştır. Filhakika çeharyâr-ı güzîn hazerâtı ile Hz. Talha, 

Hz. Zübeyr, Hz. Aişe ve Hz. Hafsa gibi birçok zevatın 

vakıfları vardır ki bunların üzerine hiç bir kimse, mâliki-

yet iddiasında bulunmamıştır".62  

Netice itibariyle vakıfların kuruluş ve sıhhati hakkında bütün 

İslâm hukukçuları aynı görüşü paylaşıp ittifak etmemiş; bazıları, 

İslâm ferâiz=miras hukukuna ters düşeceği gerekçesiyle vakıfdan 

rücû‘ edilebileceğini savunmuştur. 

VI- VAKIF PARALARININ İŞLETİLMESİ 

1. Vakıf Paralarının Mu‘âmele-i Şer‘iyye Usûlü ile İşletilmesi 

a- Mu‘âmele-i Şer‘iyye 

Nukûd-ı mevkûfenin işletilmesi sırasında en çok kullanılan 

usûl, mu‘âmel-i şer‘iyyedir.63 Mu‘âmele-i şer‘iyyeye murâbaha-i 

mer‘iyye veya sadece mu‘âmele de denilmektedir. 

                                                           
61 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1951, c. IV, Md. 201. s. 209 vd. 
62 Aynı eser, s. 210 vd. 
63 Mu‘âmele-i şer‘iyye mes'elesi, "Genel Olarak Mu‘âmele-i Şer‘iyye" ana 

başlığı altında ele alınmış ve mezhep imamlarının görüşlerine ayrı ayrı yer 
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Vakıfnâmelerde 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 usûlle 

işletilmek istendiği anlaşılır. 

Mu‘âmele kelimesi Hz. Peygamber devrinde "müsâkât (bağ ve 

bahçedeki ağaçlar üzerinde yapılan ziraat ortaklığı)", daha sonraki 

asırlarda ise mudârabe anlamında kullanılmıştır. el-Kâsânî'ye göre,  

‚Mu‘âmele, mudârabeyi kapsadığı gibi alım-satım anla-

mına da gelir. Akidlerde itibar lâfza değil, mânâyadır; 

"Şu sermayeyi al, çalıştır, kârı aramızda paylaşırız."64 gibi 

sözlerle mudârabe akdi teşekkül etmiş olur. 

Osmanlıların belli bir döneminde, ‘îne (العينة)65 satışının meşru 

şekli için de mu‘âmele-i şer‘iyye terimi kullanılmıştır.  

Bey‘u'l-‘îne, bir malın veresiye olarak satılıp, alıcıya tes-

lîm edildikten sonra, yine alıcıdan peşin, ama daha az bir 

bedelle satın alınmasıdır. Vakıf paraların işletilmesinde, 

İslâm hukukunda bey‘u'l-‘îne diye bilinen bu satım akdi 

esas alınmıştır.66 

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 çevirir. Anapara ve kârın tümünü vakfa verme 

                                                                                                                            
verilmiştir(Heyet, İslâm Ekonomisinde Finans Mes'eleleri, İstanbul, 1992, s. 317 

vd.) 
64 Alaüddin Ebû Bekr b. Mes'ûd el-Kâsânî, el-Muğnî, c. VI, s. 69 vd. 
65 Sözlükte ‚bir şeyin en iyisi, ribâ, borç verene herhangi bir menfaat sağla-

mayan borç (selef)‛ anlamlarına gelen îne (iyne), İslâm hukuku terimi olarak 

birkaç anlamda kullanılmış olup en yaygın açıklamaya göre, bir kimsenin bir 

malı belli bir fiyat karşılığında vadeli olarak satıp aynı malı peşin parayla 

sattığı fiyattan daha ucuza geri satın almasıdır (İbnü’l-Esîr, III, 333-334; Ab-

dullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, IV, 16). Bu şekilde yapılan alım satıma îne denil-

mesinin sebebi, akde konu edilen malın tekrar satıcıya dönmesi ve müşteri-

nin hemen nakit parayı (ayn) elde etmesidir(TDV İslâm Ansiklopedisi, c. 22,  

s. 283-285). 
66 Tafsilât ve kaynaklar için bkz., İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, c. V, s. 273. 
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taahhüdü ise bidâ‘a adını alır. Bu duruma göre, 

mu‘âmelei şer‘iyye, geniş anlamıyla "vakfın para kayna-

ğını İslâmî ölçüler içinde kullanmak" demektir. Günü-

müz hukuk diliyle "finansmanı yasal sınırlar içinde plase 

etmek"67 tir. 

Vakfa konu olan arazi ve eşya gibi nukûdun vakfı da câiz gö-

rülmüştür ki, Ömer Nasuhi Bilmen'in, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı 

Fıkhiyye Kamûsu'nda bu hususta verdiği bilgiler önemlidir. Vakıf 

paraların nemalandırılması ile ilgili olarak "Nukûd-ı Mevkûfenin 

Tenmiyesi" başlığı altında şöyle demektedir:  

"Mu‘âmele-i şer‘iyyesiz alınan bir ribih, mutlaka haramı 

mahzdır. Fakat mu‘âmele-i şer‘iyye sûretinde İmam Ebû Yûsuf'a 

göre ribâ mürtefi ribih câiz olur. Bu bir mahlas-ı şer‘îdir, bununla 

haramdan ihtiraz edilmiş olur.  

Yetimin veya vakfın malını veli veya mütevelli bir kimseye ri-

bihsiz ikraz edemez, faiz alması ise haramdır, o halde meşru bir bey‘ 

ve şirâ vâsıtasiyle bunların menfaatları temin edilmiş, ribâ sûretiyle 

bir mu‘âmele yapılmamış olur. Bu, dinî hikmet kârında gösterilen bir 

vüs‘at, bir suhûlet, bir müsaade demektir.  

Rasûl-i Ekrem sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz'den bu-

nun bir misli mervîdir. Bununla emir buyurmuş oldukları rivayet 

edilmiştir. Artık bu mu‘âmeleyi gayr-i meşru bir hîle telâkki etmek 

doğru değildir. Ümmet-i merhume bir mu‘âmelenin meşru olup 

olmadığını ancak Rasûl-i Ekrem Hazretleri'nden bizzat veya bi'l-

vâsıta telâkki etmekle bilebilir. Bir mu‘âmelenin meşruiyeti taraf-ı 

risâletten haber verildiği takdirde artık onun gayr-i meşruiyetine kim 

kãil olabilir?"68 

Osmanlı döneminde, genelde Hanefî fıkhı uygulanmıştır. Bu 

bakımdan Hanefî fukahasının para vakıfları hakkındaki görüşleri 

önemlidir ki, İmam Züfer'e göre, nakit para vakfı mutlak olarak câiz-

dir. İmam Muhammed'e göre, insanların örf ve âdet hâline getirdiği 

her çeşit menkûlün vakfı sahihdir.  

                                                           
67 Hamdi Döndüren, "İslâm Bankacılığı ve Reform Önerileri", İslâmî Araştır-

malar Dergisi, Ankara 1992, c.VI, sayı: l, s. 17. 
68 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1969, c. V, Md. s. 48. 
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Osmanlı dönemi fukahasından Ebussuûd Efendi'ye göre, para 

da menkûl kıymet olarak kabul edilmiştir. Hanefî fukahasının dışın-

daki İslâm hukukçularının çoğunluğuna göre de, nakit para ve 

menkûllerin vakfı mutlak olarak câizdir. Çünkü onlar vakfın sıhhati 

için "ebedîlik" niteliğini aramamaktadır. 

"Mâlikîler, işin başından itibaren para vakıflarını câiz gö-

rürler. Çünkü onlar, vakıfta ebedîlik şartını aramazlar.", 

"Şâfi‘îler, süs eşyasında kesin, diğer menkûllerde ih-

tilâflıdır.", "Hanbelîler ise yine ihtilâflı olmakla birlikte 

para vakfını câiz görürler." Bu mezhebler nakit para ve 

diğer menkûllerin vakfında, bunların arkasının kesilme 

ihtimali doğarsa, sürekliliği (ebedîliği) sağlamak için is-

tibdâl=devamlı gelir getirecek bir akara çevirme esasını 

öngörürler."69 

Ömer Nasuhi Bilmen, Hukûk-ı İslâmiyye ve Istılâhât-ı Fıkhiyye 

Kamûsu'nda mu‘âmele-i şer‘iyye ve ilzâm-ı ribih ile ilgili bilgiler ver-

dikten sonra konuyu misalleriyle açıklamakta ve mes'elenin cevazı 

ile ilgili hükümleri beyan etmektedir.70 

Mu‘âmele-i şer‘iyye konusunda mezhep imamlarının görüşle-

rini şöyle hulasa edebiliriz: "Şâfi‘î, Mâlikî ve Hanbelî mezhebleri 

menkûl vakfını câiz görürler. Nakit para vakfına da temelde karşı 

değildirler. Bunlara göre, menkûl veya nakit para vakfında devamlı-

lığın(te‘bîdin) sağlanması için istibdâl (menkûl ve nakit parayı de-

vamlı gelir getirecek bir akara mübadele etme) yoluna gidilir. Ancak, 

Mâlikîler vakıfnâmede devamlılık şart koşulduysa istibdâli gerekli 

görürler...  

Hamdi Döndüren'in tesbitine göre, büyüyen İslâm toplumun-

da ekonominin özünü teşkil eden para gücünün kullanılmasında, 

esnaf ve tüccarın kredi ihtiyacının karşılanmasında, finans kaynak ve 

kuruluşlarına olan ihtiyaç açıktır. İşte, XIII. Milâdî yüzyıldan itibaren 

giderek büyüyen para vakıfları Osmanlı ekonomisinde İstanbul başta 

                                                           
69 Molla Hüsrev, Dürerü'l-Hiikkam, İstanbul 1317,  II, s. 136 vd. 
70 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, "Karz=Borç Almaya Dâir Bazı Mes'eleler", c. V, Md. 

400, 599, s. 109 vd.; Ayrıca Abdurrahman b. Süleyman, Mecmeu'l-Enhur fi 

Şerhi Mülteka'l-Ebhur, Sulh babı, İstanbul 1301, c. II, s. 303; İbn Hacer, a.g.e, c. 

II. s. 161; İbn Hazm ez-Zâhirî, Mu'cemu'l-Fıkh, c. I, s. 389 vd. 
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olmak üzere Osmanlı Devleti'nin çeşitli yerleşim merkezlerinde, ge-

rek yoksul kesim ve gerekse esnaf ve tüccar sınıfı, hatta çeşitli kamu 

kuruluşları için önemli bir finans kaynağı olmuştur ve bu uygulama 

XIII. asır ortalarına kadar uzanmaktadır.71 

İslâm memleketlerinde, ilk zamanlarda gayr-i menkûl malların 

vakfedilmesi yaygın bir gelenek iken, İmam Ebû Yûsuf ile İmam 

Muhammed'in ictihadları ile sınırlar epeyce genişletilerek köle, câri-

ye, canlı hayvan, elbise, halı, kilim, kazan gibi menkûl değerlerin de 

vakf edilmesi cihetine gidildi.  

Bu uygulamanın hemen arkasından nakit paraların vakf edilip 

edilemeyeceği konusu gündeme geldi. Bazı İslâm hukukçuları, nakit 

paraların vakfedilmesine karşı çıkarken İmam A‘zam'ın talebelerin-

den İmam Züfer, nakit paraların vakf edilebileceği konusunda icti-

had ederek konuya açıklık getirdi. Bu ictihaddan sonra, İslâm vakıf 

sistemi, nakit para, menkûl eşya, canlı hayvan ve gayr-i menkûl gibi 

değerlere dayanarak geniş bir uygulama alanı bulmuş oldu. 

Osmanlı döneminde kurulan nakit para vakıfları genel-

likle İmam Züfer kavline dayandırılmıştır. Nakit para 

vakfı kuran bir Müslüman, Osmanlılarda mahkemenin 

başı olan "Kadı"ya müracaat ettiği zaman, kadı, İmam 

Züfer kavline göre vakfın câiz olduğuna, İmam Ebû 

Yûsuf ve İmam Muhammed kavline göre sıhhat ve lü-

zûmuna karar vererek tescil etme cihhetine gitmiştir ki, 

buna dair vakfiye nümûneleri pek çoktur.72 

Diğer menkûller için de hüküm aynıdır:  

"Çiftçiye vakıf buğdayın karz veya tohumluk olarak ve-

rilmesi, hasat mevsiminde geri alınması ve bunun ebedî 

olarak diğer yoksullara devam ettirilmesi kıyas metodu-

na dayanır. Vakıfnâmede buğdayın karz veya tohumluk 

olarak verileceği belirtilmiş ise, buna göre amel edilir. 

Aksi halde, buğday hacim ölçüsüyle alınıp satılan 

(mekîlât) menkûllerden olduğu için, diğer mislî menkûl-

ler gibi işlem yapılır. Yani bunlar da satılarak, satış bedeli 

                                                           
71 Hamdi Döndüren, "Para vakıfları", Altınoluk Dergisi, Eylül 1990, s. 29. 
72 Vakfiye metinleri için bkz.: Davut Paşa Mahkemesi, 95, 126 ve 145. siciller. 
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mudârabe veya bidâ‘a yolu ile işletilir ve elde edilecek 

kârı vakfın hayır cihetine sarf edilir.73 

"Örf ve âdet bulunan yerlerde menkûlün vakfı sahihdir. 

Meselâ: Mesâhif-i şerîfe'nin bir mescide müebbeden vakfı 

sahihdir... Kezâlik, dinî, ilmî kitabların vakfı sahihtir. Bu 

kitabların, vâkıfın ta‘yin ettiği mahalden başka yere nakli 

câiz değildir...  

Vâkıfın şartına riayet vâcibdir. Kezâlik, müessesât-ı hay-

riyyede kullanılacak mefruşat ile evânînin, velîme cemi-

yetlerinde gelinlere emanet verilecek huliyyâtın, yolcula-

ra sütleri ikram edilmek üzere ribatlara tahsis edilmiş 

olan koyun, keçi, inek gibi hayvanların, tohumları bu-

lunmayan fakir ekincilere ödünç verilecek hububatın, ce-

nazelerde kullanılacak tabut, kefenlik siyab, kazma, kü-

rek gibi âlât ve edevâtın, meşru sûretde istirbah olunarak 

gallesi bir cihete sarf edilmek üzere tahsis edilmiş 

nukûdun vakfedilmesi sahihdir".74 

İbn Abidîn'in Reddü'l-Muhtar adlı eserinde ise,  

"Ölçü ve tartı ile satılan mislî menkûller vakfedildiğinde 

satılır, parası mudârabe veya bidâ‘a yolu ile verilir... Vak-

fedilen gümüş ile altın mudârabe veya bidâ‘a yolu ile ve-

rilir ve elde edilecek ribih vakfedilen cihete sarfedilir."75 

demektedir. 

İslâm hukukuna göre, yetim malı, ‘âmme malları ve vakıf malı 

alım-satım, çalıştırma ve kira akdi konusunda aynı hükümlere tâbî 

tutulmuştur. Her üç malda da gerçek mâlikler ortada olmadığı için 

koruyucu ve düzenleyici bazı prensiplerin konulmasına ihtiyaç du-

yulmuş olmalıdır. Kısaca, bu malların satımı veya kiraya verilmesi 

ancak râyiç bedelle veya toplumun aldanma saymadığı fazlalıkla 

(gabn-i yesir) olabilir. Aksi halde fâhiş gabin76 ölçüsüne varan fazla-

                                                           
73 Tafsilât ve kaynaklar için bkz. H. Döndüren, "İslâm Bankacılığı ve Reform 

Önerileri " İslâmî Araştırmalar Dergisi, Ankara 1992, c.6, sy. 1,  s. 3l. 
74 Ö. N. Bilmen,   Kamûs, İstanbul 1951, c. IV, Md. 154, s. 195. 
75 İbn Abidin, Reddü'l-Muhtar, c. III, s. 374; H. Döndüren, a.g.m., s. 31 'den 
76 Rayicin üstünde, taşınmazlarda % 20, hayvanda % 10, menkûlde % 5 ve 

daha fazla; Mâlikîlere göre, malın değerinin 1/3' inden fazla fiyatla satma 

veya bu oranda düşük fiyatla alınmışsa fahiş gabin oluşur. Bu mes"elenin 
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lık, satış veya kira akdini bâtıl kılar. Alıcı veya kiracıya eksikliği ta-

mamlaması, aksi halde akdin feshedileceği bildirilir. Bu prensip ge-

reği, vakıf parayı çalıştıracak olan kimselerin de ticaret sırasında 

meşru mu‘âmeleler yapması ve piyasa râyiçleri dışına çıkmaması 

öngörülmüştür. Bunun bir sonucu olarak vakıfnâmelerde kayıtlayıcı 

bazı standard kriterlerin getirildiğini görmekteyiz.77 

İslâm hukukçularının, toplum yararı için, Hanefî imamların-

dan birisinin veya diğer mezheblerden birinin görüşünü tercih etmiş 

olmaları mümkündür:  

Daire-i Meşihat-i İslâmiyye'den sâdır olan 12 Cemaziye'l-âhire 

1334/ 2 Nisan 1332 tarihli mazbatada Fetvâ Emini Ali Haydar ve 5 

imzalı yazıda,  

"...Mezheb-i Hanefî'de musarrah olduğu üzere emîrü'l-

mü'mininin ve halîfe-i ictihâdiyyeden bir mes'ele hak-

kında diğer eimmeden birinin mezhebine göre hükmet-

melerini kuzât-ı şer‘-i şerîfe emr-i ferman buyurdukları 

takdirde itâ‘at vâcib ve hilâf-ı emr-i hümâyûn hükümleri 

bâtıl olur..." denilmektedir.  

Bazı konularda İmam Züfer'in görüşü fetvâya esas alınmıştır. 

Hanefî Mezhebi'nde de mu‘âmele-i şer‘iyye faiz sayılmayarak câiz 

görülmüş; bu sebepten dolayı fatvâ ve mahkeme kararları bu yolla 

verile gelmiştir. 

 

b- Mu‘âmele-i Şer‘iyye ve Faiz 

Tartışma konusu olan bu husus hakkında ileri sürülen görüş-

lerin muhteviyatı bir hayli geniş olup özetle şöyledir:  

Mu‘âmele-i şer‘iyye yapılırken şeklen bir para alım-satımı ya-

pılmamasına büyük dikkat edildiğini ve alacaklıya ödenecek farkın 

mutlaka bir satım akdi ile doğmuş bir borç olmasına itina gösterildi-

ğini görüyoruz. Bu özellik, hem Osmanlı öncesinin uygulamasını 

                                                                                                                            
izahı için bkz. Ali Haydar,  Dürerü'l-Hükkâm Şerh-i Mecelleti'l-Ahkâm, 

İstanbul 1330, c. I, s. 586 vd,; aynı eser, c. III, s. 921; Mecelle, Md. 64,356,1494. 
77 Vakıfnâmelerdeki vâkıfların şartları için bkz.: Davut Paşa Mahkemesi, 95, 

126 ve 145. siciller. 
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gösteren nakillerde hem de Osmanlı uygulamasında titizlikle ko-

runmuştur. Mu‘âmele-i şer‘iyye faize çok benzerlik gösterse de onu 

faizden ayıran bazı özellikleri vardır; bu özellikleri ifade eden fetvâ 

metinlerini şöyle sıralayabiliriz: 

Yapılan mu‘âmele bir faiz mu‘âmelesi değildir. Bu sebeble 

alınan gelir helâl sayılmıştır: "Bir kimse bir şahıstan, bilâhare daha 

fazla ödemek şartiyle 10 dirhem borç istese bu câiz değildir. Çünkü 

faizli bir mu‘âmele olur. Bunun çözüm yolu şudur: Alacaklı, 10 dir-

hem değerindeki bir elbiseyi, aralarında belirledikleri yüksek bir 

fiyatla karşı tarafa satar. Sonra bir üçüncü şahsa 10 dirhem borç verir. 

Bu şahıs, müşterinin elindeki malı peşin 10 dirheme satın alır. Sonra 

da bu malı, alacaklısı olan kişiye 10 dirhem borcuna mukãbil satar ve 

borcundan kurtulur. Böylece elbise tekrar ilk sahibine ulaşmış ve bu 

şahıs elinden çıkan 10 dirheme karşılık daha fazla alacaklı hâle gel-

miş ve borçlunun eline de istediği 10 dirhem geçmiş olur. (Anakaravî 

Muhammed Efendi, Fetâvâ s. 337-338.)  

"Hind Zeyd'e karz virdiği akçesiyçün Zeyd'in üzerine bir 

sene tamamına değin onu onbirbuçuk hesabı üzere 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile şu kadar akçe ribih ilzâm idüb se-

ne tamâmında ribih-i mezbûru Zeyd'den alsa ribh-i mez-

bur Hind'e helal olur mu? el-Cevâb: Olur.‛78 

Mu‘âmele-i şer‘iyye yapılmadan bir fazlalık şart koşulduğu 

takdirde alacaklı, verdiği borçtan fazlasını alamaz.  

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdı ile virdiği akçesiyçün 

ilzâm-ı ribih itmeyüb lâkin Amr Zeyd'e sana senede şu 

kadar ribh vireyim deyû va‘dedüb vech-i muharrer üzre 

temessük virse, Zeyd mücerred ol va‘d ve temessüke 

binâen Amr'dan ribih nâmına nesne almağa kãdir olur 

mu? el-Cevâb: Olmaz.‛79 

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdiyle virdiği akçesiyçün 

ilzâm-ı ribih itmeden birkaç sene Amr'dan ribih nâmına 

asl-ı maldan ziyade şu kadar akçe alsa Amr, ribh-i 

mezkûrumun asl-ı mal kadarını asla dutub ziyâdesini 

Zeyd'den istirdâda kãdir olr mu? el-Cevap: o1ur."; "Zeyd 

                                                           
78 Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 301, Nev‘un fi'l-mu‘âmele. 
79 Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 302. 
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Amr'a mu‘âmele kasdiyle virdiği akçesiyçün ilzâm-ı ribih 

itmeden Amr'dan ribih nâmına şu kadar akçe aldıktan 

sonra Amr, asl-ı malı dahî alsa Amr, ribh-i merkûmu 

Zeyd'den istirdâda kãdir olur mu? el-Cevap: o1ur."80 

Zamânında ödenmeyen borç için her hangi bir gecikme 

zammı uygulanamaz:  

"Zeyd, vasîsi olduğu sağîrin malından Amr'a şu kadar 

akçe virdikte, Amr'ın üzerine bir sene tamamına değin şu 

kadar akçe ilzâm-ı ribih ilzâm idüb sene tamamında ribh-

i mezbûru Amr'dan aldıktan sonra asl-ı mal iki sene 

Amr'ın zimmetinde kalub ilzâm-ı ribih alınmasa, Zeyd 

sene-i sâbıkada ilzâm-ı ribih kifayet ider deyû ilzâm-ı ri-

bih alınmayan seneler içün Amr'dan nesne almağa kãdir 

olur mu? el-Cevap: olmaz."81 

Mu‘âmele-i Şer‘iyye İle İlgili Diğer Hususlar: 

1- Müddeti dolan alacak için yeniden ilzâm-ı ribih yapılabilir. 

Bu husus yukarıdaki fetvâdan açıkça anlaşılmaktadır. İlzâm-ı ribih, 

yapılan bir mu‘âmele-i şer‘iyye ile borçluyu ek bir külfet altına sok-

maktır. 

2- Alacaklı, ilzâm ettiği ribihi, ancak müddet bitiminde talep 

edebilir. Çünkü bu, veresiye satım akdinden doğan bir alacaktır:  

"Zeyd Amr'a mu‘âmele ile virdiği akçeyi Amr'ın üzerine 

bir sene tamamına değin onu onbirbuçuk hesabı üzere 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile şu kadar akçe ribih ilzâm eylese, 

Zeyd ribh-i mezbûru sene tamamından evvel Amr'dan 

almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz."82 

3- Bir alacak, zamanı gelmeden tahsil edilecek olursa kalan 

müddete tekabül eden kâr (ribih) düşülür. Kaynaklarda konu şu 

şekilde ifade edilmektedir:  

                                                           
80 Netîcetü’l-Fetâvâ, Şeyhü'l-İslâm Muhammed ‘Ârif Efendi'nin Fetvâ Emîni 

Ahmed Efendi'nin emri ile derlenmiştir. Taşbasma, s. 289 vd. 
81 Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, Fetâvâ-yı Feyziye, el-müdâyenât, s. 270. 
82 Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 302. 
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"Borçlu borcunu erken ödese veya vâde dolmadan ölse 

de borç, hemen mirasından ödense alacaklı, ancak geçen 

günlere tekabül eden ribihe hak kazanır. Borçlu, ribhin 

tamamını ödemiş olsa, kalan günlerin ribhini geri alabi-

lir. Bu müteahhir ulemanın kavlidir. Ebussuûd Efendi, 

her iki taraf için de kolaylık olacağı gerekçesiyle bu şe-

kilde fetvâ vermiştir."83 

4- Devlet, ribihte (kâr) bir oran/nisbet sınırlamasına gidebi-

lir:  

"Zeyd, onun anikiye, onun onüçe dahî ziyâdeye 

mu‘âmele eylese fi zamânina emr-i sultânî ve Şeyhü'l-

İslâm Müfti'l-Enam Hazretler'inin fetâvâ-yı şerîfleri onun 

onbirbuçuktan ziyadeye verilmemek üzere tenbih olun-

dukdan sonra isğa itmeyüb ısrar eyleseler şer‘an ana ne 

lâzım olur? el-Cevâb: Ta‘zîr-i şedîd ve habs-i medîd 

lâzımdır. Tevbesi ve salâhı zâhir olıcak ıtlak olunur."84 

"Zevd Amr'a karz virdiği akçesiyçün bir sene tamamına 

değin Aınr'ın üzerine onu onüç hesabı üzere şu kadar ak-

çe ribih ilzâm idüb ba‘dehû sene tamâmında rihh-i 

mezbûru Amr'dan da‘vâ eylese onu onbirbuçukdan 

ziyâdeyi da‘vâsı mesmu‘ olur mu? el-Cevâb: Olmaz, 

memnu‘dur."85 

5- Para dışındaki borçlanmalarda da ilzâm-ı ribih yani 

karşı tarafın fazla ödemede bulunmak zorunda kalması 

mümkündür:  

"Zeyd Amr'a virdiği buğday içün ilzâm-ı nbih itmeden 

Amr'dan ribih nâmına nesne almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz."86 

 

                                                           
83 Şeyhü'l-İslâm Ankaravî Mehmed Efendi, Fetâvâ-yı Ankaravî, İstanbul 

1281/1864, ss. 338-339; İbn Abidin, Reddül-Muhtar, c., I, s. 237; 5/661 vd. 
84 Şeyhü'l-İslâm Ebussuûd Efendi, Ma‘rûzât, Süleymaniye Kütübhanesi. Ha-

fid Efendi, No: 113, varak 29b. 
85 Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 300. 
86 Aynı eser, s. 303. 
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c- Mu‘âmele-i Ser‘iye İle Borç Vermenin Şartları=İDÂNE 

Kâr şartı ister koşulsun, ister koşulmasın vakıf paralarının borç 

verilme işlemine "İdâne" tâbir edilmektedir. Gerek "idâne" ve gerekse 

yukarıda bahsedilen "mu‘âmele" işlemleri mütevelliler tarafından 

gerçekleştirilmekte ve yapılan işlemlerin tescilini ise şer‘î mahkeme-

ler gerçekleştirerek "sicil"lere kaydetmek sûretiyle zabıt ve kayıt altı-

na almakta idi. Daha önce de bir nebze temas edildiği üzere, yalnız 

"idâne" mu‘âmelelerinin kaydı için müstakil defterlerin tutulduğu, 

arşiv belgeleri arasındaki defterlerden anlaşılmaktadır. İleride tatbi-

katla ilgili bilgiler verilirken bu mes'eleye tekrar temas edilecektir. 

Borç verilen paradan nema sağlanması için şu şartlar gerek-

mektedir: 

1. Mu‘âmelenin İslâm hukukunun hükümlerine uygun bir şe-

kilde yapılması gerekir. Belli bir nema sağlamak amaciyle vakıf para-

ların işletilmesine en uygun şekil, karz akdinin kullanılmasiyle olur. 

Şer‘î mu‘âmele ya satım akdinden veya karz=borç ve hibe ak-

dinden oluşur: 

a) Vâdeli satım akdi mu‘âmelesi ile mütevelli bir malı, vakıf 

paradan ödünç almak isteyen şâhısa vadeli bedel ile satar, teslîm 

eder. Malı satın alan bu şahıs, teslîm aldığı malı daha düşük, ama 

peşin fiyatla üçüncü bir şahsa satar. Üçüncü şahıs, satın aldığı aynı 

malı verdiği bedel mukãbili peşin olarak mütevelliye satar. 

b) Karz ve hibe akdinde ise, mütevelli, ödünç almak isteyen 

şahsa ikraz eder. Sonra da ribih miktarına göre bir malı belli bir süre 

vadeli olarak ödünç alana satar. Ödünç alan şahıs da diğer üçüncü 

bir şahıs vasıtasıyla satın aldığı malı mütevelliye bağış ettirir. 

2. I. Sultan Selim Kanunnâmesinde "< ve mu‘âmele-i şer‘iyye 

idenün onun onbirden ziyâdeye itdirmeyeler ve şe'î mu‘âmele itme-

din kat‘â ribâ itdirmeyeler"87 denilmektedir. Bu emre riayet edilmiş 

ve sonradan gelen diğer padişahlar da aynı emri te'yid etmişlerdir. 

Konuya açıklık getiren bir fetvâ şöyledir:  

"Zeyd onikiye, onüçe, dahî ziyade ile mu‘âmele eylese, zama-

nımızda emr-i sultânî, Şeyhü'l-İslâm Efendi'nin fetvâsı, onbirbuçuk-

                                                           
87 Sultan I. Selim Kanunnâmesi (Tahlil: H. Özdeğer, İ. Ü. İktisat Fakültesi Türk 

İktisat Tarihi Yıllığı, 1987, ayrı basım Madde: 68). 
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tan ziyadeye verilmeye deyû tenbih olunduktan sonra kulak asma-

yıp ısrar eyleseler ta‘zir edilir ve habsedilirler. Alınan kâr ise, anlaş-

maları şartı ile geri alınmaz deyû me'mûrlardır". 

3. Vakıf paralar, ikraz edilirken kârın şart koşulması, eski 

tâbir ile ilzâm-ı ribih edilmesi gerekir. Aksi takdirde kâr üzerine an-

laşma olmadan, ödünç alan şahıstan kâr diye bir şey istenemez. 

Alındığı takdirde borca sayılır. Ancak, ödünç alan şahıs, mütevelliye, 

vakfın masraflarına harcama teklifi diye bir miktar para verirse, bu 

borca sayılmaz. Aynı şekilde kâr alınacak süre geçince de, artık kâr 

işlemez. Zira üzerinde kâr anlaşması yapılmayan süreler için kâr 

istenmesi faiz şüphesini arttırır. 

4. Vakıfdan borç alan kişi ölünce borcu peşin hâle gelir. Mü-

tevelli, borcun aslını terikeden alabildiği gibi, kârını da alabilir. An-

cak, borçlunun ölümü ile zimmetindeki bütün borçlar düşer ve teri-

keye rücû‘ imkânı doğar. Bu sebeple artık borç sâkıt olduğundan 

dolayı kâr işlemez. Vakıf paraların mütevellisi öldüğü veya azledil-

diği takdirde, yeni mütevelli vakfın alacaklarını ve kârlarını takip 

etmeye yetkilidir. Bir şahsın terikesine ta‘alluk eden alacaklar arasın-

da, vakıf alacağının diğer alacaklardan farklı bir imtiyaz hakkı yok-

tur. Mütevelli de diğer alacaklılar gibi bir alacaklıdır. 

Vakıf paraların borç olarak verilmesi hâlinde, vakfın alacakları 

emsali ile ifâ olunur, diye bir kāide vardır. Yani, ödünç alan şahıs, 

borcunu aynen tesviyeye mecburdur. Altın olarak mütevelliden aldı-

ğı parayı, altın olarak ödemek mecburiyetindedir. Akçe ile değeri ne 

ise ödeyeyim diyemez. 

5. Vakıf paraların zayi olmasını önlemek için teminat alınma-

lıdır: Bu teminat, ya kuvvetli ve borcu karşılayabilecek bir rehin, eski 

tâbirle rehn-i kavî veya borçlu ödeyemediği zaman borcu ödeyecek 

kadar zengin olan bir kefîl, eski tâbirle kefîl-i melî olabilir. Bir kısım 

vakfiyelerde, her bin akçeye bir kefîl istenmesi şartı koşulmuş ve 

mu‘âmele-i şer‘iyyenin hâkim tarafından tescili cihetine gidilmiştir. 

"Vakfın nukûd akçesi mün‘im (zengin) ve mütemevvil kimesnelere 

kavî rehinler ile verilip müflis kimesnelere verilmemek içün kanûn-ı 

Sultânî ve hüküm sâdır olmuştur".88 

 

                                                           
88 Ömer Lütfi Barkan/Ekrem Hakkı Ayverdi, İstanbul Vakıfları Tahrlr Defteri, 

953(1546) Tarihli, İstanbul l970, s. XXXV vd. 
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2.Vakıf Paraların Nemalandırılma Yönünden Kısımları 

Bu hususta Ömer Nasuhi Bilmen, Kamûs'unda geniş bilgiler 

vermektedir ve önemine binaen bu bilgilerin buraya aynen alınma-

sında fayda mülâhaza edilmiştir: 

"Vakıf paraları iki kısımdır: Bir kısmı muhtaç olanlara 

bilâ ribih, yani bir nema alınmaksızın ödünç verilmesi 

meşrût olan vakıf nukûdudur. Mütevelli, bir kısım vakıf 

paraları istirbah edemez, yani bunun için mu‘âmele-i 

şer‘iyye sûretiyle fâiz=kuzeşte alamaz. Çünkü vâkıf şerai-

tine ittiba‘ vâcibtir. İkinci kısmı, bir cihet-i hayra sarf edi-

lecek, bir ribih mukãbilinde tâliblerine bi'r-rızâ ikraz 

edilmesi meşrût olan vakıf nukûdudur. Mütevelli, bunla-

rı da ribih=kuzeşte ilzâm edilmek sûretiyle ikraz eder. 

Başka türlü edemez. 

Mütevelli, istirbâhı meşrût olan bir vakıf nukûdu, ribih 

ilzâm etmeden ikraz etse o şahıstan ribih nâmına bir şey 

alamaz. Şayet alacak olursa müstakriz, bunu asıl borca 

mahsup edebilir. Çünkü bu ribih, haramı mahzdır. Ma-

mafih bir kimse kendisine vacip olmayan bir şeyi verince 

istirdâd edebilir. 

Bir mütevelli vakıf paraları vâkıfının şart ve tayin ettiği 

miktardan ziyâde hâkimin izniyle istirbah edebilir. Bir 

vakfın vakfiyesinde mütevellilerin tasarrufâtına hâkimle-

rin müdahale etmemeleri şart edilmiş olsa bile buna ria-

yet lâzım gelmez. Onuonbir hesabiyle ikrazı meşrût olan 

bir vakıf parayı onu onbirbuçuk hesabıyla ikraz gibi. Fa-

kat vakıfta müzayaka yok iken ziyâdeye istirbah edilmesi 

câiz değildir. 

Enbiyâ sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet vardır. 

Hatta meşâyih-i Belh fî zamâninâ esvakda cârî olan 

mübâya‘âtdan ‘îne ile amel hayırlıdır, buyurmuşlardır. 

Fi'1-hakîka bu zamanda tâife-i tüccar, bey‘ ve şirâlarında 

ribâdan sâlim oldukları müsellem değildir.  
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Fetâvâ-yı Bezzâziye'de, Ebu'1-Leys Semerkandî Hazretle-

ri'nden nakl eder ki, Kitâbu buyû‘i bi cemî‘i ebvâbihâ hıfz 

eylemeyen tâcir, bey‘ ve şirâya ve sâir mu‘âmelâtla iştigâl 

etmek helâl değildir. Her tâcir ki, ribâdan ihtiraz ve ic-

tinâb ve ihtiyat eyleye, lâzımdır ki bir fakîh ile müşavere 

edüb mu‘âmelât ve ukûd-ı fâsideden emin ola. Fî 

zamâninâ ise, ‘adem-i tekayyüdleri azhardır. Binâen ‘alâ 

zâlik Meşâyih-i Belh'in akvâli müstahsendir. Müstakriz 

"şu meblâğ ribihtir, al, vakfın mesãrifine sarfet" diye mü-

tevelliye bir miktar para verir, mütevelli de bunu vakfın 

umûruna sarf ederse artık müstakriz, bunu asıl borca 

mahsup edemez.89 

Hayreddin Karaman da konuyu şöyle hulasa etmektedir: 

İslâm hukukuna göre vakıf nakitler şartlarına göre iki nevidir: 

a) Muhtaç olanlara faizsiz olarak ödünç verilmesi şartiy-

le vakfedilmiş olan nukûd; bunlar faiz ile ödünç verile-

mez. 

b) Kârı bir hayra sarfedilmesi şartı ile bir ribih karşılığı 

ödünç verilmesi meşrût bulunan nakitler; İslâm'da faiz 

haram olduğu için Ebû Yûsufa göre araya bir mu‘âmele 

sokulmak şartı ile mezkûr ikraz câiz görülmüştür.90 

a- Ribihli ve Ribihsiz İkraz Şartı 

Bilâ ribih muhtâcîne ikrazı meşrût olan nukûd-ı mevkûfeyi 

mütevellisi istirbâh edemez. İstirbâhı meşrût olan nukûd-ı mevkûfe-

yi mütevellisi ikraz itdikde ilzâm-ı ribih etmese, müstakrizden ribih 

nâmına nesne alamaz. Bu sûretde müstakriz ribih nâmına mütevelli-

ye bir mikdâr akçe verse ol akçeyi asl-ı deyne mahsup edebilir. Şu 

kadar var ki, müstakriz, şu akçe ribihtir, al, mesãrif-i vakfa sarf eyle 

deyû mütevelliye bir mikdar akçe virüb de mütevelli dahî ol akçeyi 

umûr-ı vakfa sarf eylese müstakriz ânı asl-ı deyne mahsup edemez. 

Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi nukûd-ı mevkûfeden bazı 

kimselere istirbâh kasdı ile ikraz etmiş olduğu akçeyi 

                                                           
89 Ö. N. Bilmen,   Kamûs, İstanbul 1952, c. V, Md., 599, 601, 607, 789, s. 47 vd. 
90 Hayrettin Karaman, Mukayeseli İslâm Hukûku, İstanbul 1974, s. 219 vd. 
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medyûnlardan kabz etmeksizin mütevellinin azl veya ve-

fatı vukû‘ bulmakla yerine diğeri mütevelli olsa meblâğ-ı 

mezbûru medyûnlardan kabz etmeğe mütevelliyi lâhikin 

salâhiyeti vardır.91 

Netîcetü'l-Fetâvâ ve Fetâvâ-yı Abdürrahim adlı eserlerde ribih 

ilzâm edilip-edilmeyeceği hususunda bir hayli fetvâ mevcut olup 

bazılarının transkripsiyonlu metni şöyledir: 

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdı ile verdiği yirmi akçesi için 

ilzâm-ı ribih itmeyüp lâkin birkaç sene tecdîd-i temessük 

eyleseler, mücerred tecdîd-i temessük itmekle ilzâm-ı ri-

bih etmiş olurum deyû Amr'dan ribih nâmına nesne al-

mağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz." 

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdı ile verdiği akçesi için 

ilzâm-ı ribih itmeden Amr'dan ribih nâmına su kadar ak-

çe aldıktan sonra asıl malı dahî alsa Amr ribh-i merkûmu 

Zeyd'den istirdada kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur.  

Guruş 120 akçeye râyic olan beldede Amr'dan şu kadar 

kuruş istikrâz ve istihlâk ettikden sonra Amr ol kadar 

kuruşu Zeyd'den Şam-ı Şerîf'de talep itdikde kuruş Şam-ı 

Şerîf'de 123 akçeye râyic olmağla her bir kuruşu 123 ak-

çeye tutup ol hesap üzere şu kadar noksan ile edâ-i deyn 

iderim deyûp ol kadar kuruşu virmemeğe kãdir olur mu? 

el-Cevâb: Olmaz."92  

"Zeyd vakf-ı nukûdun mütevellisi Amr'a bende olan mâl-

ı vakfın ribhidir, al, mesãrif-i vakfa sarf eyle deyû virdiği 

akçeyi Amr alıp mesãrif-i vakfa sarf eylese, Zeyd meblâğ-

ı mezbûru asluhû hesaba kãdir olur mu? el-Cevâb: Ol-

maz." 

Zeyd vakfettiği nukûd içün onu onbirbuçuk hesâbınca is-

tirbâh oluna deyû şart etmiş iken mütevellisi Amr, mâl-ı 

vakfdan Bekr'e virdiği şu kadar akçe için bir sene tama-

mına değin onu oniki hesâbınca mu‘âmele-i şeri‘yye ile 

                                                           
91 Ömer Hilmi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, İstanbul 1307, mes'ele, 350 vd. 
92 Netîcetü’l-Fetâvâ, Dâru't-tıbâ'a,  1237 h. s. 289-292. 
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ilzâm idüb sene tamâmında ribh-i mezbûru Bekr, Amr'a 

rızasıyla vakıf içün verip Amr alıp mesãrif-i vakfa sarf 

eylese halen Bekr, şart-ı vâkıfa muhaliftir deyû onu on-

birbuçukdan ziyâdesini asluhû hesaba kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz." 

"...Onuonbir hesabı üzere istirbâh olunması meşrût olan 

vakf-ı nukûdun mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreyi 

min ğayr-i ihtiyâç hilâf-ı şart-ı vâkıf onu onbirbuçuk 

hesâbı üzere istirbâha kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz." 

"Zeyd mütevellisi olduğu vakfın malından Amr'a virdiği 

şu kadar akçe için Amr, üzerine mu‘âmele-i şer‘iyye ile 

ilzâm-ı ribih olunmadan, ribihtir, mesãrif-i vakfa sarf eyle 

deyû birkaç sene Zeyd'e şu kadar akçe virüp Zeyd dahî 

ol mesãrifi vakfa sarf eylese hâlen Amr bu vech üzere 

virdiği ribhi asl-ı deynine hesaba kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz." 

"Zeyd, bir vakfa otuzbin akçe medyûn iken fevt olup kız-

ları Zeyneb ve Hatice'yi terk ettikden sonra Zeyneb ve 

Hatice terike-i vâfiye-i zîdi kabz edüb ba‘de deyn-i 

mezbûru mülevelli-yi vakfa veremeyüp birkaç sene mü-

tevelliye onu onbirbuçuk hesâbınca bi-lâ ilzâm ribihdir 

mesãrif-i vakfa sarf eyle deyû onbirbin akçe virseler 

hâlen Zeyneb ve Hatîce ribh-i mezbûru asluhû hesaba 

kãdir olurlar mı? el-Cevâb: Olmazlar." 

"Zeyd mütevellisi olduğu vakfın malından Amr'a virdüği 

şu kadar akçe içün Amr'ın üzerine ilzâm-ı ribih ede-

meyüb birkaç sene murûr itdükden sonra Amr, ol senele-

rin ribhini vereyim deyû ta‘ahhüd itdükden sonra Zeyd 

asl-ı malı Amr'dan ahz itdükde mücerred şu kadar akçe 

ribih vireyim deyû ta‘ahhüd itmiş idün deyû Amr'dan ol 

kadar akçe ribih almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Ol-

maz."93 

                                                           
93  Metnin aslı için bkz. Menteşîzâde Abdürrahim Efendi, Fetâvâ-yı Abdürra-

him, c, I, s. 450 vd. 
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Cerîde-i İlmiyye'deki fetvâ ise şöyledir:  

"Zeyd Amr'a karz verdiği akçesiyçün Amr'ın üzerine bir 

sene tamâmınadek onu onbirbuçuk hesabı üzere 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile şu kadar akçe ribih ilzâm idüb se-

ne tamamında ribh-i mezbûru Amr'dan alsa ribh-i 

mezbûr helâl olur mu? el-Cevâb: Olur." 

"Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden Amr'a 

karz verdiği akçe içün ilzâm-ı ribih itmedin Amr'dan ri-

bih nâmına nesne almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Ol-

maz".94 
 

b- İlzâm-ı Ribih Müddetinin Geçmesi Halinde Ribih 

Vakıf bir para ilzâm edilen müddetin geçmesinden sonra bir 

müddet daha müstakrizin zimmetinde ribih ilzâm edilmeksizin kala-

cak olsa bu müddet için ribih lâzım gelmez. Meselâ:  

Bir sene müddetle ve mülzem bir ribih ile istidâne edilen 

bir vakıf meblâğ bu müddetten sonra bir sene daha med-

yûnun zimmetinde ribih ilzâm edilmeksizin kalsa, bu 

ikinci sene için ribih lâzım gelmez. Aksi takdirde ribâ ta-

hakkuk eder. Çünkü bu borçlu, ribhi ilzâm etmiş değil-

dir.95 

Murabaha, deynin kıyamına mübtenîdir. Binaenaleyh, deyn 

zimmetinde kaldıkça medyûn üzerine ribh-i mülzem lâzım gelir. 

Meselâ:  

Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi nukûd-ı mevkûfeden şu 

kadar kuruş idâne itdikde beş sene müddetle ilzâm-ı ri-

bih itdikden sonra bir sene murûrunda medyûn vefat 

idüp asl-ı mal medyûnun terikesinden mütevelliye edâ 

olunmayup bu hâl üzerine iki sene murûr eylese hâlen 

mütevelli meblâğ-ı mezbûru terikeden istifa itdikde vakf-

ı istîfaya deyin murûr iden eyyamın ribhini dahî müte-

vellinin terikeden almağa salâhiyeti vardır. Bu sûretde 

                                                           
94 Cerîde-i İlmiyye, 1. sene, Şevval 1332, aded 4, s. 176. 
95 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1952, c. V, Md. 604l, s. 48. 
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medyûnun veresesi medyûnun vefâtiyle ribhi sâkıt ol-

muş olur. Binaenaleyh, murisimizin vefatından sonra 

murûr eden eyyam için ribih vermeyiz diyemezler.96 
 

C- Borç Alıp-Verme Mu‘âmelesinin Tescili 

İkraz, faizsiz ödünç para yerme mânâsına gelir bir tâbirdir. 

Karz, Arapça ödünç vermek, almak; ödünç verilen ve alınan şey, 

para demektir. Bazıları bundan murâd, farz olan zekâttır, bazıları 

mendûb olan infaktır demişler, bazıları da küllîsinden e‘âm olduğu-

nu söylemişlerdir ki, makãm-ı terğîbe en muvafık olanı da budur. 

Yani,  

Allah'dan güzel bir ecir istemekden başka bir garez bes-

lemeyerek hulûs-i niyetle verilen ödünçler gibi "li'l-

fukarâi'ddîn" buyurulduğu veçhile Allah yolunda çalışan 

ve çalışacak olanların havâic ve levâzımından ve bu ka-

bilden iktizâ eyliyen vücûh-i birr ü hayre Allah rızâsı 

içün mal veya emek sarfederek infak ve teberrü‘âtta bu-

lunursanız, bu sûretde sarf edilen şeyler, sandıklarda pa-

ra saklamaktan, dünya garezleri için sarfiyat veya ikrâzât 

yapmaktan, murabahacılık, ribâcılık şöyle dursun meşru 

ticâretlerden dahî daha kârlıdır. Çünkü "yudâ‘ifhü le-

küm=Allah onu size kat kat ecriyle verir".97 

Ö. N. Bilmen, Kamûs'unda "Borç almaya dair mes'eleler" başlı-

ğı altında karzla ilgili fıkhî esaslari şöyle belirtmiştir: 

"Karz mu‘âmelesi meşrudur. Şöyle ki: Misliyâtdan olan 

bir malı bilâhare almak üzere başkasına borç vermek 

câizdir ve yerine masruf olan bir ikraz, bazı zevata göre 

sadakadan efdaldir. 

Binaenaleyh mevzûnât, mekîlât ve ‘adediyât-ı mütekãri-

beden ibaret olan misliyyâtda karz mu‘âmelesi cereyan 

eder. Fakat kıyemiyâtda cereyan etmez. Çünkü ödünç 

                                                           
96 Ömer Hilmi, İthâfu'l-Ahlâffî Ahkâmi'l-Evkãf, Matbaa-i Âmire, İstanbul 1307, 

Mes'ele 352. 
97 O. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1970, 

c. l, s. 204. 
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verilecek böyle bir malın mislini red ve i‘âde mü-

te‘azzirdir.  

Karz mu‘âmelesi: "Şu malı ikraz ettim, karz aldım, istik-

raz ettim, borç verdim, borç aldım" gibi lâfızlar ile akid 

edilir. Borç verene mukriz, borç alana müstakriz, borç 

vermeğe ikraz, borç almaya ve istemeğe de istikraz denir. 

Karz tabiri ise lügatte kat‘=kesmek mânâsınadır.  

Karz mu‘âmelesi, müdâyene mu‘âmelesinden ahastır. 

Şöyle ki: Her karz=ödünç, bir deyndir, bir borçtur. Fakat 

her deyn bir karz, bir ödünç değildir. Meselâ: Bir kimse-

den bin kuruş ödünç almak, bir karz ve aynı zamanda bir 

deyndir. Fakat satılan veya icâreye verilen veya gasp edi-

len bir şeyin bedeli olup zimmete ta‘alluk eden bir alacak 

ise bir deyndir, bir borçdur; fakat karz değildir.  

Her deyn hakkındaki te'cil, mûteberdir; lazimü'r-

riâyedir. Fakat karz hakkındaki te'cil, mûteber değildir. 

Meselâ: Bir kimse semeni bir ay müeccel olmak üzere sat-

tığı bir malın semenini bir ay bitmedikçe müşteriden al-

maya müslehık olamaz. Fakat bir ay müddetle ikraz etti-

ği bir parayı daha ay dolmadan isteyebilir. Çünkü karz, 

her ne kadar intihâen bir mu‘âvaza ise de bidâyeten 

i‘âredir, fahrî bir yardımdır.  

Mukriz, bir müteberridir. Artık mukriza te'cili ilzâm et-

mek, teberru‘ mevzuuna münâfi‘dir. Velhâsıl bi te'cile -

va‘dedilmiş ise- riayet edilmesi mendub, ahlâken lâzım 

ise de hukûken lâzım değildir.  

Kıyemiyâtdan olan bir şey hakkında istikraz mu‘âmelesi 

fâsiddir. Binaenaleyh bir kimse, bir şeyi karz-ı fâsid ile is-

tikraz ve kabz etse ona bey‘-i fâsid ile satın almış olduğu 

bir şey gibi mâlik olur. Artık ondan intifâ‘ı helâl olmaz, 

sahibine red etmesi lâzım gelir. Fakat bunu başkasına sa-

tacak olsa bu satış mu‘âmelesi, helâl olmamakla beraber 

sahih olur. Bu halde müs‘takrizin mukrize o malın kıy-

metini vermesi îcâbeder. İstikraz edilen bir hayvanın 

başkasına satılması gibi.  
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Bir kimse karz-ı câiz ile kabzettiği şeye mâlik olur; muk-

riza bunun mislini vermekle mükellef bulunur. Bu istik-

raz edilen mal, mevcud bulunsa da bunun ‘aynını muk-

riza i‘âde etmek îcâbetmez. Bu mes'ele, İmam A‘zâm ile 

İmam Muhammed'e göredir. Fakat İmam Ebû Yûsuf'a 

göre, bu mal mevcud olunca mukriza bunun ‘aynını 

vermek îcâbeder. Müstakriz bunun yerine mislini vere-

mez.  

Altının, gümüşün ve et, ekmek gibi sâir mevzûnâtın 

ödünç verilmesi sahih olduğu gibi buğday, arpa, pirinç 

gibi mekîlâtın ve ceviz, yumurta gibi ma‘dûdât-ı müte-

kãribenin ödünç verilmesi de sahihtir. 

İkraz edilen râyic fulûs=karşılığı galip akçe kâsid olup 

çarşı ve pazarda tedavül etmez olursa İmam A‘zam'a gö-

re yine misli red olunur; kıymetini vermek îcâbetmez. 

Fakat İmam Ebû Yûsuf'a göre, yevm-i kabzdaki kıymeti-

ni vermek lâzım gelir. İmam Muhammed'e göre de son 

revâcda bulunduğu gündeki kıymetini vermek îcâbeder. 

Fetvâ da bu veçhiledir. Çünkü kesâd sebebiyle semeniyet 

vasfını kaybetmiş olduğundan artık ‘aynını, kabz edildiği 

veçhile red, müte‘azzir olmuş olur.  

İstikraz edilmiş olan mevzunun veya mekîlâtın kıymetle-

ri, bilâhare esãirın gallasına veya sâireye mebni artsa ve-

ya eksilse İmam A‘zam'a göre yine misillerini reddetmek 

îcâbeder. İmam Ebû Yûsuf'a göre ise yevm-i kabzındaki 

kiymetlerini vermek lâzım gelir. Fetvâ da bu veçhiledir. 

Bir beldede meşkûk altın veya gümüşün ‘adeden tedavü-

lü müte‘ârif olunca orada bunların ‘adeden istikrazı câiz 

olur. Çünkü vezinleri müsâvî olur. 

Karzdan vesâir düyûndan sulh câizdir. Fakat şu kadar 

dirhem alacağı mukãbilinde şu kadar müeccel dinar üze-

rine sulh yapamaz. Çünkü bedelde nesîe bulunduğu ci-

hetle ribâ mu‘âmelesi olmuş ulur. Bu bedeli mecliste 

kabz lâzımdır.  
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Kezâlik: Şu kadar dirhem müeccel bir deynden onun 

derhal verilmek üzere yarısı mukãbilinde sulh sahih de-

ğildir. Çünkü bunda da ribâ vardır. Ecelden i‘tiyaz ha-

ramdır.  

Karzda vesâir düyûnda havale cârîdir. Binaenaleyh bir 

kimse bir beldede bir şahsa bir miktar nukûd ikraz edip 

de sonra bu nukûdu o şahsın yazdığı bir mektup ile gide-

rek bir beldede diğer bir şahıstan istifa etse câiz olur.  

Mukriz için bir meşrût nef‘i câlib olan herhangi bir karz 

mu‘âmelesi haramdır. Meselâ: Bir kimse ikraz ettiği bin 

kuruş mukãbilinde bin ikiyüz kuruş alacağını şart koşsa 

bu şart lağv olur. Buna riayet lâzım gelmez. O kimsenin 

bu ziyâdeyi alması helâl olmaz.  

Kezâlik bir kimse, bir şahsa meselâ bin kuruş verip bu-

nun başka beldede kendisine verilmesini şart koşsa riayet 

îcâbetmez. Çünkü bunda mukriz için karz edilen şeyin 

nakli külfetinden kurtulmak veya mahfûziyetini temin 

etmek gibi bir menfa‘at melhuzdur. Fakat müstahriz, di-

lerse mukrize bir şey ikram edebilir. Elverir ki bu ikram 

meşrût olmasın ve borç mukãbilinde böyle bir ikram, 

meselâ bir hediye itâesi müte‘âref bulunmasın. Yoksa iyi-

liğe karşı iyilik etmek insaniyet şi‘ârıdır. Bir hadîs-i 

şerîfte "Sizin en hayırlınız borcunu en güzel ödeyeninizdir" 

buyurulmuştur.  

Müstakriz üzerine bir mu‘âmele-i şer‘iyye zımmında bir 

ribih ilzâmı sahih ise de cumhûr-ı fukuhâya göre kera-

hetten hâlî değildir. Şöyle ki: Bir borç almayı temin için 

bir malı diğerinden yüksek bir fiyatla almak câiz ise de 

kerahetten hâlî olmaz.  

Meselâ: Bir kimse, çarşı ve pazarda bin kuruşa satılacak 

bir malı satmak için bir şahıstan veresiye olarak bin iki-

yüz kuruşa alsa bu bir satış mu‘âmelesi olarak sahih olur. 

Fakat bu mu‘âmele, bu malı satıp semenini almak ve bu 

sûretle borca girmek maksadına müstenid olduğu cihetle 

kerahetten hâlî değildir.  
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Kezâlik bir kimse, bir şahsa, meselâ; bir sene müddetle 

bin kuruş ikraz ve ribih ilzâmı maksadıyla yüz kuruşluk 

bir kitabını da o şahsa bir sene veresiye olmak üzere iki-

yüz kuruşa satsa, beyi‘ sahih olur. Ba‘dehû o şahıs bu ki-

tabı Zeyd'e hibe ve teslim, Zeyd de mukriz olan kimseye 

hibe ve teslim etse bu hibe de sahih olur. Artık müstakriz 

bu hibeden dolayı kendisine evvelce ilzâm edilen ikiyüz 

kuruşu venmekten imtina‘ edemez".98 
 

VII- EVKAFA AİT DİĞER BAZI AHKÂM 

Vakıfla ilgili mes'elelerin daha iyi anlaşılabilmesi için, bu konu 

ile ilgili fıkhî hükümlerin bilinmesinde zaruret bulunduğu gözönüne 

alınarak burada vakıf şartları ve bu şartların tebdîli, vakıfdan vaz 

geçme, vakfı yapanda ve vakfedilen mevkûfda aranan şartlar hak-

kında kısmî bir bilgi verilmiş olup teferruat için gösterilen kaynakla-

ra müracaat edilebilir: 

a- Vakıf Şartlarlarına Riâyet 

Bir vakfın, vâkıf tarafından vakfiyesi yazılıp lüzûm ifade ettik-

ten sonra, vakfiyelerdeki şartlardan İslâm‘a zıt olmayanlarına riayet 

şarttır. "Vâkıfların şartları Şâri'in nassı gibidir." Bu kāideye istinaden 

İslâm hukukunda, vakfiyede mevcut bulunan şartlarına son derece 

sadâkat ve itina gösterilmiştir. 

Ekseri vakfiyelerde, bu hususa ‘adem-i riayet hâlinde vâkıfın 

beddu‘ada bulunacağına işaretler vardır ve bunlara ait misâller pek 

çok olup bunlardan birkaçı şöyledir:  

933/1536 tarihli Sinan Paşa vakfiyesinde,  

"Her kim vakfın gayesini tebdîl ederse, günâhı ancak 

tebdîl edenlere aittir..." 

735/1334 tarihli Emir Ebû Tâlib ibn Emir Ali Vakfiyesi'nde de,  

"...Kim ki mü'min kardeşinin vakfını ifsada ve hayratını 

tahrib ve hasenatını ibtâle çalışır ise, bu işinden Allah'ın 

                                                           
98 Metnin tamamı için bkz. Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1952, c. V, Md. 370 

- 402, s. 103 vd. 
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gazabını hamilen dönmüş olup ânın yeri cehennemdir. 

Cehennem ise ne fena bir mekândır. Allah'ın, meleklerin 

ve cümle nâsın la‘neti onun üzerine olsun... ".99 

Velhâsıl vakıflar her veçhile muhafaza edilmelidir. Bunlar biz-

lere birer emânetullahtır. Bunlara riayetsizliğin manevî cezası pek 

büyüktür. Şer‘an kat‘î bir lüzûm görülmedikçe hiç bir vakfı tebdîl ve 

tağyîr etmemelidir. Sonra bu tebdîl ve tağyîre sebebiyet verenler, 

bunun pek elîm cezasından yakalarını kurtaramazlar.100 

Vakıf şartlarının tebdîl edilmemesini temin için bazı vakfiyele-

rin münasip yerlerine şu âyet-i kerîme yazılmıştır:  

لوىَهُ  يَو ُيبَِدّ ََلُ بَعَد نا َسِهَعُه فَإِىَّها إِثُهُه لََعَ اَّلَّ َه َسهيٌع َعليٌم  ۚ   َفَهو بَدَّ إِنَّ اللَـّ  

Femen heddelehû ba‘de mâ semi‘ahû feinnemâ ismuhû'alellezîne yü-

beddilûnehû. 

Her kim bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti değiştirirse, 

günahı onu değiştirenedir. Şüphesiz Allah işitir ve bilir."101 

İslâm'da vakıf müessesesi hadîslere dayanmakla birlikte sada-

ka-i câriye mâhiyetinde olan ve ‘âmmeye hizmet veren vakıfları, 

bunların şekil ve şartlarını haksız olarak değiştirenler de vasiyet de-

ğiştirenler gibi telâkki edilmiş, bu âyet birçok vakıf eşya üzerine ve 

vakıfnâmelere yazılmıştır.102 

Buna dair bir misâl şöyledir:  

"Hazâ vakfu'r-râcî feyz es-Samedânî Ahmed Ziyâüddin 

b. Mustafa el-Hâlidî.  

لوىَهُ فَ  يَو ُيبَِدّ ََلُ بَعَد نا َسِهَعُه فَإِىَّها إِثُهُه لََعَ اَّلَّ َهو بَدَّ  

Femen beddelehû ba‘de mâ semi‘ahu feinnemâ ismuhû 

‘alellezîne yübeddilûnehû".103 

                                                           
99 Vakfiye için bkz. Vakıflar Genel Md. Arşivi, Ankara Defteri, No: 582, s. 

118-539, sıra no: 79 ve 286. 
100 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler, İstanbul 1988, s. 188 vd. 
101 el-Bakara, 2/181 
102 Heyet, Kur'ân-ı Kerim ve Açıklamak Meali, İstanbul 1991, s. 26. 
103 İsmail Kara, Şeyh Osman Niyazi Efendi ve Rize'deki Tekkesi, İlim ve Sanat 

Dergisi, sy. 31, s. 38. 
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Vakıf şartlarına riayet, hukûkî mânâsıyla rakabeye 

ta‘alluk eden vakıflardadır. Esasen asıl vakıf da budur. 

Bir de irşat kabilinden olan ve idarî mâhiyette olup gayr-i 

sahih vakıf denilen tahsisler vardır ki, bunlarda şartlara 

riayet mecburî değildir. Çünkü bunlar, hakikatte vakıf 

olmayıp, mîrî arazinin a‘şar ve rusûmu gibi menâfi‘-i 

emîriyyesinin veya tasarruf hakkının veya her ikisinin 

masrafı Beytü'l-mâl'den olan, yani hazinece temini icap 

eden bir cihete tahsisten ibarettir... ki, gayr-i sahih tahsis 

denilen bu ikinci kısmının külliyen iptali câiz olur...104 

"Sahih vakıflarda vakıfların şer‘-i şerîfe muvafık olan 

şartlarına muhalefet câiz değildir. Binaenaleyh bir vakıf 

nukûdun onu onbir kuruşa istirbah edilmesi meşrût ol-

duğu halde vakfa za‘af ‘ârız olsa mütevelli, bu nukûdu 

hâkimin re'yi ile onu onbirbuçuk hesabiyle istirbah ede-

bilir".105 Vakıf gelir getirmez olur veya gallesi masrafları-

nı karşılayamaz hâle gelirse ancak o zaman, hâkimin re'yi 

ile ve gabn-i fâhiş bulunmamak şartiyle vakfın istibdâli 

câiz olur.106  

Dinî hükümlere göre kat‘iyyet kazanan sahih ve lâzım olan bir 

vakfın şartlarını vâkıf dahî değiştirmeğe yetkili değildir. Zira menkûl 

veya gayr-i menkûl, vakfedildikten sonra artık mâlikin mülkü ol-

maktan çıkmış, esas mülkün sahibine dönmüştür. Ancak, vâkıf vak-

fiyesinde tebdîl, tağyîr, teksir ve taklîlin kendi yedinde kalmasını 

belirttiği takdirde vakıf şartlarını değiştirmek istediğinde yeni şartla-

rın tekrar "Kadı"ya tescil ettirmesi gerekmektedir.  

"Vakıfların hey'et-i asliyelerini tağyîr câiz değildir. Vâkıf 

mütevellinin vakıf hakkında göreceği maslahata göre 

böyle bir harekette bulunabilmesi, vakfiyesinde zikr 

edilmiş olursa, mütevelli böyle bir tağyîrde bulunabi-

lir".107 

                                                           
104 A. H. Berkî, Vakıflarda Aranan Şartlara Riâyet Mes'elesi, İstanbul 1968, s. 15. 
105 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. IV, Md. 266, s. 353. 
106 Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, İstanbul 1307, s. 71 vd. 
107 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. IV, Md. 274, s. 355. 



NAZARİYATTA PARA VAKIFLARI                             91 

 

   

İstibdâl şartıyla yapılan vakıflar sahih ve şart mûteberdir:  

"Bir vakfın akarın istibdâli hakkında vâkıf tarafından bir 

şart dermeyan edilmemiş ise, istibdâli câiz olmaz. Akar 

galle getirmez veya masraflarına kifayet etmez ise ilm ü 

‘amel sahibi bir hâkim re'yiyle istibdâli câiz olur. Velev 

ki, vâkıf istibdâli sarahaten nehy etmiş olsun.  

Bir vakıf akarın nukûd ile istibdâli câizdir. Şöyle ki: Vâkıf 

vakfının nukûd ile satılıp istibdâl edilmesini şart etmiş 

olsa bu vakıf, nâsın alış-verişte aldanabileceği bir noksan 

fiyatla da satılsa câiz olur. Amma gabn-i fâhiş ile satılma-

sı bâtıldır. Mütevelli bu nukûdu kabz ettikten sonra is-

tihlâk etse veya ne yaptığını bilmeksizin vefat etse, teri-

kesinden alınacak bir borç olmuş olur. Fakat bu nukûd, 

taksîri olmaksızın elinde zayi‘ olsa tazmini lâzım gelmez. 

Vâkıf veya mütevelli, vakıf yeri, nukûd ile mübadele 

edip bununla vakıf olmak üzere başka bir yer satın aldık-

tan sonra vakfiye, bir ayıbından dolayı hâkimin hükmü 

ile red edilse vakfiyete ‘avdet eder".108 
 

b- Vâkıfta (Vakfedende) Aranan Şartlar 

Bir vakıf mu‘âmelesinin yapılabilmesi ve bu mu‘âmelenin 

mûteber sayılabilmesi için vakfeden şahsın bu vakfı yapmaya ehil 

bulunması gerekmektedir.  

"Ehliyet, kişinin lehindeki ve aleyhindeki hükümlere 

selâhiyet ve kãbiliyeti demektir".109 

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 mu‘âmelesi de bağışlama gibi bir tasarruf olup vâkıfda tam bir 

ehliyet bulunması gerekmektedir. Bu şartlar ise şunlardır: 

a) Vâkıfın temyiz kudretine sahip olması gerekir. 

                                                           
108 Aynı yer. 
109 Elmalılı Hamdi Yazır, Ahkâm-ı Evkãf, 1326-27 Sene-i Tedrisiye Ders Notla-

rı, İstanbul 1327, s. 45. 
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b) Vâkıfın bulûğa ve rüşdüne ermiş olması lâzımdır. Bulûğ 

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".110 

"Bâliğ bir şahıs, rüşdünü isbat etmedikçe hukûkî 

mu‘âmeleleri ve dolayısiyle vakıf mu‘âmelesini yapa-

maz".111 

c) Vâkıfın mahcur olmaması gerekir. Zira çeşitli sebeplerle 

hacr altına alınan şahıs hukûkî mu‘âmeleleri ve bu meyanda vakıf 

işlemlerini yapamaz. Ancak, borcu sebebiyle mahcur olan kimse 

borcundan fazla olan malını vakfedebilir.112 

d) Vâkıfın hür olması gerekir. 

e) Vâkıfın rızâsı şarttır ki, zor ve ikrah ile yapılan vakıf sahih 

değildir. 

Vâkıfın Müslüman olması şart olmadığı gibi, vakıftan faydala-

nanların da aynı dinden olmaları şartı yoktur.  

"Vâkıf ile mevkûfun ‘aleyhin dinen ittihadları şart değil-

dir. Binaenaleyh, bir müslim vakfettiği malın menfaatini 

tebaa-i gayr-i müslim fukarâsına veyahut bir gayr-i müs-

lim, vakfettiği malın menfaatini fukarâ-i müslimîne şart 

eylese vakıf sahih ve şart mûteberdir".113 

Bir vakfın sıhhati için şu şartlar gerekir: 

1. Vâkıf, temlik ve teberru‘a ehil olmalıdır. 

2. Vâkıfın vakfa rızası bulunmalıdır. 

                                                           
110 Mecelle. Md. 947. 
111 Mecelle, Md. 981 vd. 
112 Mahcur hakkında geniş bilgi için bkz., Mecelle, Md. 990-1002. Maddeler 

arası. 
113 Ömcr Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fi Ahkâmi'l-Evkãf, İstanbul 1307, mes'ele, 

57; Vâkıfta aranan şartlar hakkında geniş bilgi için bkz, Ali Haydar, a.g.e., s. 

120; Hüseyin Hüsnü, Ahkâm-ı Evkãf, İstanbul 1311, s. 3 vd.; H. Hâtemî, a.g.e., 

s. 83 vd. 
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3. Vâkıf, borcundan veya sefâhetinden dolayı gayr-i mehcûr 

olmalıdır. 

4. Vakıf muvakkat değil, müebbed olmak üzere yapılmalıdır. 

5. Vakıf bir şarta ta‘lik edilmeyip müneccez olmalıdır. 

6. Vakfın gallesi müebbeden münkati‘ olmayacak bir cihete 

tahsis edilmelidir. 

7. Vakfedilen şey, deyn(borç) değil, hâlen mevcut ‘ayn olma-

lıdır. 

8. Vakfedilen şey, menkûl değil, gayr-i menkûl olmalıdır. 

9. Vakfedilen binalar, ağaçlar, kal‘a, gayr-i müstehak bir halde 

bulunmalıdır. 

10. Vakfedilen şey, mu‘ayyen ve ma‘lum olmalıdır. 

11. Vakfedilen şey, vakıf ânında vâkıfın malı bulunmalıdır. 

12. Vakıf, şart-ı hıyardan, muhayyerlik şartına mukãrenetten 

hâlî olmalıdır. 

13. Vakfın meşrûtun lehi zikredilince bu, kat‘î sûrette ta‘yin 

edilip cehaletten, terdîdden berî olmalıdır. 

14. Mevkûfun aleyh hem hadd-i zâtında, hem de vâkıfın 

itikâdınca ibâdet ve kurbiyyet nev‘inden bulunmalıdır. 

15. Mevkûfun aleyh, ecnebî tabi‘iyetini hâiz gayr-i müslim bu-

lunmamış olmalıdır.114 

 

c- Vakfedilen Malda/Mevkufta Aranan Şartlar 

Vakfedilecek malda bulunması gereken şartlar şunlardır: 

a) Mütekavvim mal olması gerekir. Yani vakfedilecek menkûl 

veya gayr-i menkûlün ‘aynından veya gelirinden faydalanılması 

mubah olan bir mal özelliğini taşıması gerekir. 

                                                           
114 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler, İstanbul 1988, s. 182 vd. 
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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 ol-

ması gerekir. 

d) ‘Aynıyla intifa olunabilen ma‘bed, hastahane, kütübhane, 

kabristan gibi vakıf yerlerinin ifrazlı, müstakil ve çevre sınırlarının 

belirtilmesi gerekir. Hisseli tapuya sahip yerler ifraz edilmeden vak-

fedilemez. Zira vakıfla ortaklık bağdaşmaz. Ancak, ‘aynıyla intifa 

olunmayan ve sâdece gelirinden istifade edilen hisseli yerlerden bazı 

hisselerin vakfı, bir kısım fukahaya göre câiz görülmüştür. Lâkin 

İmam Muhammed eş-Şeybânî, vakıfta mütevelliye teslimi şart koş-

makta ve bu konuda vakfı, bağışlama ve sadaka tasarrufuna benzete-

rek hisse vakfını câiz görmemektedir. 

e) Vakfedilen şeyin gayr-i menkûl kabilinden olması, te‘bîd 

özelliğinin bulunması gerekir. Esasen bu özelliğe sahip olmayan 

şeylerin vakfı câiz görülmemiştir. Ancak Hanefî fukahasına göre 

aşağıda belirtilen üç hususta istisna vardır: 

1. İmam Ebû Yûsuf ve İmam Muhammed eş-Şeybânî, menkûl 

malların gayr-i menkûle tâbî 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.115 

2. Silâh, at gibi savaş âlet ve malzemelerinin vakfı hususunda 

hadîs-i şerîf116 bulunduğundan bu gibi menkûllerin vakfı sahihtir. 

Zira Hâlid b. Velid savaş silâhını ve zırhını Allah yolunda vakfettiği 

zaman Peygamberimiz de bunu kabul etmiştir. 

İmam Ebû Yûsuf, hadîs-i şerîfte belirtilen, yalnız savaş için at, 

deve ve silâhın vakfını kabul etmektedir. O bu hususta,  

                                                           
115 Ömer Hilmi Etendi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, İstanbul 1307, mes'ele: 

94 vd. 
116 Muhammed b. İsmail b. İbrahim b. el-Muğîre b. Berdizbe el-Buhârî, 

Sahîhu'l-Buhârî, cihad, c. III, s. 199 vd.; zekât, c. II, s. 108 vd. 
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"Kıyasa aykırı olarak sabit olan hüküm, başka bir hükme 

esas olamaz. Çünkü vakıfta esas olan gayr-i menkûl ol-

masıdır ve menkûl vakfı temelde kıyasa aykırıdır."117 gö-

rüşündedir.  

İmam Ebû Yûsuf'un bu görüşü, ihtiyaç ve zaruret bulundu-

ğunda diğer menkûllerin vakfedilmesine engel teşkil etmemektedir. 

3. İmam Muhammed eş-Şeybânî, hakkında nass bulunmamak-

la birlikte bir beldede vakfedilmesi hususunda te‘âmül bulunan, örf 

ve âdet hâline gelen Mushaf-ı Şerif, kitap, balta, gelinlik elbise, mut-

fak eşyası, dinar ve dirhem cinsinden nakit paralar gibi menkûllerin 

vakfının sahih olacağı görüşündedir.118 

Osmanlı Devleti döneminde te‘âmül hâline gelen, halkın örf ve 

âdetleri arasında yer alan menkûllerin vakfı câiz görüldüğü gibi yine 

menkûller arasında önemli bir yer işgal eden nakit paraların da vakfı 

câiz görülmüştür. Para vakfına cevaz veren ve bu vakfedilen nakit 

paraların işletilme usûllerini belirleyen, Hanefî fukahasından İmam 

Züfer'dir.119 

Yeni iktisadî ve ictimâ‘î şartlar, vakfedilen şeylerin vakfedile-

bilme şartlarının değişmesini zarurî kılmıştır. Meselâ: İmam Ebû 

Hanîfe, menkûl eşyanın vakfını kat‘î olarak câiz görmez iken İmam 

Ebû Yûsuf, gayr-i menkûlün zarurî tamamlayıcıları veya sadece 

onun için faydalı unsurlar oldukları takdirde menkûllerin de vakfına 

müsaade etmiştir. Böylece, vakfedilen gayr-i menkûle bağlı kölelerin, 

ziraat âletlerinin vakfı geçerli olmuştur.  

İmam Züfer, gayr-i menkûle bağlı olsun veya olmasın, umûmî 

bir tarzda menkûllerin vakfını ve halta kullandıkça tükenebilen şey-

lerin vakfını da kabul etmiştir. İmam Muhammed eş-Şeybânî ise, 

mahallî âdetler elverdiği takdirde, menkûllerin vakfını geçerli saymış 

ve neticede bu görüş fukaha arasında benimsenmiştir.120 

                                                           
117 Mecelle, Md. 15; Kubeysî, a. g. e., c. I, s. 369 vd. 
118 Vakıfların sıhhatinde şart olan şeyler için bkz., Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İs-

tanbul 1951, c. IV, s. 183 vd. 
119 H. Döndüren, "İslâm'da Para Vakfı ve Finansman Olarak Kullanma Usul-

leri", Altınoluk Dergisi, Temmuz-1990, s. 18 vd. 
120 İslâm Ansiklopedisi, İstanbul 1982, c. XIII, s. 154. 
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"...Vakfolunan şeyler arasında köle, câriye, hayvan gibi 

menkûller de vardır. Kıyas olan, mevkûf gayr-i menkûl 

olmakdır. Çünkü vakıf bir malı müebbeden habsetmek-

tir. Müebbeden habs ise gayr-i menkûlle mümkündür. 

Menkûl müebbeden habse müsait ve hele para gibi bazı 

menkûlün ‘aynı istihlâk olunmadıkça intifâ‘ı kãbil olma-

dığından menkûl, vakf-ı sahih olmamak lâzım gelirse de, 

bazı âsâr ve örfe mebni tecviz olunmuştur.  

Ma‘mûlün bih olan kavle göre, nass vârid olsun-olmasın, 

bir menkûlün vakfedilmesi hakkında örf ve âdet carî ise, 

o memlekette, o nev‘i menkûlün vakfedilmesi sahihtir. 

Meselâ: İstirbah olunarak fâidesi bir cihet-i hayra sarfo-

lunmak üzere mekteb, hastahane, misafirhane gibi hayrî 

mahallerde kullanılmak üzere eşya, velîme cemiyetlerin-

de ‘âriyet verilmek üzere huliyyât ve fakir çiftçilere 

ödünç verilip sonra alınmak ve sonra diğerine verilmek 

üzere tohumluk buğday ve arpa gibi hububat ve okun-

mak ve mütala‘a etmek üzere Mushaf-ı Şerif ve kitap 

vakfı, müte‘âmil olan beldelerde sahihtir.121 

Ebussuûd'un konu ile ilgili soru ve cevabı şöyledir:  

(Sual): "Fî zamâninâ derâhim ve denânîrin tescili ne key-

fiyet ile olur?  

el-Cevâb: Sıhhat-i vakf taht-ı hükümde dâhil olur bir 

hakk-ı şer‘înin menâtı kılub sıhhatine hükm itdikden 

sonra saniyen lüzûmuna hükm itme ile olur".122 Akara 

tebe‘an menkûlün vakfı sahih olur. Yani, bir akar vakfo-

lundukda ol akara tâbi‘ olan menkûlün dahî ol akar ile 

beraber vakf olunması sahihdir. Gerek o menkûlün vak-

fiyeti hakkında örf, âdet carî olsun ve gerek olmasın.  

Meselâ: Bir çiftlik vakfolundukda âlât-ı zira‘at ve tohum 

ve hayvanât ve ‘avânı gibi ol çiftliğin derûnunda bulu-

nup ona tâbi‘ olan menkûlat, çiftlik ile beraber vakf olun-

                                                           
121 A. H. Berki, İslâm'da Vakıf, Zağanos Paşa ve Zevcesi Nesîbe Hatun Vakfi-

yesi, VD., sy. IV, Ankara 1958, s. 30. 
122 Ebussuûd,  Fetâvâ-yı Ebussuûd, Kitâbu'l-Evkãf, varak, 86 a vd. 
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sa, çiftliğe tebe‘an, menkûlât-ı mezkûrenin de vakfı sahih 

olur. Çünkü Mecelle'nin 54. maddesinde zikr olunan kãi-

de-i fıkhiyye mûcebince "bizzat tecviz olunmayan bi't-

tebe‘a tecviz olunur".123 

d- Müstakrizin Vefatı Hâlinde Ribh 

Borç istifa etmedikçe mülzem ribih devam eder. Şöyle ki, bir 

vakıf para, meselâ üç sene müddetle ilzâm-ı ribih edilerek ikraz edil-

dikten sonra müstakriz, bir sene sonunda vefat edip de terikesinden 

üç sene nihayetine kadar borç ödenmese mütevelli, bu üç senelik 

ribhi bu terikeden almaya salâhiyetdâr olur; yoksa müstakrizin vefa-

tıyla ribh-i mülzem sâkıt olmaz. Aksi takdirde vakıf zarara uğratıl-

mış olur. Ma‘ahâzâ medyûnun vefâtiyle zimmetindeki borç, terikesi-

ne râcî olub bu târihten itibaren mülzem ribhin bâtıl olacağına dâir 

mülga Fetvâhâne-i'Âlî tarafından fetvâ verilmiştir. 
 

e- Nukûd Borcunun Cinsiyle Ödenmesi 

Vakfa ait borçlar emsâliyle kaza olunur. Binaenaleyh bir kimse 

vakfın herhangi cins nukûdundan istikraz etmiş ise borcunu o cins 

nukûd ile ödemesi îcâbeder.  

Meselâ: Altın akçe istikraz, etmiş ise yine altın akçe ver-

mesi lâzım gelir; bunun yerine gümüş para veririm di-

yemez. Ma‘amafîh bir kimse meselâ şu kadar gümüş pa-

radan ibaret olan borcunu buna mu‘âdil şu kadar altın ile 

bi'r-râz/bi'r-rızâ ödese, bilâhare pişman olup "ben gümüş 

para ile borcumu ödeyeceğim" diye vermiş olduğu altını 

istirdada kıyam edemez.124 

Bir kimse vakfın nukûdunu, kendisinin aynı cinsinden 

olan nukûduyla veya başka vakıfların nukûduyla fark ve 

temyiz olunamayacak sûrette karıştırmış olsa, vakfın 

nukûdunu cinsiyle dâmin olur. Fakat vakfın nukûdunu 

yine bu vakfın başka nukûduyla karıştırmış olsa dâmin 

                                                           
123 Ömer Hilmi Efendi, A. g. e., s. 9. 
124 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. V, İstanbul 1952, Md. 603, 612, s. 49. 
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olmaz. Sâbık mütevellide bulunan vakıf paralar, vefat 

edince lâhik mütevelliye teslim olunur.125 

Duyûn emsâliyle kaza olunur. Binaenaleyh, bir kimse 

vakf-ı nukûddan şu kadar adet mecidî altın istikraz ve 

mesãrifine sarfla istihlâk ettikden sonra vakf-ı mezbûr 

mütevellisi zikr olunan altınların emsalini ol kimseden 

taleb itdikde o kimse ben altın vermeyip ol kadar altına 

mu‘âdil şu kadar adet sîm mecidiye veyahut metelik ve-

ririm diyemez. Bil‘akis medyûnun istikraz etmiş olduğu 

akçe sîm mecidî veyahut metelik olsa mütevelli kıymetçe 

meblâğ-ı mezbûra mu‘âdil şu kadar mecidî altın isterim 

diyemez. Şu kadar var ki, bu sûretde medyûn bi'r-rızâ 

deynini mütevelliye altın ile edâ itdikden sonra nadim 

olup altınları mütevelliden istirdâd ile istikraz etmiş ol-

duğum akçenin misliyle edâ-i deyn ederim diyemez.126 

 

f- Mürtezika Şehâdeti 

Bir vakfın ribhi veya gallesi hususunda lehine mürtezika-

sı şehâdetleri makbul değildir. Binaenaleyh bir vakıf 

nukûdunun mütevellisi bir şahıstan ana ikraz etmiş ol-

duğu şu kadar vakıf para için vech-i şer‘î üzere ilzâm et-

miş olduğu şu kadar ribhi da‘vâ etmekle bu vakfın mür-

tezikası şehâdette bulunsalar makbul olmaz. Çünkü mür-

tezikanın meşhûdun bihte hakları vardır. Kendi lehlerine 

şehâdette bulunmuş gibi olurlar.127 

Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi diğer kimseden nukûd-ı 

mevkû-feden sana ikraz etmiş olduğum akçe için üzerine 

vech-i meşru‘ üzere şu kadar akçe ribhi ilzâm etmiştim 

deyû da‘vâ ve o kimse dahî inkâr itdikde mütevellinin 

müdde‘asına ol vakfın mürtezikasından bazı kimseler 

şehâdet itseler kabul olunmaz.128 

                                                           
125 Aynı eser, c. V, İstanbul 1952, Md. 754, 772, 773, 581 vd. 
126 Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, Matbaa-i Amire, İstan-

bul 1307, s. 173 vd. 
127 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. V, İstanbul 1952, Md. 867, s. 101. 
128 Ömer Hilmi Efendi, A.g.e., mes'ele, 464. 
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"Müdâyene hususunda kitâbet ve işhâd mendubdur. 

Şöyle ki: Bir müddet için yapılan bir borç, bir kâtib-i ‘adl 

tarafından yazılmalıdır. Ve ehemmiyetlice bir şey ise ona 

lâ-akal iki kimseyi şâhid de tutmalıdır. Bu kitâbet ve 

işhâd, ‘âmme-i fükahâya göre mendubdur. Kur'ân-ı Mü-

bin'in bu husustaki emri vücûb için değil, nedb içindir; 

bu bir emr-i ihtiyatîdir; memduhtur. Fakat bir kısım fu-

kahaya göre bir borcu yazı ile tesbit etmek vâcibdir."129 
 

g- Mücerred Va‘D İle Borcun Vakfa Ödenmesi Gerekmez 

Va‘d-i mücerred, ikrar olmadığından ilzâmı îcâbetmez. 

Binaenaleyh, bir vakıf nukûdun lâhik mütevellisi bir 

kimseden sâbık mütevellisinin ödünç vermesiyle vakfın 

nukûdundan zimmetinde şu kadar meblâğ borç bulun-

duğunu da‘vâ etmekle o kimse bunu inkâr etmekle bera-

ber "eğer sâbık mütevelli böyle bir iddiada bulunursa 

vakfa öderim." diye va‘d, sâbık mütevelli de "evet, ben 

bu kimseye o kadar meblâğ ödünç vermiştim." diye 

inkâra mukârin beyan etse o kimsenin mücerred va‘dine 

mebni bu meblağı vakfa vermesi lâzım gelmez. Fakat 

sâbık mütevellinin bu ifâdesini tasdik ederse bu, bir ikrar 

olacağından o meblâğı vakfa ödemesi lâzım gelir.130 

Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi bir kimseden mütevelli-yi 

sâbıkın idânesiyle mâl-i vakf-ı mezbûrdan zimmetinde 

şu kadar kuruş alacak vardır deyû da‘vâ, ol kimse dahî 

inkâr ile beraber eğer mütevelli-yi sâbık gelip bekeka(?) 

ol kadar kuruş idâne etmiş olduğunu beyân ederse meb-

lâğ-ı mezbûru edâ iderim deyû va‘d idüb ba‘de mütevel-

li-yi sâbık gelüp ol kimseye ol kadar kuruş idâne itmiş 

olduğunu beyân idüp lâkin o kimse tasdik etmese mü-

cerred va‘d-i mezkûrîne binâen o kimse meblâğ-ı 

mezbûru ikrar etmiş addolunmaz. Bu sûretde hâkim, 

mücerred va‘d-i mezkûre binâen meblağ-ı mezbûrun 

edâsiyle o kimse üzerine hükm eylese hükmü sahih ol-

                                                           
129 Ö. N. Bilmen, A.g.e., c. V, Md. 402, s. l 10. 
130 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, İstanbul 1952, c. V, Md. 905, s. 108 vd. 
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maz. Amma mütevelli-yi sâbık ber vechi muharrer beyân 

itdikden sonra o kimse dahî ânı tasdik eylese o sûretde 

meblâğ-ı mezbûru ikrar etmiş olacağından meblâğ-ı 

mezbûrun edâsiyle ilzâm olunur.131 
 

h- Nukûd Vakfının Tescili ve Tescilden Sonra Vakıftan Geri 

Dönme 

Vâkıf, vakıfdan rücû‘ ve mütevelli vakfı i‘âdeden imtina ile 

aralarında niza‘ meydana gelip hâkim huzurunda lede'l-murafa‘a132 

vakfın lâzım yani vakıftan dönmenin mümkün olmadığına hâkimin 

hükmetmesi ile artık o vakıfdan geri dönülemez. "Kadı, eimme-i 

müctehidînin ihtilâfâtına vâkıf olarak vakfın lüzûmuna hükm ederse, 

ihtilâf-ı müctehidîn mürtefi‘ ve hükm-i vâki‘ mücteme‘un ‘aleyh olur. 

Ebussuûd Efendi'nin bu husustaki fetvâsı şöyledir: 

(Sual): "Zeyd vakf içün ikiyüzbin akçe vakf idüb mesãrifi 

beyan idüb teslîm ile'l-mütevelli idüb hâkim dahî vakfın 

sıhhatine ve lüzûmuna hükm itdikten sonra bir yıl mik-

tarı vakfiyyet üzerine isti‘mal olunub meblağ-ı mezbûrun 

ribhi tayin ve şart olunan mesarıfa sarf olunduktan sonra 

vakf-ı nukûd vakfın sıhhatine ve lüzûmuna iki kere 

hükm olunmayınca vakf-ı sahih değilmiş deyû za‘m idüb 

vakf-ı mezbûru fesh etse bi nefsihi fesh ve berâyet-i 

rücû‘u olur mu?  

Yoksa, vakf gayr-i müseccelden rücu‘ müctehedün fih 

olmağın sair müctehedün fiyha olan füsuhunda velâyet-i 

hâkime tefviz olduğu gibi bu bâbda dahî velâyet-i fesh 

kãdîye mu‘avvez midir?  

Yoksa, bir müddet vakf üzere isti‘mal olunmağın hukûk-i 

fukarâ taalluk idüb İmameyn re'yi üzere sabit olan lüzûm 

mütereccah ve müteekked ve mütekarrer olub aslen ve 

re'sen rücû‘a dahî kãdir olmaz mı?  

                                                           
131 Ömer Hilmi Efendi, İthâfu'l-Ahlâf fî Ahkâmi'l-Evkãf, mes'ele, 482, s. 231. 
132 Murafa‘anın tafsilâtı için bkz. M. Vâmık Şükrü, Evkãf-ı Ümem Tarihi, c. I, s. 

8. 



NAZARİYATTA PARA VAKIFLARI                             101 

 

   

Beyân-ı vâfî ve tafsîl-i kâfî ihsan idüb me‘cür olasız. 

el-Cevâb: Eğer vakf ile mütevelli meclis-i şer‘de vakf ve 

teslîm ve tesellüm üzerine tesãduk itdiklerinde hâkim 

dahî vakfın sıhhat ve lüzûmuna hükm itdim der ise 

nukûd-ı vakf maalinde nice dilese tasarruf ider. Feshe 

muhtaç akd yoktur.  

Eğerçi, mezbur üzerine tesãduktan gayri vâkıf butlân-ı 

vakfa binâen rücû‘ itdim deyûb asl-ı malı ve ribihden 

mütevelliye ta‘yin ettiği vazifenin ecr-i misilden zaidin 

istirdad idüb mütevelli re'-yi Züfer üzerine sıhhatine 

binâen asli ve vazifei virmekten imtina‘ itdikde sıhhat-i 

vakfa ve mütevellinin zamandan berâetine hükm etti ise 

bu mikdar hükm ile meblağ-ı mezbur gayr-i müseccel 

akar gibi Züfer ile İmam A‘zam katında vakf-ı sahih 

gayr-i lâzım olub İmameyn katında sahîh-i lâzım olur. 

Bu mertebeden sonra vâkıf rücû‘ itse rücû‘u İmam Züfer 

ile İmam A‘zam katında sahih lâkin lâzım ve kat‘î değil-

dir. İmameyn katında rücû‘u sahih değildir. Hal böyle 

iken hâkime tekrar mürâfa‘a itdikde hâkim sıhhat-i 

rücû‘a hükm iderse rücû‘ lâzım ve kat‘î olub vakfiyyet 

İmameyn katında dahî bâtıl olur.  

Eğer İmameyn re'yi üzerine lüzûm-ı vakfa hükm iderse 

vakf lâzım ve kat‘i olub İmam A‘zam ve İmam Züfer ka-

tında dahî rücû‘ mümteni‘ olur. Zira Cumhûr-ı mücte-

hidîn icma‘ itmişlerdir ki, hâkim bir müctehid kavli ile 

hükm itse ol maddede sãirler kavli ile hükm mümkün 

olmaz. Hükm-i evvel imza olunmak vâcib olur.  

Da‘vâda ve hükümde vazife ve tevliyet zikr olunmağa 

sebeb budur ki, şeriatte hükm bir emr-i âharın üzerine 

cebr ile ilzâmdır ki, andan halasa kãdir olmağa la-cürmü 

evvel mahkûm bihi ya bir hak lâzım olmak ya bir hakk-ı 

lâzımdan berâet olmak vâcibdir.  

Sıhhat-i vakfa İmam Züfer katında hakk-ı lâzım olmayub 

vâkıf feshinde müstakil olub sãir eimme katında aslen 

mün‘akid ve dahî olmamağın asaletü taht-ı hükme duhûl 
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mümkün olmayub lâkin mütevellinin zaman-ı vazifeden 

berâeti -ki, bu çok lâzımdır- müdde‘i ondan halasa kãdir 

değildir. Sıhhat-i vakfa müfriz olmağın berâet-i hükm 

zımnında sıhhat-i vakfa dahî hükm olunub sıhhat mütte-

fekun aleyha olub sãir evkãf gayr-i müsecceldir gibi bazı 

eimme re'yince lâzım ve bazı eimme re'yince gayr-i lâzım 

olur".133 

Menkûlün vakfedilip vakfedilemeyeceği, mütevellinin cihet-i 

tevliyeti alıp alamayacağı, vakfın lüzûmuna murafa‘a ile nasıl hük-

medildiği, hâkimin hükmünden sonra vakıfdan dönülemeyeceği 

hususu fetvâ kitablarında da zikredilmiştir: 

"Zeyd bir mikdar akçe vakf idüb mu‘âmele-i şer‘iyye ile 

hâsıl olan ribih içün mesãrif beyân idüb ve mütevellisine 

bir mikdâr-ı mu‘ayyen akçe şart idüb Bekr‘i mütevelli 

nasb idüb meblâğ-ı merkûmu ana teslim eylese, ol dahî 

alub kabz idüb şart-ı vâkıf üzere anda tasarruf eylese, 

ba‘dehû Zeyd-i mezbûr Bekr-i mezkûru Meclis-i Kazâ'ya 

götürüb vakf-ı nukûd bâtıldır; lâcerem ânın zimmetinde 

olan şartlar dahî bâtıldır deyû asl-ı malı ve ribhi ve 

Bekr'in cihet-i tevliyet deyû aldığı akçeyi taleb eylese, 

Bekr-i mütevelli dahî İmam Züfer katında nukûdun vakfı 

sahihdir ve ânın zımnında olan cümle şartlar sahihdir; ol 

sebebden mâl-i vakıfdan cihet-i tevliyet içün aldığım ak-

çe-i ecr-i misilden zâid dahî olursa virmezin dise, hâkim 

ol vakit ( ) Kãdî Hanefî asl-ı vakfa ve zımnında olan şart-

ların sıhhatine kaza idüb ve ana müteferri‘ Bekr'in aldığı 

vazifenin zamânında zimmetinin berâetine hükm eyle-

dikten sonra Zeyd-i mezbûr, ne‘am, İmam Züfer katında 

nukûdun vakfı sahihdir; lâkin anın mezhebinde hiç bir 

vakfın lüzûmu yokdur. Pes bu takdirce malını vakıftan 

lüzûm müfârık olup ayrılmazın dahî anların kavli ile bu 

vakfın lüzûmuna hükm olunmak taleb iderin dise, hâki-

mü'l-vakt mezbur dahî İmam-ı mezkûre kavli ile mesfur 

meblağın vakfının sıhhatine hükümden sonra İmâmeyn 

                                                           
133 Ebussuûd, Fetvâ bi Tescili Vakfi'n-Nukûd, Süleymaniye Kütübhanesi, Resit 

Efendi. No: 1036, varak, 46 a. 
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kavilleriyle lüzûmuna hükm olunmak taleb iderin dise 

hâkimü'l-vakt mezbûr dahî İmam-ı mezkûr kavli ile mes-

fur meblağın vakfının sıhhatine hamilden sonra 

İmâmeyn kavli ile hükm eylese şer‘an zikr olunan hü-

kümler ( ) halt-ı mezâhib olmayub belki hükm-i sahih ve 

nâfiz olub vakf-ı merkûm lâzım olur mu?  

el-Cevâb: Olur." 

"Zeyd bir mikdar akar ve bir mikdar derâhim vakf idüb 

masraf-ı müebbed beyân idüb nasb itdüği mütevelliye 

vazife ta‘yin idüb teslimden sonra mütevelli tasarruf 

idüb vazife-i mu‘ayyene ahz idüb ba‘de vâkıf, İmam 

A‘zam katında vakf-ı akar lâzım değildir ve derâhimin 

vakfı sahih değildir deyû vakfından rücû‘ idüb asl-ı vakfı 

ve cihet-i tevliyeti taleb idicek, mütevelli, İmâmeyn ka-

tında akarı mütevelliye teslimden sonra vakf-ı lâzım olur 

ve İmam Züfer katında derâhimin vakfı sahihdir ve aldı-

ğım cihet-i tevliyet hakkımdır deyûp, virûp, niza idüp 

hâkime murâfa‘a olundukda hâkim, mütevelli cânib-i 

vakfı evlâ görüp İmâmeyn kavli üzerine akarın vakfının 

lüzûmuna ve İmam Züfer kavli üzerine derâhimin vakfı-

nın sıhhatine ve mütevellinin vazife-i zamânından 

berâetine hükm eyledikten sonra vâkıf, akçenin vakfı 

İmam Züfer katında gerçi sahihdir; lâkin lâzım değildir 

deyû geri rücû‘ idicek, mütevelli derâhimin vakfının sıh-

hatine hükm olundukdan sonra asl-ı sıhhat-i mukarrer 

olur; İmâmeyn kavli üzerine nukûdun vakfının lüzûmu-

na dahî hükm eylese evkãf-ı mezbûre cümle sahih ve 

lâzım olur mu?  

el-Cevâb: Olur." 

"Bir kimse emlâkinden bir nesne vakf etmek istedikde ne 

vechile eylemek gerektir ki vakf-ı lâzım ola?  

el-Cevâb: Vakf idüb mesãrif-i müebbede ta‘yin idüb mü-

tevelliye teslim idüb andan sonra hâkime varub vakf 

idüb mesãrifeyn ta‘yin iddüğin ve mütevelliye teslim id-

düğin tafsil eyleyüb mütevelli dahî tasdik iddükden son-

ra İmam A‘zam katında vakf-ı lâzım değildir, yine rücû‘ 
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iddim, emlâkimi alıverin deyû mütevelliden taleb idüb ol 

dahî İmâmeyn katında lâzımdır deyû virmeyüb dahî 

vakfın sıhhatine ve lüzûmuna hükm iddim demek ge-

rekdir ki artık dönmeye".134 

ı- Para Vakıflarında Murûr-ı Zaman 

Nukûd-ı mevkûfenin aslına müte‘allik da‘vâlarda murûr-ı za-

man müddeti 36 senedir. Amma ribhe müte‘allik da‘vâlarda murûr-ı 

zamânın müddeti 15 senedir.135  

"<Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi diğer kimse ile bir bel-

dede 36 sene sâkin olub mütevelli müddet-i mezkûrede o 

kimseden nesne da‘vâ itmeyüb bilâ ‘özür sükûn itmiş 

iken hâlen mütevelli sinîn-i merkûmeden mukaddem 

vakf-ı mezbûrun nukûdundan zimmetinde şu kadar ku-

ruş vardır deyû inkârına mukârin o kimseden da‘vâ eyle-

se istima‘ kılınmaz."136 

"Nukûd da‘vâlarında murûru'z-zamân müddeti 36 sene-

dir. Vakıf paraların ribhine ve tevliyetine müte‘allik 

da‘vâlarda murûru'z-zamân müddeti ise 15 senedir. Bi-

lumum vakıflarda murûru'z-zamânın asla carî olmadığı-

na kãil olan fukaha da vardır".137 

"Asıl vakıflarda velev ki, nukûd kabilinden olsun 

murûru'z-zamân müddeti 36 senedir. Bu müddetden 

sonra da‘vâ dinlenmez. Vakıf akarların tasarruflarına, 

gallelerine (vakıf yerlerin mahsulât ve bedel-i icâre gibi 

vâridatına), mukataalarına (arsaları senevî bir ücrete bağ-

lı, üstündeki bina ve eşcârı ise sırf mülk veya başka cihe-

te mevkûf bulunan vakıflara) ve vakıf paraların ribhine 

                                                           
134 Ebussuûd, Fetâvâ-yı Ebussuûd, Kitâbu'l-Evkãf, Süleymaniye Kütübhanesi, 

varak, 87 a, b. 
135 Ömer Hilmi Efendi, İthafu'l-Ahlâf fî Ahkâmil-Evkãf, Matbaa-i Amire, İstan-

bul 1307, Mes'ele, 435. 
136 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. 5, Md. 867, s. 101. 
137 Ömer Hilmi, A.g.e., Mes'ele, 464. 
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ve tevliyete müte‘allik da‘vâlarda ise murûru'z-zamân 

müddeti 15 senedir.".138 

 

i- Para Vakıflarında Rehin ve Tazmin 

Para vakıflarının "rehn-i kavî, kefîl-i melî yahut ikisinden biri 

ile istirbah ve istiğlal olunması<" hemen hemen bütün para vakfiye-

lerinde belirtilmiştir. Ayrıca fetvâ kitablarında rehin, kefîl ve tazmin 

veya damânla139 ilgili birçok fetvâ bulunmaktadır. Bunlardan bazıları 

şöyledir:  

"Bir mütevelli, rehn-i kavî ile ikraz edilmesi meşrût bir 

vakıf parayı rehinsiz olarak veya kıymeti noksan bir re-

hin ile ikraz edip de bilâhare bu borcun tahsili mümkün 

olmasa mütevelli noksanı dâmin olur".140 

"Bir mütevelli vakıf paraları kendi umûruna sarf ile is-

tihlâk ettikten sonra azl edilse bu paraları dâmin olur. 

Fakat aradan geçen müddet için kendisine bir ribih taz-

min ettirilmez. Çünkü bu ribhi iltizam etmiş değildir".141 

"Bir mütevellinin mesâğ-ı şer‘î bulunmaksızın, vâkıfın 

şartına muhalefet edip de bu yüzden vakfa zarar verme-

si, hakkında damânı müstelzimdir.  

Meselâ: Rehin veya kefîl ile istirbâhı meşrût olan vakıf 

paraları mütevellisi rehinsiz ve kefîlsiz olarak bir kimse-

ye ikraz edip de o kimsenin (<) bu paraların tahsili kãbil 

olmasa bunları mütevelli dâmin olur.  

Kezâlik, rehn-i kavî ve kefîl-i melî yani borca ma‘a ziyâde 

kâfî bir rehin ile veya servet sahibi bir kefîl ile istirbâhı 

meşrût vakıf paralar mütevellisi, kıymeti borç miktarın-

dan dûn bir rehin mukãbilinde veya gayr-i melî bir kefîl 

                                                           
138 Ö. N. Bilmen, Dînî Bilgiler, s. 186. 

139  DAMÂN الضمان = Ödeme sorumluluğunu ifade eden bir fıkıh terimi. 

Tafsilat için bkz., Hamza Aktan, TDV İslâm Ansiklopedisi, yıl: 1993, cilt: 8,  

sayfa: 450-453. 
140 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler, c. V, Md. 609, s. 49. 
141 Aynı eser, Md. 611, s. 49. 
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ile ikraz edip de bilâhare rehnin kıymeti borca kifayet 

etmese veya kefîlden borcu tahsil kãbil olmasa mütevelli, 

borcun tahsil edilmeyen miktarını dâmin olur. Fakat 

rehn-i kavî bilâhare murûr-ı zaman ile kıymetine noksan 

ârız olsa veya kefîl, servet sahibi iken muahharan (sonra-

dan) fakir düşse mütevelliye damân lâzım gelmez".142 

"Rehin ya kefîlden biri ile istirbâhı meşrûta olmayan 

vakf-ı nukûdun mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mevkûfeden 

Amr'a mu‘âmele ile şu kadar akçe virdikden sonra Amr'a 

iflas târî olsa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: 

Olmaz".143 

"Rehin ya kefîl ile istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı 

mevkûfenin mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu 

kadar akçeyi hılâf-ı şart-ı vâkıf, rehin ya kefîlsiz Amr'a 

mu‘âmele ile virdikden sonra Amr müflisen fevt olup 

(ölüp) meblâğ-ı mezbûr zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım 

olur mu? el-Cevâb: Olur".144 

"Zeyd mütevelli olduğu nukûd-ı mevkûfeden asl-ı mal 

olan şu kadar akçeyi kabz itdikden (aldıkdan) sonra 

müchilen fevt olsa terikesinden damânı lâzım olur mu? 

el-Cevâb: Olur".145 

"Zeyd, mütevellisi olduğu vakfın gallesinden şu kadar 

akçeyi kabz itdikden sonra müchilen fevt olsa terikesin-

den damânı lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur".146 

 

                                                           
142 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, Md. 749, s. 81. 
143 Çatalcalı Ali Efendi, Fetâvâ-yı Ali Efendi, s. 267. 
144 Aynı eser, s. 2 67. 
145 Aynı eser, s. 2 66. 
146 Aynı eser, s. 2 67. 



   

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 

Bu bölümde, vesikalar ışığında Osmanlı devrindeki para vakıf-

larının amelî durumu ele alınmıştır. Bu maksatla İstanbul'daki 27 

şer‘î mahkemeye ait sicil kayıtlarına müracaat edilerek nukûd vakfi-

yeleri tesbit edilmiş, vakfiye ve hüccetlerdeki konu ile ilgili hüküm-

lerden nakiller yapılmış; Meşihat-i İslâmiyye tarafından tutulan mu-

hasebe defter ve kayıtlarından faydalanılarak mevzua ışık tutan ka-

yıtlar ele alınarak değerlendirmeye tâbî tutulmuştur.  

Ayrıca, İslâm hukuku kaynakları arasında yer alan ve yazıl-

dıkları dönemin uygulamalarını aksettiren fetvâ kitablarındaki para 

vakıfları ile ilgili hükümlere yer verilmiştir. İşte bu hükümler ve 

belgeler ışığında Osmanlı Devleti dönemindeki nukûd-ı mevkûfe ile 

ilgili tatbikatın ne olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Vesikaların tahliline geçmeden önce, vakfiyelerin bulundukla-

rı yerler, bir vakfiyede bulunması gereken unsurlar, para vakıfları ile 

ilgili vakıf i‘lâmları, vakıf hüccetleri, vasiyet hüccetleri ile para vakfı 

kaydı bulunan mahkeme sicilleri hakkında kısa bilgiler verilmiştir. 

İktisadî ve ictimâ‘î tarih tedkiklerinde Şer‘î Sicil ve Meşihat-i 

İslâmiyye muhasebe kayıtları pek fazla ele alınmamış, özellikle, 

nukûd-ı mevkûfe ile ilgili incelemelerde mezkûr belgelerden pek 

cüz'î bir miktarına temas edilmiş olduğunu yapılan araştırmalar gös-

termektedir.  

Bilindiği gibi, Şer‘î Sicil ve Meşihat-i İslâmiyye muhasebe ka-

yıtları nazariyatın değil, bil‘akis tatbikatın yazılı vesikalarıdır. Bu 

vesikalar bize, farklı düşünen ve bu yolda fikir serdedenlerin nazari-

yatının dahî uygulamaya nasıl intikal ettiğini göstermektedir. Bu 

bakımdan, Şer‘î Siciller ve Meşıhat-i İslâmiyye muhasebe kayıtları ve 
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fetvâ kitabları arasında bâkir duran para vakıfları ile ilgili mes'elele-

rin belgeler ışığında ortaya konulması önemli ve ciddî bir çalışmayı 

gerektirmektedir.  

Mevcut imkânlar nisbetinde bu mevzuda yapılan tedkikler bu 

çalışma hacmi dâhilinde ele alınmış, para vakıflarının uygulama ile 

‘alâkalı yönleri ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Çalışma ile ilgili ana malzeme, Osmanlı dönemi tatbikatını da 

aksettiren Şer‘î Siciller Arşivi'ndeki Kadı Sicilleri ve Meşihat-i 

İslâmiyye tarafından tutulan vakıf muhasebe kayıtları ile Fetvâ 

Emâneti'nden müdevver fetvâ kitablarıdır.  

Bilindiği gibi kadı ve mevâlî (büyük kadı) lerin bulundukları 

şehir ve kazalarda "Şer‘iyye Mahkemeleri" vardı. İstanbul'da da İs-

tanbul Kadılığı yanında ayrıca Adalar, Eyüp, Bakırköy, Beşiktaş, 

Beykoz, Kartal ve Üsküdar gibi kazalarda olduğu gibi, Mahmut Paşa, 

Davud Paşa, Galata, Kasımpaşa, Ahi Çelebi, Balat, Yeniköy, Hasköy 

ve Tophane gibi ihtiyaç duyulan semtlerde dâvalara bakmak üzere 

İstanbul'da 27 şer‘î mahkeme mevcuttu. 

Şer‘î mahkemelerde kadı, mu‘âvin olarak kethüda yahut kadı 

vekili nâib, dâvaları tescil eden kâtip, muhzır denilen mübaşirler 

görev yapardı.  

Kadılar beratlarında yazılı, şer‘î, hukûkî bütün mu‘âmelâta ait 

vazifeleri görür, nikâh, izdivaç, miras taksîmi, yetim ve mâl-i gâibin 

muhafazası, ihtida işlemleri, sulh, men‘, rehin, darb (dövme), cerh 

(yaralama) mu‘âmeleleri, vasî ve vakıf mütevellileri tayini ve azli, 

vasiyetlerin ve vakıfların nezâreti, vergilerin toplanması, cürüm ve 

cinayetler, esnaf teftişi, mukata‘a teftişi, fiyatların tesbiti, zahire, ame-

le tedariki, asker toplanması, askerî inzibat haricindeki bütün adlî, 

idarî, beledî, hulâsa hukûkî ve şer‘î bütün dâvalara bakardı. 

Yine Şer‘iyye Mahkemeleri'ne ait siciller arasında ma‘rûzlar, 

i‘lâmlar, hüccetler, vakfiyeler ve bu vakfiyelerin tanzim ve tescili, 

tescil için memurlara izin verilmesi, vekil tayini, idarî kayıtlarla ilgili 

memur ve müderris tayini, resmî binaların keşif ve tamiri, vakıfların 

murakabesi ve vakıf binalarının kiraya verilmesi, vergi ve cizyelerin 

toplanması, esnaf teftişi, narh koyma, yiğitbaşı ve kethüda tayini, 

mukata‘a teftişi gibi kayıtlar önemli yer işgal etmektedir.  
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Ekseriya, tarihî Kadı Mahkemeleri'nin karar ve zabıtlarını, 

hüccet, borç senedi veya mukavelelerle merkezden gönderilen emir-

lerin sûretlerini; örfî tekâlife ait vergi ve mükellefiyetlerin halka tevzi 

cetvellerini; narh fiyatlarına veya esnaf cemiyetleri ile ilgili beledî 

nizamlara ait kayıtları ihtiva eden Kadı Sicilleri içinde dağınık bir bir 

halde bulunan bu vesikalar menkûl ve gayr-i menkûl her türlü mal-

ların teferruatlı bir envanteri halindedirler".1 

Kadıların verdikleri i‘lâm, hüccet ve cezalarda, görevleri gere-

ği tuttukları çeşitli kayıtları ihtiva eden defterlere "Şer‘iyye Sicilleri, 

mahkeme defterleri, kadı sicilleri veya zabt-ı vekâyi‘ sicilleri" ismi 

verilmektedir. Bunların ma‘rûzlara, i‘lâmlara, hüccetlere, aile huku-

kuna, terikeye, izinnameye, emir ve fermanlara, vekâlet ve kefaletle-

re, vakfiyelere ait ayrı ayrı tutulmuş olanları olduğu gibi çeşitli vesi-

kaları bir arada karışık olarak bulunduranları da vardır.  

Vesika isimlerinden de anlaşılacağı gibi, mahkemeler, bir yan-

dan halk arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışırken diğer taraftan 

da noterlik işleriyle uğraşıyordu. 

Mahkeme sicillerinin tedkikinden, sicil muhtevalarının belli 

bir üslûb ve esasa göre yazıldığı, ne fazla ne de eksik bilgiye yer ve-

rilmediği, muhtevanın standart bir bütünlük içinde Türkçe veya çok 

az olmakla beraber Arapça olarak kaleme alındığı, kullanılan kelime-

lerin özellikle seçildiği, benzer vesikaların üslûb birliği içinde olduğu 

görülmektedir. 

Bu çalışma sırasında bu belgelerden yalnız para vakıfları ile il-

gili olan vesikalar üzerinde durulmuştur. İncelediğimiz vakıf kayıtla-

rının çoğu siciller arasında yer alan diğer belgelerle birlikte tutulmuş, 

bazı mahkemelerde ise vakıf kayıtları için müstakil siciller tanzim 

edilmiştir. Bunlardan Davut Paşa Mahkemesi'ne ait 95, 129 ve 145 

numaralı siciller müstekillen para vakıflarına ait vakfiyelerin kayıtla-

rına tahsis edildiği tesbit edilmiş ve konuya ışık tutan bu vesikalar-

dan eserin hacmi nisbetinde istifade edilmiştir. 

Diğer bir husus, vakfiye kayıtlarının çok kısa olanları yanında 

iki veya üç sayfayı bulan uzun sayılabilecek olanlarının da bulunma-

                                                           
1 Ö. L. Barkan, Belgeler (Edirne Askerî Kassamı'na Ait terike Defterleri), An-

kara 1966, c. 3, s. 5 vd. 
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sıdır. Ancak vakfiye kayıtlarının ekseriyeti yarım veya bir sayfayı 

geçmemektedir. Ancak Tanzimat‘tan sonra mahkemelerin son karar-

larında, şâhitleri gizli ve açık olarak tezkiye eden kişilerin isim ve 

adresleri yazıldığı için bu döneme ait defterlerin hem eb‘adı büyü-

müş, hem de sayfalardaki yazı hacmi artmıştır.  

Şer‘î mahkemelerdeki yazılı işlemlerin tamamı bugün için eli-

mizde mevcut değildir. Zira yazılı işlemlere ait evrak saklanmamış, 

yalnız en son hâle gelen ve taraflar için vesika özelliğini taşıyan kıs-

mı sicillere kaydedilmiş ve bu kayıtları ihtiva eden sicillât muhafaza 

edilmiştir. Zira tanzim edilen belgenin sûretleri taraflara verildiğin-

den ve evrak üzerinde tahrifat yapılma ihtimali bulunduğundan, 

ihtilâf vukuunda mahkeme kayıtlarına müracaat ve doğrunun tesbiti 

için buna zaruret hâsıl olmuştur".2 
 

A- Vakfiyelerin Bulundukları Yerler 

Vakfiyeler vâkıflarınca hazırlandıktan sonra şahitlerle birlikte 

tescil için mahkemeye getirilir, kadı huzurunda vakfiye metni incele-

nir, eksik yönleri varsa giderilir ve şer‘-i şerîfe uygunluğu sağlandık-

tan sonra kadı siciline kaydedilirdi. Kayda geçirilen vakfiyelerin 

nüshaları ayrıca vâkıfların elinde bulunur; ihtilâf hâlinde sicile kayıtlı 

vakfiye metni ile mukayese edilerek doğruluğu tevsik edilirdi. Vak-

fiyelerin şer‘î mahkemelerde tescili münasebetiyle, muhafazaları da 

bu mahkeme sicilleri ile birlikte olmaktadır. 

Ahmet Refik'e göre, "Vakıf Kayıtlar Arşivi'nde bulunan vakfi-

ye asılları ile kütüklerinden ve vakıf kayıtlarından başka çeşitli müze 

ve arşivlerde de vakfa ait birçok defterler, belgeler, vakfiye asılları 

vardır. Nitekim İstanbul'da Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Topkapı 

Sarayı Müzesi'nde de birçok vakıf belgeler bulunduğu gibi Türk ve 

İslâm Eserleri Müzesi'nde, resmî ve husûsî kütübhânelerde de bazı 

vakfiye asılları veya nüshaları mevcuttur".3 

Şer‘iyye Mahkemeleri'nce tutulan Şer‘iyye Sicilleri, Sultan II. 

Abdülhamid'in emriyle Şeyhü'l-İslâmlık makãmına girişte, sağda 

müstakil, iki katlı bir bina 1310 h./1892 milâdî yılında yaptırıldıktan 

                                                           
2 Abdülaziz Bayındır, İslâm Muhakeme Hukuku, İstanbul 1986, s. 1 vd. 
3 Ahmed Refik, 16. Asırda İstanbul Hayatı, İstanbul 1935, s. 87. 



TATBİKATTA PARA VAKIFLARI                             111 

 

   

sonra, çeşitli yerlerden buraya toplanmış ve bu siciller mahkeme 

sırasına göre muhafaza altına alınarak Şer‘iyye Sicilleri Arşivi teşek-

kül ettirilmiştir.  

Şer‘iyye Sicilleri Arşivi'nde, hicrî 888-1343 yılları arasını ihtiva 

eden toplam 9.872 adet sicil bulunmaktadır. Bundan başka, çeşitli 

müze ve kütüphanelerde bulunan Şer‘iyye Sicilleri değişik miktar-

larda olup bunların kısmî ve toplu katalogları hazırlanarak yayın-

lanmıştır. Şer‘î sicillerin toplu katalogu için Türk Dünyası Araştırma-

ları Vakfı'nca neşredilen "Şer‘iyye Sicilleri"4 adlı eser bunlardan biri-

dir. Son yıllarda yapılan çalışmalarla, Türkiye genelinde dağınık 

halde bulunan bu malzeme, Kültür Bakanlığı'nın çalışmaları ile An-

kara'da toplanmış ve İstanbul Müftülüğü bünyesindeki Şer‘iyye Sicil-

leri Arşivi malzemeleri büyük bir yekûn teşkil ettiği için ve aidiyeti 

cihetiyle yerinde bırakılmıştır. 

 

B- Vakfiyelerin Unsurları 

Vakfiyelerde bulunan esaslar şunlardır: Vakfiyelerin çoğunda, 

Allah'a hamd ü sena(hamdele ve salvele)den sonra vakfın ecr ü se-

vabı hakkında vârid olan âyet ve hadîsler, vâkıfın ismi, vakfolunan 

malların evsafı, vakfın nasıl ve kimler tarafından idare edileceği, 

vakfın nasıl işletileceği, vâridat ve sarfiyatla ilgili bilgiler, hâkimin 

vakfın sıhhat ve lüzûmu ile ilgili hükmü, bazı vakfiyelerde vakfın 

tebdîl ve tağyîri ile du‘â ve beddu‘â bölümü yer alır. Tarih ve şâhitler 

ile bâlâsında mührü bulunur. 

Bu esasları ihtiva eden vakfiyeler hazırlandıktan sonra vâkıf 

tarafından Kadı'ya müracaat edilir, Kadı da şâhitlerin huzurunda 

vakfın sıhhat ve lüzûmuna 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 hallerde bulunanları da vardır. 

Vâkıflar, şart koştuğu vakıf şartlarının bozulmadan devamını 

sağlamak maksadıyla du‘â ve bu koyduğu şartlara uymayanlara 

karşı ise vakıf şartlarını bozmaya cür‘et edilmesini önlemek amacıy-

                                                           
4 Hazırlayan: Ahmet Akgündüz, Şer'iyye Sicilleri, İstanbul 1988, c. I-II. 
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la, beddu‘â cümlelerini vakfiye metnine yazdırmışlardır. Bazı vakfi-

yelerin du‘â kısımlarında şu ifâdeler bulunmaktadır:  

"Muvaffak kılan Allah Te‘âla'dır ve yine O, hayır ve hasenat 

yapan kimselerin yardımcısıdır. Onların ecri hem dünyada, hem 

âhirette görülür. Ey Allah‘ım! Vakfiyenin sahibi büyük emiri sen 

koru ve onu dünya ve âhirette yüce kıl".5 

Vakıf şartlarını bozanlar için şöyle beddu‘â edilmektedir:  

"Kim ki, şart-ı mezkûre muhalif tasarruf ide, meharrime mür-

tekib olub zulm etmiş ola. İlâ la‘netu'l-lâhi ‘ale'z-zâlimîn. Bunu her-

kes böyle bilmelidir ki Allah‘a, meleklerine, kitablarına, âhiret günü-

ne inananlardan hiç bir kimse, kararlaştırılıp yazdırıldığı şekilde 

kat‘îleştikten sonra artık bu vakfı bozup değiştirmek helâl değildir. 

Tahvil ve tağyîre yeltenen ve sırf kendi tezviri ile ibtaline çalışan 

kimsenin Allah eğrisini, doğrusunu da, farz ve nafile ibadetlerini de 

kabul etmesin! Amellerini hüsrana, kendilerini de halce ve malca 

kötülüğe uğrayanlar zümresine katsın! Allah'ın, meleklerin ve insan-

ların la‘neti onun üzerine yağsın! Yeri cehennem olsun! Orada kendi-

sine kaynamış kızgın su ve cehennemliklerin yanıklarından gelen 

akıntı içirilsin!".6  

Şunu da ifâde etmek gerekir ki, bütün vakfiyelerde du‘â veya 

beddu‘â cümlelerini bulmak mümkün değildir. Zâten bu ifâdeler bir 

vakfiyenin tescili için şart da değildir. Du‘â veya beddu‘â cümleleri-

nin faydası, vakfın uzun ömürlü olmasını sağlamak arzusudur ve 

gerçekten maneviyâtı bulunan insanlar üzerinde tesiri de olmuştur. 

Zamânın, insanların ve şartların değişmesi ile bu etki ya azalmış 

veya tamamen körelmiş olsa da vâkıfların bunu tahmin ederek vak-

fiyelerine yazdırmış olmaları bir vâkı‘adır. 

 

C- Para Vakıfları İle İlgili Diğer Belgeler 

a) Vakıf İ‘lâmları  

İ‘lâm, hâkimin bir da‘vâda şeri‘ate göre verdiği hükmünü ve 

üstünde imza ile mühürünü taşıyan bir vesikadır. 

                                                           
5 İsa Bey Vakfiyesi, Topkapı Sarayı Arşivi, D. 7087. 
6 Kanunî Sultan Süleyman'ın Süleymâniye Vakfiyesi, (Hazırlayan: Eşref Edip 

Kürkçü), Ankara 1962. 
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Da‘vâcının da‘vâsını, dayandığı delilleri, da‘vâlının cevâbını 

ve eğer müdafa‘ada bulunmuşsa dayandığı delilleri ve sonuç bölü-

münde de gerekçeli olarak hâkimin hükmünü ihtiva eden belgelere 

i‘lâm denir.7  

İ‘lâmların en üst kısmında hâkimin kendi el yazısı ile ismi, ba-

basının ismi ve kısa bir du‘â cümleciği ile biten imza ve mühür yer 

alır.  

İ‘lâmlarda da‘vâcı ve da‘vâlının adı, da‘vâ konusu, da‘vâcının 

iddi‘aları, da‘vâlının ikrarı, iddi‘aları kabul veya reddi, gerektiğinde 

hâkimin da‘vâcıdan iddi‘ayı isbat edici delil getirmesini isteme, 

da‘vâyı isbat, şâtidlerin isimleri, cinsiyetleri, da‘vâlıyı tanıyıp tanı-

madıkları ve verdikleri ifâdeleri, da‘vâcının da‘vâsını isbat edeme-

mesi hâlinde yeminle ilgili ifâdeler ile hâkimin hükmü, i‘lamın yazıl-

dığı tarih ile muhakeme sırasında hazır bulunan kişilerin isimleri 

i‘lâmların unsurlarını teşkil eder. 

Bir vakfın, bilâhare özel mülke konu olmaması için ya vasiyet 

sûretiyle yapılmış olması veya mahkeme tarafından tescil edilmiş 

bulunması gerekir. Vakfı tescil için vâkıf malını vakfedip mütevelliye 

teslim eder. Sonra vakfından vaz geçip o malı önceki gibi kendi mül-

küne katmak için mütevelliden geri ister. Mütvelli ise vermek iste-

mez. Böylece aralarında niza çıkar. Anlaşmazlığın giderilmesi için 

hâkime müracaat edilir. Hâkim tarafları dinler. Vâkıfın vakıftan 

rücû‘unu kabul etmeyerek vakıf yapılması yönünde kararını verir ve 

vakfın bağlayıcı olduğu görüşünü ileri süren müctehidlerin re'yine 

uyarak vakfı tescil eder. 

Bir vakfın nasıl tescil edildiğine dâir vakıf i‘lamı misâli: 

"Mâ fihi min asli'l-vakfi ve'ş-şurûtü ‘ale'l-yemûtu'l-

meşrû‘ ve'n-neheci'l-mebsût cerâ küllühû lede'l-kâtibi'l-

mürsili'l-mâdûn litescîli hâze'l-emri'l-menhal felemmâ li 

sıhhati'l-vakfi ve lüzûmihi fi husûsihi ve ‘umûmihi hürri-

rahu'l-‘abdü'l-muhtâc ila eltâfi rabbihi'l-mecîd Süleyman 

Efendi zâde es-Seyyid Ahmed Reşid el-mevle'l-hılâfe bi 

mahkemeti Dâvûd Paşa bi dâri'l-hilâfeti'l-‘aliyye 

                                                           
7 Hoca Emin Efendizâde  Ali  Haydar, Dürerü'l-Hükkâm Şerh Mecelletü'l-

Ahkâm, c . IV, s. 868. 
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el-hamdülillahillezî ce‘ale's-sadadâti'l-câriyeti sebeben 

li'n-necâti mine'n-nâr ve's-salâtü ve's-selâmu ‘alâ Mu-

hammedin şefi‘i'l-müznibîn fi'l-yevmi'l-haşri ve'l-karâr 

ve ‘alâ âlihi'l-ahyâr ve sahbihi'l-ebrâr  

Emmâ ba‘d işbu kitâb-ı sıhhat nisabın tahrir ve imlâsına 

bâ‘is ve bâdî oldur ki, Dâru'l-Hilâfeti'l-‘Aliyye Kostantı-

niyyeti'l-mahmiyye'de Nakkaş Paşa kurbünde Ördek Ka-

sab Mahallesi'nde umdetü'l-muhadderât sâhibü'l-hayrât 

ve'l-hasenât Eşmeci Mehmed Ağa zevcesi dimekle 

ma‘rûfe Zeyneb binti Mehmed nâm hâtûnun zikr-i âtî 

hususun istima‘ ve faslîçün kibel-i şer‘den me'zûnen bi'l-

hüküm irsal olunan Başkâtib el-Hâc Mustafa Efendi ma-

halle-i mezbûrede vâki‘ İmam Hüseyin Efendi İbn 

Halîl'in menziline varub zeyl-i vesikada muharrerü'l-ism 

Süleyman huzurlarında ‘akd-i meclis-i ma‘kûd-i 

mezkûrde zikr-i âtî vakfına li ecli't-tescil ve'l-itmâm em-

rü'l-vakf ve't-tekmil mütevelli nasb ve ta‘yin eylediği Ör-

dek Kasab Mahallesi İmamı Hüseyin Efendi İbn Halil 

mahdarında bi tav‘ihâ ikrâr-ı tâm ve takrir-i kelâm idûb 

ben atîb mâl ve enfüs menâlimden ifraz ve kemâl-i imti-

yaz eylediğim bin kuruş nukûdumu hasbeten lillâhi'l-

ahad ve taleben li merdâti rabbihi's-Samed vakf-ı sahîh-i 

şer‘î muhalled ve habs-i sarîh-i müebbed ile vakf ve habs 

idüb şöyle şart ve ta‘yin eyledim ki meblâğ-ı mezbûr bin 

kuruşu bâ yed-i mütevelli onu onbir kuruş hesabı üzere 

rehn-i kavî ve kefîl-i melî ile ‘alâ vechi'l-helâl istirbâh 

olunub hâsıl olan yüz elli kuruş ribh ve nemasından ma-

halle-i mezbûre câmi‘-i şerîfinde beher sene şehr-i 

Rebî‘u'l-evvelinin onikisine teşrifle cemi‘ ‘âlemi münev-

ver eden ol fahru'l-kâinât ‘aleyhi efdalu't-tahiyyât efen-

dimiz hazretlerinin menkıbe-i velâdet seyyid-i kâinatını, 

bir ‘âlim ve fâzıl kimesneye kırâet itdürüb sevabını, be-

nim hayatta oldukça dâreynde selâmetim içün ve ba‘de'l-

vefât benim ve âbâ ü ecdadımın ve sâir mü'minin ve 

mü'minât ervahlarına ba‘de'l-ihdâ kãriîne ‘alâ vechi's-

sılâi yirmi kuruş virile ve şerbet içün seksen kuruşluk şe-

ker iştira olunub hâzır olan cema‘at-i müslimîne şürb it-
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dirile ve on kuruş harc ve sarfla gül-i âb ve ‘ûd ve buhur 

iştira oluna ve ‘aşr kirâet iden hafızlara onbeş kuruş viri-

le ve şerbet ve sâir hizmet iden kayyim ve müezzin efen-

dilere hizmetleri mukãbelesinde onbeş kuruş virile ve 

ben lâbis-i hayât oldukça vakf-ı mezkûruma mütevelli 

olam ve irtihâl-i dâr-i bekã eylediğimde mahalle-i 

mezbûre imamı bulunan kimesne mütevelli olub nemâ-yı 

mezkûrden mütevelli olan kimesne vazîfe-i tevliyet on 

kuruş ahz ve kabz idüb şurût-ı mezkûreme ri'âyet eyle-

yüb kusur etmeye ve vakf-ı mezkûrüme ahâlî-yi mahalle 

hasbî nâzır olalar ve vakf-ı mezkûrumun tebdîl ve tağyîri 

ve taklîl ve teksiri merreten ba‘de uhrâ yedimde ola ve 

eğer şurût-ı mezkûreye riayet müte‘azzire olur ise vakf-ı 

mezkûr mutlakan fukarâ-i müslimîne meşrûta ola deyû 

ta‘yîn-i şurût ve tebyîn-i kuyûd birle meblâğ-ı mezbûru 

mütevellî-yi mezbûra def ve teslim, ol dahî ahz ve kabz 

ve emsali mütevelliler gibi tasarruf eyledi didikde gıb-

be't-tasdîki'ş-şer‘î vâkıf-ı mezbûre Zeyneb Hâtûn vakf-ı 

mezbûrden rücû‘la mevkûfu mülküne istirdâd ve müte-

vellî-yi mezbûr dahî teslimden imtina‘ ile mevlânâ-yı 

mezbûr huzurunda kemâ hüve'l-mestûr fî kütübi'l-

fıkhiyye müterâfi‘an ve her biri fasl ve hasme tâlibân ol-

duklarında mevlânâ-yı mezbûr dahî ‘âlimen bi'l-hılâf ‘alâ 

kavli men cevvezehû mine'l-eimmeti'l-müctehidîn vakf-ı 

mezkûrun evvelen sıhhatine ve saniyen lüzûmuna hükm 

ve kaza idüb ol vechile vakf-ı mezbûr sahih ve lâzım olub 

min ba‘d nakz ve nakîzına mecal muhal olduğunu 

mevlânâ-yı mezbûr mahallinde ketb ve tahrîr ve me‘an 

meb‘ûs ümenâ-i şer‘le meclis-i şer‘e gelüb ‘alâ vukû‘ihî 

inha ve takriri tenfiz olunmağın mâ hüve'l-vâki‘ sebt ve 

imlâ olundu fi selh M. sene 1265. 

Şuhûdü'l-hâl: Muhtâr-ı evvel Reşîd Mehmed Kerâmed-

din Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Muhyiddin Efendi, 

muhtâr-ı sânî Süleyman Efendi ibn Ahmed, Eşrâf-ı 

kuzâtdan Hüseyin Efendi ibn Mehmed Efendi, es-Seyyid 

Mehmed Beğ ibn Reşîd Mustafa Beğ, Evkãf ketebesinden 

Hüseyin Tahsin Efendi b. Mehmed Necim Sa‘dî, Muhtâr-
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ı ûlâ es-Seyyid Ali Ağa, Hatîb-i mahalle Reşîd Hafız Ali 

Efendi b. Mehmed, Berber Ali Ağa b. Mehmed Emin, 

Bekçi Ömer b. Hasan, Tahtacı Reşîd Mehmed Ağa b. 

Mehmed.8 

 

b) Vakıf Hüccetleri:  

Hâkimin hükmünü ihtiva etmeyen, taraflardan birinin ikrarıy-

la ve diğerinin tasdikini havi bulunan ve üzerinde hücceti tanzim 

eden hâkimin mühür ve imzasını taşıyan senetlere hüccet denir.9 

Taraflara verilen ve bir sûreti Şer‘iyye Sicilleri'ne kaydedilen 

hüccetler, gerektiğinde bir vesika olmak üzere tanzim edilmişlerdir. 

Şer‘iyye Sicilleri arasında çok çeşitli hüccet nevileri vardır:  

Vakıf hüccetleri, vasiyet, vekâlet, ikrar, istidâne, icâre, kefalet, 

deyn, hibe, akd-i muzâra‘a, akd-i müsâkât, mudârabe... gibi. Bunlar-

dan idâne (borç verme) ile ilgili bir hücceti misâl olarak ele aldığı-

mızda, bu gibi hüccetlerde borçlunun adı, adresi, alacaklının adı ve 

adresi ile borç miktarı ve ödeme zamânını ihtiva eden bilgilerin bu-

lunduğunu görürüz.  

İdâne hüccetlerine nümûne vesika şöyledir: 

İdâne Hücceti (Vahîd Efendi Vakf-ı Nukûdu'ndan alınan borç-

la ilgili): 

"Beyoğlu mutasarrıflığı dâhilinde, Kasım Paşa civarın-

da, Yeldeğirmeni Mahallesi'nde, Akbaba Yokuşu'nda 

vâki‘ bir numrolu hanede sâkin Bahriyye Kurvet kâtib-

lerinden Mustafa Nail Efendi ibn İsmail Beğ, zât-ı zeyl-i 

vesikada muharrerü'l-esâmî-yi müslimîn ta‘rifleriyle 

mu‘arrefe Valide Fatma Dilber Hanım ibneti Abdullah, 

Meclis-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de, ashâb-ı hayratdan Vahîd 

Efendi Vakf-ı Nukûdu'ndan bi'l-meşrûta mütevellî 

hâlen Emînü'l-Fetvâ semahatlû Ali Rızâ Efendi hazret-

                                                           
8 Benzerleri için İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davut Paşa Mahke-

mesi, 95, 129 ve 145 numaralı siciller ile diğer sicillere bakılabilir. 
9 Hoca Emin Efendi-zâde Ali Haydar, Düreru'l-Hükkâm Şerh Mecelletü'l-

Ahkâm, c. IV. s. 718. 
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leri tarafından vekîl-i müseccel-i şer‘î câbî-yi vakf 

A‘zam Efendi ibn Hasan mahdarında ikrâr-ı tam idüb 

vekîl-i mûmâ ileyh A‘zam Efendi müvekkili mütevellî 

müşârun ileyh efendi hazretlerinin mütevelli olduğu 

vakf-ı mezkûrun nukûdundan yedibin kuruş bi'l-vekâle 

bana idâne ve teslim eylediğinde ben dahî yedinden is-

tidâne ve kabz ve umûruma sarfla istihlâk itmemle 

meblâğ-ı merkûm ile semeni işbu târîh-i vesikadan iti-

baren üç sene tamâmına değin müeccel mev‘ûdîne 

vakf-ı mezkûrun mevhûb malından vekîl-i mûmâ ileh 

A‘zam Efendi yedinden iştira ve kabz eylediğim bir cild 

Ali Efendi Fetvâsı semeninden dahî ikibinbeşyüzyirmi 

kuruş ki ciheteyn-i mezkûreteyne cem‘an dokuzbinbeş-

yüzyirmi kuruş zimmetimde vakf-ı mezkûr içün müte-

vellî müvekkil müşârun ileyh efendi hazretlerine 

sahîhan deynim olub mukãbilinde oniki hisse i‘tibariyle 

bâ sened-i hakanî mutasarrıf olduğumuz bir bâb va-

kıfhânenin onbir hisse-i şâyi‘amızı vakf-ı mezkûr içün 

mütevelli müvekkil müşârun ileyh efendi hazretlerine 

vefaen fera‘ ve tefviz eylediğimde vekîl-i mûmâ ileh 

A‘zam Efendi dahî vech-i muharrer bi'l-vekâle teferru‘ 

ve tefevvüz ve kabul itmekle eğerçi deynimiz olan meb-

lâğ-ı mecmu‘-ı mezkûru ecel-i mezkûr hitâmında edâ 

idemediğimiz müddetde hâne-i mezkûrde olan hisse-i 

mutlaka-i ma‘lûme-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 devr nemayı ve icraya ait rüsûmu tahsile ve 

sâireyi edaya ve fazla kalûr ise bize def‘ ve teslîme, kül-

lemâ ‘azzelteke ente vekilî mefhûmu üzere ‘azil ve 

in‘izâlden masûne ve hîn-i akd-i ferağ bi'l-vefâda meş-

rûta vekâlet-i devriyye-i sahîha-i şer‘iyye ile tarafımız-

dan vekîl-i mûmâ ileyh A‘zam Efendi'yi vicahen ve 

gâib ‘ani'l-meclis diğer câbî Râşid Efendi ibn Yusuf'dan 

kabulüne mevkûfen her birini münferiden ve mücte-

mi‘an icraya vekâlet itmek üzere vekil nasb ve ta‘yin 

eylediğimizde ol dahî ber vech-i muharrer vekâlet-i 

mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzimesini edaya ta‘ahhüd 
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ve iltizâm eyledi, didikde gıbbe't-tasdîk emriyle Kasım 

Paşa'da Uzun Yol'da Hacı Şa‘bân Mahallesi'nde, Abacı 

Efendi Sokağı'nda, sekiz numrolu hanede sâkin, Bah-

riyye Kolâzâlığı'ndan mütekâ‘id İsmail Hakkı Efendi 

ibn Ali ve civâr-ı mezkûrde Yeldeğirmeni Mahalle-

si'nde, Yenicesine Sokak‘ta, yirmidört numrolu hanede 

sâkin Bahriyye Nezâreti Mu‘âmelât-ı Zâtiye'de Şu‘be 

Hulefâsı'ndan Mehmed Celâleddin Efendi ibn 

Nazîfe'den her biri Meclis-i Şer‘-i Şerîf-i Enver'de vekîl-i 

mûmâ ileyh A‘zam Efendi mahdarında mukirrân-ı 

medyûnân mûmâ ileyhâ hâzirân oldukları halde ikrâr-ı 

tâm ve takrîr-i kelâm idüb mukirrân-ı medyûnân-ı 

hâzirân mûmâ ileyhâ Mustafa Nâil Efendi, Fâtıma ve 

Dilber Hanım zimmetlerinde vakf-ı mezkûr içün müte-

vellî-yi müvekkil-i mûşârun ileh efendi hazretleri deyn-

leri olan meblâğ-ı mecmu‘-ı mezkûr dokuzbin beşyüz 

yirmi kuruşun edasına tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl 

kefâlet-i mutlaka-i sahîha-i şer‘iyye ile her birimiz me-

te‘âkiben kefîl ve dâmin olduğumuzdan ma‘adâ min 

ciheti'l-kefâleti'l-mezkûre deyn-i meblâğ-ı mecmu‘-ı 

mezkûrden her birimiz âharın zimmetinde lâzım gelen 

meblâğa dahî kezâlik tarafeynden bi'l-emr ve'l-kabûl 

başka başka kefîl ve dâminiz didiklerinde gıbbe't-

tasdîki'ş-şer‘î mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fi'l-

yevmi's-sâlis min şehr Zi'l-ka‘detü'ş-şerîfe sene hams ve 

selâsîn ve selâsemi'e ve elf."10 

Vasiyet hüccetinde ise, vasiyet edenin adı ve adresi, vasiyeti 

yerine getirecek kişinin adı, vasînin ne yolda hareket edeceği, nerele-

re ve nasıl vasiyette bulunduğu, mirasçılarının kimlerden ibaret ol-

duğu, terikesinin nasıl taksim edileceği, kimlere ne miktar verilmesi 

gerektiği, ölmeden önce vasiyetinde değişiklik yapıp yapamayacağı, 

ölümünden sonra değişikliğin yapılamayacağı, vasinin kendisinin bu 

görevi kabul ettiği, vasiyetin yapıldığı günün tarihi ile vasiyete şahit 

olanların isimleri bulunmaktadır. 

 

                                                           
10 İsstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi, 

2088. sicil, varak, 9 b. 
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Vasiyet Hüccetine Misâl: 

Mahmiyye-i İstanbul'da Aksaray kurbünde Kazgânî 

Sa‘dî Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem irtihâl-i 

dâr-i bekã iden sâhibetü'l-hayrât Hadîce Hanım İbneti 

Abdullah b. Abdurrahman ber vech-i âtî vesâye-yi 

mu‘ayyene-i ma‘lûmesini tenfize bâ hüccet-i şer‘iyye 

mûsî leh( ) ve ‘ale's-sülüs tarikiyle vasî muhtarı olduğu 

ber nehec-i şer‘î sabit ve mütehakkik olan Abdülkãdir 

Beğ İbn Ebî Bekr, Meclis-i şer‘-i şerîf-i Ahmedî ve Mahfel-

i Dîn-i Münîf-i Muhammedî'de, vakf-ı câ'iyü'z-zikre li ec-

li't-tescil ve'l-itmâm ve't-tekmîl mütevelli nasb ve ta‘yin 

olunan mahalle-i mezbure İmamı el-Hâc Hüseyin Efendi 

İbn Ömer mahdarında bi'l-vesâye sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı 

sarîh-i mer‘î idüb vasî-yi muhtarı olduğu mûmâ ileyhâ 

Hadîce Hanım, hâl-i hayat ve kemâl-i ‘akl-i sihhatde, ve-

fatından bir ay mukaddem mâ ba‘d mısra ‘anhu(?) izafet-

le ben bi emrillâhi Te‘âlâ vefat eylediğimde cemi‘ teri-

kem, marifet-i şer‘-i şerîfle tahrîr ve zimem-i nâsda olan 

hukukum ahz ve kabz olunub düyûn-ı tesbitem zuhur 

iderse ba‘de'l-edâ ve bãkî kalan terikemin sülüsü ifraz ve 

sülüs-i mezkûrdan ikibin kuruşu hasbeten lillahi'l-Ahad 

ve taleben li merdâti Rabbi's-Samed vakf-ı sahîh-i müeb-

bed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idüb şöyle 

şart ve ta‘yin eyledim ki, meblâğ-ı merkûm rehn-i kavî ve 

kefîl-i melî, yâhud ikisinden biri ile bâ yed-i mütevelli 

‘alâ vechi'l-helâl istiğlâl olunub galle ve nemasından ma-

halle-i mezbûre câmi‘-i şerîfinde her sâl ferhunde-i kãlde 

nâsde duhûl iden şehr-i Rebî‘u'l-evvel'de bir mevlûd-i 

şerîf hazret-i redîf tilâvet itdirilüb hâsıl olan ecr ü 

mesûbâtı evvelen bi'z-zât sultânü'l-enbiyâ burhânü'l-

asfiyâ, habîb-i Hüda, şefi‘-i rûz-i ceza, ağnî bihî Ebe'l-

Kâsım Muhammedeni'l-Mustafa sallallahu aleyhi ve se-

lem efendimiz hazretlerinin mübarek ve mu‘alla ve mu-

kaddes rûh-i pür fütuhlarına ve saniyen cemî‘ sahâbe-i 

güzîn rıdvânullahi Te‘âlâ ‘aleyhim ecma‘în hazretlerinin 

ervâh-ı mutahharalarına ve saniyen benim ve ebeveynim 
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ve sâir cemî‘ mü'minin ve mü'minâtın ervahlarına 

ba‘de'l-ihdâ, mukãbelelerinde mevlidhân efendiye galle-i 

mezbûreden otuz kuruş ve ‘aşırhân efendilere yirmi ku-

ruş i‘tâ oluna ve galle-i mezbûreden yüz kuruş ile şeker 

ve buhur ve âb-ı gül iştira oluna ve hizâr-ı meclis-i şerîf 

tebhîr oluna ve galle-i mezkûreden yirmi kuruş câmi‘-i 

şerîf-i mezkûre hademe-i mevcûdesine ‘alâ tarîki's-sıla 

tevzî‘ ve taksim ve i‘tâ oluna ve yevm-i mezkûrde galle-i 

mezkûreden yirmi kuruş fukarâ-yı müslimîne ‘ala 

tarîki's-sıla tasadduk oluna ve galle-i mezkûreden elli ku-

ruş vazîfe-i tevliyet olarak mütevelli bulunan kimesneye 

virile ve galle-i mezkûreden her ne fazla kalur ise fazla-i 

merkûme asl-ı mâl-ı vakfıma zam ve ilhak oluna ve 

câmi‘-i mezkûrde her kim İmam bulunur ise vakf-ı 

mezkûrume mütevelli ve vazîfe-i mezkûreye mutasarrıf 

ola ve mahalle-i mezkûre ahâlîsi dahî ber vech-i hasbî 

nâzır olalar ve şurût-ı vakfı mezkûrume ba‘de damân 

müte‘azzire olur ise galle-i mezkûre mutlakan fukarâ-yı 

müslimîne tasadduk oluna deyû vasiyyet ve tenfizi yine 

yedimde olub işbu târîh-i vesikasından Muharremü'l-

haramının yirmi yedinci günü tarihiyle müverraha 

mahmiyye-i mezbûrede Davud Paşa Mahkemesi'nden 

i‘tâ olunan işbu bir kıt‘a vasiyet hücceti nâtık olduğu 

üzere mahdar-ı şuhûdeyni vasî ta‘yîn eylediğinde ben 

dahî vesâyet-i merkûmeyi ba‘de'l-kabûl vâkıf-ı mûmâ 

ileyhâ Hadîce Hanım mahdarında ‘alâ îfâihâ fevt olduk-

da meblağ-ı mûsî lehû merkûm ikibin kuruş sülüs-i tere-

ke vâkıfe-i mûmâ ileyhâya müsâ‘ade olmağın binâen 

aleyh ben meblâğ-ı mevkûf-ı merkûmi bi'l-vesâye ahz ve 

kabz, ol dahî yedimden ber vech-i vakfiyyet ahz ve kabz 

ve evkâf-ı sâire tevliyetleri gibi tasarruf itmekle itmâm-ı 

tenfîze vasiyyet eyledim didikde gıbbe't-tasdîku'ş-şer‘î, bi 

tarîki'l-vasiyye muğlak bi'l-mevt olan vâkıfenin ba‘de'l-

vefât terikesinin sülüsü vakfa müsâid olduğu sûretde 

bi'l-ittifak-i hüccet ve lüzûmu ketb ve mu‘teberât-ı fık-

hiyyede sahîh ta‘bîr ve îfâ-yı harc mine's-sülüs kavliyle 

mansûs ve musarrah olmağın binâen ‘alâ zâlik vakf-ı 

merkûm lede'ş-şer‘u'l-enver bi'l-mehâkime sahîh ve 
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lâzım ve mütehattim olub nakz ve nakîzına mecal muhal, 

tebdîl ve tağyîri ‘adîmü'l-ihtimâl oldu. Femen beddelehû 

ba‘de mâ semi‘ahû fe innemâ ismuhû ‘ale'l-lezîne yü-

beddilûnehû; İnne'l-lâhe Semî‘un ‘Alîm. Zâlike'l-yevm fi 

24 R (Rebî‘u'l-âhir 1283/1866.11 

Bir kimse "Şu malım, vefatımdan sonra filân cihete vakfolsun." 

dese, bu bir vasiyet olmuş olur. Vasiyet edenin vefatından sonra bu 

vasiyet üzerine terikesi üçe bölünür ve üçte biri vakfa ayrılır. Aşağı-

daki vakfiyede ikibin kuruşun terikeden ifraz edildiği, mütevelli 

eliyle bu meblâğın istirbah ve istiğlâl olunmasının şart koşulduğu, 

nemasının ise nerelere sarf edilmesi gerektiği, "şurût-ı vakf-ı 

mezkûre ba‘de damân müte‘azzire olur ise galle-i mezkûre mutlakan 

fukarâ-yı müslimîne tasadduk oluna deyû vasiyyet" edildiği görül-

mektedir. Daha önce vakfedilen meblâğa zam ile ilgili olduğu kadar 

vasiyetle de ‘alâkası bulunan bir vakfiye metni ise şöyledir:  

"...üçbin kuruşu vakf-ı müebbed ve habs-i muhalled ile 

vakf ve habs idüb meblâğ-ı merkûm rehn-i kavî ve kefîl-i 

melî, yâhud ikisinden biri ile ber vechi'l-helâl istirbâh 

olunub hâsıl olan galle ve nemasından Saraçhane 

derûnunda kâin câmi‘-i şerîfde beher sene mevlûdü'n-

nebî kırâ'et ve sevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sel-

lem efendimiz hazretlerinin mübarek râh-i pür fütuhları-

na ba‘de'l-ihdâ kãri'îne ve esnasında ‘aşr-ı şerîf tilâvet 

idenlere yüz kuruş ve şeker ve od ve âb-ı gül iştira ve 

hızâr-ı meclise tevzi‘ ve taksim olunmak için ikiyüz ku-

ruş, senevî yüz kuruş vazîfe-i tevliyet ki cem‘an dörtyüz 

kuruş virile ve galleden fazla kalan elli kuruş asl-ı ınâl-i 

mezkûre zam oluna ve vasî-yi mezbûr hayatda oldukça 

vakf-ı mezkûre ve vazîfe-i mu‘ayyenesiyle mütevelli ola, 

ol dahî ba‘de'l-vefat evlâd-ı evlâd-ı evlâd-ı zukûrunun 

ekber ve erşedi mütevelli ola ve ba‘de'l-inkırâzi'l-küll 

sarrâc esnafından bir mu‘teber ve mütedeyyin kimesne, 

esnaf re'yi ve ittifâkıyle vakfı mezkûre ve vazîfe-i 

mersûmesiyle mütevelli ola ve şurût-ı mezkûre riayet 

                                                           
11 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 129. sicil, 

s. 70. 
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müte‘azzire olur ise mutlakan fukarâ-yı müslimîne ta-

sadduk oluna deyû vasiyyet"12 

D- Para Vakfı Kaydı Bulunan Mahkeme Sicilleri 

Çalışma esnasında İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi'nde 

mevcut 27 mahkeme kayıtları incelenmiş, para vakfı kaydı bulunma-

yan Bâb Mahkemesi, Beykoz Mahkemesi, Kasım Paşa Mahkemesi, 

Maliye Beytü'1-Mâl Kassamlığı kayıtları haricindeki mahkeme sicil-

leri arasında para vakfı ile ilgili mevcut vesikalar mahkeme adı, sici-

lin numarası, sayfa ve varak numarası, vâkıfı, mevkûfun cinsi ve 

yeri, vakfolunduğu yer (ciheti) ve tarihi tesbit edilmiş ve "İstanbul 

Para Vakıfları"13 adlı makalede ayrıca değerlendirilmiş ve bir mah-

kemede kaç adet para vakfı kaydı bulunduğu, hangi cins paralardan 

ne miktar vakfedildiği, vakfedilen paraların vâkıf şartlarına göre 

hangi cihetlere sarfedilmesi gerektiği, tarih itibariyle her mahkemede 

para vakfı kaydının ne zaman başlayıp hangi tarihte sona erdiği be-

lirtilmiştir. 

 

PARA VAKIFNÂMELERİNİN  

MUHTEVA YÖNÜNDEN TEDKİKİ  

Para Vakıflarında Nukûdun Tahsis Edildiği Cihetler (Vakfe-

dilen Paraların Vakfolunduğu Yerler): 

Bütün mahkeme kayıtlarının tedkikinden, vakıf ciheti itibarı 

ile çok farklı yerler ve muhtelif cihetler için vakıflar yapıldığını anlı-

yoruz. Esasen bu cihetlerin her birinin ayrı ayrı ele alınarak incelen-

mesi bizi vakıf yapılan dönemlere götürecek ve o devirlerde yaşayan 

insanların hayat tarzını tanımamıza imkân verecektir. İnsanların 

kazandıkları paraları ne maksatla harcadıkları ve hangi hususlara 

daha çok önem verdikleri ortaya çıkacaktadır. Diğer bir ifâde ile in-

sanların temayüllerinin ölçülerini bu yolla tesbit mümkün olacaktır.  

                                                           
12 İstanbul Müftülüğü Şer’î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 129. sicil, 

s. 38. 
13 İ. Kurt, "İstanbul Para Yakıfları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sy. 101, 

Nisan-1996, s. 65-96. 
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Vakfiyelerde belirtilen mevkûfât cihetlerini, yani paraların 

hangi cihetler için vakfolunduğunu tesbit mümkündür. Vakfiyeler-

deki ifâde ve ibâreler ışığında bunları şöyle sınıflandırmak müm-

kündür: 

Fukara İçin Vakfedilen Paralar:  

Cemiyet hâlinde yaşayan insanların her birinin maddî 

imkânlar bakımından eşit bulunması mümkün değildir. Aynı şartlar 

altında doğup büyüyen, yaşayan insanlar arasında dahî bu bakım-

dan bir eşitlik söz konusu olmamaktadır. Bunun elbette şahsın ken-

disinden kaynaklanan sebepleri olduğu gibi, farklı yetişme tarzı, 

kãbiliyet ve düşünce farklılıklarından ileri geldiği düşünülebilir.  

Esasen, yeryüzünde gelip geçenler arasında tıpa tıp bir benzer-

lik ve eşitlik mevzubahis değildir. Bunun ilmî izahları olabilir. Fakat 

bu farklı imkânlar ferdler arasında farklı tezâhürleri, farklı sonuçları 

doğurmaktadır. İşte insanlar arasındaki bu farklı özelliklerden biri de 

zenginlik-fakirliktir.  

Özellikle günümüz toplumlarının bir kısmı alabildiğine servet-

lere sahipken, bir diğer kesim de fakr u zaruret içindedir. Bu durum 

bütün toplumlar için geçerli olmakla birlikte bütün cemiyetlerde 

fakirlik, zenginlik ölçüleri farklıdır. Fakirlerin bulunmadığı ülke yok 

gibidir. Her toplumda fukarânın mevcut olması bu mes'elenin çözü-

münü gündeme getirmektedir. Bu hususta günümüz şartlarına göre 

sosyal güvenlik müesseseleri kurularak fakirlik probleminin halli için 

çalışmalar yapılmakta, kısmî de olsa uygulamalar neticelerini ver-

mektedir. 

Osmanlı dönemine ait dört asırlık belgelere bakıldığında, fa-

kirlikle mücâdele edildiği, çare ve çözümler üretildiğini görmekteyiz:  

Mahalle fukarâsına, fukarâya, tekke fukarâsına, dervişân fu-

karâsına, helvacılar fukarâsına, saraçhane fukarâsına, Medine fu-

karâsına, Haremeyn fukarâsına, eytam fukarâsına, dedeler fukarâsı-

na, fukarâ-yı müslimîne, fukarâya ta‘am, fukarâya aşûre... olmak 

üzere fakir, muhtaç, aç ve susuz insanların ihtiyaçlarının giderilmesi 

için yalnız İstanbul ve civarında sekizyüzden fazla vakıf kurulmuş 

ve bu gibi vakfiyelerin ekseriyeti Türkçe olarak tutulmuş olup, Arap-

ça olarak kaydedilen ise nâdirdir.  
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Konu ile ilgili birkaç vakfiye kaydı şöyledir:  

"... fukarâ ve dervîşânın ta‘âmiyyelerine senevî altıyüz 

kuruş harc ve sarf oluna ve bãki kalan senevî yüzelli ku-

ruş dahî mescid-i mezkûrun cüz'î muhtac-ı ta‘mir olan 

mahallerinin ta‘mîr ve termîmine harc ve sarf oluna, gal-

le-i mezkûreden her ne fazla kalur ise kezâlik fukarâ-yı 

dervîşân ve sâirenin ta‘âmiyyelerine harc ve sarf olu-

na...";  

"...galle-i mezkûreden fukarâ-yı dervîşânın 

ta‘âmiyyelerine senevî dörtyüz elli kuruş harc ve sarf 

oluna ve bãki kalan senevî yüz elli kuruş dahî câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr ile derûnunda bulunan odaların cüz'î 

muhtâc-ı ta‘mîr olunan mahallerinin ta‘mîr ve termîmine 

harc ve sarf oluna ve galle-i mezkûreden her ne fazla ka-

lur ise fazla-i mezkûre asl-ı mâl-ı vakfıma zam oluna 

...".14 

 

Tevliyet İçin Vakfedilen Paralar:  

Vakıfların yönetimi için mütevelliler tayin edildiği vakfiyeler-

de görülmektedir. Vâkıf sağlığında ya kendisi veya vekili tarafından, 

parayı vakfederken, tescil sırasında, vakfettiği paranın nemâlandırı-

lacağı, nasıl işletileceği, kimler marifetiyle yönetileceği, mütevellile-

rin isimleri, bunların vefatları hâlinde yerine kimlerin geçeceği, ma-

halle halkına ve vakıfları yöneten müesseseye ne gibi görevler düş-

tüğü, bu yolda nelerin, nasıl yapılması gerektiği vâkıfça, vakfiyesin-

de açık bir şekilde belirtilmiştir.  

Vakfı idare eden mütevellinin bazı vakfiyelerde vâkıfın bizzat 

kendisinin olduğu, vefatından sonra evlad ve akrabaların tevliyete 

şart koşulduğu yahut mahkeme veya mahallenin ileri gelenlerinin 

ittifakiyle seçilecek müstekim ve mütedeyyin bir kimesne tarafından 

idare edilmesinin istendiği, mahalle halkının ise "hasbî nâzır" göste-

rildiği, muhasebesinin görülmesi için tevcihlerde bulunulduğu vak-

fiye kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

                                                           
14 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 35. 
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Vâkıf bu görev verdiği, mütevelli tayin ettiği kişiler için vakfi-

yesinde tevliyet ücreti olarak bir miktar belirlediği ve bu meblâğın 

vazife mukãbili verilmesini zikrettiği vakfiyelerde kayıtlıdır. Bu ise 

bir nev‘i hem iş, çalışma alanı, hem de maddî destek sağlama ve aynı 

zamanda cemiyet mes'eleleri ile ilgilenmedir. Yani hem istihdam, 

meşguliyet alanı bulma, hem de toplumun refahı için çalışma yapıl-

dığını göstermektedir.  

Vakfiyeler arasında bine yakın yerde "tevliyet" için para vak-

fedildiği vakfiyelerin tedkikinden anlaşılmaktadır. Şer‘î Siciller Arşi-

vi'nde tevliyet için vakfedilen paralara ait 912 sicil kaydı tesbit edil-

miştir:  

"...tevliyet ve tevliyete meşrûta olmak üzere şehriye beşer 

kuruş vazife ile meşihat ve beşer kuruş vazife ile yine 

tevliyet ve meşîhat-i mezkûre mülhak olmak üzere do-

lab-ı mezkûre vaz‘ eylediğim kütüblerin Hâfız-ı Kütüb-

lük cihetleri ben hayatta oldukça kendim bi't-tasarruf eda 

idüb vazîfe-i mezkûrelere mutasarrıf olam ve ba‘dehû 

‘âzim-i dâr-ı bekã eylediğimde evlâd-ı evlâd-ı evlâd, 

zükûrumun içlerinden ehil ve erbâb bulunanların batnen 

ba‘de batnin, neslen ba‘de neslin, ekber ve erşed ve aslahı 

vakf-ı mezkûrume mütevelli ve şeyh ve Hâfız-ı Kütüb 

olub vazîfe-i mezkûrelere mutasarrıf olalar ve ba‘de inkı-

razı'l-küll, hulefâmın ekber ve erşed ve aslahı batnen 

ba‘de batnin, neslen ba‘de neslin vakf-ı mezkûrume mü-

tevelli ve şeyh ve Hâfız-ı Kütüb olub vazîfe-i mezkûrele-

re mutasarrıf olalar ve ba‘de'l-inkırâzı'l-küll zikrolunan 

Rufa‘iye ve Halvetiye işleri cemî‘-i tarîkân-ı mezkûrun 

hulefâlarından bir müstehık kimesne vakf-ı mezkûrume 

mütevelli ve şeyh ve Hâfız-ı Kütüb olub vazîfe-i 

mezkûrelere mutasarrıf olalar..."; 

"...vakf-ı mezkûrume mezbûr es-Seyyid el-Hâc Ali Râşid 

Efendi hayatta oldukça mütevelli olub vazîfe-i mezkûre-

ye mutasarrıf ola ve ba‘de'l-vetât câmi‘-i şerîf-i mezkûrde 
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her kim imam bulunur ise vakf-ı mezkûrume dahî müte-

velli olub vazîfe-i mezkûreye mutasarrıf ola... "15 

Kendi İçin Vakfedilen Paralar  

Vakıf kayıtları arasında bulunan ve vakıf şartları arasında yer 

alan hususlardan bir diğeri de vâkıfların kendilerinin sağlıklarında 

tasarruf etmeleri için vakfettikleri paralardır. Bu gibi paralar vâkıfın 

ölümünden sonra, yine vakfiyesinde şart koşulan cihetlere sarf edil-

mek üzere belirtilmiştir. Şer‘î Siciller Arşivi'ndeki vakfiyeler arasında 

"kendi" için vakfedilen paralara ait 488 sicil kaydı tesbit edilmiştir. 

Ruhuna Kur'ân İçin Vakfedilen Paralar  

Vâkıflar, vakıf şartlarını belirtirken mevkûfâtın nerelere, ne 

miktar harc ve sarf edileceğini zikretmişlerdir. Bunlar arasında, 

Kur'ân okunmak, Kur'ân öğretilmek, ilim öğretmek için de bir hayli 

paralar vakfedilmişlir.  

Vâkıflardan bir kısmı sağlığında selâmeti, irtihâl-i dâr-i bekã 

eylediğinde ruhu için Kur'ân okunmak üzere paralar vakfetmiştir. 

Şer‘î Siciller Arşivi'ndeki sicil kayıtları arasında bu amaçla sekizyüz-

den fazla vakfiyeye tesadüf edilmiştir.  

"Kur'ân, ruhuna Kur'ân" okunması için vakfedilen paralara ait 

sicil kayıtlarından bazıları Arapça olup çoğunluğu ise Türkçe'dir. Bu 

hususlara ışık tutan vakfiye nümûneleri şöyledir. 

"... bin kuruş nükûdumu hasbeten lillahi'l-Ahad ve tale-

ben li merdâti Rabbi's-Samed, vakf-ı sahîh-i muhalled ve 

habs-i sarîh-i müebbed ile vakf ve habs idüb şöyle şart ve 

ta‘yin eyledim ki meblâğ-ı mezkûru rehn-i kavî ve kefîl-i 

melî, yâhud ikisinden biri ile ‘alâ vechi'l-helâl istirbâh 

olunup hâsıl olan yüzelli kuruş ribih ve nemasından, be-

her sene şehr-i Rebî‘u'l-evvel'inde mahalle-i mezûre 

câmi‘-i şerîfinde bir mücevvid ve hüsn-i savtı olan ki-

mesne mevlûdü'n-nebî kırâ'et idüb hâsıl olan ecir ve se-

vabını evvelen menbağ-ı şefâ‘ât ve melce-i ( ) ümmet olan 

Hz. Rasûl-i Ekrem ve nebiy-yi muhterem sallallahu aley-

                                                           
15 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 31, 35, 54 ve 55. 
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hi ve sellem efendimiz hazretlerinin, zevce-i mutahhare-

lerine ve ezvâc-ı tâhirât ve âli ve ashâbı ve sâirü'l-eslâf 

enbiyâ-i kiram ve evliyâ-i ‘izam hazretlerinin ervâh-ı 

mukaddeselerine ve validemin ve âbâ ü ecdadımın ve 

kâffe-i ehl-i imânın ervahına ihdâ ve selâmet-i dâreynim 

için nâm-ı âcizânem yâd oluna ve ba‘de'l-irtihâl benim 

dahi ruhuma ihdâ oluna ve mevlûdü'n-nebî kırâ'et iden 

efendiye yirmi kuruş ve esnasında ‘aşr-ı Kur'ân-ı 

‘Azîmü'ş-şân tilâvet iden efendilere on kuruş ve müezzin 

ve kayyım efendilere on beş kuruş tevzi‘ ve taksim oluna 

ve beş kuruşluk gül-i âb ve buhur iştira oluna ve hatim 

iden İmam-ı Sâni mûmâ ileyhe otuz kuruş zikr-i murûr 

iden câmi‘-i şerîfde her kim İmam-ı evvel bulunur ise va-

zife-i tevliyet on kuruş ki, cem‘an seksenbeş kuruş ( ) be-

her sene beş kuruş fazla kalur ise fazla-i mezkûre asl-ı 

mâle zam ve ilhak oluna ve vakf-ı mezkûrumu ben lâbis-i 

libâs-i hayât oldukça kendim mütevelli olam ve ben bi 

emr-i Hakk dâr-ı bekãya irtihal eylediğimde zikr-i murûr 

iden cami‘-i şerîfde her kim imam-ı evvel bulunur ise 

mütevelli-yi vazife-i mezkûreye müstehık ola câmi‘-i 

mezkûrde her kim imam-ı sâni bulunur ise vakf-ı 

mezkûrüme hasbî nâzır ola ve vakf-ı mezkûrumun tebdîl 

ve tağyîri, taklîl ve teksiri merreten ba‘de uhrâ yed-i me-

şiyyetimde ola ve eğer şurût-ı rnezkûreye riayet mü-

te‘azzire olur ise vakf-ı rnezkûr mutlakan fukarâ-yı müs-

limîne meşrût ola ...'.16 

"... ikibin kuruşu bâ yed-i mütevelli beher sene onu on-

birbuçuk kuruş hesabı üzere rehn-i kavî ve kefîl-i melî 

veyahud ikisinden biri ile ‘alâ vechi'l-helâl istirbah ve is-

tiğlâl olunub hâsıl olan galle ve nemasından Sancakdar 

Hayreddin Câmi‘-i Şerifi'nde beher sene Rebî‘u'l-evvel 

duhûl itdikçe bir mevlûd-i şerîf kırâ'et ve hâsıl olan seva-

bını kâffe-i mu'minin ve mu'minâtın ervahına ba‘de'l-

ihdâ mukãbelesinde mevlüdhân efendiye galle-i 

mezkûreden elli kuruş ve esnâ-yı mevlûd-i şerîfde ‘aşr-ı 

                                                           
16 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi,129. sicil, 

s. 35. 
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şerîf tilâvet iden efendilere otuz kuruş ve câmi‘-i şerîf-i 

mezkûrun hademelerine yirmi kuruş virile ve galle-i 

mezkûreden yüzyirmi kuruşluk şeker iştira olunub hizâr-

ı meclise tevzi‘ ve taksim oluna ve galle-i mezkûrun be-

her sene otuz kuruş tevliyet vazifesi virile ve galle-i 

mezkûreden her ne fazla kalur ise asl-ı mâl-ı vakfıma 

zam oluna... ".17 

Akar İştirası İçin Vakfedilen Paralar  

Vakfedilen paralar arasında "Akar iştirasına" mahsus olmak 

üzere paralar vakfedildiğini görüyoruz. Bu maksatla yapılan para 

vakıflarının vakfiyelerinden menkûlâttan olan paraların yanında ev, 

han, arsa gibi gayr-i menkûllerin de vakfedildiği anlaşılmaktadır. 

Akar iştirası için yapılan vakıf kayıtlarının mahkemelere göre 

dağılımı şöyledir:  

İstanbul Mahkemesi'nin 19 ve 33. sicilinde iki; Evkãf-ı 

Hümâyûn Mahkemesi'nin 321-504 sicilleri arasında otuzbir; Kısmet-i 

Askeriye Mahkemesi'nin 231 ve 1838. sicilinde üç; Üsküdar Mahke-

mesi'nin 260-684. sicilleri arasında yedi; Ahî Çelebi Mahkemesi'nin 

142-276. sicilleri arasında oniki; Davut Paşa Mahkemesi'nin 95 ve 129. 

sicillerinde beş; Galata Mahkemesi'nin 375-606. sicilleri arasında on; 

Havass-ı Refî‘a Mahkemesi'nin 162-426. sicilleri arasında altı adet 

olmak üzere toplam 76 adet vakıfta akar iştirası için vakfiye düzen-

lenmiştir. 

Davut Paşa Mahkemesi'nin 129. sicilinin 68. sahifesinde yer 

alan vakfiyeye göre "akar iştirası ve kilise fukarâsı" için 1.150 krş 

vakfedildiği anlaşılmaktadır ki bu durum müslim-gayr-i müslim her 

tabe‘adan insanların bu konuya ilgi gösterdiğini göstermektedir. 

Akar iştirası ile ilgili mahkeme kayıtlarından bazıları şöyledir: 

Mahkeme adı: Sicil:  Varak: Vâkıfı:   Mevkûfâtı:     Tarihi: 

İstanbul Mahk. 19 67 a AliAğab. Ivez  10.000 krş         L.1082 

Evkãf-ı Hümâyûn 213 66 b Mehmed Ağa  3.500 krş.         15 C. 1197 

Kısmet-i Askeriye 22 76 b Mehmed b. Must.  600 krş.        7 Z. 1116 

                                                           
17 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 3. 
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Üsküdar Mahk. 260 2a Salihabt. Ali  10.000 kış.       7 Z. 1081 

Ahi Çelebi Mahk. 142 129 a Ali Etendi  800 krş.        11 R.1148 

Davut Paşa Mahk. 95 lb es. el. Nazmi Ef.  100 krş.        06 Ca. ll93 

Galata Mahkemesi 22 8b Kurt Çelebi  200.000 akçe   er. R. 1007 

Havass-ı Refî‘a 162 18b Şeyh Hüseyin  200 krş.        12 Ra. ll75 

Mezkûr mahkemelerdeki 76 vakfiyeye göre akar iştirası için 

toplam 569.650 kuruş vakfedilmiş ve vakfedilen bu paraların yanın-

da ev ve arsanın da birlikte vakfedildiği tesbit edilmiştir. Cetvelde 

görülen rakamlardan daha yüksek meblâğlarda 40.000, 45.000, 55.000 

krş- olanları da mevcuttur. 

Vakfa Zam  

Vakfiyeler incelendiğinde birçok vâkıfın önceden vakfettiği 

parasına, ihtiyaç duydukça zam yaptığı, haliyle vakfiyesindeki şart-

ların tebdîli ile yeni teşekkül eden miktarların nerelerde ve nasıl kul-

lanılacağını açıklamış, yani vakfiyesini yenilemiş, aynı zamanda ön-

ceden vakfettiği para miktarını arttırarak zam yapmıştır. Davud Paşa 

Mahkemesi, 129. sicilin 19 ve 39. sahifelerinde yer alan vakfa zamla 

ilgili vakfiyenin konumuzla ilgili bölümü şöyledir: 

"... üçbin sekizyüz kuruş nukûd ve eşyâ-i mevkûfe 

şurûtunun tebdîl ve tağyîri ve taklîl ve teksiri yedimde 

ola deyû şart ve ta‘yin eylediğime binâen bu defa dahî 

atîb emval ve ahsen menâlimden bin kuruş nukûdum ile 

eşyâ-i memlûkemden mu‘âyyene olunan üç minder ve 

iki çift mik‘ad ve kıtık memlû sekiz çift yasdık ve bir gü-

ğüm ve iki meşrûbamı dahî ifraz ve hasbeten li'l-lâhi 

Te‘âlâ vakf-ı sahîh-i müebbed ve habs-i sarîh-i muhalled 

ile vakf ve habs ve derûn-ı hâmiş-i vakfımda mestûr olan 

meblâğ-ı mecmû‘-ı mezkûr üçbinbeşyüz kuruş nukûd ve 

eşyâ-yı muharrere-i mezkûreleri zam ve ilhak ve cem‘an 

dörtbinbeşyüz kuruşa iblâğ olunub derûn-ı vakfiyemde 

zikr olunduğu üzere işbu nukûdumu dahî nukûd-ı sâbı-

kalarım misillû istirbâh ve ber vech-i muharrer amel olu-

na lâkin nukûd-ı mezkûr ikibin kuruşun ribih ve nema-

sından yevmî seksen akçe taâmiyyeye, meblâğ-ı mevkûf-ı 



130 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

mezkûr bin kuruşdan kırk akçe ta‘âma zam ile yüzyirmi 

akçeye iblâğ olunub..."18 

"... fukarâ-yı dervîşânın ta‘âmiyyelerine senevî dörtyüz elli ku-

ruş harc ve sarf oluna ve bãki kalan senevî yüz elli kuruş dahî câmi‘-i 

şerîf-i mezkûr ile derûnunda bulunan odaların cüz'î muhtâc-ı ta‘mîr 

olunan mahallerinin ta‘mîr ve termîmine harc ve sarf oluna ve galle-i 

mezkûreden her ne fazla kalur ise fazla-i mezkûre asl-ı mâl-ı vakfıma 

zam oluna... "19 

Benzeri kayıtları birçok mahkeme sicilinde bulmak mümkün-

dür. Meselâ: Tesbit edebildiğimiz kadarıyla eski vakfına zam ile ilgili 

kayıtlar mahkemelerine ve adetlerine göre şöyledir: 

İstanbul Mahkemesi'nde 3, Evkãf-ı Hümâyûn Mahkemesi'nde 

82, Kısmet-i Askeriye Mahkemesi'nde 9, Üsküdar Mahkemesi'nde 12, 

Ahî Çelebi Mahkemesi'nde 8, Galata Mahkemesi'nde 17 ve Havass-ı 

Refî‘a Mahkemesi'nde ise 8 adet olmak üzere toplam 151 adet vakfa 

zam ile ilgili kayıt mevcuttur.  

Vakfa zam hâdisesini bir nevi sermaye tezyidi olarak değer-

lendirmek gerekir. Zira daha önce vakfedilen meblâğ yetersiz kaldığı 

ve yeni sermayeye ihtiyaç duyulduğu için bu cihete gidilmiştir. Diğer 

kayda değer bir husus da sermaye miktarı yükseltilirken bazı vâkıf-

ların çeşme, mekteb, cami, çeşme, ev, tarla ve kütübhâne gibi gayr-i 

menkûlleri de birlikte vakfettikleri de görülmektedir. Mahkeme ka-

yıtlarından bazılarını cetvel hâlinde şöyle zikredebiliriz: 

Mahkeme adı: Sicil: Varak Vâkıfı  Mevkûfâtı:          Tarihi: 

İstanbul     1    68 a    Ahmed b. Abdülbãki         1.000 krş.    L. 1092 

İstanbul                108 73 b Abdurrahim İffet Bey        1.000 krş.    Z. 1227 

Evkãf-ı Hüm.         167 63 a Mehmed Said Efendi         1.000 krş.   2 R 1176 

Evkãf-ı Hüm.         797 184 s. Hatice H. bt. Osman           3.000 krş.   10 S.1341 

Kısmet-i Ask.        12 105 b Osman Çelebi b. Abd.    80 esedî krş. G. B.1097 

Kısmet-i Ask.        1838 109 b Şerîfe, Ayşe, Krîme H.    5.000 krş.   22 Za. 1290 

Üsküdar               165 58 a Şeyh Halil b. Yunus        40.000 akçe  et.Ra 1040 

Üsküdar               694 11b Mehmed Vahdeddin      43.500 krş.    5 M. 1285 

Ahi Çelebi             137 37 b Ayşe bt. Mehmed        100 krş.          3 B. 1145 

                                                           
18 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davut Paşa Mahkemesi, 129. sicil, 

s. 19. 
19 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davut Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 38. 
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Ahi Çelebi             507 90 Tevfik Efendi        9 Mecidî         6 S. 1317 

Davud Paşa           95 82 a Hasan Tahsin Ağa        1.000 krş.      18M.1239 

Davud Paşa           171 85 a Hali Zarif b. Osman        40 mecidî      6R. 1327 

Galata               531 11 b Ayşe bt. Mehmed        200 krş.         10 S. 1210 

Galata               797 7b Hafize bt. M. Emin        500 krş.          9C. 1272 

Havass-ı Refi‘a      3  30 b Amine bt. Haydar        1.000 Akçe  el Ra. 994 

Havass-ı Refi‘a     424 4b Mehmed Ağa         1.000 krş.    11 Z. 1245 

Vakfa zam ile ilgili bu kayıtlara göre mevkûfât cinsleri ve top-

lam miktarları ise şöyledir: Esedî kuruş: 4.100; Kıt‘a esedî kuruş: 600; 

Kuruş: 532.014; Mecidî altın: 89; Osmânî lirası: 140. 

Mevcut kayıtlar arasında mevkûfât cinsleri belli olmayıp da 

miktarı yazılı olan kayıtlar ise 12 adet olup bu kayıtların yekûnu 

359.720'dir. Ayrıca "para" veya "nukûd" olarak zikredilip de miktarı 

belirtilmeyen 6 adet kayıt mevcuttur. Bir nevi sermaye artırımı diye-

bileceğimiz vakfa zamla ilgili vakfedilen paralara ait 151 sicil kaydı 

mevcuttur. 

Çeşme Tamiri İçin Vakfedilen Paralar  

Günümüze kadar intikal eden çeşme ve sebillere baktığımızda 

bunların sayıları bir hayli kabarıktır. İnsanların gelip geçtiği yol gü-

zergâhlarında, mahalle aralarında, halkın toplu olarak bulunduğu 

yerlerde bunları hâlen de görmekteyiz ki bu eserler, birçok tahribata 

rağmen günümüze kadar kalabilenlerdir. Ecdad, çeşmelerin, suyolla-

rının tamirine ayrı bir ehemmiyet vermiş, bunu kendine vazife bil-

miş, herkesin faydalandığı bu eserlerin uzun zaman hizmet verebil-

mesi gayesiyle tamir masrafları için vakıflar yapmış, çeşmeler için 

musluk alınması, temiz tutulması hususunda hassasiyet göstermiştir. 

Bu hususta elde mevcut vakfiyeler bize yeterli bilgiyi sunmaktadır. 

Çeşme ve suyolları tamiri için vakfedilen paraların miktarlarını 

mahkeme kayıtlarından öğrenmek mümkün olup bu maksatla vak-

fedilen paralara ait 48 sicil kaydı tesbit edilmiştir. 

Çeşme Yapımı ve Tamiri İle İlgili Vakfiyeler 

Bilindiği gibi, canlı hayatın vazgeçilmez unsuru olan su mes'e-

lesi her zaman ve dönemde önemini korumuş; özellikle cami, imaret, 

hamam, umûmî helâ gibi yerlerde suya daha büyük ihtiyaç gösterdi-

ğinden cami avlularında abdest almak için şadırvanlar yapılmış, 

imâretlerin münasip yerlerine sebiller inşa edilmiştir. Sebillerde ya-
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zın sulara kar konularak soğutulup halka dağıtılması için vakfiyeler 

düzenlenmiştir. 

Yeni Camii yaptıran Hatice Sultan'ın vakfiyesinde "yazın üç ay 

suya kar konulması ve Ramazan'da teravihten sonra halka bal şerbeti 

sunulması"nı zikretmiştir.  

Sebiller ve çeşmeler esasen halkın su ihtiyacının giderilmesi 

için yaptırılmış olup, bugün dahî görmekte olduğumuz bu eserler-

den bazılarının pek nefis bir mimarî sergilediği ve seyredenleri hay-

ran bıraktığı, Türk mimarîsine bu gibi eserlerle katkıda bulunulduğu 

ise ayrı bir gerçektir.  

Anadolu'nun en ücra köşelerinde dahî çeşmeler yaptırıldığı, 

gerektiğinde tamirleri için paralar vakfedildiği, tamir ve termîme 

ihtiyaç olmadığında ise vakfedilen nukûdun "ol vakit karye-i 

mezkûrede vakfı olmayub da harâb kalmış olan sâir hayrat galle-i 

mezkûrumden mikdâr-ı vâfî meblâğ harc ve sarf ile ta‘mîr ve termîm 

olunması" için sarfedildiği, vakıf şartları yerine gelmeyecek hal 

vukû‘unda "şurût-ı mezkûreye riayet müte‘azzire olur ise galle-i 

mezkûre mutlakan fukarâ-yı müslimîne tasadduk olunması" için şart 

koşulduğu görülmektedir. 

Vakfiye metninin ilgili bölümü şöyledir:  

"...vilâyet-i Anadolu'da Eğin Kasabası'nda Abce(?) Ağa 

Karyesinde kâin, ihyâsına muvaffak olduğu çeşmeler için 

vakf eylediği nukûdunun gallesi çeşme-i mezkûrelerin 

ta‘mîrlerine vâfî olmayub ta‘mîre muhtaç kaldıkları hal-

de galle-i mezkûreden mikdâr-ı vâfî meblâğı harc ve sarf 

ile çeşme-i mezkûrler ta‘mîr ve termîm oluna ve çeşme-i 

mezkûreler ta‘mire muhtâc olmayub da galle-i mezkûre-

den her sene nukûd-i mevkûf-i mezkûrum üzerine zam 

olunarak beş misline iblâğ olunduğu halde ol vakit kar-

ye-i mezkûrede vakfı olmayub da harâb kalmış olan sâir 

hayrat galle-i mezkûrumden mikdâr-ı vâfî meblâğ harc, 

sarf ile ta‘mîr ve termîm oluna ve şurût-ı mezkûreye ria-

yet müte‘azzire olur ise galle-i mezkûre mutlakan fukarâ-

yı müslimîne tasadduk oluna ve ben hayatta oldukça 

vakf-ı mezkûrume hasbîce mütevelli olub ba‘de'l-vefât 
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âhar kimesne mütevelli nasb ve ta‘yin olunub ancak kar-

ye-i mezkûre ahâlîleri bi'l-ittifak idare eyliyeler...  

İkibin kuruşu bâ yed-i mütevelli ve bâ marifeti'ş-Şer‘-i 

Şerîf Muhammedî beher sene onu onbirbucuk hesabı 

üzere rehn-i kavî ve kefîl-i melî veyahud ikisinden biri ile 

‘alâ vechi'l-helâl istirbâh ve istiğlâl olunub hâsıl olan gal-

le ve nemasından mahalle-i mezkûrede İsâ Kapusu nâm 

mahallede kâin Kırk Çeşme baccesine (?) Sa‘d Beğ Efendi 

merhumun vaz‘ itmiş olduğu tulumbanın ta‘mîr ve 

termîmine mikdâr-ı vâfî harc ve sarf oluna ..." 

Çeşme, sebil gibi yerlerden ayrı olarak cami ve kurbünde bu-

lunan odaların tamiri için de paralar vakfedildiğini görüyoruz:  

"... bãki kalan senevî yüz elli kuruş dahî câmi‘-i şerîf-i 

mezkûr ile derûnunda bulunan odaların cüz'i muhtâc-ı 

ta‘mîr olunan mahallerinin ta‘mîr ve termîmine harc ve 

sarf oluna ve galle-i mezkûreden her ne fazla kalur ise 

fazla-i mezkûre asl-ı mâl-ı vakfıma zam oluna ..."20 

Vakfiyeler arasında çeşme tamiri için tahsis edilen paralarla il-

gili İstanbul Mahkemesi'nde 3; Evkãf-ı Hümâyûn Mahkemesi'nde 14; 

Kısmet-i Askeriye Mahkemesi'nde 2; Üsküdar Mahkemesi'nde 7; Ahî 

Çelebi Mahkemesi'nde 2; Davut Paşa Mahkemesi'nde 2; Kartal Mah-

kemesi'nde 1; Galata Mahkemesi'nde 3; Havass-ı Refî‘a Mahkeme-

si'nde 5; Beledî Kassamlığı'nda 1; Yeniköy Mahkemesi'nde 1; Hasköy 

Mahkemesi'nde 1; Rumeli Sadareti'nde 3; Beşiktaş Mahkemesi'nde 2 

ve Evkãf Müfettişliği'nde 1 adet olmak üzere toplam 48 adet çeşme 

tamiri ile ilgili kayıt mevcuttur. 

Çeşme yapımı ve tamiri için toplam 113.522 kuruş; 1.100 esedî 

kuruş; 190 mecidî altın; 15 riyalî kuruş; 80 parça meskûkât ile 100.000 

akçe vakfedildiğini vakfiye kayıtlarından anlıyoruz. Bu mahkeme 

kayıtlarına ait bilgilerden bazıları şöyledir: 

 

Mahkeme adı: Sicil:  Varak: Vâkıfı  Mevkûfâtı:      Tarihi: 

İstanbul  186     2a Mustafa Asını Efendi l.OOOkrş.         Ca.1288 

Evkãf-ı Hümâyûn    38     45 s. Perişan H.bt. Abdullah l.OOOkrş.         12 M. 1039 

                                                           
20 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 129. sicil, 

s. 4, 15, 38, 39. 
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Kısmet-i As.  1334  15a Fatma bt. Abdülfettah l.OOOkrş.           21 B.1248 

Üsküdar Mahk.       196   201 b Mehmed Ağa b. Sinan  15 riyalî krş.       Gr.Ral053 

Ahi Çelebi                199   13 b  el-Ebû jekir   l.OOOkrş  --- 

Davut Paşa               95     88 a Ağa Kamhacı Ali Ağa  l.OOOkrş.            Gr. 1245 

Kartal Mahk. 13     52 b Zeyneb bt. M. Ali Paşa  25.000 krş.            16Cal281 

Galata Mahk. 319   38 a Hacı Yaku b b. Ali  200 krş.             18 L. 1164 

Havass-ı Retî‘a 28     67 b Haydarağa b. Abd.  80 Meskûkât        15 S.1040 

Beledî Kas. 144   38 s. Halil b. Mehmed     1.250 krş.             26 Za.264 

Yeniköy Mahk. 152   62 s. Şerîfe, Emine.Şerîfe  5.300 krş.            G. R. 1275 

Hasköy Mahk. 24    170 s.Ebû Bekir Beşe  2.000 akçe           25 C. 1177 

Rumeli Sadareti 60    91 b Hasan Ağa b. Hüseyin 100.000 akçe        et S. 1046 

Beşiktaş Mahk. 154  15 a Hatice bt. Abdullah  l.OOO krş.           27 S. 1256 

Evkãf Müfettişi. 26    185 a Saliha bt. Osman   100 esedî krş.       2 M. 1184 

Vâkıf şartlarını ve ne mikdar nukûd vakfedildiğini göstermesi 

bakımından diğer birkaç örnek de şöyledir: 

"... ikibin kuruş nukûdumu hasbeten li'llâhi'l-Ahad ve ta-

leben li şefâ‘at-i Rasûlihi'l-müctebâ vakf-ı sahîh-i müeb-

bed ve habs-i sarîh-i muhalled ile vakf ve habs idûb şöyle 

şart ve ta‘yîn eyledim ki, meblâğ-ı mevkûf-i mezkûr iki-

bin kuruşu bâ yed-i mütevelli beher sene onu onbirbuçuk 

hesabı üzere rehn-i kavî ve kefîl-i melî veyahud ikisinden 

biri ile ‘alâ vechi'l-helâl istirbâh ve istiğlâl olunub hâsıl 

olan galle ve nemasından beher sal ferhunde-i fâl'de 

şehr-i Rebî‘u'l-evvel duhûl itdikçe dergâh-ı şerîf-i 

mezkûrde her kim post-nişîn bulunur ise Çehârşenbe 

günü evvelen hizâr-ı meclise nush ve pend ve ba‘de 

menkabet-i mevlûd-i mağfiret-i redifi kırâ'et ve hâsıl olan 

sevabını Rasûl-i zîşân ve benî âhiri'z-zamân sallallahü 

‘aleyhi ve sellem efendimiz hazretleri ve sâir peygam-

berân-ı ‘izam ve âli ve ashâb-ı güzîn ridvânullâhi te‘âlâ 

‘aleyhim ecme‘in ve ebeveynim ve kâffe-i mü'minin ve 

mü'minâtın ervahlariyle ben hayatta oldukça selâmetime, 

vefatım vukû‘unda ruhuma ba‘de'l-ihdâ, vâ‘iz ve mev-

lüdhâna galle-i mezkûreden her sene seksen kuruş virile 

ve galle-i mezkûreden her sene yüz elli kuruş şeker iştira 

olunub hizâr-ı meclise tevzi‘ ve taksim oluna ve galle-i 

mezkûreden yirmi kuruşluk buhur ve âb-ı gül iştira 

hizâr-ı meclis ta‘tîr ve tebhîr oluna ve galle-i mezkûreden 

her sene otuz kuruş ‘aşr-ı hân efendilere tevzî‘ ve taksim 

oluna ve galle-i mezkûreden yirmi kuruş esnâ-yı 



TATBİKATTA PARA VAKIFLARI                             135 

 

   

mevlûd-i şerîfde hizmet iden kimesnelere tevzî‘ ve tak-

sim oluna ve dergâh-ı şerîf-i mezkûrde her kim postnişîn 

bulunur ise vakf-ı mezkûruma ber vech-i hasbî mütevelli 

ola ve şurût-ı mezkûreye riayet müte‘azzire olur ise gal-

le-i mezkûre mutlakan dergâh-ı şerîf-i mezkûr fukarâsına 

tasadduk oluna...".21 

"... altmış üç ‘aded yüzlük mecidiyye altınları ile sekse-

naltı kuruş sîm-i hâlis nukûdumu... üzere muktedir bir 

zât mütevelli ve nâzır ve kâtib marifetleriyle vâ‘iz nasb 

ve ta‘yin olunub vâ‘iz-i mûmâ ileyh dahî hâzır bulunan 

cema‘at-i müslimîne haftada bir gün va‘z ve nasihat idüb 

mukãbelesinde vâ‘iz-i mûmâ ileyhe galle-i mezkûreden 

senevî üçyüz altmış kuruş vazife i‘tâ oluna ve yine galle-i 

mezkûreden senevî altmış kuruş vazîfe-i câmi‘-i mezkûr 

hademelerine i‘tâ oluna ve bir Hafız Efendi'ye beher sene 

bir hatm-i şerîf tilâvet itdirilüb hitâmında ba‘de't-du‘â 

hâsıl olan sevabını... ruhuma ba‘de'l-ihdâ, mukâbelesinde 

hafız mûmâ ileyhe galle-i mezkûreden senevî altmış ku-

ruş vazife i‘tâ oluna ve...".22 

"... üçbinaltmış yedi kuruş ve kız karındaşın hâzıra-i 

mezbûre dahî kezâlik etîb mâl ve enfüs menâlinden râyi-

cü'l-vakt binbeşyüzotuzüç kuruş ki me‘an dörtbinaltıyüz 

kuruşu mallarımızdan<"23 

 

Para Vakıflarındaki Mevkufat Cinsleri 

Mahkeme kayıtlarında para vakfı ile ilgili vakfiyelerde 

mevkûfâtın cinsleri ve miktarları ile şayet gayr-i menkûlle birlikte 

vakfedilmiş ise bahse konu gayr-i menkûlün evsafı, hududu belirtil-

miş; bazı vakfiyelerde para ile birlikte menkûl eşya vakfedilmiş ise 

bu kerre eşyanın miktarı ve evsafı zikredilmiştir. 

                                                           
21 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 3. 
22 Aynı sicil, s. 18. 
23 Aynı sicil, s. 30. 
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Para cinsinden mevkûfât çeşitleri vakfiyelerde zikredilen ifa-

deleriyle şöyledir: Akçe, akçe gümüş, altın(yüzlük, yirmilik, beşlik), 

altın dinar, altın flori, altın (tam vezin), şerîfî altın, dinar, dirhem, 

dirhem akçe, dirhem fıdda, dirhem gümüş, esedî, esedî akçe, esedî 

kuruş, fıdda, fıdda atçe, flori, Fransız altını, gümüş, gümüş dirhem, 

gümüş mecidî, gümüş riyal, kıt‘a akçe, kıt‘a altın, kıt‘a esedî kuruş, 

kıt‘a fıdda, fıdda gümüş, kıt‘a riyal, kıt‘a riyalî kuruş, kãime, kãime 

(yüzlük), kese, kuruş akçe, kuruş kıt‘a, parça meskûkât, mecidî, me-

cidî (yüzlük), mecidî (yüzlük-tam), mecidî altın, mecidî altın (yüz-

lük), mecidî gümüş, mecidî kuruş, mecidî sîm, nukûd, Osmanlı lirası, 

para, riyal, riyalî kuruş, sağ akçe, saraylı, sikke, sikke-i florî, sikke-i 

hasene, sîm yirmilik, tam yüzlük, tam yüzlük akçe, tam yüzlük ku-

ruş, yüzlük olarak mevkûfâtın cinsi belirtilmiştir. 

Bu para çeşitlerinin dışında tarla, arazi, arsa, bahçe, ev, oda, 

cami, mescid, çeşme, mâ-i leziz, mekteb, kütüphane, zeytinlik, çiftlik, 

dükkân, dekâkîn gibi gayr-i menkûller ile cüz, duvar saati, manda, 

mushaf gibi menkûllerin de vakfedildiği görülmektedir.  

Meselâ: Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicilin 35. sahifesinde yer 

alan vakfiyeye göre, "tam yüzlük mecidî altın"ın hangi gayeler için 

sarfedileceği zikredilmiş, paranın yanında levha, sancak, minder, 

duvar yastığı, post, şamdan, kandil, gaz lâmbası, bakır güğüm, ye-

mek tepsisi ile mangal gibi eşya da birlikte zikredilmiştir.  

Vakfiyenin bir bölümü şöyledir:  

"... elli aded tam yüzlük mecidî altın nakdim ile... mescid-

i mezkûr derûnunda mevcud elli levha ve iki aded san-

cak me‘a ‘alem ve kıtık memlu‘ üç minder ve kıtık mem-

lu‘ on basma duvar yastığı ve yirmi aded post ve on aded 

tiftik post ve bir çift vasat pirinç şamdan ve kandil, ta‘lik 

olunmak içün altı aded pirinç deve boynu ve üç gaz lâm-

bası ve bir altı mumlu ve altı aded (<) kandil ve beş 

kebîr kara kandil ve mecmu‘i nuhâs bir güğüm ve bir 

kebîr ta‘am sinisi ve bir kahve mangalı ve bir kahve gü-

ğümü ve bir mangalı hasbeten li'llâhi'l-Ahad ve taleben li 
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merdâti Rabbi's-Samed vakf-ı sahîh-i müebbed ile vakf 

ve habs idûb şöyle şart ve ta‘yîn eyledim ki..."24 

Vakfiyelerdeki kayıtlara göre mevkûfât cinsleri yukarıda 

zikredildiği gibi çok çeşitlilik arzetmektedir. Asırlar boyu 

yaşayan nukûd-ı mevkûfelerin kaynağını teşkil eden bu 

para cinslerinin farklı olması tabi‘îdir. Zira teşekkülün-

den intihasına kadar geçen zaman içinde, tedavül eden 

para cinslerinde ciddî değişmeler olmuş ve bu durum 

vakıf yolu ile aynen para vakıflarına da intikal etmiştir. 

Tesbit edilen nukûd-ı mevkûfe -vakfiyelerde zikredildiği 

şekli ile- cinsleri ile miktarlarının toplamları şöyledir: 

Mevkûfâtın cinsi:  Miktarı:  Kayıt savısı: 

Akçe   328.479.818  465 

Akçe gümüş  4.206.480  25 

Altın   13.075   17 

Altın (yüzlük)  100   1 

Altın (yirmilik)  3   1 

Altın (beşlik)  20   1 

Altın (tam vezin)  2.000   1 

Altın dinar  3.000   1 

Altın filori   200   1 

Şerîfî altın   5.000   1 

Fransız altını  98   1 

Dinar   40.450   11 

Dirhem   4.113.212  166 

Dirhem akçe  109.500   11 

Dirhem fıdda  99.327   3 

Dirhem gümüş  78.880   8 

Esedî   470   6 

Esedî akçe   1.400   1 

Esedî kuruş  204.684   194 

Fıdda   200,00   1 

Fıdda akçe  10.000   1 

Flori   51.015   3 

Gümüş   240.000   1 

Gümüş dirhem  97.120   4 

Gümüş mecidî  14.014   2 

                                                           
24 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, Davud Paşa Mahkemesi, 145. sicil, 

s. 38. 
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Gümüş riyal  282   1 

Kıt‘a akçe   300   1 

Kıt‘a altın   18.980   4 

Kıt‘a esedî kuruş  68.757.5   93 

Kıt‘a fıdda   1.100   2 

Kıt‘a gümüş  350   2 

Kıt‘a riyal   4.500   6 

Kıt‘a riyalî kuruş  46.529   81 

Kãime   25   1 

Kãime (100‘lük)  335   1 

Kese   2.000   1 

Kuruş   9.832.003.5  2.303 

Kuruş akçe  3.318   1 

Kuruş kıt‘a  41.828   23 

Kuruş mecidî  750   2 

Kuruş riyal  3.325   3 

Lira   1.300   1 

Mecidî   20.032   97 

Mecidî(100‘lük)  5.089   11 

Mecidî(100‘lük)-tam 1.570   2 

Mecidî altın  5.478   11 

Mecidî altın(Yüzlük) 797   11 

Mecidî gümüş  5.000   1 

Mecidî sîm  300   1 

Osmânî lira  3.344   19 

Osmanlı altını  160   2 

Osmanlı lirası  2.249   21 

Parça meskûkât  80   1 

Riyal   25.317   37 

Riyalî kuruş  98.811,5   92 

Sağ akçe   53.000   1 

Saraylı   70.000   1 

Sikke   20.500   2 

Sikke-i filori  100   1 

Sikke-i hasene  9.393   15 

Sîm yirmilik  50   1 

Tam yüzlük  1.252   5 

Yüzlük   2.191   20 

Yüzlük(21 yük akçe, 2 yük kuruş)   3 
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Vakfedilen Paraların Mekânlara Göre Dağılımı 

Araştırmaya kaynak teşkil eden İstanbul Şer‘iyye Sicilleri ara-

sında yer alan nukûd-ı mevkûfe ile ilgili vakfiyeler bir de vakfedil-

dikleri mahallere, mekânlara göre değerlendirilmek üzere mahalleler 

harf sırasına göre aşağıda sıralanmış ve vakfedilen paraların vakfe-

dildikleri mekânlar (Şehir, ilçe, mahalle, semt, sokak); bu mekânlara 

kaç adet para vakfının yapıldığı tesbit edilmiştir25 

Mahalli:             Adedi: 

 

                                                           
25 Tafsilatlı tablo için bkz.: Kurt, İstanbul Para Vakıfları, Türk Dünyası Araş-

tırmaları Dergisi, sy. 101, s. 67 vd. 

Ahmet Çelebi 31 

Alaca Mescid 10 

Âşıkpaşa  15 

Atik Alipaşa 25 

Ayasofya  19 

Beşiktaş  19 

Beyceğiz  10 

Bulgurlu  18 

Cambaziye 18 

Camcı Ali 12 

Cami-i Kebir 60 

Cezerî Kãsım 22 

Cihangir  21 

Çakırağa  21 

Davutpaşa 33 

Dâye Hatun 13 

Debbağ Yunus 10 

Debbağlar 30 

Dökmeciler 11 

Edirne  10 

Elvanzâde 10 

Emin Sinan 13 

Eyüp/mh.  45 

Firuz Ağa 38 

Galata  20 

Gülten Hatun 30 

Hâce Hanım 14 

Hâceâsnâ Hanım 15 

Hacı Mûsâ 10 

Hamza Fakih 22 

Haraççı Muhiddin 11 

Hasanağa  20 

Hobyar  16 

Hoca Hayreddin 12 

Hocapaşa  20 

Hoce Üveys 11 

Hüseyinağa 14 

İbrahimpaşa 11 

İlyas Çelebi 14 

 İstanbul/mh.  138 

İstavroz/kayseri mh 12 

İstinye  16 

Kabasakal 10 

Kabataş  14 

Kalenderhane 13 

Karagöz  12 

Kasap İlyas 10 

Kãsımçavuş 15 

Kasımpaşa 21 

Kâtip Muslihiddin 14 

Kazasker  14 

Keçeci/Dede 34 

Kirmasti  10 

Kovacıdede 13 

Mahmutağa 10 

Mahmutpaşa 14 

Mehmetpaşa 24 

Membel Mehmet 13 

Mimar Sinan 18 

Mirahur  14 

Molla Ahi Çelebi 17 

Molla Gürânî 16 

Molla Hüsrev 24 

Muhiddin Çelebi 10 
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Nukûd-ı Mevkûfelerin Vakfedenlere Göre Dağılımı 

Parvakfeden şahısların bazan yeni bir vakıf yaptığı veya eski vak-

fına zam yaptığı veya vakfını tebdîl ettirdiği sicil kayıtlarından anla-

şılmaktadır.  

Bir şahsa ait kaç adet vakfiye kaydının bulunduğunu tesbit amacı 

ile vakfı yapan şahısların isim sırasına göre bir tablo yapılmış, böyle-

ce para vakfeden veya vakfiyesinde değişiklik yapan şahısların tesbi-

ti cihetine gidilmiştir ki buna göre ortaya çıkan tablo şöyledir:  
 

VÂKIFI                                    ADEDİ:     VÂKIFI                                    ADEDİ:

 Abbas b. Mustafa    2 

Abdi b. Mehmet   2 

Abdullah Ağa b. Abdülmennan 3 

Abdullah Ağa b. Mehmet  4 

Abdullah Ağa   3 

Abdullah b. İbrahim  3 

Abdurrahman Ağa b. Bayram  2 

Abdurrahman b. Mehmet  3 

Abdurrahman Paşa   2 

Abdülhalim b. Abdüllatif  2 

Abdülhalim b. Ahmet  2 

Abdülhamit Efendi   3 

Abdülkerim Ağa   2 

Acı Hıristo veledi Yamandi  3 

Ahmet Ağa b. İsmail  4 

Ahmet Ağa b. Mustafa  2 

Ahmet Ağa b.Mehmet  3 

Ahmet Ağa b.Osman  4 

Ahmet Ağa/b. Abdullah  14 

Ahmet b. Abdullah   2 

Ahmet b. Abdurrahman  2 

Ahmet b. Ali   2 

Ahmet b. İsmail   2 

Ahmet b. Mahmut   5 

Ahmet b. Musa   2 

Ahmet b. Mustafa   10 

Ahmet Dede b. Mehmet  2 

Ahmet Efendi b. Abdur.  8 

Ahmet Efendi b. Halil  5 

Ahmet Efendi b. Mehmet  2 

Ahmet Efendi   2 

Ahmet Muhtar Efendi  2 

Ahmet Ziyaedden Efendi  2 

Ali Ağa b. Ali   2 

Muratpaşa 14 

Muratpaşa 14 

Muslihiddin/Efendi 10 

Nakilbent  10 

Samanviran 14 

Sancaktar Hayreddi 12 

Saray-ı Atik/Cedid 132 

Saraylı  76 

Selmanağa 32 

Sinanağa  16 

 

 

Sinanpaşa 32 

Sofular  20 

Solak Sinan 15 

Süleymaniye 18 

Şehzadebaşı 14 

Tercüman/Yunus 10 

Tophane  15 

Torbalı  10 

Toygar Hamza 14 

Üsküdar  35 
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Ali Ağa b. Halil   3 

Ali Ağa b. Osman   2 

Ali Ağa    5 

Ali b. Abdullah   2 

Ali b. Ahmet   4 

Ali b. Hasan   2 

Ali b. İbrahim   2 

Ali b. Mehmet   3 

Ali b. Mustafa   3 

Ali b. Ömer   2 

Ali b. Yusuf   2 

Ali Efendi   12 

Aşye bt. İsmail   2 

Ayşe bt. Abdullah   9 

Ayşe bt. Bayram   2 

Ayşe bt. Beyazıd   2 

Ayşe bt. El-Mehmet   4 

Ayşe bt. Hasan   6 

Ayşe bt. Hüseyin   2 

Ayşe bt. Hüseyin   3 

Ayşe bt. Mehmet Arif  3 

Ayşe bt. Mehmet   9 

Ayşe bt. Memi   2 

Ayşe bt. Mustafa   5 

Ayşe H./bt Abdullah  18 

Behram b. Abdülmennan  2 

Belkis bt. Abdullah   2 

Besim Ağa b. Abdullah  3 

Bilâl Ağa b. Abdullah  2 

Bilâl Ağa b. Abdurrahman  2 

Bilâl Ağa b. Abdülmennan  3 

Dâye Havva b. Abdullah  2 

Dâye Meryem bt. Abdullah  2 

Ebû Bekir b. Kãsım   2 

Ebû Bekir b. Yusuf   2 

Ebû Bekir Efendi   2 

Emetullah b. Ali   2 

Emetullah b. Mehmet  2 

Emine bt. Abdullah   5 

Emine bt. Ahmet Reis  2 

Emine bt. Ahmet   2 

Emine bt. Ali   5 

Emine bt. Hasan   2 

Emine bt. Hasan   2 

Emine bt. Hüsam   2 

Emine bt. Mehmet   3 

Emine bt. Mustafa   3 

Emine bt. Osman   2 

Emine Hanım bt. Abdullah  1 

Emine Raziye Fatma bt. Abdullah 1 

Esma bt. Abdullah   4 

Fatımetüzzehra bt. Abdurrahman 2 

Fatma bt. Abdullah   19 

Fatma bt. Abdurrahim  3 

Fatma bt. Abdurrahman  2 

Fatma bt. Halil   2 

Fatma bt. Hasan   3 

Fatma bt. Hüseyin   2 

Fatma bt. Hüseyin   3 

Fatma bt. İbrahim   5 

Fatma bt. Mehmet   12 

Fatma bt. Musa   2 

Fatma bt. Mustafa   6 

Fatma bt. Süleyman   2 

Gençhan bt. Abdullah  2 

Gülistan bt. Abdullah  3 

Hâce Ayşe bt. Abdullah  3 

Hâce Ayşe bt. Mehmet  2 

Hâce Fatma b. Ali   2 

Hâce Habibe H.   3 

Hâce Hatun bt. Mehmet  2 

Hâce Kâmile bt. Mehmet  2 

Hâce Makbûle K. bt. Abdülmennan 2 

Hâce Şerife H.   2 

Hacı Mehmet b. El-Aziz  2 

Hafız İbrahim bt. Süleyman  2 

Hafız İsa Ağa b. Abdülmenna  2 

Hafız Mehmet Raci Efendi  2 
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Hafız Mustafa b. Ahmet  2 

Hafize H.    2 

Halil b. Mehmet   2 

Halil Efendi   10 

Handan b. Abdullah  2 

Hasan Ağa b. Abdullah  2 

Hasan Ağa b. Ahmet  3 

Hasan Ağa b. Hüseyin  2 

Hasan Ağa b.Osman  2 

Hasan b. Abdullah   6 

Hasan b. Abdülmennan  5 

Hasan b. Ahmet   2 

Hasan b. İbrahim   2 

Hasan Efendi   2 

Hasibe H. bt. Abdülmennan  2 

Hatice bt. Abdullah   15 

Hatice bt. Hasan   2 

Hatice bt. Mehmet   2 

Hatice H. bt. Abdullah  12 

Hatice H. bt. Murtaza  2 

Hatice Sultan   3 

Havva bt. Mehmet   2 

Havva H. bt. Osman  2 

Hıristo veledi Yamandi  4 

Hüdaverdi b. Ali   2 

Hüseyin Ağa b. Mustafa  3 

Hüseyin b. Ali   2 

Hüseyin b. Hasan   3 

Hüsnü Melek bt. Abdullah  3 

İbrahim b. Abdullah  3 

İbrahim b. Ahmet   3 

İbrahim b. Mustafa   3 

İbrahim Beşe b. Mehmet  2 

İbrahim Paşa   2 

İsmail b. Ahmet   2 

İsmail b. Osman   2 

Kamer H. bt. Abdülmennan  2 

Mahbube K. bt. Abdülmennan 2 

Mahmut Ağa b. Molla Mehmet 3 

Mahmut b. Fazlullah  2 

Mehmet Abdülhüda  2 

Mehmet Ağa b. Abdullah  5 

Mehmet Ağa b. Ahmet  10 

Mehmet Ağa b. Ahmet  2 

Mehmet Ağa b. İbrahim  2 

Mehmet Ağa b. Mustafa  4 

Mehmet Ağa b. Süleyman  2 

Mehmet Ağa b.Halil  2 

Mehmet Arif Ağa   2 

Mehmet Arif Efendi  6 

Mehmet b. Abdullah  4 

Mehmet b. Abdurrahman  2 

Mehmet b. Ahmet   2 

Mehmet b. Cafer   3 

Mehmet b. Mahmut   4 

Mehmet b. Mehmet   4 

Mehmet b. Osman   5 

Mehmet b. Recep   2 

Mehmet Besim b. Abdullah  2 

Mehmet Beşe b. Abdullah  2 

Mehmet Bey   2 

Mehmet Çelebi b. Abdullah  2 

Mehmet Çelebi b. Kãsım  2 

Mehmet Efendi   13 

Mehmet Efendi   6 

Mehmet Emin b. Abdurrahman 2 

Mehmet Emin b. Ali  2 

Mehmet Emin b. Mehmet  3 

Mehmet Emin Efendi  9 

Mehmet İzzet b. Hüseyin  2 

Mehmet İzzet Paşa   2 

Mehmet Nuri Efendi  2 

Mehmet Sadettin b. Mehmet  2 

Mehmet Sait Ef. b. İsmail  8 

Mehmet Selim b. Süleyman  3 

Mehmet Semseddin Efendi  2 

Mehmet Sueda Bey b. İsmail  2 

Mehmet Zeynelâbidin  2 
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Meryem H. bt. Abdullah  2 

Muslihiddin Ağa   2 

Mustafa Ağa b. Abdullah  16 

Mustafa Ağa b. Abdülmennan 2 

Mustafa Ağa b. İbrahim  2 

Mustafa Ağa b. Mehmet  7 

Mustafa Ağa b. Mustafa  3 

Mustafa Asım Efendi  2 

Mustafa b. Abdullah  14 

Mustafa b. Abdullah  2 

Mustafa b. Abdurrahim  2 

Mustafa b. Abdülmennan  3 

Mustafa b. Ahmet   4 

Mustafa b. Ali   2 

Mustafa b. Ali   3 

Mustafa b. Halil   2 

Mustafa b. Hamza   2 

Mustafa b. Hasan   4 

Mustafa b. Hüseyin   2 

Mustafa b. İbrahim   3 

Mustafa b. Mehmet Dede  3 

Mustafa b. Mehmet   13 

Mustafa b. Mehmet   8 

Mustafa b. Musa   2 

Mustafa b. Mustafa   2 

Mustafa b. Ömer   4 

Mustafa b. Turan   2 

Mustafa b. Yunus   2 

Mustafa Bey b. Abdülmennan  2 

Mustafa Dede b. Mehmet  2 

Mustafa Efendi   3 

Mustafa Paşa b. Mehmet  5 

Mustafa Saduddin b. Sadullah 2 

Mülayim Hanım bt. Abdullah  2 

Nahsuvar H.bt. Abdullah  2 

Nazenin bt. Abdullah  3 

Nefise Ağa b. Abdullah  2 

Nefise bt. Abdullah   5 

Nefise H.    3 

Nigar H. bt. Abdullah  2 

Osman Ağa b. Abdullahh  2 

Osman Ağa b. Ömer  5 

Osman Ağa/ b. Abdullahh  4 

Osman b. Abdülkadir  3 

Osman Paşa   3 

Ömer Ağa b. Ahmet  2 

Ömer Ağa b. Hüseyin  2 

Ömer Ağa b. Mehmet  2 

Ömer Ağa b. Osman  2 

Ömer b. Ali   2 

Ömer Çelebi b. Nasuh  2 

Ömer Efendi   2 

Ömer Hulusi Efendi  4 

Payidar H. bt. Abdullah  2 

Pervin H. bt. Abdullah  5 

Rabia bt. Ahmet   2 

Rabiye bt. Abdullah  3 

Rahime bt. Abdullah  2 

Rahime bt. Abdurrahman  3 

Raiba bt. Mehmet   2 

Raziye bt. Abdullah   2 

Raziye bt. Mehmet   2 

Rıdvan Ağa b. Abdülmennan  2 

Rıdvan b. Abdüddaim  2 

Ruhi H. bt. Yusuf   2 

Rukiye bt. Abdullah  6 

Rukiye bt. Abdüddaim  2 

Rukiye bt. Ali   2 

Rukiye H.   4 

Said Efendi   2 

Saide bt. Abdullah   2 

Saime bt. Ahmed   4 

Sakine bt. Abdullah   2 

Saliha bt. Ali   3 

Saliha bt. Mehmed/Efendi  8 

Saliha H. bt. Abdullah  3 

Saliha H.    3 

Salihabt. Aabdullah   4 
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Sanavber H. bt Abdülmennan  2 

Satiye bt. Abdullah   2 

Satiye H. bt. Abdullah  2 

Sinan Ağa b. Hamza  2 

Sinan b. Hamza   2 

Sultan H. bt. Mehmed  2 

Sultan İbrahim   1 

Sultan Reşad   3 

Sultan Selim II   1 

Süleyman Ağa b. Abdullah  2 

Süleyman Ağa b. Mehmed  2 

Süleyman b. Abdurrahman  2 

Süleyman b. Ahmed  2 

Süleyman b. Ahmed  3 

Süleyman b. Mehmed  2 

Süleyman b. Mehmet  2 

Süleyman b. Mustafa  2 

Sünbül Ağa b. Abdurrahim  4 

Şaban b. Mürsel   2 

Şerîfe Ayşe H./Feyzullah  8 

Şerîfe bt. Abdurrahman  2 

Şerife Emetullah bt. Hasan  2 

Şerîfe Emine bt. Halil  2 

Şerîfe Fatma bt. Meh./Emin  7 

Şerîfe Fatma bt. Mustafa  2 

Şerîfe Fatma H./ bt. Ahmed  6 

Şerîfe H.    2 

Şerîfe Hâce Nefise H.  3 

Şerîfe Hâce Ümmügülsüm H.  2 

Şerîfe Hafize H.   2 

Şerîfe Hasene H.   2 

Şerîfe Hatice H. bt. Mehmed  3 

Şerîfe Kâmile bt. Mehmed  2 

Şerîfe Rukiye bt. Ahmed  2 

Şerîfe Rukiye bt. Mehmed  2 

Şerîfe Ümmügülsüm bt. Ab.  5 

Şerîfe ümmülhayr bt. ebu Said 2 

Şeyh Abdülfettah b. Mustafa  3 

Şeyh Ahmed b. Mehmed  2 

Şeyh Ahmed Zarili Efendi  2 

Şeyh Mehmed ‘Ârif Efendi  2 

Şeyh Mehmed b. Ca‘fer  3 

Şeyh Mustafa b. Şeyh Mehmed 2 

Şeyh Selâmi Ali Efendi  3 

Şeyhü'l-İslâm es. Abdülvehhab 1 

Şeyhülİslâm Feyzullah ef,  1 

Şeyhü'l-İslâm Mehmed Efendi- 1 

Şeyhü'l-İslâm Mustafa...  1 

Şükrullah b. Ali   2 

Şükrullah Dede b. Yûsuf  2 

Topçubaşı İsmail Ağa  2 

Üftâde bt. Abdullah  2 

Ümmügülsüm b. İbrahim  6 

Ümmügülsüm bt. Mustafa  2 

Vasli H. bt., Ömer   2 

Veliyyüddin b. İbrahim  2 

Yahya b. Mehmed   2 

Yahya Efendi   2 

Yunus Beşe b. Abdülmennan  2 

Yûsuf Ağa b. İsmail Ağa  3 

Yûsuf Ağa   2 

Yûsuf b. Abdullah   7 

Yûsuf b. Abdülmennan  2 

Yûsuf b. İsmail   2 

Yûsuf b. Mehmed   2 

Zeliha bt. Abdullah   2 

Zeliha bt. Mehmed   2 

Zeyneb bt. Abdullah  4 

Zeyneb bt. İsmail   2 

Zeyneb Hanımefendi  3 

Zeynebâbidin b. Abdülhalim  2 

Zübeyde H. bt. Feyzullah  2 

Zübeyde H. bt. Mehmed Said  1 



   

 

 

II- VAKIF TAHRİR DEFTERLERİNE GÖRE PARA VAKIFLARI 

Vakfiyeler yanında vakıfları ilgilendiren ve uygulamayı akset-

tiren diğer önemli kayıtlardan bir diğeri de vakıf tahrir defterleridir. 

Bu defterler, vakıfların kuruluş şart ve gayelerine göre işleyiş tarzla-

rını ve mâlî durumlarını gözden geçirmek üzere, teftiş ve tescil amacı 

ile hazırlanmış olup, vakıfların genel bir dökümü özelliğini taşımak-

tadır.  

Tahrir hey'eti tarafından, önceki tahrir defter kayıtları ile hâl-i 

hazır durumlar karşılaştırılıp kontrol edildikten sonra vakıfların 

yeniden tescili ile tahrir defterleri teşekkül ettirilmiştir. 

"953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri"ndeki kayıt-

lar, "O zamanki surlar içindeki İstanbul'un (İstanbul Kadılığı'nın), -

sultanlara ait bulunanlar hâriç- bütün vakıflarına teşmil edilmiş olan 

umûmî bir tahrir mahiyetinde ve 2.517 vakıf kaydını ihtiva etmekte-

dir.  

Bu vakıflardan 1603‘ü erkekler ve 913‘ü kadınlar tarafından te-

sis edilmiştir.  

Bu defterde en eski vakfiye kaydı 861/1456 tarihlidir (No: 572) 

ve iki tane de 866 tarihlisi vardır (No: 581, 629).  

Kayıtlar içinde 861-900 tarihleri arasındaki devreye ait olanla-

rın sayısı 216'dır.  

901-925 tarihleri arasında kayıtlı vakfiye sayısı 547, 926-953 ta-

rihleri arasındakiler 653‘tür.  

573 kaydın ise tarihleri belirtilmemiştir".1 

Tahrir sırasında, vâkıfı, vakfiyenin ay ve yılı, vakfın kimin im-

zasıyla tescil edildiği, asl-ı vakfın neler olduğu, asl-ı vakıflardan elde 

edilen yıllık hâsılatı, vakfın gün, ay ve yıl itibariyle masrafları, gelir-

gider yekûnleri ile ikisi arasındaki fark, vâkıfın şartlarının nelerden 

ibaret olduğuna dair bilgiler değerlendirilmiştir.  

                                                           
1 Ömer Lütfi Barkan ve Ekrem Hakkı Ayverdi'nin neşre hazırladığı "953/1546 

Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri", İstanbul 1970, s. V vd. 
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Mezkûr tahrir defterindeki konumuzla ilgili bilgileri, vakıf numarası, 

yılı, asl-ı vakfı, hâsıl fî senesi ve şart-ı vâkıfı belirtilerek nukûdla ilgili 

kayıtlar liste hâline getirilmiş ve bu kayıtlar arasında 1.161 adet 

nukûd-ı mevkûfe ile ilgili kaydın mevcut olduğu tesbit edilmiştir.2 

Asl-ı vakfı "nakdiyye" olarak zikredilen ve "Hâsıl fî sene" ola-

rak yıllık gelirleri gösterilen nukûd-ı mevkûfe ile ilgili bu kayıtlar ile 

şart-ı vâkıf olarak zikredilen "Onuonbirden eksiğe ve ziyâdeye ve-

rilmeğe","onu onbir hesabı üzere istirbah oluna", "Onuonbir ve bir 

rubu‘ hesabı üzere...", "Onuonbir ve sümün", "Onuonbirbuçuk hesabı 

üzere...", "Akara tebdîl"; asl-ı vâkıf olarak yüzbin ve milyonlara varan 

meblâğların vakfedilmesi ve bu hususların mevzuumuzla yakından 

‘alâkasının bulunması sebebiyle incelemeye alınmıştır. 

"953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri"ndeki kayıt-

ların tedkiki bize şu bilgileri vermektedir: Tahrir Defteri'nin 151. sıra 

numarasında kayıtlı, 888/1483 yılına ait 2.000 kuruşluk asl-ı vakfın 

zayi‘ olduğunu görüyoruz. Yine 243, 470, 475, 489, 519, 688, 689, 693, 

869, 1014, 1231, 1953, 2107, 2230, 2442. sıralardaki kayıtlarda da zayi‘ 

olan nukûdla ilgili bilgiler mevcuttur.  

2339 sıra numarada kayıtlı vâkıf şartına göre 200.000 akçe aka-

ra tebdîl edilmesi istenmiştir. Bazı vâkıfların ise diğer şartlar yanında 

mahalle avarızı için para tahsis ettikleri görülmektedir. 696, 1221, 

1245, 1452, 1485; 1511, 1564, 1643, 1780, 1784, 1816, 2127, 2207, 2397. 

sıralarda yer alan kayıtlarda da yine avarıza tahsisler vardır. Bunun 

amacı, avarızını devlete ödeyecek gücü olmayanlara maddî bir des-

tek sağlamak; insanları, borcunu ödeyememekten dolayı devlete 

karşı mükellefiyetini yerine getirememe durumundan kurtarmak, 

me'yüs olan insanlara mutluluğun hazzını tattırmaktır. 

Tahrir Defteri'ndeki kayıtlarda zikredilen vâkıf şartları ile vak-

fiyelerdeki vâkıf şartları paralellik göstermekte; hayra, hasenata, 

mürtezikaya, meremmete, hatim, ‘aşır, cüz, Yâsîn, Tebârake, Fatiha, 

İhlas okunmasına, akara tebdîle, musluk, mum, hasır gibi mesâlih-i 

mescide sarfla ilgili vakıf şartları bulunmaktadır.  

                                                           
2 Tafsilât için bkz.: İ. Kurt, "953/1546 Tarihli İstanbul Vakıf Tahrir Defterleri-

ne Göre Para Vakıfları", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1998, 

sayı: 112 , s. 153 vd. 
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Meselâ, 2168 no.daki kayda göre, Mevlânâ Hayrüddin b. 

Mevlânâ, 943 hicrî, 1536 milâdî yılında, 640.000 akçesini hasenata sarf 

olunmak üzere vakfetmiştir. 2234 sıradaki kayda göre, 210.000; 2438 

sıra no.daki kayda göre 453.540 akçe mesãrif-i mezbûre için ve 764 

no.lu kayda göre 520.000 akçe ise evkãf mesãrifine tahsîsen vakfe-

dilmiştir. 

1061. sıradaki tahrir kaydında yer alan Mehmed b. Ahmedü'l-

müezzin'e ait, 875 tarihli vakıf şartına göre, asl-ı vakfı ev, harabe 

müsrif olduğu için satılmış ve 3.500 akçeye tebdîl edilmiştir. 1075. 

sıradaki kayıtta ise, Melek H. bt. Abdullah, 940/1533 yılında bir mah-

zen vakfetmiş ve bu da harabe müsrif olduğu için izn-i kadı ile 8.700 

akçeye satılmıştır. Bu kayıt bize tebdîllerin kadı izni ile yapıldığını 

göstermektedir. 

1469, 1470 ve 1512 no.lu vakfiyelerin nakdiyeleri onu onbir ve 

rubu‘ yani % 12,5'a istirbah olunması şart koşulduğu halde hâsıldaki 

miktar % 10 üzerinden istirbah olunduğunu göstermektedir. 

Mehmed Beğ b. Abdullah, 2023 no.lu vakfiyede 3.000 akçesini 

"çeşmeden su almaya gelen eytâm, câriye ve ğulâmların ve hiz-

metkârların su kabları helak oldukda üç akçeye varunca bahâların 

vireler; babuca ve başmağa muhtaç olanın zükûruna babuç ve inâsı-

na başmak alıvireler" diye sarahatle şartını zikretmiştir. Meblâğ itiba-

riyle yüksek olmasa da düşünce itibariyle bu, kayda değer bir husus-

tur. 

2492 no.lu kayıtdan, Kasım Paşa b. Abdülhayy'in, Mevlânâ 

Hasan b. Mehmed imzası ile 951 yılında tescil ettirdiği vakfiyesinde 

5.500 filori ile 2.300.000 akçe vakfetmiş, bu nukûdun nerelerden sağ-

lanacağını ve nerelere sarf edileceğini zikretmiştir. Bu miktar, mevcut 

kayıtlar arasında en yüksek olan mevkûf nukûddur. Ayrıca buradan 

şunu da ifade etmek mümkündür: Paşalar da dâhil olmak üzere her 

rütbeden, kadın-erkek farkı olmaksızın her sınıftan insan para vak-

fetmiş ve bu yolla kendine ve insanlığa hizmeti prensip edinmiştir. 

Her türlü giderleri bugün devletçe karşılanan okulların Os-

manlı döneminde vatandaşlar tarafından yapıldığı ve masraflarının 

karşılandığı herkesçe ma‘lûmdur. İşte, 2510. sıradaki kayda göre 

Abdüllatif Efendi 105.000 akçesini medrese masraflarının karşılan-

ması için vakfetmiştir.  
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Günümüzde yaptırılan köprülerin inşa ve tamir masrafları da 

devletçe karşılanmakta olup devlet bütçesinin giderleri arasında 

yekûn teşkil etmektedir. 1277 no.lu kayıtta ise Mustafa b. Abdullah'ın 

köprü tamiri için para vakfettiği görülmektedir. 

III- MUHASEBE KAYITLARINA GÖRE NUKÛD-I MEVKÛFE 

Vakfiye, hüccet, i‘lâm, tahrir kayıtları yanında muhasebe ka-

yıtları da para vakıflarına ışık tutmaktadır. Bu kayıtlarla ilgili defter-

lerden bazıları İstanbul Müftülüğü bünyesinde bulunan "Meşihat-i 

İslâmiyye Arşivi"nde muhafaza edilmektedir. Arşiv tasnifinden son-

ra tesbit edilen defterler arasından para vakıfları konusunu doğru-

dan ilgilendiren bazı kayıtlar transkribe edilmiş ve önemine binâen 

ayrı bir makalede değerlendirilmiştir.3 

Bu defterler arasında yer alan ve nukûd-ı mevkûfe ile ilgili 

önemli defterlerden biri "Şeyhü'l-İslâm Esbak Ömer Hüsamüddin 

Efendi Merhumun Nukûd-ı Mevkûfesinin Sandık Defteri"dir. Bu 

deftere, vakfedilen paraların muhasebesi yazılmış, vakfın ne miktar 

parasının olduğu, bu paraların hangi tarihte, ne maksatla ve ne mik-

tar borç verildiği kaydedilmiştir. 

Vakıf muhasebelerinin değişik zamanlarda yapıldığı, genelde 

yıllık tutulduğu, kadı ve şahitlerle birlikte görülen muhasebe ka-

yıtlarının bir deftere mütevellisi marifetiyle çıkarıldığı ve kadı ve 

şahitler huzurunda hesap görüldükten sonra kesin durumun sicillere 

kaydedildiği anlaşılmaktadır. 

Vakfın mal varlığı, gelirleri ve giderleri ile ilgili kayıtlar çok 

basit hâle getirilerek herkesin yapabileceği bir muhasebe sistemi 

uygulanmıştır. Şöyle ki: Ele aldığımız bu kayıtlara göre paranın cinsi 

"Osmanlı lirası yüzsekiz ve mecidî yirmiyedi" olarak zikredilmiş ve 

hemen altında soldan sağa doğru kuruş ve para olarak "...bãkî mâl-i 

vakf"ın meblâğı ve bu meblâğdan yapılan ödemeler ve bu meblâğa 

ilâveler alt alta yazılmış; her ilâve bir önceki meblâğla toplanarak ve 

                                                           
3 Tafsilât için bkz.: İ. Kurt, "Muhasebe Defterlerine Göre Para Vakıfları", Türk 

Dünyası Araştırmaları Dergisi, İstanbul Nisan 1997, sayı 107; İ. Kurt, ‚Vakıfla-

rın Muhasebe Usulü‛ 13-15 Mayıs 2011 tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5. 

Vakıfların Fıkhî Sorunları Sempozyumu’nda sunulan tebliğ.  
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ya her ödeme meblâğdan çıkarılarak yekûnler gösterilmiştir. Bu sis-

teme göre her mu‘âmele sonunda vakfın bakiye hesabını bulmak 

mümkün olmaktadır. 

Vakfın nerelerde akarının bulunduğu ve ne miktar gelir vürûd 

ettiği de bu defterlerde zikredilmiştir. Vakfın işlerini yürüten ele-

manlara(mürtezikaya) Sandık Müdürü Tevfik Efendi marifetiyle 

ödenen meblâğlar "Ber mûcib-i muhasebe ashâb-ı vezâife tevzi‘ 

olunmuştur" kaydıyla belirtilmiştir. 

Vakıfdan verilen idâne=borç miktarları ile borç verilen kimse-

lerin adları yazıldıktan sonra verilen borca mukãbil alınan nema 

miktarı da gösterilmiştir. Muhasebe kayıtlarına göre gerek idâne ve 

gerekse asl-ı mal bazen değişik tarihlerde ve değişik miktarlarda 

vakfa intikal etmiştir. 

Kayıtlarda görülen "Bâ hüccet ve bâ istiğlâl" veya "Bâ istiğlâl 

ve bi'1-kefâle" veyahut "Bâ hüccet" gibi kayıtlar bize vakıftan verilen 

paraların hüccet, senet veya istiğlâl ile yahut hem belge(hüccet) hem 

de kefîl ile verildiğini göstermektedir. 

Vakıfdan verilen paraların senede istinad ettirilmesi yanında 

bazan altın mücevher, gümüş iğne, altın saat gibi eşyanın rehin alın-

dığı ve bu rehine konu olan eşyanın vasıflarının idâne siciline geçi-

rildiği veya borca mukãbil gayr-i menkûlün karşılık gösterildiği, 

borcun ödenmemesi hâlinde gerek menkûl ve gerekse gayr-i menkûl-

lerin başkasına satılarak bu bedel-i misilden vakfın icab eden parası-

nın alınması, fazla kalur ise kalan miktarın borçluya ödenmesi için 

kayıtlar getirildiği; bunlara ilâve olarak ayrıca verilen borcun öden-

memesi hâlinde istirdadı için melî kefîller tutulduğu, "kefîl ve dâmi-

niz" dediklerinde hüccetin tescil edildiği, paranın cinsi, borcun mik-

tarı, ne kadar müddetle borç verildiği idâne sicillerinin tedkikinden 

anlaşılmaktadır. 

Bilindiği gibi vakıf mütevellileri, genelde vâkıfın sağlığında 

kendisinin olması şart koşulmuştur. Vâkıf, vefatı hâlinde kendinden 

sonra kimlerin mütevelli olacağını, şart koşulan mütevellilerin nesli-

nin sona ermesi hâlinde mütevellilerin kadı marifetiyle seçilmesi 

hususunu vakfiyesinde zikretmektedir. Vâkıf şartları arasında "Tev-

liyeti Fetvâ Emânet-i ‘Aliyyesi'ne Meşrut Nukûd-ı Mevkûfe"nin de 

bulunduğu yine defter kayıtlarından anlaşılmaktadır. 
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Tevliyeti Fetvâ Emânet-i ‘Aliyyesi'ne Meşrut Evkãfa Ait Def-

ter'de hem vakıf isimleri liste hâlinde verilmiş, hem de "Umûm Va-

kıflar Hakkında Ma‘lûmât" başlığı altında bu vakıfların ne miktar 

nukûd-ı mevkûfesinin bulunduğu, kaç sene zarfında ne kadar meb-

lâğa ulaştığı, terâkim ve tezâyid edip-etmediği, vakfedilen paraların 

kaç seneden beri işletildiği 20 Rebî‘u'1-âhir 332 tarihinde Fetvâ Emîni 

Efendi huzuru ile bir rapor hâlinde tesbit edilmiştir. Aynı defterin 

devamında Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmüddin Efendi Vakfı hakkın-

daki kayıtlarda "Mâl-i akar mevcudu, 11 Rebî‘u'l-evvel 1285(1868) ve 

gürre-i Muharrem 1286(1869) tarihleri arasında, izn-i şer‘î ile senevî 

ne miktar sarfiyat yapıldığı, akarlarının miktar ve meşruhatı ile ilgili 

bilgiler yani meşrûtun lehleri belirtilmiştir. 

Kadıasker Mehmed Vahîd ve Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmüd-

din Efendilerin Vakıflarına Ait Defter'in 56-63. sayfaları arasında ise 

Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmüddin Efendi Vakfı'ndan ne miktar borç 

verildiği, idâne tarihleri, idânenin müddeti ile yüzde olarak nema 

miktarı, medyûnların isimleri, asl-ı mal ve nema miktarları, teslimat 

tarihleri, borcun bittiğine dair meşruhat, icra yolu ile alınan paralara 

ait bilgiler ile ait olduğu muhasebe dosya numaraları gösterilmiştir. 

68-70. sayfalar arasında ise cibâyet olunan nema ve bu nemanın 

beyânı, mâl-i vakf yekûnu ile vuku bulan sarfiyat miktarları, meş-

rûhâtıyla birlikte kaydedilmiştir.4 

Muhasebe ve Tahrir Kayıtlarına Göre İlzâm-ı Ribih Nisbet-

leri 

Vakıf paralarının değerlendirilme usûllerinden biri olan 

mu‘âmele-i şer‘iyye konusuna daha önce temas edilmiş olup burada 

ise defter kayıtlarında yer alan ilzâm-ı ribih miktarlarına yer verile-

cektir. 

Gerek vakfiyelerde, gerekse vakıf tahrir defterlerindeki vâkıf 

şartlarında nema nisbeti genelde % 10'dur ve vâkıfların kendi ifade-

leriyle "onu onbir"dir. Bazı kayıtlarda bundan eksiğe ve ziyâdeye 

verilmemesi de ayrıca zikredilmiştir. Bu nema nisbetinin istisnaî 

                                                           
4 Bkz. İstanbul Müftülüğü Meşihat Arşivi, Kadıasker Mehmed Vahîd ve 

Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmüddin Efendilerin Vakıflarına Ait Defter'in 56-70 

sayfalar arasındaki kayıtlar; Çiğdem Gürsoy, Şeyhü'l-İslâm Ömer Hüsâmüddin 

ve Kadıasker Mehmed Vahîd Efendilerin Para Vakıfları, İstanbul 2011, 112 s. 
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hallerde % 7,5, % 9'dan veya "onu onbir ve rubu‘(% 12,5), onu onbir 

ve sümün, onu onbirbuçuk(% 15)" hesabı üzere istirbah edileceği 

vâkıf tarafından vakfiyesinde belirtilmiştir. Ancak, yine bazı kayıtla-

ra göre bu yüzdelere uyulmadığı, % 12,5'tan istirbâhı gerekirken % 

10'dan nemalandırıldığı da görülmektedir. Bu durumu vakıf tahrir 

defterlerinden tesbit mümkündür. Şöyle ki:  

953(1546) Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri'nin 893,1469, 

1470, 1511, 1787, 1790 ve 1904. vakfiyelerine ait nakdiyyelerinin onu 

onbir ve rubu‘ yani % 12,5'a istirbah olunacağı şartı bulunduğu halde 

hâsıldaki mikdar % 10 üzerinden istirbah olunduğunu göstermekte-

dir. Yine 1787. sırada kayıtlı Ali Beğ b. Abdullah'ın vakfına ait 3.500 

akçenin 350 akçe; 1826. sırada kayıtlı Ali Dede b. Abdullah vakfına 

ait 6.000 akçenin 600 akçe (% 10) ile nemalandırıldığı, vâkıf şartına 

göre % 12,5'a istirbah edilmesi gerektiği kayıtlardan anlaşılmaktadır. 

Mezkûr defterin 1179. numaradaki vâkıf şartına göre, "asl-ı 

mala noksan arız olursa onu onbirbuçuk hesabı üzere istirbah oluna, 

tekmil olunca akara tebdîl oluna" ve 1180. numaradaki vâkıf şartına 

göre ise "Meblâğ noksan gelirse onu onbirbuçuk hesabı üzere istirbah 

oluna" kayıtları bulunmasına rağmen 12.000 akçe 1.200, 45.000 akçe 

4.500 akçe hâsıl fi sene olarak yazılıdır. Yani işlem yine % 10 üzerin-

den yapılmıştır. Ancak, 1608. sıradaki vâkıf şartında onu onbirbu-

çukdan istirbâhın sebebi şöyle belirtilmektedir: "...Ve eğer meblâğ-ı 

mezbûre noksan gelürse mevcûddan olan onu onbirbuçak hisabı 

üzere istirbah oluna, tekmil olunca" ibaresiyle sermayenin her hangi 

bir sebeple zayi‘ olması hâlinde, eski meblâğa ulaştırılması için, bir 

müddet "onu onbirbuçuk" yani % 15'den istirbah olunması şartı geti-

rilmiştir. Bu tarz kayıtlar ise pek istisnadır. 

Aynı defterin 603. sırasında kayıtlı Aişe bt. Rûhullah b. Ahî 

Çelebi Vakfı'nın 10.000 akçesi onu onbir ve rubu‘ hesabı üzere 1.250 

akçe; 1578. numarada kayıtlı Yûsuf b. Çelebi'ye ait vakfın 100.000 

akçesi onu onbir ve rubu‘ hesabı üzere 12.500 akçe; 1593. sıradaki 

Can H. bt. Efendi vakfının 4.000 akçesi onu onbir ve rubu‘ hesabı 

üzere 500 akçe; 2508. sırada kayıtlı Hüsrev b. Abdullah vakfına ait 

10.000 akçenin % 12,5 ribihle 1.300 akçe ile nemalandırıldığını görü-

yoruz. 
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Yine aynı defterden tesbit ettiğimiz kadarıyla asl-ı vakfı nak-

diyye ile ilgili vakıf paralardan yukarıda zikrettiğimiz istisna kayıtla-

rın dışındaki diğer kayıtlarda ilzâm-ı ribih % 10'dur. Bu tesbitlere 

göre bir genelleme yapıldığında para vakıflarının işletilmesinde 

umumiyetle % 10‘luk bir nemalandırmanın uygulandığı, nâdir hal-

lerde bu nema nisbetinin % 12,5 olarak tatbik edildiğini söyleyebili-

riz. Ancak, Cumhuriyet dönemine ait bazı uygulamalarda bu nisbet 

% 15, % 18 olarak değişmektedir. 

Bir de mezkûr tahrir defterinde 1139. sıradaki kayda göre, 

Şeyhü'l-İslâm Mevlânâ Sa‘di b. İsa'nın vakfına ait 100.000 akçenin 

senelik hâsılatı 20.000 akçe görülmektedir ki bu, % 20‘lik bir ribih 

nisbetiyle olabilir. Yalnız bu kayıtta görülen yüksek meblâğ pek en-

der bir durumdur. Genel uygulamaya bakıldığında 20.000 akçelik 

ribhe göre asl-ı malın 200.000 akçe veya 100.000 akçelik meblâğa göre 

10.000 akçelik ribih miktarı olması gerekmektedir. Kayıtlarda bir hata 

olabileceğini düşünmek gerekir. Şu halde, birkaç kayda istinaden bir 

genelleme yapıp vakıf paraları % 10'dan daha yüksek nisbetlerde 

istirbah edilmiştir demek zordur. Ama vakıf paralarının genellikle % 

10 nisbetinde istirbah edildiği söylenebilir. Bu ise vakfiyelere, muha-

sebe kayıtlarına, vâkıf şartlarına ve ilzâm-ı ribihle ilgili fetvâlara uy-

gunluk arzetmektedir.5 

Bazı muhasebe defterlerinde 1925 ile 1935 yılları arasındaki 

nema yüzdeleri ile müddetleri yazılıdır. Bu kayıtlara göre mezkûr 

yıllar arasında nema yüzdeleri % 9 ile % 15 arasında; nemalandırma 

müddetleri ise bir yıl ile üç yıl arasında değişmektedir. 

İncelenen bütün vesikalarda nema ile ilgili belli ıstılah ve tâbir-

ler kullanılmıştır ki, bunlar da "istirbah", "ilzâm-ı ribih", "ribih"dir. 

Cumhuriyet Dönemi'ne ait bazı kayıtlar hâriç eski kayıtlarda hiç 

"faiz" kelimesine rastlanmamıştır.  

Bazı araştırmacılar "ribih" ile "faiz"in aynı anlama geldiğini ile-

ri sürmekte ise de incelediğimiz uygulamaya ait vesikalarara göre 

"ribih=fâiz" veya "fâiz=ribih, istirbah, nema" şeklinde kesin bir ifade 

                                                           
5 Tahrir kayıtları için bkz. Ö. L. Barkan - E. H. Ayverdi'nin neşre hazırladığı 

"953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri", İstanbul 1970, 1 - 504 sayfa-

lar arası. 
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ile aynı anlama geldiklerini söylemek mümkün değildir. Zira bu 

ifadeler arasında gerek mânâ ve mâhiyet itibariyle ve gerekse uygu-

lama yönünden farklılıklar mevcuttur. Ancak, bu farklı yönlere rağ-

men bazı benzerlikler de yok değildir. Benzer gidiş yolu ve benzer 

sonuçlara göre değerlendirme yaparak böyle farklı mâhiyetteki şey-

leri aynı sayarak hüküm vermek bizi bazan yanlış yola sevkedebilir. 

Bu bakımdan özellikle ribâ, ribih, istirbah, murabaha, nema ve faiz 

lâfızlarının değerlendirilmesi hususunda hassas olmak gerekmekte-

dir. 

IV- NUKÛDLA İLGİLİ FETVALAR 

Nukûdla ilgili fetvâlara geçmeden önce konunun daha iyi an-

laşılabilmesi için "Fetvâ" kelimesinin lugavî ve ıstılahî mânâları üze-

rinde durmakta fayda var. Bilindiği gibi İslâm ülkelerinde, İslâm 

dininin yayılmasına paralel olarak devletin işlerini yürütmek üzere 

teşkilâtlar kurulmuştur ki, bunlardan biri de "iftâ teşkilâtı"dır ve bu 

teşkilât halkın dinî, ilmî, hukûkî, adlî ve kazâî sorularına cevap ver-

mek gayesiyle ortaya çıkmış, adliye teşkilâtına yardımcı olma fonk-

siyonunu ifâ etmiştir. "Fetvâ, hukûkî ve dinî bir soruya verilen cevap 

olup, böyle sorulara cevap vermeye iftâ, fetvâ istemeye istiftâ, fetvâ 

isteyene müsteftî, fetvâ veren şahsa ise müftî denir".6 

İslâm Ansiklopedisi'ndeki "Fetvâ" maddesinin mevzu ile ilgili 

kısımları şöyledir: "Fetvâ, lügatte bir hâdisenin hükmünü beyan eden 

veya hükmü koyan, daha kısa bir tâbir ile, güçlükleri çözen kuvvetli 

cevaplar mânâsınadır. Fıkıh müesseselerinden biri olan fetvâ, fakîhin 

hüküm mâhiyetinde olmaksızın verdiği cevap mânâsına gelir. 

Fetvâyı veren fakîhe müftî denilir. Müftî, şer‘î kanunları delillerinden 

istinbat edip müdevven hâle getirir... Fetvâ müessesesinin şartları, 

hükümleri ve ne gibi ihtiyaca cevap verdiği ve Hz. Peygamber'den 

başlayarak tarihi tesbit olunmuştur. 

İslâmiyet'in başlangıcında halk arasındaki münasebetleri mü-

devven kāideler ile tanzîm zarureti hâsıl olunca, kitaptan (Kur'ân), 

sünnetten (Hadîs) iktibas sûretiyle tesbit olunan hükümlerden terek-

                                                           
6 Ö. N. Bilmen, Hukûk-ı İslâmiye ve Istılâhât-ı Fıkhiye Kûmûsu, c. 1, s. 246; c. VI-

II, s. 206. 
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küp eden fıkıh ilmi, kıyas ve icmâ‘ın ilâvesi ile gelişmiş ve iftâ, teşrî‘ 

derecesinde ehemmiyet kazanmıştır. 

Hz. Peygamber zamânında Müslümanların bizzat kendisinden 

telâkki ettikleri fetvâlar, mûteber eserlerde toplanmış ve Hz. Pey-

gamber'in irtihâlinden sonra, sahabenin kitap ve sünnete müracaat 

ederek, verdikleri fetvâlar ile de iftâ sahası nûrlanmıştır. Dört halife 

ile diğer cennetle tebşir edilmiş altı sahabenin ve diğer büyük saha-

belerin ve tâbi‘înden isimleri mazbut yedi güzide zâtın fetvâları, her 

zaman için en kıymetli me‘hazlardır".7 

Hz. Ebû Bekir zamânında "İftâ Mahkemesi" kurulmuş, Hz. 

Ömer zamânında ise Medine'de "İcma‘ ve İctihad Kurulu" gibi bir 

uygulama yapılmıştır. Bu dönemde husûsî şekilde fetvâ veren şahıs-

lar vardı. Hz. Peygamber hem devlet başkanı, hem kadı, hem de 

müftî idi ve kendisine sorulan hukûkî ve dinî sorulara bizzat cevap 

verirdi ki, kendisine sorulan soruların cevapları ilâhî vahye dayanı-

yordu. İslâm'ın başlangıcında husûsî bir teşkîlât olan iftâ müessesesi, 

hicrî birinci asrın sonlarına doğru Emevî Halîfesi Ömer bin Abdüla-

ziz (öl. 101/719) zamânında bir devlet teşkilâtı hâline getirildi.8 

"Fetvâlar, mühim siyâsî hâdiselere de teşmîl edildiği için, 

İslâm devletlerinde, bu bakımdan da te'sîri ve binnetice husûsî 

ehemmiyeti hâizdi. Emevîler, zamanlarındaki müftîlerden re'y alma-

dıkça büyük işlere girişmezlerdi. Abbasîler, siyâsî mülâhazalar dola-

yısiyle Medine'deki müftîler ile teması kaybedince, şer‘î delillere 

kıyası da katan Irak fakihlerine müzâharet göstermişler ve Ebû 

Hanîfe ile eshâbı gibi, büyük şahsiyetlerin re'ylerinden faydalanmış-

lardır..."9 

Osmanlı Devleti döneminde, fetvâlar mecmualar hâlinde top-

lanmıştır. Bunları toplayıp neşretmekten maksat, benzeri hâdiselerde 

hâkim ve müftîlere rehberlik etmek ve devletçe uygulanan mes'eleler 

hakkında bilgi vermekti. Bu bakımdan fetvâ kitablarının tatbikattaki 

faydaları sayılamayacak derecede çoktu.  

                                                           
7 Ebu'l-Ûlâ Mardin, İ. A. ‚Fetvâ‛ Maddesi, s. 58. 
8 Fahrettin Atar, İftâ Teşkilâtının Ortaya Çıkışı, Diyanet Dergisi, c. XV, sy. 4, s. 

205. 
9 Ebu'l-Ûlâ Mardin, Aynı yer. 
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Müftîler ilk zamanlardan itibaren kendilerine sorulan mes'ele-

nin hükmünü Kur'ân ve sünnetten alır, bunlarda bulamaz ise ic-

tihâdiyle fetvâ verirdi. Hukûken zor olan mes'elelerde hâkimlere 

teknik müşavirlik hizmeti vermişler; hukûkî mu‘âmelenin nasıl ola-

cağını veya dinî bir ibâdetin nasıl yapılacağını veyahut bunların din-

deki yerinin ne olduğunu açıklamışlardır. 

Bundan sonraki kısımda, birkaç fetvâ kitabı esas alınarak 

nukûd-ı mevkûfeyi ilgilendiren bölümlerdeki metinler transkribe 

edilerek verilmiş, asıl fetvâ metninden çıkan ana fikir, siyah, italik 

kararterle başlıklandırılmış ve gerekli görülen yerlerde kısa açıkla-

malar yapılarak çıkarılan hükümlere esas teşkîl eden fetâvâ metinleri 

verilmiştir: 

İmam Züfer Katında Nukûdun Vakfı Sahihdir: Hâkim, müte-

velli cânib-i vakfı evlâ görüb İmâmeyn kavli üzerine ‘akarın vakfiy-

yetinin lüzûmuna ve İmam Züfer kavli üzerine derâhimin vakfiyye-

tinin sıhhatine ve mütevellinin vazîfe damânından berâ'etine hükm 

eylediğinde akçenin vakfı sahîhdir;  

"İmam A‘zam katında vakf-ı ‘akar lâzım değildir; onun mez-

hebinde hiç bir vakfın lüzûmu yokdur. İmam Yûsuf ve Muhammed 

rahimehümallah katlarında mütevelliye teslimden sonra sıhhat-i 

vakfdan lüzûm müfârık olur. İmâmeyn katında akar, mütevelliye 

teslimden sonra vakf-ı lâzım olur. 

Ebussuûd‘a göre, hâkimü'1-vakt mezbûr dahî imam-ı mezkûr 

kavli ile mesfûr meblâğın vakfının sıhhatine hamilden sonra 

İmâmeyn kavli ile hükm eylese şer‘an zikr olunan hükümler halt-ı 

mezâhib olmayub belki hükm-i sahîh ve nafiz olub vakf-ı merkûm 

lâzım olur. Sıhhat-i vakfiyet nukûdu İmam Züfer'den rivayet iden 

Ensãrî, Kitâb-ı Vakıfda tasrîh eylemişdir. 

Yiyecek ve giyecekler ile derâhimin vakfı örfe binâen câizdir 

ve yüftâ bih olan da budur. Tatarhâniye ve Kãdîhan'da geçen ifade-

siyle şöyledir: 

el-Fetvâ: Ve fi'l-Fetâvâ'l-‘Attâbiye, vakf-ı derâhim ev mekîlen 

ev siyâben lem yecüz ve kîle fi'l-mevzu‘, yüte‘ârifû zâlik; yuftâ bi'l-

cevâz. Tâtârhâniye 
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el-Fetvâ: Ve ‘an Züfer, raculün vakfu't-ta‘âm ev mâ yukãl ev 

yûzen, kãle yecûzü. Kîle lehû ve keyfe yekûnu? Kãle: Yedfe‘u'd-

derâhime mudârabeten sümme yetesaddaku bifadlihâ. El-vechü'l-

lezi vukife ‘aleyh vemâ yukãlü ev yûzenü yübâ‘u feyedfe‘u biseme-

nihî mudârabeten ke'd-derahim. Kãlû ‘alâ hâze'l-‘Abbâs ev kãle fi 

hâze'l-Kirman, el-hinta vakfu ‘alâ şarten takarrudu li'l-fukarâ'i'l-lezî 

limâ bezera lehüm feyezra‘ûnehû lienfüsihim, sümme yü'hazü min-

hüm ba‘de'l-idrâki kaderu'l-kard liğayrihim mine'l-fukarâ'i ebeden 

‘alâ hâze'l-vechi Kãdîhân. 

Menkûlâttan olan koyun ve sığırın örfen vakfı varsa bu mal-

ların vakfı sahihtir. Bunların vakfı müte‘ârif olmayan beldede ise 

sahih değildir; vakıf yapılmışsa dönülebilir: 

"el-Fetvâ: Tapulu mîrî yerlerde kışlayub bâ bi'l-beyân koyun-

larının ve sığırların vakf olması câiz olur mu? Yok, bu makûle 

menkûlât, ‘akara tebe‘an vakf olunmak mı gerekir? 

el-Cevâb: Menkûl-i müte‘arefin asaleten vakfı sahihdir; koyun 

ve sığır ol makûledendir; ‘akara tebe‘iyetle vakf olunmağa muhtâc 

öküzdür. Hırâsından gayri veçhile intifa‘ olunmaz."10 

"İnek vakfı müte‘ârif olan belde ahâlîsinden Zeyd, bir ineği bir 

cihet-i birre vakf ve teslim ile'l-mütevelli ve tescîl-i şer‘î itdürdükden 

sonra Zeyd fevt olsa, veresesi ol ineği mirasa idhâle kãdir olurlar mı? 

el-Cevâb: Olmazlar. 

İnek vakfı müte‘ârif olmayan belde ahâlîsinden Zeyd, bir ineği 

bir cihete vakf itdükden sonra fevt olsa, veresesi ineği mirasa idhâle 

kãdir olurlar mı? el-Cevâb: Olurlar. 

Koyun vakfı müte‘ârif olan belde ahâlîsinden Zeyd, şu kadar 

koyunu ve mülk bağını vakf ve gallesini bir tekyenin fukarâsına şart 

idüb teslim ile'l-mütevelli ve tescil itdürdükden sonra nadim olub 

rücû‘a kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz".11 

Denânîr ve derâhimin vakfının sıhhati hususundaki ihtilâflar 

hâkimin hükmü ile çözülmüştür. Bu hususla ilgili Ebussuûd'un 

fetvâsı şöyledir: 

                                                           
10 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ, vr., 96 a. 
11 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 114 b. 
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"el-Fetvâ: Zeyd, bir mikdar ‘akar ve bir mikdar derâhim vakf 

idüb masraf-ı müebbed beyân idüb nasb itdü‘i mütevelliye vazife 

ta‘yin idüb teslimden sonra mütevelli tasarruf idüb vazîfe-i 

mu‘ayyene ahz idüb ba‘dehû vakf "İmam A‘zam katında vakf-ı ‘akar 

lâzım değildir ve derâhimin vakfı sahih değildir" deyû vakfından 

rücû‘ idüb asl-ı vakfı ve cihet-i tevliyeti taleb idicek mütevelli, 

"İmâmeyn katında ‘akar, mütevelliye teslimden sonra vakf-ı lâzım 

olur ve İmam Züfer katında derâhimin vakfı sahihdir ve aldığım 

cihet-i tevliyet hakkımdır" deyû cevâb virüb niza‘ idüb hâkime mü-

rafa‘a olundukda hâkim, mütevelli cânib-i vakfı evlâ görüb İmâmeyn 

kavli üzerine ‘akarın vakfiyyetinin lüzûmuna ve İmam Züfer kavli 

üzerine derâhimin vakfıyyetinin sıhhatine ve mütevellinin vazife 

damânından beraetine hükm eyledikden sonra vâkıf akçenin vakfı 

İmam Züfer katında gerçi sahihdir; lâkin lâzım değildir, deyû rücû‘ 

idicek mütevelli derâhimin vakfının sıhhatine hükm olundukdan 

sonra asl-ı sıhhat mütekarrir olur; İmâmeyn kavli üzerine nukûdun 

vakfının lüzûmuna dahî hükm eylese evkãf-ı mezbûre cümle vakf 

sahih ve lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Zeyd, vakf itdüği evkãfın İmam A‘zam kavli üzere 

hükm-i kãdî lâhik olub vakf olması şer‘an nice olur? el-Cevâb: İfraz 

idüb bir kimesne mütevelli nasb idüb ana teslim itdikden sonra rücû‘ 

idüb hâkime mürafa'a idüb sâbıkan vakf idüb mesãrif ta‘yîn idüb 

mülkünden ifraz idüb mütevelliye teslim eyledim. İmâmeyn katında 

eğerçi lâzım oldu; İmam A‘zam katında yine rücû‘ sahih olmağın 

yine rücû‘ idüb mülk idiniyorin deyû mütevelli niza‘ idüb hâkim 

İmâmeyn katında mülkünden çıkub vakf-ı lâzım olmuşdur; anların 

mezhebi üzerine vakfın sıhhatine ve lüzûmuna hükm itdim, deyicek 

İmam A‘zam katında dahî lâzım olur. Ebussuûd.12 

Hâkimin hükmü ile ilgili diğer bir fetvâ da şöyledir:  

el-Fetvâ: Zeyd bir mikdar akçe vakf idüb vakfiyyesinde "Fe-

ba‘de riayetin hâze'ş-şerâit, sãira'l-meblâğu'l-mezbûr vakfen sahîhen, 

lâzimen ve habsen, şer‘iyyen, müebbeden, lâ yûhebü velâ yûrasü 

velâ yübeddelü velâ yüğayyerü, femen beddelehû mâ semi‘ahû ilâ 

âhirihi" deyû kayd idüb bu mikdar ile vakf müseccel olur mu?  

                                                           
12 Veli b. Yusuf, Mecmû’atu’l-Fetâvâ, varak, 88 a-b. 
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el-Cevâb: Müşârun ileyhâ olan şerâyitde beyân idüb teslim 

ile'l-mütevelli ve me‘a murâfe‘ahû ile'l-hâkim ve muhâsamehû ve 

hükm-i hâkim var ise olur ve illâ olmaz. Ebussuûd".13 

Tescîl edilen vakıfdan rücû‘ olmaz. Ancak, bazı hallerde va-

kıfdan rücû‘ da mümkündür. Bu konuya açıklık getiren bazı fetvâ 

metinleri şöyledir: 

"el-Fetvâ: Zeyd Ganî iken ba‘zı emlâkin vakf eylese, ba‘d za-

man fakir olsa, vakfından rücû‘a kãdir olur mu? 

el-Cevâb: Olur; tescîl-i sahîh-i şer‘î olunmadı ise. Ebussuûd. 

Diğer cevâb: Olmaz; tescîl-i şer‘î olundu ise. Ebussuûd"14 

"Zeyd şu kadar akçesini bir cihete vakf ve teslim ile'l-mütevelli 

ve tescîl-i şer‘î itdükden sonra nadim olub vakfından rücû‘a kãdir 

olur mu? el-Cevâb: Olmaz 

"Zeyd şu kadar akçesini bir cihete vakf idüb lâkin teslîm ile'l-

mütevelli ve tescîl-i şer‘î bulunmasa Zeyd vakfından rücû‘ idüb meb-

lâğ-ı mezbûru mesãrifına sarfa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur"15 

"el-Fetvâ: Zeyd, fukarâ içün ikiyüzbin akçe vakf idüb, mesãrifi 

beyân idüb, teslîm ile'l-mütevelli idüb, hâkim dahî vakfın sıhhatine 

ve lüzûmuna hükm itdikden sonra bir yıl mikdar vakfıyyet... is-

tiğmâl olunub, meblâğ-ı mezbûrun ribhi, ta‘yîn ve şart olunan 

mesãrife sarf olundukdan sonra, vâkıf-ı nukûd, "vakfın sıhhatine ve 

lüzûmuna iki kere hüküm olunmayınca, vakıf sahih değil imiş" deyû 

za‘m idüb, vakf-ı mezbûru fesh itse, binefsihi feshi... rücû‘i sahîh olur 

mu? Yoksa vakfı ğayr-i müseccelden rücû‘ müceddidün fîhi olmağın 

sâir müceddidün fîhâ olan fusühda velayet feshi hâkime muğavviz 

olduğu gibi bu bâbda dahî velâyet-i fesh kãdîye müfevvizimdir; yok-

sa... vakfıyyet üzerine istiğmâl olunmağın hukûk-ı fukarâ ta‘alluk 

idüb İmâmeyn re'yi üzre sabit olan lüzûm mütereccih ve müteekkid-

dir ve mukarrer olub aslen ve irsen rücû‘a kãdir olmaz mı? Beyân-ı 

vâfî ve tafsil ihsan buyurula. 

                                                           
13 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ, varak, 90 a. 
14 Aynı yer. 
15 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 115 a. 
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el-Cevâb: Eğer vâkıf ile mütevelli, Meclis-i Şer‘de vakf ve tes-

lîm üzerine tesâdık itdikden sonra hâkim dahî vakfın sıhhat ve lü-

zûmuna hükm iddim, dedi ise lağivdir; vâkıf elinde nice dilerse ta-

sarruf ider; feshe muhtâc ‘akid yokdur. Eğer vech-i mezbûr üzerine 

tesâdıkdan gayri vâkıf ba‘den vakfa binâen rücû‘ itdim der ise asl-ı 

mâlı kadar ribihden mütevelliye ta‘yin itdüği vazifenin ecr-i mislin-

den zâyidîn istirdâd idüb mütevelli, re'-yi mezbûr üzerine, sıhhatine 

binâen asl-ı vazifeyi virmekden imtina‘ itdikde hâkim, sıhhat-i vakfa 

ve mütevellinin damândan berâetine hükm itdi ise bu mikdar hükm 

ile meblâğ-ı mezbûr ğayr-i müseccel ‘akar gibi, (İmam) Züfer ile 

İmam A‘zam katında vakf-ı sahih-i ğayr-i lâzım olub, İmâmeyn ka-

tında sahîh ve lâzım olur. 

Bu mertebeden sonra vâkıf rücû‘ itse, rücû‘u İmam Züfer ile 

İmam A‘zam katında sahîhdir; lâkin lâzım-ı kat‘î değildir; İmâmeyn 

katında rücû‘u sahîh değildir. Hal böyle iken hâkime tekrar mürâfe'a 

itdikde, hâkim, sıhhat ve rücû‘a hükm iderse, rücû‘u, lâzım-ı kat‘î 

olub vakfiyyet İmâmmeyn katında dahî bâtıl olur. Eğer İmâmeyn 

re'yi üzere lüzûm-ı vakfa hükm iderse vakf-ı lâzım-ı kat‘î olub İmam 

A‘zam ve Züfer katında dahî rücû‘ mümteni‘ olur. Zira cumhûr-ı 

müctehidîn içtima‘ itmişlerdir. Kimi hâkim, bir müctehid kavli ile 

hükm eylese ol maddede sâirler kavliyle hüküm mümkün olmaz. 

Hükm-i evvel imza olunmak vâcib olur. Ebussuûd"16 

Vakıf şartına riayet vâcibdir.  

"...Vazife ki sarîhan meşrûtdur. Ribh, dokuzyüz olmağa 

mevkûf olub dokuzyüz olmak, asl-ı mal dokuz bin olmağa mevkûf 

olmağın, şart-ı sarîhin riayeti vâcib olduğu gibi ol şartın mevkûfun 

aleyhâ olanın dahî riayeti vâcibdir. Lâcerem, yedi bin yerine gelin-

ceye değin ehl-i vezâife nesne virilmez. Ebussuûd"17 

Vâkıf vakfiyesinde tebdîl, tağyîr, ‘azl, nasb, ziyâde ve nakz 

şartlarını zikredip tescil ettirdikten sonra bu şartları değiştirip vak-

fiyesini yeniden tescil ettirebilir. Bu hususla ilgili fetvâ şöyledir: 

"el-Fetvâ: Zeyd, vakfıyyesinde ve şartu't-tağyîr ve't-tebdîl ve'l-

‘azl ve'n-nasb ve'z-ziyâde ve'n-nakz ve ğayr-i zâlik mine't-

tasarrufâti'ş-şer‘iyye li nefsihi mâdâme hayyen mestûr olub, Zeyd-i 

                                                           
16 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ, varak, 98 b- 99 a. 
17 Aynı eser, varak, 96 a. 
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mezkûre medresesin terdîsini ve vakfiyyesinde kimesne şart itmiş 

iken ba‘de zaman Amr şart idüb ba‘dehû Amr şartından rücû‘ idüb 

sonra şart itse bu sûretde Bekr'e şart sahîh olur mu? 

el-Cevâb: Olur; tağyîri henüz itmiş olur; sâbikan Amr'a şart it-

düği tağyîr ve tebdîl değildir ki şart itmek merreten saniyede vâki‘ 

olmuş olub sıhhat-i şart-ı tağyîr merreten ba‘de uhrâ kaydı ile mu-

kayyed olmağa mevkûf ola. Ebussuûd"18 

"Ashâb-ı hayratdan Hind'in ba‘zı evkãf-ı nukûd olub mâdâm 

ki hayatda ola, tebdîl ve tağyîre kãdire olmaya, deyû vakfiyyesinde 

kayd iddürüb lâkin mütevelli şart-ı vâkıfa riayet itmeyüb müflise ve 

tahsili mümkün olmayan yerlere virüb ve medyûnların ba‘zı(sı) âhar 

yerde bulunmağla tecdîd-i ‘akd müyesser olmayub cânib-i vakfa 

külli ğadr ve zarar olmak mukarrer olub tebdîl olunmak vakfa enfa‘ 

olmağın, nukûdu tahsil idüb bir mikdârına ‘akar alunub bãkîsine 

münâsib düşdükçe alına, deyû şart idüb cümle ‘akara tebdîl itmeğe 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Kadirdir. Ebussuûd"19 

Kadı izni ile vakıf vazifelileri yerine nâib tayin edilebilir ve 

vakıftan tahsis edilen vazife hakkını alabilir. Vakfa hizmet etmeyen 

vakıf görevlileri tahsis edilen vazife hakkını alamaz. Hizmet etme-

den aldıkları varsa noksansız geri alınır. Hizmette kusur eden vakıf 

hizmetlileri azledilip yerine vazife yapanlar getirilir. Bu husus 

fetvâlarda şöyle zikredilmiştir: 

"el-Fetvâ: Zeyd, hacca gider oldukda, cihetine karındaşı Amr'ı, 

izn-i kãdî ile nâib nasb idüb Amr, edâ'-i hizmet itdükden sonra vazi-

feye müstehik olur mu? 

el-Cevâb: Ne mikdar nesne ta‘yîn oldu ise müstehik olur; zaidi 

vakfa kalur. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Ehl-i vezâifin hizmet etmeyüb yerine nâib nasb itme-

ğe ‘özr-i şer‘î nedir? Beyan buyurula. el-Cevâb: Hastalık ve hastasını 

koyub gidememek ve bunların emsalidir. Ebussuûd"20 

"el-Fetvâ: Zeyd-i müezzin, edâ'-i hizmet itmeyicek, mütevelli-

den alduği vazife şar‘an helâl olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Ebussuûd. 

                                                           
18 Aynı eser, varak, 91 a. 
19 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ, varak, 96 b. 
20 Aynı eser, varak, 91 b. 
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el-Fetvâ: Hizmet-i lâzimesin edâ itmeyüb Zeyd-i cüzhân, kâh 

bağına, kâh bağçesine, kâh niyabet itmeğe gitdüğin özr eylese mak-

bul olur mu? el-Cevâb: Olmaz; ‘azl olunub biğayr-i hizmet alduği bî-

kusûrîne alınmak lâzımdır. Ebussuûd"21 

"Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeyi istirbâh itme-

mekle galle hâsıl olmasa, mürtezika Zeyd'e vazifemizi malinden bize 

vir dimeğe kãdir olurlar mı? el-Cevâb: Olmazlar; Amma Zeyd, ihmâl 

ve tekâsül eyledi ise ‘azle müstehik olur"22 

Mütevelliler vakıf şartlarına uymaya mecburdur. Mütevellile-

rin kusurlu olmaları hâlinde tahsil edilemeyen vakıf alacakları mü-

tevelliye tazmin ettirilir. Mütevellilerin kusuru olmadığı halde tah-

sil edilemeyen alacaklar ise mütevelliden istenmez. 

"el-Fetvâ: Zeyd, bir vakfa on yıl mütevelli olub, otuzbeşbin ak-

çe zimem-i nâsda kalub, tahsile kãbiliyet olmasa te‘addî ve taksîr 

itmediğine Zeyd-i mezbûr yemîn eylese Zeyd damândan halâs olur 

mu? el-Cevâb: Olur. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Utekaya meşrût olan tevliyeti utekadan mutasarrıf 

olan Zeyd, ihtiyarı ile Amr ecnebiye virüb Amr, zevâyid-i vakıfdan 

kabz itdüği altmışbin mikdârı akçe alub ğaybet itdügi takdirce hâliyâ 

utekadan vakfa mütevelli Bekr, Zeyd'e, "Ya Amr'ı bul; ya altmışbin 

akçeyi vir" dimeğe şer‘an kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur; mâl-i vakfı 

ol asıl hâline tasarruf itdirmek mûcib-i damândır. Ebussuûd"23 

"Bir vakf-ı nukûdun mütevellisi Zeyd, asl-ı mâl-ı vakıfdan 

makbuz olan şu kadar akçesi müchilen fevt olsa terikesinden damân 

lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur"24 

Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden asl-ı mâl olan 

şu kadar akçeyi kabz itdükden sonra müchilen fevt olsa terikesinden 

damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur. Zeyd mütevellisi olduğu 

vakfın gallesinden şu kadar akçe kabz itdükden sonra müchilen fevt 

olsa terikesinden damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Şuhûd mahdarlarında istirbah olunub şâhidsiz istirbah olun-

maması meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin mütevellisi Zeyd, nukûd-

                                                           
21 Aynı eser, varak, 91 b-92 a. 
22 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 136 b. 
23 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ,  varak, 93 a. 
24 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, A. g. e., varak, 135 a. 
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ı mezbûreden şu kadar akçe Amr'a mu‘âmele ile virdüği hilâf-ı şart-ı 

vâkıf şuhûd mahdarlarında virmeyüb ba‘dehu Amr inkâr idüb, 

yemîn itmekle meblâğ-ı mezbûru zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım olur 

mu? el-Cevâb: Olur.  

Rehin ya kefîl ile istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin 

mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçeyi hilâf-ı şart-ı 

vâkıf, rehin ve kefîlsiz Amr'a mu‘âmele ile virdikden sonra almadın 

Amr'a iflâs târî olub meblâğ-ı mezbûr zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım 

olur mu? el-Cevâb: Olur. Rehin ya kefîlden biri ile istirbâhı meşrûta 

olmayan vakf-ı nukûdun mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mevkûfeden 

belî(?) olan Amr'a şu kadar akçe virdikden sonra iflâs târî olsa Zeyd'e 

damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz"25 

Fazla veya eksik veyahut muhterik rehinle ilgili fetvâlar ise 

şöyledir: "Ancak rehin ile istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin 

mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçesini belli(?) olan 

Amr ve Bekir'e virdükde, mezburlardan kıymetleri ve deynden ezîd 

olan mülk-i menzilleri rehin aldıkdan sonra mezbûrlar gâib olub 

ba‘dehu menzillerin Zeyd'in te‘addî ve taksîrinsiz harâb olub meb-

lâğ-ı mezbûrun tahsili mümkün olmasa zeyd'e damân lâzım olur 

mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Rehn-i kavî ile istirbâhı meşrûta olan vakf-ı nukûdun mütevel-

lisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçeyi Amr'a karz virdikde, 

Amr'dan kıymetleri deyn-i mezbûrdan nâkıs şu kadar eşya rehin 

alub ba‘dehû Amr fevt olub ve Zeyd ma‘zûl olub yerine Bekir müte-

velli oldukda Amr'ın eşya-yı mezbûreden gayri malı olmamağla 

Bekir re'-yi hâkimle eşyâ-yı mezbûreyi semen-i misilleriyle bey‘ idüb 

semenlerinden, deyn-i mezbûrden semen-i merkûm mikdarın istifa 

ile Bekir ma'âdâyı Zeyd'e tazmine kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. 

Rehin ya kefîl ile istirbâhı meşrûta olan vakf-ı nukûdun müte-

vellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçeyi rehin ile Amr'a 

virdükden sonra Zeyd'in yedinde rehin muhterik olmağla deyn sâkıt 

olsa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz"26 

Nukûd vakfından istiğlâl tarîki ile para almak isteyen kişinin 

nasıl bir yol takip edeceği hususu şu fetvâda zikredilmiştir: 

                                                           
25 Aynı eser, varak, 135 a-b. 
26 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 136 b. 



 TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 163 

  

   

"el-Fetvâ: Zeyd-i mütevelli, vakf akçe ile Amr'dan evini istiğlâl 

tarîki ile almak istese, ne tarîk ile gerek? 

el-Cevâb: Akçesin virdikde evin virmek niyeti üzere olur; 

amma bu niyeti telâffuz itmedin, bey‘ ve şirâ idüb, mütevelli evi 

tahliye itdürüb, yahud cümle esbabın Amr mütevelliye emânet vir-

dikden sonra evi dahî mütevelliye teslim itdükden sonra mütevelli 

evi Amr'a kiraya virüb evi içindeki emânet esbâbla Amr'a teslim 

itmek gerekdir. Ebussuûd"27 

Nukûd vakfından mu‘âmele-i şer‘iyye tarîki ile para almak is-

teyen kişinin nasıl bir yol takip edeceği aşağıdaki fetvâlarda zikre-

dilmiştir: 

"el-Fetvâ: Zeyd mütevelliden vakıf akçe alub mu‘âmele içün 

mütevelli Zeyd'e bir nesne bey‘ eylese o mecliste Zeyd mebî‘i müte-

velli hîbe eylese bâ bey‘ eylese mu‘âmele şer‘an sahîh olur mu? el-

Cevâb: Olur. Ahmed. 

el-Fetvâ: Zeyd Amr'a onun onbir akçe iki üzerine mu‘âmele-i 

şer‘iyye deyû bir mikdâr akçe virüb Amr, oniki üzerine mu‘âmele-i 

şer‘iyye eylese me'zûn olan ribihden ziyâde olan ribih kimindir? 

el-Cevâb: Cümle ribih, meta‘ kimin ise onundur. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Zeyd, Amr mütevelliden bir mikdar vakf akçe alur, 

bir yıl mu‘âmele olunur, ba‘de mu‘âmele olunmayan yıllarda Amr'a 

virdiği ribhi teberru‘ itmiş olmayıcak, asla tutmağa kãdir olur mu? 

el-Cevâb: Asıldır deyû viricek olur. Ebussuûd"28 

Mu‘âmele hîledir; bundan hâsıl olan ribih haramdır diyen 

kimseler Ebussu‘ûd‘a göre "Kâfir olur, i‘tikâd iddisye". "Ba‘zı hîle-i 

şer‘iyyelere zîd hiledir; Bekr'i aldatmakdır" diyenlere "Tağzîr-i belîğ 

ve tecdîd-i iman lâzım olur". "Mu‘âmele-i sahîha olîcak haram di-

memek gerek." Bu ifâdelerle ilgili fetvâlar şöyledir: 

"el-Fetvâ: Zeyd Amr'dan mu‘âmele bin akçe isteyüb, onu onbir 

üzerine Zeyd Amr'dan bin akçe alub, Amr kaftanını çıkarub Zeyd'e 

yüz akçeye satdım dise, Zeyd dahî kabul idüb kaftanı Bekr'e hibe 

idüb Bekr dahî kaftanı Amr'a hibe eylese bu tarîk ile olan mu‘âmele 

şer‘iyye midir? el-Cevâb: Şer‘iyyedir. Ahmed. 

                                                           
27 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ,  varak, 102 b. 
28 Aynı eser, varak, 105 a-b.  
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el-Fetvâ: Sûret-i mezkûrede olan mu‘âmele hîledir; bundan 

hâsıl olan ribih haramdır diyen kimesneye ne lâzım gelür? el-Cevâb: 

Kâfir olur, i‘tikâd iddisye. Ahmed. 

"el-Fetvâ: Ba‘zı hîle-i şer‘iyyelere zîd hîledir; Bekr'i aldatmak-

dır, dise ne lâzım gelür? el-Cevâb: Tağzîr-i belîğ ve tecdîd-i iman 

lâzım olur. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Zeyd, mülk akçe mu‘âmele-i şer‘iyye ile alınan ribh 

haramdır, dise ne lâzım gelür; nesne lâzım olur mu? 

el-Cevâb: Mu‘âmele-i sahîha olîcak haram dimemek gerek. 

Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Zeyd Amr'dan karz akçe alsa, adedle virse ve Zeyd'e 

tefâvütî olsa şer‘an ziyâde helâl midir? el-Cevâb: Helâldir; tefâvüt 

fâhiş değil ise. Ebussuûd"29 

Nukûd vakfından karz yolu ile para almak isteyen kişinin na-

sıl bir yol takip edeceği ve karz'da va‘de bulunmadığı hususu şu 

fetvâlarda zikredilmiştir: 

"el-Fetvâ: Zeyd, Amr'dan on bin akçesini alub mezbûrlar on 

yıla varınca ser-i senede bin akçe teslim idüb haklaşmak içün va‘de 

itdükde, Zeyd hulf-i va‘de itmeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: Eğerçi 

karz ise olur; karza va‘de olmaz. Eğer bey‘ olunmuş nesne bahâsı ise 

kãdir olur; va‘deleri va‘dedir. Ebussuûd30 

"el-Fetvâ: Zeyd, Kefe(?) akçesinin on ikisi bir Osmânî iken 

Amr'a bir mikdar akçe karz virüb ba‘de zaman on altısı bir Osmânî 

oldukda, Zeyd Amr'a virdüği akçeyi on ikisi bir olmak hesabı üzere 

mi olur, yoksa on altısı bir olmak üzere mi? 

el-Cevâb: İmam A‘zam katında, ‘aynı ile olduğu adedi virüb; 

İmam Ebî Yûsuf katında, on ikisi bir akçe hesabı üzere Osmânî virü; 

İmam Muhammed katında on altısı bir akçe hesabı üzere Osmânî 

virü; hâkim, iki cânibe zararın eksük olan ile amel ider. Ebussuûd"31 

Karz mukãbili alınan rehin çalınsa veya yansa rehin alana 

tazmin ettirilmez. Rehin kıymeti ile borç miktarı takas olarak ikisi 

                                                           
29 Veli b. Yusuf, Mecmu'atü'l-Fetâvâ, varak,  106 a. 
30 Aynı eser, varak, 110 b. 
31 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ varak, 111b.  
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de sâkıt olur. Ancak borç, rehin kıymetinden fazla ise emânet helak 

olur ve tazmini lâzım gelmez. Bu konuda fetvâ şöyledir: 

"Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden şu kadar ak-

çeyi menzilinde hıfz üzere iken meblâğ-ı mezbûr te‘addî ve taksîrin-

siz sirka olunsa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz"32 

"el-Fetvâ; Zeyd, Amr'dan mu‘âmele ile beşbin akçe alub sekiz 

bin akçe rehin esbâb virse, sonra Amr'ın evi açulub esbâb sirka olun-

dukda rehn-i esbabın dahî ikibinliği bile sirka olunsa Zeyd Amr'a 

deyninden ikibin akçe eksik virmeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: Ol-

maz. Ebussuûd. 

el-Fetvâ: Zeyd Amr'dan karz bir mikdar akçe alub mukãbele-

sinde bir mikdar esbab rehin virüb zikr olunan esbab Amr'ın evi 

içinde kendi esbabı ile bile muhterik olsa ba‘dehu Amr-ı mezbûr zikr 

olunan akçeyi isteyicek Zeyd-i mezbûr dahî rehni taleb eylese bu 

sûretde muhterik olan rehin şer‘an Amr'a tazmîn itdürülür mi?‘ 

el-Cevâb: Rehinin kıymetinden deynin mikdar-ı rehn ile takas 

idüb ikisi dahî sâkıt olur. Eğer deyn, rehin kıymetinden ziyâde ise, 

emânet helak olur; damân lâzım olmaz. Şeyh Muhammed"33 

Mütevelliye teslim edilmeyen ve mahkemede tescili yapılma-

yan akçe, kitap ve kazan gibi menkûlâtı veresesi mirasa dâhil edebi-

lir veya bu meblâğı masraflarına sarf edebilir. Ancak, mütevelliye 

teslim edilip tescili yapıldıktan sonra veresesi tarafından vakıftan 

geri alınan akçe tekrar vakfa iade ettirilir. Buna dâir fetvâlar şöyle-

dir: 

"Zeyd bir mikdar kitablarını bir cihete vakf idüb lâkin teslim 

ile'l-mütevelli ve tescîl-i şer‘î bulunmasa, ba‘de Zeyd fevt olub vere-

sesi ol kitabları mirasa idhâle kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. 

Zeyd şu kadar akçesini bir cihete vakf idüb lâkin teslim ile'l-

mütevelli ve tescîl-i şer‘î bulunmasa Zeyd vakfından rücû‘ idüb meb-

lâğ-ı mezbûru mesãirıfına sarfa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur.  

Zeyd bir kazganı bir cihete vakf idüb teslîm ile'l-mütevelli ve 

tescîl-i şer‘î bulunmadın Zeyd fevt olsa veresesi kazganı mirasa 

idhâle kãdir olurlar mı? el-Cevâb: Olurlar. 

                                                           
32 Aynı eser, varak, 110;  Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı 

Ferâiziyve, varak, 137 a. 
33 Veli b. Yusuf, A. g. e.,  varak, 193 b. 
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Zeyd sıhhatinde şu kadar akçeyi vakf ve teslîm ile'l-mütevelli 

ve tescîl-i şer‘î itdürdükden sonra Zeyd fevt olub veresesi meblâğ-ı 

mezbûru mütevelliden alsalar, mütevelli meblâğ-ı mezbûru verese-

den almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur.34 

Zayi‘ olması ihtimâline karşı hâkim kararı ile vakf-ı nukûd, 

vakfa tâbî akara tebdîl edilir ve tebdîl edilen bu faydalı akar için 

tekrar tescîle gerek yoktur: 

Bir vakf-ı nukûdun ziya‘ ihtimâli olmağla mütevelli, re'-yi 

hâkimle vakfa tâbi‘ ‘akara tebdîle kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Bu 

sûretde mütevelli meblâğ-ı mezbûru re'-yi hâkimle, nâfi‘ ‘akara teb-

dîl eylese ol ‘akar içün tekrar tescîl-i şer‘îye ihtiyaç var mıdır? el-

Cevâb: Yokdur"35 

Nukûd-ı mevkûfenin mütevellisi, vakfa darlık gelmesi hâlinde 

hâkime müracaat ederek, "Onuonbire istirbâhı meşrûta"yı hâkim 

kararı ile "Onuonbirbuçuk hesabı üzere istirbah"a tebdîl ettirebilir; 

fakat vakıfda darlık yok iken hâkim bu talebi reddeder. Ayrıca 

"Onuonbirbuçukdan ziyâde ribh talep" edilse, bu yasaktır ve hâkim 

da‘vâyı dinlemez: 

"Onuonbire istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin müte-

vellisi Zeyd, vakfa dîk târî olmağla, re'-yi hâkimle, onu onbirbuçuk 

hesabı üzere istirbâha kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. 

Vakf-ı nukûdun vakfına, ma‘mûlün bihâsında onu onbirden 

ziyâdeye istirbâh olunmaya, deyû yazılmış olsa, mütevelli vakıfda 

mudâyaka yoğiken onu onbirbuçukdan istirbâha kãdir olur mu?  

el-Cevâb: Hakim men‘ ider. Bu sûretde mütevelli, nukûd-ı 

mezbûreden, Amr'a mu‘âmele ile virdiği akçe içün Amr'ın üzerine 

bir sene tamâmına değin onu onbirbuçuk hesabı üzere mu‘âmele-i 

şer‘iyye ile şu kadar akçe ribh ilzâm idüb sene tamâmında Amr'dan 

alsa, Amr, hilâf-ı şart-ı vakıfdır, deyû onu onbirden ziyâdeyi müte-

velliden istirdada kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Nukûd vakfının sermayesinin bir kısmı kimsenin kusuru ol-

madan eksilse, mütevelli re'-yi hâkimle mürtezikanın vazifelerini 

                                                           
34 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyve, varak, 114 b-131 

b. 
35 Aynı eser, s. 115 vd. 
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rakabe idüb asl-ı malı tekmil edinceye kadar nâzır, imam, hatîb, 

müezzin, kâtib, câbî, firâş, kayyim gibi mürtezikaya ödenen vazife 

bedellerini ödemeyebilir ki buna dâir fetvâ şöyledir: 

"Bir vakf-ı nukûdun bir mikdârı bilâ te‘addî zayi‘ olub asl-ı 

mala noksan târî olsa vakfiyyede rakabe delâlet ider ‘ibârât olmağla 

mütevelli re'-yi hâkimle mürtezikanın vazifelerini rakabe idüb asl-ı 

malı tekmile kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur."36 

"Zeyd'in vakf-ı lâzım ile vakfitdüği nukûdun bir mikdârı zi-

mem-i nâsda zayi‘ olsa, hâlen mütevelli-yi vakf, re'-yi hâkimle asl-ı 

malı tekmil idince(ye) değin mürtezikaya vazifelerin virmeyüb asl-ı 

malı tekmile kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehû Ömer Lütfi."37 

Nukûd vakfına akçe borcu olduğu halde ölen kişinin başka 

malı olmadığı takdirde vakıf mütevellisi tarafından borcuna 

mukãbil evine el konur. Şayet veresesi, vefat edenin borcunu vakfa 

öderse evi veresesi tasarruf edebilir. 

"Bir vakfa şu kadar akçe medyûn olan Zeyd fevt olub bir 

mülk-i menzilinden gayri malı olmamağla ol menzili mütevelli kabz 

eylese, hâlen verese, deyni virüb menzili istihsâle kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olurlar. Ketebehû Ömer Lütfi."38 

Karz olarak verilen akçe geri alınmadan borçlu öldüğünde bu 

borç miktarını mütevelli veresesinden alır: 

"Zeyd Amr zimmetinde karz/deyn-i şer‘îden olan şu kadar ak-

çe hakkını almadın Amr fevt olsa, Zeyd meblâğ-ı mezbûru Amr'ın 

terike-i vâfiyesini kabz iden veresesinden almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr Üryanîzâde Ahmed Es‘ad."39 

Nukûd-ı mevkûfe mütevellisi, mescid-i şerîf mesâlihine sarf 

şartı bulunan nukûd gallesini cemaate dar gelen cami yanındaki 

arsayı hâkim kararı ile alıp mescid-i şerîfe ilhak edip genişletebilir: 

"Bir cami‘/meşcid-i şerîfin cema‘ati kesire olub, câmi‘/mescid-i 

şerîf dik olsa, mütevelli, câmi‘/mescıd-i şerîfin mesâlihine, mevkû-

                                                           
36 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 141 b. 
37 Fetvâhâne-i 'Âlî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 209. 
38 Aynı eser, s. 210. 
39 Aynı eser," s. 320. 
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fûne, nukûdun gallesi ile câmi‘/mescid-i şerîfin civarında olan arsayı 

re'-yi hâkimle iştira‘ ve câmi‘/mescid-i şerîfe ilhak idüb tevsi‘a kãdir 

olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr Hâlid Efendizâde Mu-

hammed Cemâlüddin".40 

Bir beldede yigirmilik mecidî otuz kuruşa râyic iken nukûd 

vakfından yigirmilik mecidiye karz alan, aldığı mecidîlerin misille-

rini vakfa verir; daha sonra mecidiye yigirmi kuruşa râyic olsa ve 

her mecidiye mukãbilinde otuz kuruş istense, borçlu bu talep edilen 

fazlalığı vermeye icbar edilemez. 

"Bir beldede yigirmilik mecidî otuz kuruşa râyic iken Zeyd, 

Amr'dan şu kadar yigirmilik mecidiye karz alub ba‘dehu mecidiye 

yigirmi kuruşa râyic olsa hâlen Zeyd, aldığı mecidiyelerin misillerini 

Amr'a virdikde Amr almayub her mecidiye mukãbelesinde otuz 

kuruş vir, deyû Zeyd'i cebre kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Kete-

behul-fakîr Ömer Hüsâmüddin".41 

Altın istikraz eden borcunu misli ile ödemesi gerekir. Altın 

borç alan mislini değil de mukãbelesinde akçe vereyim diyemez. 

"Zeyd, Amr'dan şu kadar altın istikraz ve mesãrifine sarfla is-

tihlâk itdikden sonra Amr ol altınların misillerini Zeyd'den taleb 

itdikde Zeyd virmeyüb mukãbelesinde şu kadar akçe viririm dimeğe 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Hasan Hayrul-

lah"42 

Senede yüzde onikiden ziyadeyi da‘vâsının dinlenmeyeceğine 

dâir fetvâ şöyledir: 

"Zeyd, Amr'a mu‘âmele kasdiyle virdiği şu kadar kuruş ilzâm-

ı ribh idüb ba‘dehü sene tamâmında ribh-i mezburu Amr'dan da‘vâ 

eylese, meblâğ-ı mezbur, mâl-i vakf ve mâl-i yetim olmayıcak, sene-

de yüzde onikiden ziyadeyi da‘vâsı mesmû‘a olur mu? el-Cevâb: 

Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Ahmed Muhtar"43 

                                                           
40 Fetvâhâne-i 'Alî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 281 vd. 
41 Aynı eser, s. 319 vd. 
42 Fetvâhâne-i 'Alî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 229-230. 
43 Fetvâhâne-i 'Alî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 321. 
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Mu‘âmele-i şer‘iyye ile bir sene müddetle vakıf nukûdundan 

para verildiğinde ve sene sonunda ilzâm-ı ribh miktarı vakfa döndü-

ğünde asl-ı mal iki sene daha aynı şahsın zimmetinde ribih ilzâm 

edilmeden kalsa, ilzâm-ı ribh edilmeyen seneler için ribih alınamaz. 

Zira zimmette kalan para için ilzâm-ı ribh olunması gerekirdi. Çün-

kü mu‘âmele kasdiyle verilen akçe için ilzâm-ı ribh etmeden ribh 

nâmına nesne alınamaz; ayrıca vakıfdan karz verilen akçe için sene-

lik onu onbirbuçuk % 15 hesabı üzere mu‘âmele-i şer‘iyye ilzâm-ı 

ribh uygulansa bu ribh-i mezbûr borç verene helâl olur: 

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdiyle virdiği akçesiyçün Amr'ın 

üzerine bir sene tamâmına dek şu kadar akçe ilzâm-ı ribh idüb sene 

tamâmında ribh-i merkûmu Amr'dan aldıkdan sonra asl-ı mal iki 

sene Amr'ın zimmetinde kalub ilzâm-ı ribh olunmasa Zeyd sene-i 

sâbıkada olan ilzâm-ı ribh kifayet ider deyû ilzâm-ı ribh olunmayan 

seneler içün Amr'dan ribh nâmına nesne almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Üryanîzâde Ahmed Es‘ad. 

Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdiyle virdiği akçesiyçün ilzâm-ı ribh 

itmedin Amr'dan ribh nâmına nesne almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Hâlid Efendizâde Muhammed 

Cemâlüddin. 

Zeyd Amr'a karz virdiği akçesiyçün Amr'ın üzerine bir sene 

tamâmına dek onu onbirbuçuk hesabı üzere mu‘âmele-i şer‘iyye ile 

şu kadar akçe ribh ilzâm idüb sene tamâmında ribh-i mezbûru 

Amr'dan alsa, ribh-i mezbûr Zeyd'e helâl olur mu? el-Cevâb: Olur. 

Ketebehü'l-fakîr Hâlid Efendizâde Muhammed Cemâlüddin"44 

Karzdan borcu olan kişiye kefîl ve dâmin olan kimse zamanı 

geldiği halde borçlu borcunu ödemediği takdirde kefîl olan, borçlu-

nun yerine borç miktarını ödemek durumundadır. Kefîl, dükkânında 

mevcut âlât-ı lâzimeyi borç mukãbili rehin bırakabilir. Borcu öde-

mek üzere müteselsil kefîl ve dâminler olabilir. Borcun ödenmesine 

birden fazla kişi kefîl ve dâmin olduğunda alacaklı dilediği kefîlden 

borcun ödenmesini isteyebilir veya alacağın bir kısmını bir kefîlden, 

                                                           
44 Netîcetü’l-Fetâvâ, fi'l-müdâyenât, nev‘u fi'l-mu‘âmelât, sahîfe, 269; 

Fetvâhâne-i ‘Âlî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, İlaveli Mec-

mu‘a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 321 vd. 
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bir kısmını da diğer kefîlden alabilir veyahut hepsini bir kefîlden de 

talep edebilir. Zira asıl olan vakıf borcunun ödenmesidir. Yalnız 

"borcumu ödedim, borcum yoktur" demekle borç ödenmiş sayılmaz; 

müdde‘î iddi‘asını isbat etmesi gerekir. Kefîllerden biri borcunu öde-

meden öldüğünde meblâğ-ı mezbûr terikesinden alınır: 

"Zeyd Amr'dan zimmetinde karzdan şu kadar akçe hakkım 

vardır, deyû da‘vâ itdikde Amr, meblâğ-ı mezbûre Bekir, kefîl ve 

dâmin olmağla sen meblâğ-ı mezbûru bi-hükmi'l-kefâle Bekir'den 

ahz itmiş idin, deyû da‘vâ ve müdde‘âsını isbat idicek Zeyd'i def‘a 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Sevvedehu es-Seyyid Halil vakt-i 

Ömer Hulusi Sâmânîzâde. 

Zeyd Amrın zimmetinde karz/deyn-i şer‘îden olan şu kadar 

akçe hakkına Bekir, Amr'ın emriyle kefîl oldukda Amr ve dükkânın-

da mevcûde olub beyne'l-hiref gedik ta‘bîr olunur âlât-ı lâzime-i 

ma‘lûmesini Bekr'e mebâliğ-i mezbûr mukãbilinde rehin ve teslim 

eylese, rehn-i mezbûr câiz olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr 

es-Seyyid el-Hâc Halil vakt-i Ömer Hulusi. 

Zeyd'in Amr zimmetinde olan şu kadar akçe hakkına Bekir, 

Amr'ın zevcesi Hind'in bi-şarti'd-damân emriyle kefîl olsa, Zeyd 

kefâlet-i merkûmeye binâen meblâğ-ı mezbûru Bekir'den almağa 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Bu sûretde Zeyd, meblâğ-ı mezbûru 

kefaletine binâen Bekir'den aldıkdan sonra Hind, Bekr'e, dâmin ol-

madın fevt olsa, Bekir meblâğ-ı mezbûru Hind'in terike-i vâfiyesin-

den almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur". 

"Zeyd'in Amr zimmetinde olan şu kadar akçe hakkına Bekir 

kefîl olsa, hâlen Zeyd meblâğ-ı mezbûru Amr ve Bekir'in kangisin-

den dilerse almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr 

Hasan Fehmi.  

Şu kadar ribh vireyim, deyû va‘d idüb Bekir dahî ribh-i 

mev‘ûde kefîl olsa, Zeyd ribh-i mev‘ûdü Amr ya Bekir'den almağa 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr Hasan Fehmi". 

"Zeyd Amr'ın zimmetinde karzdan olan şu kadar akçe hakkına 

Amr'ın emriyle Bekir ve Beşir kefîl olduklarında her biri âharın em-

riyle âharın zimmetinde lâzım gelen meblâğa kefîl olmağla Zeyd 

meblâğ-ı merkûmun bir mikdârını Bekir'den alsa, Bekir dilerse 
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mikdâr-ı mezbûrun cemî‘ini Amr'dan ve dilerse mikdâr-ı mezkûrun 

nısfını Amr'dan ve âharın nısfını Beşir'den almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr Mûsâ Kâzım." 

"Zeyd Amr'dan zimmetinde deyn-i şer‘îden beşyüz kuruş 

hakkım vardır, deyû da‘vâ itdükde, Amr, ben meblâğ-ı mezbûru 

sana tamamen edâ ve teslim itmişidim, deyû da‘vâ ve Zeyd inkâr 

idüb Amr'ın müdde‘âsı sabit olmasa kavl-i mücerrediyle, Zeydi defa 

evkãf olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Ömer Hüsâmüd-

din".45 

Mudârebe yolu ile alınan akçe ile ilgili hüküm şöyledir: 

"Zeyd'in mudârabeyi Amr'ın yedinde olan mal-ı mudârabeyi 

bilâ te‘addi velâ taksîr bir mikdar zarar terettüb eylese Amr'a damân 

lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Muhammed Re-

fik"46 

Tescili yapılmayan ve mütevelliye teslim edilmeyen menkûller 

vakfedilse bile hâkim kararı ile mirasa dâhil edilebilir: 

"Zeyd mülk katırını bir cihete vakf eylese lâkin teslim ile'l-

mütevelli ve tescîl-i şer‘î bulunmadın Zeyd fevt olsa veresesi re'y-i 

hâkim ile katırı mîrâsa idhâle kãdir olurlar mı? el-Cevâb: Olurlar"47 

"Zeyd şu kadar akçesini bir cihete vakf idüb lâkin teslim ile'l-

mütevelli ve tescîl-i şer‘î bulunmasa Zeyd vakfından rücû‘ idüb meb-

lâğ-ı mezbûru mesãrifına sarfa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur".48 

Düşman tarafından istilâ edilen yerler tekrar feth edildikten 

sonra o yerlerdeki vakıflar aynen korunur. Vakıf binalar savaş sıra-

sında yanıp yıkılsa fetihten sonra buralar yine vakıf olarak kabul 

edilir. Vakıf bir cami yansa, bu camiye tahsis edilen nukûd 

mu‘âmelesi devam eder: 

                                                           
45 Fetvâhâne-i 'Alî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. l, İstanbul, 1326, s. 323, 331, 332 vd. 
46 Aynı eser, s. 458. 
47 Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, Fetâvâ-yı Feyziyye me’an’-Nukûl ve’ş-

Şevâhidi’l-Kaviyye, Matbaa-i Amire, 1276, s. 185. 
48 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 115 a. 



172 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

"Bir mahalde vâki‘ mescid-i şerîfin mesãrifine mevkûfe 

nukûdun mütevellisi Zeyd nukûd-ı mezbûreden birkaç kimesneye 

istirbâh kasdiyle şu kadar akçe virdikden sonra ol beldeyi harbî kefe-

re istilâ idüb mescid-i şerîfi ihrâk eyleseler hâlen asker-i İslâm, belde-

i mezbûreyi feth itmekle Zeyd meblâğ-ı mezbûru ol kimesnelerden 

taleb itdikde mezbûrlar mücerred mescid-i şerîf muhterik olmağla 

vakf bizden lâzım gelmez deyû virmemeğe kãdir olurlar mı? el-

Cevâb: Olmazlar"49 

Mütevellinin nukûd vakfından alıkoyduğu paraları vakfa iade 

etmesi gerekir: 

"Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeyi hıfz üzere iken 

Zeyd mağzûl olub yerine Amr mütevelli oldukda, Zeyd nukûd-ı 

mevkûfeden yüz kuruş alıkoyub ma‘adayı Amr'a teslim etdikden 

sonra Amr fevt olub yerine Bekir mütevelli olsa hâlen Bekir, Zeyd'in 

alıkoyduğu yüz kuruşu vakf içün Zeyd'den taleb itdikde Zeyd 

mu‘terif iken mücerred benim zimmetimde yüz kuruşum olmağla 

nukûd-ı mevkûfeden alıkoyduğum yüz kuruşu evvel akçeye tutarım 

dimeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz"50 

Bazı nukûd-ı meykûfenin tazmin edilmesi gerekmez: 

"Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden şu kadar akçe-

yi hıfz üzere iken Amr, meblâğ-ı mezbûru teğallüben ahz idüb Zeyd 

def‘a kãdir olmasa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Mekân-ı mahsûsda hıfzı meşrûta olmayan nukûd-ı mevkûfe-

nin mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçeyi menzi-

linde hıfz üzere iken bi kazâillah menzil-i mezbûr muhterik olub 

meblâğ-ı mezbûr zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: 

Olmaz". 

Mekân-ı mu‘ayyenede hıfzı meşrûta olmayan nukûd-ı 

mevkûfenin mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mezbûreden şu kadar akçeyi 

İstanbul'da Valide Çarşısı'nda olan mahzende hıfz üzere iken hãrık 

vâki‘ olub mahzen içinde olan emti‘a muhterik olmağla meblâğ-ı 

                                                           
49 Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, A. g. e., s. 202. 
50 Osman b. Muhammed, Fetâvâ-yı Tosyevî, varak 90 b vd. 
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mezbûr Zeyd'in te‘addî ve taksîrinsiz zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım 

olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Rehinle istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfe mütevellisi 

Zeyd, nukûd-ı mevkûfeden şu kadar akçe hilaf-ı şart-ı vâkıf rehinsiz 

Amr'a mu‘âmele ile virdikden sonra Amr müflisen fevt olub meblâğ-

ı mezbûr zayi‘ olsa Zeyd'e damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Rehin veyahud kefîlle istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfe 

mütevellisi Zeyd, mâl-i vakıfdan şu kadar akçeyi istirbah kasdı ile 

melî olan Amr'a virüb ba‘dehû şart-ı vâkıf üzere melî olan Bekr'i kefîl 

aldıkdan sonra Zeyd'in yerine Beşir mütevelli olsa, Zeyd Beşir'i 

Amr'ın üzerine ihale iderken Beşir Zeyd'e meblâğ-ı mezbûru sen 

mâlinden vir, ba‘dehû Amr'dan al dimeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: 

Olmaz. 

Ancak rehin ile istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin 

mütevellisi Zeyd, nukûd-ı mevkûfeden şu kadar akçeyi melî olan 

Amr'a mu‘âmele ile virdikde Amr, kıymetleri deynden ziyâde şu 

kadar kitabını Zeyd'e rehin ve teslim itdikden sonra Zeyd ol kitabları 

Amr'a i'âre ve teslim idüb ba‘dehû Zeyd ‘azl olunub yerine Bekr 

mütevelli oldukda Amr, düyûnu terikesinden ezîd olduğu halde fevt 

olsa Amr'ın vasisi Beşir ol kitabları semen-i misilleriyle bey‘ ve kabz-ı 

semen ile hâlen Bekir semen-i merkûmdan meblâğ-ı mezbûr mikdârı 

almayub Zeyd'e mücerred hîn-i tevliyetinde ol kitabları rehin alub 

ba‘dehû Amr'a i'âre itmekle meblâğ-ı mezbûru dâmin ol deyû cebre 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Zeyd vakfettiği nukûdun akara tebdîlini şart itmekle mütevel-

lisi Amr nukûd-ı merkûmeden şu kadar akçe ile ve re'y-i hâkim bir 

akarı semen-i misline iştira ve vakf içün zabt itdikden sonra ol akarın 

binası Amr'ın te‘addî ve taksîrinsiz muhterik olsa Amr'a damân 

lâzım olur mu? el-Cevâb: Olmaz"51 

Nukûd vakfından karz alan kimseler iflas veya firar ettiği 

takdirde vakıfdan verilen asl-ı malı mütevelli tazmin etmez: 

"Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden ba‘zı kimesne-

lere şu kadar akçe karz virdikden sonra Zeyd ‘azl ve yerine Amr 

mütevelli oldukda Amr birkaç sene meblâğ-ı mezbûrun ribhini 

                                                           
51 Osman b. Muhammed, A. g. e., varak, 91 a, 92 b, 93 a. 
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merkûmlardan ahz ve mesãrif-i vakfa sarf idüb ba‘de asl-ı maldan 

nesne almadın merkûmlardan ba‘zısı müflisen fevt olub ba‘zısı firar 

eyleseler Amr dahî ‘azl olunmağla yerine mütevelli olan Bekir, Amr'a 

mücerred sen ribh-i mezbûru merkûmlardan alub asl-ı malı alma-

mağla asl-ı malı mâlinden dâmin ol dimeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: 

Olmaz"52 

Nukûd vakfının asl-ı malını istirbah etmeyip ‘avarız topla-

maya memur kişilere veren mütevelli parayı tazmin eder:  

"Gallesi mahallenin ‘avarızına meşrûta nukûd-ı mevkûfenin 

mütevellisi Zeyd nukûd-ı mevkûfeyi istirbah itmeyüb ‘avarız 

cem‘ine me'mûr olanlara asl-ı maldan şu kadar akçe virse meblâğ-ı 

mezbûr damân lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur"53 

Nukûd vakfından alınan borcun daha sonraki mütevelliye 

ödenmesi gerekir:  

"Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden birkaç kimes-

nelere mu‘âmele ile virdiği şu kadar akçeyi almadın mağzûl olub 

yerine Amr mütevelli olsa Amr meblâğ-ı mezbûru ol kimesnelerden 

taleb itdikde mezbûrlar meblâğ-ı mezbûru bize Zeyd virmekle 

Zeyd'e viririz deyû Amr'a edadan imtina‘a kãdir olurlar mı? el-

Cevâb: Olmazlar"54 

 

Vakıf Parasının İstiğlâl Yolu İle İşletilmesi: 

"Zeyd, mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden Amr'a şu ka-

dar akçe karz virdikde Amr mülk menzilini meblâğ-ı mezbûr 

mukãbelesinde istiğlâl tarikiyle Zeyd'e bey‘ ve tahliye ve teslim idüb 

ba‘dehû Amr menzil-i mezbûru Zeyd'den bir sene tamâmına dek şu 

kadar akçeye isticar ve kabz ve bir sene tamâmına dek zabt idüb ecr-i 

müsemmâyı virdikden sonra Amr tecdîd-i akd-i icâre olunmadın 

menzilde birkaç sene sâkin olub ba‘dehû Zeyd Amr'dan nesne alma-

dın Amr fevt olsa Zeyd tecdîd-i akd-i icâre olunmayan senelerde 

                                                           
52 Osman b. Muhammed, Fetâvâ-yı Tosyevî, varak 91 a.; Şeyhü'l-İslâm Feyzul-

lah Efendi, Fetâvâ-yı Feyziyye me’an’-Nukûl ve’ş-Şevâhidi’l-Kaviyye, s. 204. 
53 Aynı eser, varak, 91 b.  
54 Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, A. g. e., s. 206.   
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süknâsiyçün Amr'ın terikesinden ecr-i misil almağa kãdir olur mu? 

el-Cevâb: Olur. 

Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden Amr'a şu kadar 

akçe karz virdikde Amr mülk menzilini meblâğ-ı mezbûr mukãbele-

sinde istiğlâl tarikiyle Zeyd'e bey‘ ve tahliye ve teslim idüb ba‘dehû 

Amr menzil-i mezbûru Zeyd'den bir sene tamâmına dek şu kadar 

akçeye isticar ve kabz ve bir sene tamâmına dek zabt idüb ecr-i mü-

semmâyı virdikden sonra Amr tecdîd-i akd-i icâre olunmadın men-

zilde birkaç sene sâkin olsa Amr tecdîd-i akd-i icâre olunmayan sene-

lerde süknâsiyçün menzilin ecr-i mislini Zeyd virdikde Zeyd râzî 

olmayub ecr-i misilden ziyâde nesne almağa kãdir olur mu? el-

Cevâb: Olmaz"55 

Vakıf paralar mu‘âmele yolu ile en fazla onu onbirbuçuğa işle-

tilmek üzere verilebilir; bundan ziyade da‘vâlara hâkim bakmaz: 

"Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden Amr'a 

mu‘âmele ile virdiği akçe içün bir sene tamâmına dek Amr'ın üzerine 

onu onüç hesabı üzere şu kadar akçe ribh ilzâm idüb ba‘dehû sene 

tamâmında ribh-i mezbûru Amr'dan da‘vâ eylese onu onbirbuçuk-

dan ziyâdeyi da‘vâsı mesmû‘a olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Mem-

nu‘dur"56 

Vakıf alacağının diğer alacaklardan farklı bir üstünlüğü yok-

tur. Bu bakımdan terike, alacaklılar arasında müsavi olarak taksim 

edilir. Mütevelli, düyûn nisbetlerine göre değil de vakıf alacağını ben 

tamamen alayım diyemez. Ancak, ölenin borçları ödendikten sonra 

kalan miktar vârisler arasında taksim olunur: 

"Zeyd mütevellisi olduğu nukûd-ı mevkûfeden Amr'a şu ka-

dar akçe ikraz ve teslim itdikden sonra nesne virmedin Amr 

düyûnunu terikesinden ezîd olduğu halde fevt oldukda veresesi 

terikesini istihlâs itmemeleriyle sâir ğuremâ Zeyd'e terike-i Amr'ı 

deynimize göre iktisam idelim didiklerinde Zeyd râzî olmayub mü-

                                                           
55 Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, Fetâvâ-yı Feyziyye me’an’-Nukûl ve’ş-

Şevâhidi’l-Kaviyye, Matbaa-i Amire, 1276, s. 446 vd. 
56 Aynı eser, s. 271. 
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cerred vakf akçe olmağla ben tamamen istîfâ iderim dimeğe kãdir 

olur mu? el-Cevâb: Olmaz"57 

"Medyûnen fevt olan Zeyd'in düyûnunu edâ terikesini beyne'l-

verese kısmet üzerine mukaddem olur mu? el-Cevâb: Olur"58 

 

Borç alıp-verme ile ilgi birkaç fetvâ şöyledir: 

"Zeyd Amr'a mu‘âmele kasdıyle virdiği akçesiyçün ilzâm-ı ri-

bih itmeyüb lâkin Amr Zeyd'e sana senede şu kadar akçe ribih vire-

yim deyû va‘d idüb vech-i muharrer üzere temessük virse Zeyd mü-

cerred ol va‘d ve temessüke binâen Amr'dan ribih nâmına nesne 

almağa kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Bu sûretde Zeyd vech-i muharrer üzere temessük itmemle 

ilzâm-ı ribih itmiş olurum deyû Amr'dan ribih nâmına şu kadar akçe 

alsa Amr ribh-i mezbûru asla hesaba kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur. 

Zeyd Amr zimmetinde deyn-i şer‘îden olan şu kadar akçe 

hakkını Amr'dan taleb itdikde Amr bi ğayr-i vech virmemeğe kãdir 

olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Zeyd Amr'dan karz aldığı şu kadar akçe ile nefsîçün bir meta‘ 

iştira itdikde Amr Zeyd'e mücerred ol metâ‘ı benden karz aldığın 

akçe ile iştira itmekle ol meta‘ benim olmuş olur deyû metâ‘-ı 

mezbûra müdahaleye kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz. 

Zeyd Amr'a al mesãrifine sarf eyle deyû şu kadar akçe virüb 

karz ya hîbe zikr olunmasa meblâğ-ı mezbûr hîbe olmayub karz olur 

mu? el-Cevâb: Olur. 

Zeyd Amr zimmetinde deyn-i şer‘îden olan şu kadar akçe 

hakkını almadın Zeyd fevt olub ancak sağîr oğlu Bekr'i terk itdikde 

sağîrin vasîsi Beşir meblâğ-ı mezbûru sağîr içün Amr'dan alub hıfza 

kãdir olur mu? el-Cevâb: Olur"59 

                                                           
57 Şeyhü'l-İslâm Dürrîzâde Mehmed Arif Efendi, Netîcetü’l-Fetâvâ, Dâru'-t-

tıbâ'ati'l-Amire, 1265, s. 620. 
58  Beyaz Sipâre, Kitâbü'l-Kısme, varak, 57 a. 
59  Beyaz Sipâre, Kitâbü'l-Müdâyenât Mu'âmelât, varak, 34 a. 
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"Zeyd Amr zimmetinde deyn-i şer‘îden olan şu kadar akçe 

hakkını almadın Zeyd fevt olub sağîre kızı Hind'i terk itdikde 

Hind'in vasîsi Bekr meblâğ-ı mezbûru Amr'dan alub hıfza kãdir olur 

mu? el-Cevâb: Olur"60 

"Zeyd, Amr ve Bekir zimmetlerinde karzdan olan şu kadar ak-

çe hakkına Beşir, Amr ve Bekir'in emirleriyle kefîl oldukdan sonra 

Amr ve Bekir müte‘âkiben fevt olsalar Zeyd meblâğ-ı mezbûru kefa-

letine binâen Beşir'den alsa Beşir meblâğ-ı mezbûru Amr ve Bekr'in 

terike-i vâfiyelerini kabz iden vereselerinden almağa kãdir olur mu? 

el-Cevâb: Olur. Ketebehû Mekkîzâde Mustafa ‘Âsım"61 

22 Muharrem 300 ve Teşrîn-i evvel sene 298 tarihli irâde-i se-

niyye şâmil Mecelle Cemiyeti mazbatası gereğince şahısların hazi-

neden alacakları onbeş sene geçince ödenmez. Ancak, dilekçenin ha-

vale ve kaydettirilmesi hâlinde "sâbık da‘vâdan ma‘dûd olmamağla 

murûru'z-zamânı def idemez". Üzerinden özürsüz 15 sene geçen 

"Mihr-i mu‘accel, terk-i mülk, hakk-ı şürb ve mülk-i akar da‘vâları 

dinlenmez. Bulûğ tarihi, murûru'z-zamânın başlangıcı olarak itibar 

edilir. 

"Hazine-i Celîle'nin eşhas ve sâirede olan matlûbâtını taleb ve 

da‘vâları ve bi'l-‘akis eşhas ve sâirenin Hazine-i Celîle'de olan alacak-

larını iddi‘alârı bilâ özür onbeş sene terk olunsa istima‘ olunmaz. Fi 

22 Muharrem 300 ve fi Teşrîn-i evvel sene 298 tarihli irâde-i seniyye 

şâmil Mecelle Cemiyeti mazbatası(434-437 sayfa kenarında). 

Murûru'z-zamânı def iden da‘vâ, kable'l-murûr, huzur-ı 

hâkimde hasm-ı şer‘îyle bi'l-müvâcehe hakkını bi'l-fi‘il iddi‘a ve 

mutâle-beye kıyam ile meşrût olub ancak arzuhal i‘tâsiyle havale ve 

kayd itdirilmesi sâbık da‘vâdan ma‘dûd olmamağla murûru'z-

zamânı def‘ idemez deyû Fetvâhane'den fi sene 310, Şevval 19 tari-

hinde cevab virilmişdir ve kaza fi'l-Mecelle, madde: 1666.  

Onbeş sene bilâ özür terk olunan mihr-i mu‘accel da‘vâsı 

mesmû‘a olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Fetvâhane'den böyle cevab 

virilmişdir.  

                                                           
60 Beyaz Sipâre, Kitâbü'l-Müdâyenât Mu'âmelât, varak, 62 b. 
61  Aynı eser, Kitâbü'l-Kefâle, varak, 35 a. 
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Onbeş sene bilâ özür terk-i mülk, hakk-ı şürb da‘vâsı bilâ-emr 

mesmû‘a olur (mu?). el-Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Ahmed 

Muhtar.  

Onbeş sene bilâ özür terk olunan mülk akar da‘vâsı mesmû‘a 

olur mu? el-Cevâb: Olmaz. Ketebehü'l-fakîr Üryânîzâde Ahmed 

Es‘ad.  

Murûr-ı zamânın mebde'i Zeyd'in bâliğ olduğu tarihden itibar 

olunmak lâzım olur mu? el-Cevâb: Olur. Ketebehü'l-fakîr Hüseyin 

Hüsnü Çelebi"62 

Murûru'z-zamân ile vakıfdan verilen borca karşılık rehin alı-

nan evin değerinin düşmesi ve borcu karşılamaz hâle gelmesi duru-

munda vakfın mütevellisinden vakıf nâzırı "Menzilin kıymetinden 

ve deynden nâkıs olan mikdarı dâmin ol" diyemez. Çünkü bu du-

rumda mütevelliden kaynaklanan bir kusur yoktur:  

"Rehin ve kefîl ile istirbâhı meşrûta olan nukûd-ı mevkûfenin 

mütevellisi Zeyd, Amr'a mu‘âmele ile virdüği bir mikdar akçeye 

Bekir kefîl olub ve kıymetini deynden ezîd olan Amr'ın menzilini 

rehin aldıkdan sonra Amr ve Bekir firar idüb murûr-ı zaman ile 

menzilin kıymetine noksan gelmekle kıymet-i deyne masavi olmasa 

vakfın nâzırı Zeyd'e, menzilin kıymetinden ve deynden nakıs olan 

mikdarı dâmin ol, dimeğe kãdir olur mu? el-Cevâb: Olmaz"63 

 

V- Sicil Kayıtlarına Göre Para Vakfı Mu‘âmeleleri 

İstanbul şer‘î mahkemelerinde görülen da‘vâlar arasında para 

vakfı ile ilgili mu‘âmeleler de bulunmaktadır.  

Daha önce zikredildiği gibi vakfiyeler, şer‘î mahkemelerde tes-

cil edildikten sonra kesinlik kazanmış oluyordu. Bu vakfiye tescille-

rinin dışında, vakfiye şartlarına göre yapılan işlemler sırasında yine 

mahkemeye intikal eden vakfiyenin isbâtı, vakıf borçları, vakıf ala-

cakları, karz-ı şer‘î borçları, vakıfla ilgili olan borç ve alacakların 

                                                           
62 Fetvâhâne-i 'Alî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Mürtezâ, ‘İlaveli 

Mecmu’a-i Cedide, c. 1, s. 442. 
63 Ahmed Hulûsî b. Muhammed Filibeli, Fetâvâ-yı Ferâiziyye, varak, 135 b, 136 

a. 
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ikrarı, tasdik ve taahhüdleri, vakıfdan verilen borca karşılık alınan 

rehin cinsleri ve miktarları ile borcun ödenmesinden sonra fekk-i 

rehin=rehinin kaldırılması, vakıfdan borç para alanlara kefîl olanlarla 

ilgili kefalet, para vakıfları ile olan işlemleri yürütmek üzere tayin 

edilen kişilerle ilgili vekâlet, vakıf görevlilerinin bir sebeple başka bir 

yere gitmeleri hallerinde mahkeme izni ile yerlerine bıraktıkları kişi-

lerle ilgili niyabet, mütevelli değişmeleri ile ilgili tevliyet tevcihleri 

yanında ayrıca vakıf gayr-i menkûllerinin kiraya verilerek vakfa gelir 

getiren işlemlerle ilgili îcâr, vakfa gelir getirmeyen gayr-i menkûlle-

rin mahkeme izni ile satışı ve gelirinin vakıf gayesine uygun sarfiyatı 

ile ilgili istiğlâl, vakıf paralarının vâkıf şartlarına göre onu onbir veya 

onu onbirbuçuk üzere istirbâhı ile ilgili pek çok mu‘âmele çeşidi 

vardır.  

Bu mu‘âmelelerin tamamının sicil kayıtlarından tesbiti müm-

kün ise de bu çalışmanın hacmi buna müsait olmadığı için burada 

bazı mu‘âmelelerden misâller verilmek sûretiyle iktifa edilmiş; bu 

esnada sicil kaydının bir özeti veya kaydın tamamı verilip, belgenin 

hangi mahkeme sicilinde kayıtlı olduğu, bu sicilin içinde yer alan 

belgeler arasında kaçıncı sırada bulunduğu, sayfa veya varak numa-

rası belirtilmiştir: 

 

Vakfiyyenin İsbâtı: 

Haydar b. Abdullah'ın Mahmud b. Sinan'ı da‘vâ ettiği ve da‘vâ 

sonunda merhum Mustafa'nın hayatta iken Galata ve Kasımpaşa'da-

ki evlerini vakfettiği şahitler vâsıtası ile damadı Mahmud tarafından 

isbat edilmiştir.64 

Ahmed Bey Vakfı'ndan olup ev ve iki adet dükkân vakf-ı 

mezbûrun utekasına ve utekâsının utekâsına meşrût olmağla Melel 

Sima bt. Abdullah Hanımın utekası Mihriban Hanıma ve onun vefatı 

ile kendisine intikal ettiğini şahit ile isbat, 4 Ra. 1028/1619.65 

Vakıf Borç ve Alacakları: 

Ayşe bt. Haydar'ın 2.200 akçe borcunu tamamen ödediği, mü-

tevelli Mustafa Halîfe b. Hasan'a hiç bir borcunun kalmadığına dâir 

kayıt, el C. 1021/1612.66  

                                                           
64 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 8. 
65 İstanbul Kadılığı, 4. sicil, s. 47. 
66 İstanbul Kadılığı, 1. sicil, s. 34. 
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Mehmed Çelebi b. Hasan'ın Mustafa b. Ali'ye karz-ı şer‘îden 

500 dirhem borcu olduğunu, borçlu Mehmed Çelebi b. Hasan'ın tas-

dik ettiği, 9 Zâ. 1021/1612.67  

Hızır Subaşı b. Mustafa'nın Manola v. Anastan'a karz-ı 

şer‘îden 1.000 akçe ödemek üzere borcu olduğunu ikrar, 13 Za. 

1021/1612.68 

Mesfur Salamon Yahudinin, vakıf malından Şeyh Ferhad Vak-

fı'na mütevelli olan Hafız Mehmed tarafından da‘vâ edildiği, eğer 

Salamon'dan 5.000 akçe tahsil edilmez ise ben zevcim nâmına kefîlim 

dediği ve mezkûr parayı vakıf mütevellisi Şemsi H. bt. Abdullah'a 

edâ ettiği, et N. 1024/1615;  

Perviz Efendi Vakfı'na mütevelli olan Veli b. Abdünnebi, 

Mehmed b. Hasan zimmetinde vakıf kirasından 4.620 akçeden 2.797 

akçesini aldığı, bãkî 1.723 akçenin alıverilmesini talep ettiği ve 

mezbûr, "eğer defterde yazılı ise edâ edeceğini" mukır olup edaya 

tenbih, 1025/1616.69 

Hicrî et. S. 1027 tarihinde görülen da‘vâda, Defterdar Yûsuf 

Vakfı mütevellisi, vakfın muhasebesi görüldüğünde 23.447 akçe açık 

çıktığı, sâbık mütevelli Hurrem b. Abdullah'dan hâlen mütevelli olan 

Musa b. Halil'in 23.447 akçe alacağının olduğu, 17.000 akçenin önce-

den vakfa ödendiği ve bãkî kalan 6.447 akçe mukãbilinde evini rehin 

ettiğine dâir mahkemedeki ikrarı.70  

İstanbul Kadılığı'nda hicrî 1027/1618 yılında görülen da‘vâda, 

Hasan Çelebi b. Ahmed'in Vakıf parasından 2.000 akçe ve çuka 

bahâsından 250 akçe, cem‘an 2.250 akçe borcunun olduğunu ikrar.71 

Kâtip Bâlî Mescidi Vakfı'na ve mescid-i mezbûr avarızına mü-

tevelli olan Mustafa Bey, mescid vakfından sâbık mütevelli Hüse-

yin'den 54.100 akçe aldığı ve bu parayı vermemekte israr ettiği, açı-

lan da‘vâda mezbur mütevelli 42.400 akçenin da‘vâsına beyyine talep 

                                                           
67 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 1. sicil, s. 430. 
68 Aynı sicil, s. 433. 
69 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 2. sicil, s. 256. 
70 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 17. 
71 Aynı sicil, s. 42. 
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olundukda taleb-i da‘vâsına muvafık olduğuna dair 1027/1618 tarihli 

tahrir.72 

Kâtip Sinan Mahallesi'nde Ali Mismar Vakfı mütevellisi Yûsuf 

b. Mustafa'ya borçlu Sultan bt. Abdullah'ın 10.000 akçeyi ödemesi 

gerektiği ve borçlu Sultan bt. Abdullah'ın bunu ikrarı.73 

Sultan bt. Mihal'in el-Mehmed Vakfı'na 4.000 akçe borcunun 

olduğunun şâhidlerle isbat edildiği ve 11.000 akçeden bãkî kalan 

4.000 akçenin mütevelli Ramazan b. Hasan'a, vefat eden borçlunun 

muhallefâtından ödenmesine hüküm vedildiği.74 

Mihal nâm zimmî zimmetinde olan 10.000 akçe'nin Kadızâde 

Vakfı mütevellisi Mehmed Efendi b. İsmail tarafından mütevelli ol-

ması hasebiyle kefîl Luiza yedinden tamamen teslim alındığı.75 

Ali nâm kimesne Hasan Paşa Vakfı mütevellisi olup, Dülger 

Nikola Mikalut, Kosta, Kiru ve Dimitri vs.leri galle-i vakıfdan müşte-

reken 120.000 Osmânî akçe istikraz etmişler; bir defa 48.000 ve diğer 

bir defa 15.600 cem‘an 63.600 akçe ve bãkî 56.400 akçenin alıverilme-

sini talep ve mezbûran bãkî kalan akçeyi edası lâzım borçları olduk-

larını itirafları, 23 S. 1028/1619.76 

Yahya Efendi Vakfı'na borçları olan Sun‘ullah ve Ca‘fer Efendi 

yedlerinde vakfa olan borçlarını vakıf mütevellisi Sofu Efendi'nin 

tamamen aldığını ikrar, et. Ş. 1028/1619.77 

Merhum Ca‘fer Efendi Vakfı'ndan Sofu Ahmed zimmetinde 

olan 25.000 akçeyi tamamen aldığına dair Şeyh Mehmed Efendi'nin 

ikrarı, 1028/1619.78 

Merhum Hüseyin Efendi Vakfı mütevellisi Şeyh Mehmed 

Efendi'nin vakf-ı mezkûre ait olan 120.000 dirhem borcu aldığını 

ikrar, 1028/1619.79 

                                                           
72 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 134. 
73 Aynı sicil, s. 323. 
74 Aynı sicil, s. 421. 
75 Aynı sicil, s. 460. 
76 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 4. sicil, s. 10. 
77 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 5. sicil. s. 41. 
78 Aynı sicil, s. 42. 
79 Aynı sicil, s. 43. 
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İkrar ve İtiraf: 

Kasım Paşa Vakfı mütevellisi Mustafa Bey b. Ferhat'ın, vakf-ı 

mezbûr malından murabaha tarikiyle Ahmed b. Ali yedinde olan 

10.000 akçeyi tamamen aldığını ikrar.80 

Vakıf parasından Muharrem b. Bâlî zimmetinde 1.250 akçe bu-

lunduğu, mütevellinin bunu talep ettiği ve borçlu Muharrem b. 

Bâlî'nin bunu itiraf ve ikrar ettiği ve vakıf parasını ödemesinin tenbih 

edildiği, 2 R. 1027/1618.81 

Sâliha bt. Haydar'ın, Mütevelli Musa b. İsmail'e asıl vakıf ma-

lından 2.500 akçe ye murabahadan ise 12.000 akçe borcunun olduğu-

nu ikrar ettiği ve edası için tenbih edildiği.82 

Merhume Müslime H. Vakfı'na mütevelli olan Ali b. Mustafa, 

kendisinden önce vakıf mütevellisi olan İsmail b. Abdullah'ın vakıf 

parasından 20.000 akçe zimmetinde olduğu, bunun kendisine tesli-

mini istediği, İsmail b. Abdullah'ın da vakfa edası lâzım borcunun 

olduğunu tasdik ve ikrarı.83 

Mütevelli Mustafa b. Mehmed'in vakıf parasından 18.254 ak-

çeyi Mehmed Çavuş b. Ahmed'e teslim ettiği, mütevellinin talebi 

üzerine Mehmed Çavuş b. Ahmed'in borcunu itiraf ettiği.84  

Mehmed b. Veli, Hoca Üveys Vakfı'ndan 35.000 akçe aldığını 

ikrar.85  

Todos v. Dimu, mütevelli Mehmed Çelebi b. Hasan'a 31.000 

akçe borçlu olduğunu ikrar.86 

Rehin-Fekk-i Rehin: 

Emine H. bt. Hüseyin'den Mehmed b. Davuk'un 6.000 akçe is-

tikraz ettiği, mukãbilinde İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evini rehin 

                                                           
80 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 146. 
81 Aynı sicil, s. 227. 
82 Aynı sicil, s. 248. 
83 Aynı sicil, s. 692. 
84 Aynı sicil, s. 384. 
85 Aynı sicil, s. 414 
86 Aynı sicil, s. 424. 
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yaptığı, Mehmed Efendi yedinden meblâğ-ı merkûmu tamamen 

aldıktan sonra fekk-i rehin eylediği.87 

Aynî H. Vakfı mütevellisi'nden 20.000 akçe alan Mehmed Çe-

lebi b. Mustafa, bu borca mukãbil evini rehin etmiş, meblâğ-ı 

mezbûru edâ ettiğinden fekk-i rehin etmesini tenbih.88 

Sâbık Haleb Kadısı'nın, Sun‘ullah b. Şeyh Ali yedinden, rehin-

den olan 330.000 lirayı tamamen alıp fekk-i rehin eylediği, 10 C. 

1021/1612.89 

Mezkûr vakıf parasından 22.500 liraya karşılık evini rehinden 

kurtarmak için mezkûr paranın tamamının, rehin veren Mustafa b. 

Atâ‘ullah tarafından alındığı, 16 C. 1021/1612.90 

Vekâlet: 

Mehmed Çelebi Vakfı mütevellisi Mustafa Halîfe b. Nasuh'a 

vakıf malından, vs. den Kosta v. Yani'nin 125.875 akçe borcu olduğu, 

edâ edemediği takdirde evini satıp edaya Andorya nâm zimmîyi 

vekîl tayin ettiği ve mesfurun kabulü, Gurre-i N. 1024/1615.91 

Kefalet: 

Hicrî el S. 1027/1618 tarihinde görülen da‘vâda, vakıf malın-

dan Nikola ve Istamat'ın 68.800 akçe borç aldığı, mezkûr parayı 

ödemek üzere alacaklı ve mütevelli Mehmed b. Nasreddin huzurun-

da Istar-yanos ve Yorgi'nin kefîl olup edâ-yı taahhüd ettikleri.92 

Mihal nâm zimmî zimmetinde olan 10.000 akçe'nin Kadızâde 

Vakfı mütevellisi Mehmed Efendi b. İsmail tarafından mütevelli ol-

ması hasebiyle kefîl Luiza yedinden tamamen teslim alındığı.93 

Hoca H. Vakfı mütevellisi Ramazan nâm kimesnenin, bu va-

kıfdan Mehmed b. Mustafa'ya borç verilen 5.690 akçeye kefîl oldu-

ğu.94 

                                                           
87 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 64. 
88 Aynı sicil, s. 658. 
89 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 1. sicil, s. 65. 
90 Aynı sicil, s. 84. 
91 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 2. sicil, s. 30. 
92 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil, s. 21. 
93 Aynı sicil, s. 460. 
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Mütevelli Tayini: 

Kâtip Hüsameddin Vakfı'na Kara Çelebizâde Abdülaziz Efen-

di'nin mütevelli ta‘yin edildiği, el Ra. 1027/1618.95 

Bâlî Vakfı'na hâkim tarafından el-Muharrem nâm kimesnenin, 

vakf-ı mezkûrun umûrunu muhafaza ve tesviyesi için mütevelli nasb 

edildiği.96 

Ali Halîfe Vakfı'na 1,5 akçe ile istikamet ve diyaneti ile ma‘ruf 

Yûsuf nâm kimesnenin vefat eden mütevelli Reşid'in yerine, vakf-ı 

mezbûre mütevelli tayin ve nasb olunduğu.97 

Sakine Hanım Vakfı'na mütevelli olan Müstedan, mütevelli-i 

sâbık Osman'a, tevliyeti kendi itibarı ile fârik ve tevliyet berâtına 

3.000 akçe mukãbilinde Osman Çelebi'ye teslim ettiğini ikrar, et Ca. 

1028/1619.98 

Vekil Nasbı: 

Murad Paşa-yı Atık Camii devr-i hân'ı olan Mehmed 

Halîfe'nin Şam'a gideceğinden yerine 1,5 akçe ile Abdullah Halîfe'yi 

vekîl nasb ve Abdullah Halîfe'nin de hizmet-i mezkûreyi taahhüd 

ettiği.99 

Hasan Paşa Vakfı mütevellisi Abdülkerim b. Kurt'un, Receb 

Halîfe b. Ömer'i yevmî 4 akçe vazife ile yerine mütevelli nasb ettiği 

ve Receb Halîfe b. Ömer'in de bu vazifeyi taahhüd ettiği, 17 Ş. 

1021/1612.100 

Mehmed Çelebi hac farizası için Hicaz'a azimet ve yerine İbra-

him Efendi'yi vekîl nasb edip mahkemeden izin talebi üzerine kendi-

sine izin verildiği, S. R. 1028/1619.101 

 

                                                                                                                            
94 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 3. sicil,  s. 593. 
95 Aynı sicil, s. 71. 
96 Aynı sicil, s. 476. 
97 Aynı sicil, s. 488. 
98 Aynı  sicil, s. 344. 
99 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 2. sicil, s. 594. 
100 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 1. sicil, s. 229. 
101 İstanbul Müftülüğü Şer‘î Siciller Arşivi, İstanbul Kadılığı, 4. sicil, s. 186. 
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Vakıf Evini İcar=Kira: 

Merhum Mustafa Vakfı'ndan hududları ma‘lûm evi Yorgi ve-

ledi Niko'ya îcâr ve mukãbilinde 13.000 akçe kiranın Yorgi yedinden 

alındığını ikrar, 5 Za. 1021/1612.102 

Tarîkat-i Aliyye-i Sa‘diyye'ye es-Seyyid eş-Şehy Mehmed 

Râşid Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Akif'in tevcihi: 

Tarîkat-i Aliyye-i Sa‘diyye hulefasından es-Seyyid eş-Şehy 

Mehmed Râşid Efendi ibn es-Seyyid Mehmed Akif'in İstanbul'da 

Şehremaneti kurbünde Ca‘fer Ağa Mahallesi'nde vâki‘ tarîkat-i 

mezkûre âyini icrâsîçün müceddiden inşâ eylediği tekyesi ve mü-

himmatı içün tescile muvaffak olduğu nukûd ve eşya-i sâiresi vakfı-

nın derdest bir kıt‘a vakfiyyesinin kalemine kaydiyle sahibi yedinde 

ibkã ve ber vech-i hatt-ı tevliyet ve meşihat cihetlerinin vâkıf mûmâ 

ileyh es-Seyyid Mehmed Râşid Efendi meşrûtiyet üzere tevcihi, Fi 3 

Receb (12)98.103 

Kâtib Muslihiddin Mescid-i Şerîfi ve Mahallesi Avarızı 

Vakfı'na Vekil Nasbı: 

Nezaret-i Evkãf-ı Hümâyûn'a mülhak evkãfdan mahmiyye-i 

İstanbul'da Aksaray kurbünde Kâtib Muslihiddin Mescid-i Şirîfi ve 

Mahallesi avarızı vakıflarının bâ berât-ı âlî mütevellisi Defterhâne-i 

Âmire ketebesinden Hüseyin Hamdi Efendi b. İbrahim (<) mûmâ 

ileyhin damadı işbu bâ‘isü'l-kitab Halil İbrahim Efendi b. Ali mahda-

rında ikrar ve takrîr-i kelâm idüb bu esnada bi'l-me'mûriyye Tekfur-

dağı canibine azim olmamla mecî‘ime değin vakfeyn-i mezkûreynin 

umûr ve husûsâtını idare ve rü'yetle vukû‘ olan ve vukû‘ bulan ferağ 

ve intikali istima‘ ve izin i‘tasına ve temessüklerini temhire tarafın-

dan damadım mûmâ ileyh Halil İbrahim Efendi'yi vekâlet-i mutlaka-

i sahîha-i şer‘iyye ile bi't-tevliye vekîl nasb ve ta‘yin eylediğimde ol 

dahî vekâlet-i mezkûreyi kabul ve hizmet-i lâzimesini kemâ yenbağî 

edaya taahhüd ve iltizam eyledi didikde ğıbbe't-tasdîk-i şer‘î mâ 

vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî ğurre-i Şa‘bân sene 69 (1269/1852). 
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Şuhûdü'l-hal: Mehmed Ağa b. Hasan, Mehmed Ağa b. el-Hâc 

Ali ve ğayruhum.104 

Lala Hüseyin Paşa Vakfı'na Mütevelli Nasbı: 

Nezaret-i Heremeyn-i Muhteremeyn'e mülhak evkãfdan 

mahmiye-i İstanbul'da Kumkapu kurbünde Nişancı Atik Ali Paşa 

Mahallesi'nde vâki‘ merhum Lala Hüseyin Paşa Vakfı'nın bâ hüccet-i 

şer‘iyye mütevellisi Mehmed Ağa b. Osman, bundan akdem fevt 

olub yeri hâlî ve hizmet-i lâzimesi mu‘attal kalmağla vakf-ı 

mezkûrun umûrunu rü'yet birle mütevelli nasbı lâzım ve mühim 

olmağın emânet ile ma‘ruf ve istikâmet ile mevsûf ve her veçhile 

tevliyet uhdesinden gelmeğe kãdire idüği zeyl-i kitabda muharrerü'l-

esâmî bî garaz müslimîn haberleriyle lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir ve 

mütehakkik olan mahalle-i mezbûre ahalisinden işbu bâ‘isü'l-kitab 

yorgancı el-Hâc Mehmed Ağa b. Ali'yi hâkim-i muvakkı‘-ı sadr-ı 

kitâb tûbâ lehû ve hüsnü meâb efendi hazretleri vakf-ı mezkûre mü-

tevelli nasb ve ta‘yin buyurulduklarında ol dahî kabul ve hizmet-i 

lâzimesini kemâ yenbağî edaya taahhüd ve iltizam itmeğin mâ vaka‘ 

bi't-taleb ketb olundu. Fî 6 S (Safer) sene 70 (1270/1853). 

Şuhûdü'l-hal: Vakf-ı mezbûrun mescid-i şerîf imamı Mehmed 

Efendi b. İsmail, müezzin İbrahim Efendi b. Ali, bezzâsiztânî Hasan 

Ağa b. Ahmed ve sîmkeş Mehmed Emin Ağa b. diğer Ahmed ve 

Ahmed Efendi b. Mehmed ve ğayruhum.105 

Makbul İbrahim Paşa Vakfı'nın Kitâbet ve Cibâyeti 

Mahmiye-i İstanbul'da Kiçeciler kurbünde Karabaş Veli Ma-

hallesi'nde sâkin Mehmed Salih Efendi b. el-Hâc Salih Efendi (<) 

liebeveyn karındaşı işbu bâ‘isü'l-kitâb Mustafa Şemseddin Efendi 

mahdarında ikrâr-ı tam ve takrîr-i kelâm idüb Nezâret-i Evkãf-ı 

Hümâyûn'a mülhak evkãfdan merhum Makbul İbrahim Paşa Vak-

fı'nın tevliyeti ile cibâyet ve kitâbeti Silâhtar Burunsuz Hacı Mustafa 

Ağa ve Hoca Dursun Efendi ve Zeyn Hâtûn Vakıflarının kitâbet ve 

cibâyet ve Şerîf-zâde merhum Mehmed Efendi Vakfı'nın kitâbet ve 

merhûmân Kara Mustafa Paşa ve Fâtıma Kadın Vakıflarının cibâyet 
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cihetleri bâ berât-ı ‘âlî uhdemde olub ancak ben bu esnada mal kâtibi 

refakatiyle Bosna canibine azim olmamla vakfı mezkûrun umûrunu 

ve cihât-ı mezkûrenin hizmet-i lâzimelerini idare ve rü'yete tarafım-

dan karındaşım merkûm Mustafa Şemseddin Efendi'yi vekâlet-i mut-

laka-i sahîha-i şer‘iyye ile vekil nasb ve ta‘yin eylediğimde câbî-yi 

vakf İsmail Efendi hazretleri vakf-ı mezkûre mütevelli nasb ve ta‘yin 

buyurulduklarında ol dahî vekâlet-i mezbûreyi kabul ve hizmet-i 

lâzimesini kemâ yenbağî edaya taahhüd ve iltizam eyledi didikde 

ğıbbe't-tasdîki'ş-şer‘î mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî selh-i Z (Zil-

hicce) sene. 79 (1279/1862).  

Şuhûdü'l-hal: Mustafa ‘Âsım Efendi b. Mehmed ‘Ârif Ahmed 

Kâmil Efendi b. Mustafa ve ğayruhum.106 

 

İzin Hücceti: 

Nezâret-i Evkãf-ı Hümâyûn'a mülhak evkãfdan medine-i Üs-

küdar'a muzâfe İstavroz Karyesi'nde Abdullah Ağa Vakfı arazisi 

hududu dâhilinde vâki‘ menâzil mutasarrıflarından olub mahmiye-i 

İstanbul'da İshak Paşa Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefat 

iden Civanzâde Mustafa ‘Ârif Paşa b. el-Hâc Mehmed Emin'in sulb-i 

sağîr oğlu Mehmed Emin ve sulbiyye sağîre kızı Nefise 

Memnûne'nin valideleri, tesviye-i emirlerine bâ hüccet-i şer‘iyye 

vasiy-yi mansûbeleri olub zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan işbu 

bâ‘isü'l-kitâb Hanife Hanım bt. el-Hâc Hüseyin talebiyle hâkim-i 

muvakkı‘-ı sadr-ı kitâb tûbâ lehû ve hüsnü meâb efendi hazretleri 

sağîrân-ı mezbûrânın malları nemasından işbu târîh-i kitabdan ka-

der-i ma‘rûf idüği ihbar olunan her birine beher şeher yetmişer ğu-

ruşdan cem‘an yüzkırk ğuruş nafaka ve kisve bahâ farz ve takdir 

buyurub meblâğ-ı mefrûz-ı mecmu‘-ı mezkûr yüzkırk kuruş sağî-

rân-ı mezbûrânın nafaka ve kisve ve sâir levâzım-ı zarûriyyelerine 

harc ve sarfa ve lede'l-iktiza istidâneye ‘inde'z-Züfer sağîrân-ı 

mezbûrânın malları nemasına rücû‘a vasiy-yi mezbûre Hanife Ha-

nım'a izin virmeğin mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fî 24 Za. (Zil-

ka‘de) sene 1269 (1852). 
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Şuhûdü'l-hal: es-Seyyid İbrahim Edhem Beğ b. es-Seyyid 

Mehmed Nuri, es-Seyyid Mehmed İzzet Efendi b. es-Seyyid Hüseyin, 

el-Hâc Mustafa b. Abdullah ve ğayruhum.107 

 

Vasî Nasbı: 

Hüdâvendiğâr-ı esbak cennet mekân ‘adn-ı âşiyan merhum ve 

mağfiret nişan Sultan Ahmed Hân-ı Evvel tâbe serâhu hazretlerinin 

evkâf-ı şerîfeleri müsakkafâtından mahmiye-i İstanbul'da meydan-ı 

esb nezdinde vâki‘ câmi‘-i şerîfleri civarında Arasta Adaları nâm 

mahalde bir bâb menzilde sâkin iken bundan akdem vefat iden Aşçı 

Hasan Ağa b. Mehmed ‘Ârif'in sulbiyye sağîre kızı Hadice Kâmi-

le'nin vakt-i rüşd ve sedâdına değin tesviye-i umûruna kıbel-i 

şer‘den bir vasî nasbı lâzım ve mühim olmağın, emânet ile mağrûf ve 

her veçhile vesayet uhdesinden gelmeğe kãdir idüği zeyl-i kitabda 

muharrerü'l-esâmî-yi müslimin haberleriyle lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir 

ve mütehakkık olan sağîre-i mezbûrenin validesi zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile 

mu‘arrefe Hanîfe Hatun bt. Mustafa'yı hâkim-i müvakkı‘-ı sadr-ı 

kitab efendi hazretleri sağîre-i mezbûrenin vakt-i rüşd ve sedâdına 

değin tesviye-i umûruna vasî nasb ve ta‘yin buyurduklarında ol dahi 

kabul ve hizmet-i lâzimesini kema yenbaği edaya taahhüd ve iltizam 

itmeğin ma vaka‘ bi't-taleb kelb olundu. Fi 7 L (Şevval) sene 69 

(1269/1853). 

Şuhûdü'l-hal: Mehmed Ağa b. Ali, Mustafa Ağa b. Halil, Ah-

med Ağa b. İsmail ve ğayruhum.108 

Vasinin Hıyâneti Sebebiyle Vesayetten ‘Azl ve Yerine Diğer 

Vasînin Nasbı: 

Mahrusa-i Galata'ya muzâfe kasaba-i Beşiktaş‘ta Abbas Ağa 

Mahallesi'nde sâkin iken bundan akdem vefat iden Harem-i 

Hümâyûn hademesinden el-Hac Osman Ağa b. Osman'ın sulbiye 

sağîre kızı Hadice'nin tesviye-i umûruna bâ hüccet-i şer‘iyye vasiy-yi 

mensubu olan sağîre-i mezbûrenin li ebeveyn ‘animi Mehmed 

Ağa'nın sağîre-i mezbûrenin malını hıfza ve hırasette tekâsülü oldu-
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ğundan, ma‘ada sağîre-i mezbûreye kadr ve hıyaneti lede'ş-şer‘i'l-

enver zâhir ve mütehakkak olmağla hâkim ve'l-ecnâb Efendi hazret-

leri merkûm Mehmed Ağa'yı verasetten azl ve ihrâc ve yerine 

emânet ile ma‘rûfe ve istikamet ile mevsûfe ve her veçhile vesayeti 

uhdesinden gelmeğe kãdire idüği zeyl-i vesikada, muharrerü'l-

esâmî-i müslimîn haberleriyle lede'ş-şer‘i'l-enver zâhir olan sağîr-i 

mezbûrenin validesi zât-ı ta‘rîf-i şer‘î ile mu‘arrefe olan işbu bâ‘isü'l-

kitab Havva Hanım bt. Mustafa'yı sağîre-i mezbûrenin tesviye-i 

umûrunun vasî nasb ve tayin buyurduklarında ol dahî kabul ve 

hizmet-i lâzimesini kema yenbaği edaya taahhüd ve iltizam itmeğin 

ma vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Fi 3 R (Rebî‘u'l-evvel) sene 270 

(1270/1853). 

Şuhûdü'l-hal: Hasan Ağa b. Musa, Hafız Yûsuf Efendi b. el-

Hac Mehmed ve ğayruhum.109 

İstiğlâl: 

Mütevelli Hüseyin Bey b. Pîrî'nin, Tahtaminare Mahallesi'nde 

kâin vakıf evini, vakfa faydadan başka, zararı olduğundan Ali Ağa b. 

Ahmed'e 21.000 akçeye mahkeme kararı ile sattığı.110 

İstirbah(Onuonbir/onu onbirbuçuk): 

el-İlyas Kaftânî Mescidi evkãfına mütevelli olan Çakır Çavuş, 

mezkûr vakfın vezâyifi için her bir sene 10.000 akçe alub, onu onbir 

hesabı üzere istirbah olunmakla vezâyifi karşılamadığından, onu 

onbirbuçuk hesabı üzere istirbah olunmasını talebi üzerine mahke-

mece izin verildiği.111 

Şart-ı Vakfa Riayet: 

Merhume Ayşe H. ruhu için yevmî 1,5 akçe ile Seyfullah'a bir 

cüz' tilâvet için 1,5 akçe verile deyû şart-ı vakıf mesfûr ise de mezbûr 

Seyfullah ayda 40 akçeden ziyâdesini vermemektedir didikde, 
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mezbûr cevâbında, şart-ı vakfı kabul ve diğer bir kimesneye teslimi 

için tenbih olunduğu.112 

Üç yıllık Murabaha-i Şer‘iyye 

Mahmiye-i Üsküdar'a tâbi‘ Karamürsel sükkânından olub ka-

rındaşı, Fadlı b. Mehmed Vakfına bi'l-fi‘il mütevelli olan Ali Reis b. 

Mehmed Meclis-i Şer‘-i Şerîfe, karındaşı Mustafa Reis ibn Mehmed'i 

ihzar ve mahdarında tahrîr-i da‘vâ idüp mütevellisi olduğu vakf-ı 

mezburdan merkûm Mustafa Reis zimmetinde yetmişbin nakd olub 

meblâğ-ı mezbûrun üç yıllık murabaha-i şer‘iyyesi ki cem‘an yirmi-

birbin akçe ider. Tevliyetim hasebiyle merkûmdan taleb iderim. Sual 

olunsun didikde gıbbe's-sual merkûm Mustafa Reis dahî cevâbında, 

fi'l-vâki‘ vakf-ı mezburdan zimmetimde yetmişbin akçe vardır; lâkin 

meblâğ-ı mezbûrun üç yıllık murabahasından iki yıllık murabaha ki 

ondörtbin akçe ider mütevelli-yi mezbûrun emri ile vakf-ı merkûma 

nezâretim hasebiyle vakf-ı mezburdan vazîfe-hor olan erbâb-ı cihât 

vazifelerin edâ eyledim. Hâlen zimmetimde bir yıllık murabaha ki 

yedibin akçe ider vâcibü'l-edâ deynimdir, edâ iderin didikde vâki‘ 

hâl ğıbbe't-taleb kayd olundu. Hurrira fi evâhir-i Saferü'l-muzaffer, 

sene 1014. 

Şuhûdü'l-hal: Hüseyin Beğ b. Hasan, Osman b. Mustafa (ve 

ğayruhum).113 

Bilâ Vech-i Şer‘î Alınan Dört Sikke Ziyâde Altunun Sahibi-

ne Teslîmini Tenbih: 

Mahmiye-i Galata sâkinelerinden Firançikû binti Yorgi nâm 

nasrâniyye, Meclis-i Şer‘-i Şerîf ve Mahfel-i Dîn-i Münîf lâzimü'ş-

şerîfde mahmiyye-i merkûme sâkinelerinden Yorgi veledi Kostantîn 

nâm zimmî mahdarında takrîr-i kelâm idüb bundan akdem mezbûr 

Yorgi'den yirmi sikke karz alub... ve teslîm itdiğimde mu‘âmele 

nâmiyle benden bilâ vech-i şer‘î dört sikke altın ziyâde aldı. Suâl 

olunub icrâ-yı ihkak olunmasını taleb iderim didikde ğıbbe's-suâl 

mezkûr Yorgi, mu‘âmele nâmiyle bilâ vech-i şer‘î aldığı dört sikke 

altunu mukir olmağın mezbûre Firançikû'ye teslîm eylemesîçün ten-
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bih olundukdan sonra mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Tahriren fi 

evâhir-i Zi'l-ka‘de sene erba‘a ve ‘işrîn ve elf (1024/1615). 

Şuhûdü'l-hâl: Ali b. Mehmed, Hasan b. Abdullah, Marko ve-

ledi Hatiyo, Nikola veledi Andon ve gayruhum.114 

‘Alâ Tarîki'l-Karzi'ş-Şer‘î Dörtbinbeşyüzelli Akçeye 

Mukãbil Köle Teslimi: 

Dimitri veledi İstorto nâm zimmî Meclis-i Şer‘-i Şerîf ve Mah-

fel-i Dîn-i Münîf lâzimü't-teşrîfe gelüb Mahmiyye-i Galata'da vâki‘ 

Karaköy Mahallesi'nde sâkin, işbu râfi‘u'l-kitâb Yakamo veledi İste-

fanî nâm zimmî mahdarında ikrâr-ı sahîh-i şer‘î ve i‘tirâf-ı sarîh-i 

mer‘î kılub bundan akdem mezbûr Yakamo'dan ‘alâ tarîki'l-karzi'ş-

şer‘î dörtbinbeşyüzelli akçe alub, kabz idüb hizmetime lâzimü'l-edâ 

ve vâcibü'l-kazâ deynim olmağın hâlen zikr-i sebk iden meblâğ-ı 

merkûm mukãbelesinde işbu hâzır bi'l-meclis olan Yuvan veledi 

Abdullah isimlû ‘abd-i memlûkümü dörtbinbeşyüzelli akçeye sahîh-i 

şer‘î birle bey‘ idüb teslîm-i mebî‘ ve kabz-ı semen itdim ba‘de'l-

yevm mezbûr Yovan, sâlifü'z-zikr Yakamo'nun mülkü sahihidir key-

fe mâ yeşâ ve yehtâru müte‘arif olsun didikde mukirr-i mezbûr Di-

mitri'nin vech-i muharrer üzere sudûr iden kelâmını el-mukirrün leh 

el-mezbûr Yakamo vicahen kabul ve tasdik itdikde mâ vaka‘ bi't-

taleb ketb olundu. Tahriren el-yevmü's-sânî, min şehr-i Zi'l-hicce min 

şuhûr-i sene erba‘a ve ‘işrîn ve elf (1024/1615). 

Şuhûdü'l-hâl: Ali b. Abdullah, İsmail b. Abdullah, Sa‘di b. 

Hüseyin, İsa b. İlyas ve gayrihi mine'l-hâzirûn.115 

Deyn İkrarı: 

Derûn-i hüccetde mezkûrü'l-ism camcı es-Seyyid İsmail İzzet 

Ağa ibn es-Seyyid el-Hâc Hasan Meclis-i Şer‘-i Münir'de, Medîne-i 

Üsküdar'da Kefce Dede Mahallesi'nde vâki‘ mersûm ve ma‘fûrun leh 

Saçlı Hüseyin Efendi Hangâhı'nda mi‘râcü'n-nebî aleyhi's-selâm 

kırâ'eti içün nukûd-ı mevkûfenin tevliyyeti hangâh-ı şerîf-i 

mezkûrun postnişîni derûn-ı hüccet-i mezkûrde ismi mezkûr es-
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Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efendi ibn Hüseyin mahdarında ikrâr-ı tâm 

ve takrîr-i kelâm idüb nukûd-ı mevkûfe-i mezkûreden asl-ı mal iki-

bin kuruş ve iki senelik bâ devr-i şer‘î neması olan altıyüz kuruş ki 

cem‘an ikibin altıyüz kuruş vakf-ı mezkûr içün mütevelli-yi mezbûr 

es-Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efendi'ye deynim iken ben meblâğ-ı 

mecmu‘-ı mezkûr ikibin altıyüz kuruşdan nemâ-i merkûm altıyüz 

kuruş ile müddet-i (?) bi-lâ devr-i şer‘î neması olmak üzere mâlim-

den vakf-ı mezkûr içün mütevelli-yi mezbûr es-Seyyid eş-Şeyh Ali 

İdrîs Efendi'ye bez‘(?) ve ibrâ-i zimmet eylediğim dokuzyüz kuruş ki 

cem‘an binbeşyüz kuruşu mezbûr es-Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efen-

di'ye def‘ ve teslîm eylediğimde ol dahî yedimden bi't-tevliye ahz ve 

kabz ve emriyle umûr-ı vakf-ı mezkûre harç ve sarfla istihlâk itmek 

asl-ı mâl-ı merkûm ikibin kuruş ile semeni işbu târîh-i hâmişden iki 

sene tamâmına mü‘eccel mev‘ûdîne vakf-ı mezkûrun malından 

mezbûr es-Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efendi yedinden vâhide iştira ve 

kabz eylediğim iki aded hilâlî koyun saati semeninden dahî altıyüz 

kuruş ki cem‘an ikibin altıyüz kuruş zimmetle vakf-ı mezkûr içün 

mütevelli-yi mezbûr es-Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efendi'ye sahîhan 

deynimdir didikde ğıbbe't-tasdîk 14 Ra.24(1809). 

Şuhûdü'l-hâl: Camcı es-Seyyid el-Hâc Ebû Bekir Ağa, Mahdar 

es-Seyyid el-Hâc Mehmed, İzzet Ağa, Mahdar es-Seyyid Dervîş Mus-

tafa Ağa. (Kenarda) Üsküdar Mahkemesi'nden, târîh-i hüccet 2 Ra. 

264(1848).116 

Borcun Ödenmesini Talep İle Edâ ve Teslîm: 

Sâhib-i arzuhal es-Seyyid eş-Şeyh Ali İdrîs Efendi ibn es-

Seyyid Hasan nâm kimesne Bâb-ı Vâlâ-yı Hazret-i Fetvâ Penâhî'de 

Sadâret-i Anadolu Mutasarrıfları dâ‘îlerine Mahsûs Daire'de ve Mec-

lis-i Şer‘-i Münir'de derûn-ı arzuhalde mezkûrü'l-ism Camcı es-

Seyyid İsmail İzzet Ağa ibn es-Seyid el-Hâc Hasan muvacehesinde 

mezbûr es-Seyyid İsmail İzzet Ağa zimmetinde cihet-i karzdan ala-

cağım olan beşyüz kuruşu hâlen bana edâ ve teslime mezbûr es-

Seyyid İsmail İzzet Ağa'ya tenbîh olunmak muradımdır deyû 

ba‘de'd-da‘vâ ve'l-ikrâr ‘alâ mûcib-i i‘tirâf meblâğ-ı mezkûr beşyüz 
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kuruşun müdde‘î mûmâ ileyhe edâ ve teslîmiyle mezbûr es-Seyyid 

İsmail izzet Ağa(nın) ilzâm olunduğu. 14 Za. 74(1858).117 

Rehinlerin Satışı ve Semeninin İstirbah ve İstiğlâli: 

Defter oldur ki, İstanbul'da Kadırga Limanı kurbünde vâki‘ 

Behram ve Ca‘fer Çavuş Mescid-i Şerîfi Vakfı'nın nukûd-ı mevkûfe-

sinden bundan akdem mütevellileri zamanlarında istirbah içün veri-

len akçenin ashâb-ı düyûnu ma‘lûm olmayub deynleri mukãbili ta-

raf-ı vakfa vaz‘ eyledikleri rehânlar müddet-i vâfire vakfın sandu-

ğunda mahbus olub kırk seneden mütecaviz nemâ-yı vakf nâmiyle 

vakfiçün bir akçe faide hâsıl olmayub ve'l-yevm ashâb-ı duyûn tah-

kik olundukda isim ve resimleri dahi ma‘lûm olmamağla mahfuz 

olan rehânlar marifet-i şer‘le fürûht ve semenlerinden hâsıl olan mâl-

ı vakıf bu minval ile istirbah ve istiğlâl olunub hâsıl olacak 

murâbahât umûr-ı vakfa ve mürtezikanın vazifelerine virilmesi her 

veçhile vakf-ı şerîfe enfa‘ olduğu mürtezika-i vakf ve ahâlî-yi mahal-

le ihbar ve iltimas itmeleriyle marifet-i şer‘le füruht olunan rehânlar-

dır ki ber vech-i âtî zikr olunur. Tahriren fi 12 S. 1183(1769): 

Mercan tesbih me‘a < gerdan 1 adet  19 kuruş 

Ufak mercan tesbih   1 adet  1 kuruş 

Sîm bıçak me‘a sîm zincir  1 adet  15 kuruş 

Sîm kuşak    1 çift, 25 dirhem 5 kuruş 

Altın yüzük me‘a kırmızı taş   3 kuruş 

Yeşil kahve makramesi  1 adet  1 kuruş 

Bir sîm bilezik   68 dirhem 

                   Cem‘an yekûn: 59 kuruş 

Mesarif-i mezkûr: 

Ücret-i bedestânî     1 kuruş 

Ücret-i çukadâr     1 kuruş 

Ücret-i muhzıriyye     2 kuruş 

     Toplam  4 kuruş 

Mütevelli-yi vakf İbrahim Efendi'ye vakıf için teslim olundu 

       53 kuruş. 

Vech-i meşrûh üzere elliüçbuçuk kuruş mütevelli-yi mezbûre 

teslîm olmuşdur ve mütevelli-yi mezbûr yedine mümzâ ve mahtûm 
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işbu defter verildi. Muhasebesi rü'yet olundukda hâsıl olan îrâd-ı 

mu‘ayyene mesãrif-i mukarreresine vefa itmeyüb bundan evvel ber 

mûcib-i muhasebe fazla-i vakıfdan istirbah olunan üçyüzbuçuk ku-

ruşdan üçbuçuk kuruşu mesãrif içün hare olunub bãkî kalan ikiyüz 

onyedi kuruşu yed-i mütevelli ile istirbah olunmağla fimâ ba‘d vâki‘ 

olan fazla-i vakıfdan meblâğ-ı deyn olan üçbuçuk kuruşu icra ve 

mâl-ı merbûh telmîs(?) olunmak üzere mütevelli-yi mezbûre tenbîh 

olunduğu cihetle bu zeyl muhasebeye şerh verildi. Ahmed Hayrud-

din, el-muhâsib.118 

Mâl-i Vakf-ı Merkûm İle Bi Tarîki'l-İstiğlâl Vakf İçün İştira: 

Mahmiyye-i Üsküdar mahallâtından Cami‘-i Kebîr Mahallesi 

sâkinlerinden Yûsuf Dede nâm kimesne mahmiyye-i merkûme hâri-

cinde vâki‘ has madenciler gılmânı ta‘âmiyyesinin nukûd-ı mevkûfe-

sine hâlen mütevelli olan işbu ba‘isü'l-kitâb madenci başısı Mustafa 

Ağa ibn Abdülmennan mahdarında ikrar ve takrîr-i kelâm idüb ma-

halle-i merkûmede vâki‘ bir tarafı Musalla b. Hamza mülkü ve bir 

tarafı Ali b. (<) mülkü ile ba‘zan Kalender b. Abdullah mülkü ve iki 

tarafı tarîk-i ‘âm ile mahdûd mülk-i menzilimi mütevelli-yi mezbûre 

beşbin akçeye bey‘ idüb ol dahî mâl-i vakf-ı mezbûr ile bi tarîki'l-

istiğlâl vakf içün iştira idüb kabz-ı semen ve teslîm-i mebî‘ eyledik-

den sonra menzil-i mezbûru ba‘de't-tahliye ve târîhü'l-kitâb şehr-i 

gurresinden sene-i kâmile gayesine varınca mütevelli-yi mezbûrdan 

beşyüz akçe ücret-i mü'eccele ile isticar eyledim; ol dahî vech-i meş-

rüh üzere ve teslim eyledikden sonra hâzır bi'l-meclis olan Mehmed 

b. Receb nâm kimesne, emr ve kabulü hâvî kefaletle kefîl oldum, 

didikde mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Hurrira fi'l-yevmi'l-‘işrîn ve 

Cemâzi'l-âhira, sene hamsîn ve elf (1050/1640). 

Şuhûdü'l-hâl: Derviş Ali b. Mehmed, Mehmed Efendi ibn İb-

rahim, Ahmed İbn Mustafa, Behram b. Abdullah, Derviş b. Abdullah, 

Mehmed b. Abdullah ve gayruhum.119 

Mahmiyye-i Üsküdar mahallâtından Kadıasker Mahallesi 

sâkinlerinden Mustafa nâm kimesne mahfel-i kazada mahmiyye-i 

merkûmede vâki‘ merhum el-Hâc Caferî nukûd-ı vakfına bi'l-fi‘il 
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mütevelli olan işbu bâ‘isü'l-kitâb İsa Halîfe ibn Bayram mahdarında 

ikrar ve i‘tirâf idüb mahalle-i merkûmede vâki‘ iki tarafı Derya Ha-

tun Vakfı'na ve bir tarafı Dilsiz mülkü ve bir tarafı tarîk-i ‘âm ile 

mahdûd olan mülk-i menzilimi mütevelli-yi merkûme İsa Halîfe'ye 

altıbin nakid fıdda akçeye bey‘ idüb mezbûr dahî mâl-i vakf-ı 

merkûm ile bi tarîki'l-istiğlâl iştira idüb kabz-ı semen ve teslîm-i bey‘ 

eyledikden sonra menzil-i mersûmu ba‘de't-tahliyeti'ş-şer‘iyye târih-i 

kitâb şehri gurresinden sene tamâmına değin mütevelli-yi mezbûr-

dan yediyüz elli akçeye isticar idüb ol dahî vech-i muharrer üzere 

teslim eyledi didikde, mukirr-i mezbûr ikrâr-ı meşrûhu menzil-i 

merkûm vicahen tesaddî ve şifahen tahkik eyledikden sonra menzil-i 

merkûmun dergine(?) tarafından emr ve kabûlü hâvî kefâlet-i sahîha 

ile Tokan(?) Mûsâ kefîl olmakla mâ vaka‘ kayd şod. Hurrira fi'l-yevm 

es-sânî Recebü'l-ferd, sene hamsîn ve elf (1050/1640). 

Şuhûdü'l-hâl: Mustafa İbn el-Hâc Ali, Ramazan b. Receb Bak-

kal, Ali Beşe İbn Bayram, Yûsuf b. Mehmed.120 

Bey‘ Bi'l-Vefâ Tarîki İle Bey‘in Bey‘-i Bâta İnkılâbı: 

"Üç zira‘ saman kayığı ta‘bîr olunur kayığımı, içinde birisi on 

bayrak ve birisi sekiz bayrak iki yelken ve âlât-ı lâzimesiyle mersûme 

Mustafa Beşe'ye târîh-i kitabdan onbeş güne değin beşbin râyicü'l-

vakt akçeye bey‘ bi'l-vefâ tarîki ile bey‘ ve teslim ol dahî iştira ve 

tesellüm eyledikden sonra semen-i merkûmu, dâyinim Mehmed b. 

Ca‘fer'e havale eyledim, pes müddet-i merkûme tamâmına değin 

meblâğ-ı merkûmu tâmmen, kâmilen mersûm Mustafa Beşe'ye edâ 

eylemez isem bey‘-i mersûm bâte münkãlib olsun didikde gıbbe't-

tasdîki'ş-şer‘î mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. Tahriren fi'l-yevmi't-

tâsi‘ ve'l-‘ışrîn min Saferi'l-hayr es-sene tis‘a ve erbe‘în ve elf 

Şuhûdü'l-hâl: es-Seyyid Hasan Çelebi el-Kãdî, Selîm Beşe b. 

Mehmed, Mehmed Çelebi b. Yûsuf, el-Hâc Sefer b. Cemâlüddin, İlyas 

b. el-Mahdar ".121 

Vakıf Alacağına Kefîl: 

"Meclis-i Şer‘de merhum Miralay Hüseyin Ağa nâm sâhibü'l-

hayrın Nukûd-ı Mevkûfe'sinde hâlen mütevelli olan Mehmed Ağa 
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İbn Abdülmennan mahdarında ikrâr-ı tâm ve takrîr-i kelâm idüb 

müvekkilim merkûm Es‘ad Efendi, vakf-ı merkûm mâlinden onbeş-

bin akçe istikraz ve kabz iddi. Pes onbeşbin akçe karz-ı şer‘îden bin-

beşyüz akçe dahî târih-i kitabdan bir sene tamâmına değin mü'eccel 

mev‘ûd çuka bahâsından lâzimü'l-edâ deyni var, didikde gıbbe't-

tasdîk merkûm Mustafa Efendi ve sulbi Ali Abdulkãdir Çelebi meb-

lâğ-ı merkûme mukãbelesinde rehin vaz‘ olunan sîm, kefâlet-i 

sahîha-i şer‘iyye ile kefîl olmağın mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu. 

Tahrîr an fi 3 Rebî‘u'l-âhir sene 1049(1639). 

Şuhûdü'l-hâl: İsmail Çelebi İbn Aliyyü'l-müezzin, Ali Efendi 

ibn Ali, Sefer Efendi el-Kãdî, Ramazan Efendi el-Kâtib.122 

Avarız İçin Vakfedilen Paradan Alınan Borca Karşı Mülk 

Rehni: 

Kostantıniyye mahallâtından Avcı Beğ Mahallesi'nde sâkin 

mühimmat ‘avarızı mevkûf olan nakd akçe üzerine bi’l-fi‘il mütevelli 

olan Mustafa b. Hasan bundan akdem merkûme ‘Âişe Hâtûn Vakfı 

merkûme 2.200 fıdda akçe deyni olup mahalle-i merkûme bir tarafı 

Ali b. Abdullah mülkü tarîk-i ‘âm ile mahdûd olan mülk-i menzil 

meblâğ-ı mezbûr mukãbelesinde rehn-i makbuzum idi. el-hâletü 

hâzihî tevliyetim hasebiyle meblâğ-ı merkûm 2.200 akçeyi mezbûr 

’Âişe yedinden bi't-tamâm alub kabz, vakfın rehni idüb menzil-i 

mezbûru ben de ana teslim eyledim; ol dahî tesellüm itdikden sonra 

vakf-ı mezkûr ‘Âişe'nin zimmetinde bir akçe ve bir habbe bãkî kal-

madı didikde mukirr-i merkûmun ikrâr-ı meşrûhunu ‘Âişe, bi'l-

müvâcehe tasdik itdiği mâ vaka‘ bi't-taleb ketb olundu.123 

Mudârabe Tarikiyle İşletilmek Üzere Verilen Paradan Kalan 

Alacağın Da‘vâsı: 

Kazâ-i Güğercînlik tevabi‘inden Dimetoka nâm karye sâkinle-

rinden râfi‘u hâze'l-kitâb Hasan Çelebi b. Mustafa nâm râcil, Meclis-i 

Şer‘-i Kadîm'de Kasaba-i Biga sükkânından Kübcî Halil b. Mustafa 

nâm kimesne mahdarında takrîr-i kelâm idüb bundan akdem 

mezbûr Halil ‘alâ tariki'l-mudârabe yirmialtıbin (26.000) nakd râyiç 
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fi'l-vakt akçe virûb ba‘de'z-zamân muslihûn tavassutu ile meblâğ-ı 

mezbûrun 4.000 akçesini mezbûre hibe idüb 18.000 akçesini dahî 

merkûmun yedinden ahz ve kabz ettim. Zimmetinde bana edası 

lâzım dörtbin(4.000) akçe deyni kalub mazmûn-ı kazıyye vech-i mu-

harrer üzere olduğuna mezbûr Halil'in ikrarını nâtık kazâ-yi 

mezbûre kadısı Mustafa Efendi b. Mehmed imza ve hatmini şetmle 

ve târih-i kitâb-ı seniyyesi Ramazânü'l-Mübârek'in evâili ile müver-

rah hüccet-i şer‘iyye ibraz idüb ba‘de'l-kırâ'e mezbûr Halil'e suâl 

olundukda mazmun hüccet-i mezbûreyi mukır ve mute‘ârif olub 

lâkin "ben mümrihen ikrar etmiş idim" deyüb mersûm Hasan Çelebi 

ikrarı münkir olmağla ba‘de't-taleb ikrarı mu‘teber isbâtı içün ityân-ı 

beyyineye merkûm Halil istimhâl idüb müddet-i mehil tamam olun-

ca ityân-ı beyyineden âciz olmağın vâki‘ hal zabta li'l-makal ketb 

olunub yed-i tâlibe vaz‘ olundu ki vakt-i hâcetde ihcâc. Tahrîren fi 

evâhir-i Şevvâlü'l-Mükerrem li sene 1033. 

Şuhûdü'l-hâl: Mehmed Efendi b. Receb el-Müsle‘iz, İbrahim b. 

İbrahim, Üveys b. Mustafa, Lütfi b. Mustafa, el-Hâc Yûsuf b. Müba-

rek, Derviş Mehmed b. Halil.124 

 

GENEL DEĞERLENDİRME 

Ulaşaşılabilen belge ve bilgilere göre para vakıfları Fâtih Sul-

tan Mehmed Han döneminden itibaren uygulanmaya başlamış ve 

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanmıştır. Bu ise 

450-460 yıllık bir zaman dilimi demektir. Bu derece köklü ve geçmişe 

dayanan bir müesseseyi bugüne aktarmanın zorluğu açıktır. Ancak, 

daha önce de açıklandığı gibi bu mes'ele vakfiyelerden, vakıf tahrir-

lerinden, kadı sicilleri arasındaki çeşitli belgelerden, konu ile ilgili 

muhasebe kayıtlarından, mevzu hakkında uygulamayı aksettiren 

fetvâlardan veya bu konuda kaleme alınan makale ve tebliğlerden 

faydalanılarak bu mes'eleyi ilgilendiren hususlar farklı mekânlardan 

ve kaynaklarda gösterilen eserlerden derlenip toparlanarak "Para 

Vakıfları" konusunda bir fikir verecek hâle getirilmiştir. 
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Mes'elenin ortaya konmasında eksik yönlerin bulunabileceğini 

belirtmek gerekir. Zira dört asırdan fazla yaşayan bir müesseseyi 

bütün yönleri ile noksansız olarak ortaya koymak için yeterli belge 

olmadığı gibi, uygulamanın safahatını gösterecek kâfi miktarda bilgi 

de mevcut değildir. Bu mevzuda ulaşılabilen bilgi ve belgelere, yazı-

lan ve söylenenlere burada mümkün mertebe temas edilmiştir.  

Bir diğer önemli gerçek ise, bize kadar ulaşan belgelerin mâhi-

yetini tam mânâsıyla kavramaktan uzak oluşumuzdur. Esasen her 

belgenin kendi dönemi, tabiî seyri içinde değerlendirilmesi gerekir-

ken, asırlar sonra aynı belgenin mânâ ve mahiyeti anlaşılamayarak 

farklı değerlendirmelere tâbî tutulduğu, yanlış anlaşıldığı da olmak-

tadır. Bu gerçek bizim ele aldığımız belgeler için de geçerli olabilir. 

Bu bakımdan vesikaların, kaynak gösterilerek genelde asılları ile 

verilmesi yolu tercih edilmiştir. 

Faydası kullara ait olmak üzere bir malı kendi mülkünden çı-

kararak Allah yoluna tahsis anlamına gelen vakıf, insanlık tarihinin 

en önemli bir yardımlaşma ve insanların hayatta iken yapabilecekleri 

en büyük hayır işi, öldükten sonra da devam eden sadaka-i câriye ve 

devletin yapması gereken hizmetlerin bir kısmını îfâ eden ve çok eski 

bir mâzîye sahip İslâmî bir müessesedir. 

Vakfın menşe' itibariyle İslâmiyet'ten öncelere kadar uzanmak-

tadır. Bilindiği gibi yardımlaşmanın tarihi insanlık tarihi kadar eski-

dir. Budist dininde, Uygur edebiyatında, Mezapotamya'da, Bâbil 

devrinde, Hititlerde, Bizans, Roma ve Cermen hukuklarında vakfa 

benzer tesislere ait vesikalar vardır. "Her çağda ve her toplumda dinî 

ve diğer sosyal gayelerle yapılan tesislere bugünkü anlamıyle vakıf 

demek gerekmez. Vakfa benzer kurumlar eski devirlerde kavimlerde 

çok defa bir tapınak ve din adamları teşkilâtına lüzûm gösteren din-

ler dolayısiyle doğmuştur".125 

Bazı görüşlere göre İslâm'dan önce Arabistan'da vakfın bu-

lunduğu ileri sürülmekte ise de genel görüşe göre İslâmî mânâda 

İslâm'dan önce vakıf yoktu. Zira yardımlaşmanın kıyamete kadar 

yaşamasını temin gayesi İslâmiyet'le beraber ortaya çıkmış olup daha 
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önceki yardımlaşma şekillerinde bu gaye olmadığı gibi bir vakıfda 

bulunması gereken diğer vasıflar da bulunmadığı için bunlara vakıf 

demeğe imkân yoktur. 

Hukukî bir müessese olarak hicrî birinci asırdan itibaren gö-

rülmeğe başlayan vakfın, hicrî ikinci asırdan itibaren de hukûkî 

mevzu‘âtı tekemmül etmiş, müte‘âkip asırlarda da her mezhebin 

vakıf hakkındaki görüşleri ortaya çıkmıştır. Zengin-fakir, kadın-

erkek her tabakadan insanların mallarını hayır yapmak için Hakk'ın 

rızasını kazanmak maksadiyle yaptıkları binlerce tesis, vakıf müesse-

sesinin inkişafını sağlamıştır. 

Vakıf müessesesinin ilk müessisi Hz. Peygamber aleyhisselâm 

olup Medine'deki mülkü olan Fedek arazisini vasiyyet yolu ile fakir 

Müslümanlara vakfetmesiyle ilk İslâmî vakıf vücud bulmuştur. Bunu 

Hz. Ebû Bekir, Hz. Ali, Zeyd b. Sabit, Hz. ‘Âişe ve mâlî durumu 

müsâ‘id olan sahabelerin vakıfları takip etmiştir. Müslüman Türkler 

de aynı yolu takip ederek vakıf müessesesini devam ettirmişlerdir. 

Osmanlılardan itibaren Cumhuriyet dönemine kadar intikal eden bu 

müessesenin asırlar süren bir tarihçesi vardır. 

Vakfın varlığının hikmeti, insanlara yardım, beşeriyetin ihti-

yaçlarının karşılanması, insaniyete hizmet, ‘âmmenin refahının sağ-

lanmasıdır. Bu gayeye hizmet eden vâkıflar takdîre şayan hayırlı 

eserler vücûde getirmişler ve bu eserlerden insanlık asırlar boyu 

istifade etmiştir ki, günümüze intikal edebilen bu eserlerin bir kıs-

mından insanlık hâlâ faydalanmaktadır. Doğrusu böyle ulvî gayelere 

hizmet edenleri takdir etmek; hayır yapanları hayırla anmak gerekir. 

Bunu inkâr ise kadirşinaslıkla bağdaşmadığı gibi yüzyıllardan beri 

devam ede gelen vakıf hizmetlerini görmezden gelmek de yapılanla-

rı inkâr olur. 

Vakıfların başlıca sebebi, dünyada hayırla anılma, âhirette ise 

Allah Te‘âlâ'nın rızâsını elde etme, manen rızâ-yı ilâhîye nâil olmaya 

vesiledir. Vakıfların en hayırlısı ise en çok ihtiyaç duyulan hususlara 

cevap veren ve insanlara en faydalı olanıdır. 

Vakıfdan maksat, indallahda mükâfata ulaşmak; bir malı in-

sanların hizmetine sunmak ve vâkıfın ölümünden sonra da vakıf 

eserlerin devamını sağlamaktır. 
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Vakıf, farz, vacip hükmünde bir görev olmayıp Hz. Peygam-

ber Efendimiz'in ve ashabın fi‘illeri ile sabittir. Bu bakımdan Hakk 

rızâsı için yapılan vakıflar müstehab, mendub ve mesnundur; birer 

teberru ve sadaka-i câriye olup sahiplerinin vefatından sonra da se-

vablarının devamına birer vesiledir. 

Vakıf kelimesi Kur'ân'da açıkça zikredilmemekle beraber aynı 

anlama gelen "Sevdiğiniz şeylerden sarfetmedikçe iyiliğe erişemezsiniz. 

Her ne sarfederseniz şüphesiz Allah onu bilir"126; "İyilikte ve fenalıktan 

sakınmakda yardımlaşın"127 gibi yardımlaşmayı teşvik eden âyetler 

mevcuttur. Bazı âyetlerde ise "birr", "sadaka" ve "ihsan" kelimeleri ile 

insanlar hayır yapmaya teşvik edilmiştir.  

Müslümanları vakıf kurmaya sevk eden âmillerin en başta ge-

leni "Âdemoğlu ölünce yapmakta olduğu hayır işleri durur; ancak, üçü 

müstesnadır: Faydalı ilim bırakan, arkasından dua eden iyi evlâdı olan, bir 

de sadaka-i câriye yâni kesilmeden devam eden hayır işler yapanların sevabı 

kesilmez."128 hadîsidir. Ayrıca Hz. Peygamber döneminde halîfe Hz. 

Ömer'in, sağlığında vakfettiği hurmalığı, vakıf kurma yolunda Müs-

lümanlara müşahhas bir örnek olmuştur. Vakfın meşruluğu Ki-

tap(Kur'ân), Sünnet(Hadîs) ve İcma‘ (Ulemanın ittifakı) ile sabittir. 

Vakfın hükmü mes'elesi ise şöyledir: Vakfedilen bir malın 

‘ayni Allah'ın /vâkıfın mülkü hükmündedir; vakfedilen mal, vâkıfın 

mülkünden çıkar ise de bu mal üzerinde vâkıfın bir nev‘i mâlikiyet 

hakkı carî olur. Bu bakımdan vakfedilmekle hükmen Allah'ın mülkü 

hâline gelen, ancak başkasının mülküne de girmeyen vakıf malların 

tasarruf önceliği itibariyle vâkıfın ve ondan sonra vârisin sayılır.  

Dolayısiyle vâkıf, vakfın imarına baktıkça başkaları bu imarı 

deruhte edemez. Hanbelî fukahasına göre, "vakfedilen bir mal mâli-

kin mülkünden çıkar, mevkûfun aleyhimin mülklerine girmiş olur. 

Yani bu malların gallesinden onlar müstefid olacakları cihetle bu 

malın ‘aynine mâlik olmuş gibi olurlar" O halde bir malın vakfiyeti 

tamam olunca artık onun saklanması, yalnız nemasının tahsis edilen 

yerlere sarf edilmesi lâzım gelir. Bilâ istibdâl satılması, hibe edilmesi, 

                                                           
126 Âl-i İmran Sûresi, âyet 92. 
127 el-Mâide Sûresi, âyet 2. 
128 Sahîh-i Müslim, Vasiyye 14; Ebû Dâvûd, Vasâyâ 14; Tirmizî, Ahkâm 36. 
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rehin bırakılması, iare edilmesi (bağışlanması), vârislere mevrûs ol-

ması câiz olmaz.129 

Vakfın sahih olması için vakf edilen şeyin ‘ayn olması, vakfe-

dilecek malın gayr-i menkûl akar olması veya menkûlâtın akara te-

be‘an vakfedilmesi, vakfedilen şeyin vakıf ânında vâkıfın malı bu-

lunması, vâkıfın temlîk ve teberru‘a ehil olması ve vakfa rızâsının 

bulunması, borçtan veya sefâhetinden dolayı mahcur olmaması, vak-

fedilen şeyin borç değil hâlen mevcud, mu‘ayyen ve ma‘lûm olması, 

vakfın muvakkat ve muhayyerlik şartiyle yapılmaması, vakıf gallesi-

nin ebediyen bir cihete tahsis edilmesi, ibadet ve kurbet nev‘inden 

bir şeyin vâkıf tarafından itikad edilerek vakfedilmesi, vakfeden 

şahsın ecnebi tabe‘alı gayr-i müslim olmaması gibi şartlar gerekir. 

Bir vakfın lâzım olması: "Bir mal, usûl-i dâiresinde bir cihete 

vakfedilip de bunun lüzûmuna salahiyetli bir hâkim hükmedince ve 

bir mal vasiyet sûretiyle bir cihete vakfedilip de vasiyet edenin vefa-

tında terikesinin sülüsü buna müsait bulununca veya bir kimse, "şu 

malımı hayatımda ve vefatımdan sonra falan cihete müebbeden vak-

fettim" deyip de bundan dönmeden vefat edip de terikesinin sülüsü 

mu‘teber olunca veyahut da mescid olarak vakfedilen yerde alenen 

namaz kılınınca vakf-ı lâzım hâline gelmiş olur ve artık bundan dö-

nülemez.130 

Vâkıfların meşru şartları, amel ve mefhûm ve delâlet itibariy-

le şâri‘-i mübînin nassı gibidir. Diğer bir ifâde ile vâkıfların şartları 

şâri‘-i hâkimin şartları gibidir. Bu bakımdan vakfiyelerdeki şer‘-i 

şerîfe ters düşmeyen vâkıfın şartlarına uymak gerekir. Bir başka ifa-

de ile vâkıfların şer‘-i şerîfe muvafık olmayan şartları mûteber değil-

dir ve bu şartlara riayet icabetmez. 

Vakıfların birer akd-i lâzımlığı, lüzûm ifâde edip etmesesi 

hususunda İslâm hukukçularının muhtelif kavilleri vardır. Vakıf 

konusunda "İmam Ebû Yûsuf ile aynı ictihadda bulunan zatların 

kavilleri âsãra daha muvafık görüldüğü cihetle müreccah ve müftâ 

                                                           
129 Ö. N. Bilmen, Hukûk-ı İslâmiye ve Istdahat-ı Fıkhiye Kamûsu, İstanbul 1951, c. 

IV, s. 171 vd. 
130 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler (Sualli-Cevablı), s. 182. vd. 
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bih bulunmuş"131 ve ihtilâfın kaldırılabilmesi için de vakfiyelerin şer‘î 

mahkemelerde tescili cihetine gidilmiştir. Şöyle ki:  

"Bir kimse bir mülkünü vakf edince anı tescil için mütevelliye 

teslim eder, sonra da bu vakfından rücû‘ edeceğini söyler, mütevelli 

ise razı olmaz, imtina‘ eder, hâkim de vakıfların lüzûm ve ‘adem-i 

lüzûmuna dâir müctehidler arasındaki ihtilâfı bilip lüzûmuna kãil 

olanların ictihadları veçhile vakfın lüzûmuna hükmeder. Artık bu 

sûretle ihtilâf ber taraf olur. Vakıf, lâzım ve tamam olarak rücû‘a 

salâhiyet kalmaz.  

İhtilaflı mes'elelerde hâkimin hükmü, hilafı kaldırır; hâki-

min sevâb görüp sıhhatine hükm ettiği ihtilâflı bir mes'ele, müttefe-

kun aleyh olmuş olur. Lüzûmuna hükmedilen bir vakıf malın başka-

sına satılmaması, bağışlanmaması, rehin verilmemesi, vârislere 

mevrûs olmaması, âriyet olarak verilmemesi ve vâkıfın şartlarına 

uyulması gerekir.132 

Vakfiyelerde hangi maksatlar için vakıf yapıldığı belirtil-

miştir. Vâkıf şartlarında zikredilen cihetlerden bir kısmı şöyledir: 

"Cami, mekteb, medrese, namazgâh, kütübhâne, imaret yani aşevi, 

kervansaray, hastahâne, esnaf loncaları, çeşme, sebîl, kuyu, suyolu, 

dükkân, misafirhane, yol, köprü, kaldırım, helâ, çamaşırhane, han, 

hamam, bedesten, türbe, iskele, deniz feneri, zorhâne, okçu ve güreş-

çi meydanları yani spor sahaları yapma, borçlulara yardım, esir ve 

köleleri âzâd etme, esirleri münâsibi ile evlendirme, fakir kızlara 

çeyiz verme, yoksullara odun, kömür alma, gıda yardımı yapma, 

hizmetçilerin efendileri tarafından azarlanmaması için kırdıkları kâse 

ve kabların yerine yenisini alma, hayvanları koruma, kuşlara yem 

parası ayırma, hasta leyleklere bakma, koyun cinsinin ve tohumların 

ıslâhına çalışma, gazilere at yetiştirme, san‘ata teşvik etme, kumaş 

ütüsü için mengene tahsis etme, ağaç dikme, hapistekilere et ve karlı 

su verme, borçtan habse girenlerin borcunu ödeme, istihkâm, kale, 

top dökümü, askerî teçhizat, donanmaya yardım, baharda öğrencileri 

kır gezisine götürme, kitabların tashihini sağlama, dağlara ve ıssız 

                                                           
131 Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. IV, s. 213. 
132 Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. IV, s. 206, 208, 210. 
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yerlere geçit kurma gibi ulvî maksatlarla vakıflar meydana getiril-

miştir".133 

Vakfiyeler tanzim edilirken hamdele ve salveleden sonra 

vakfın ecir ve sevabı ile ilgili âyet ve hadîsler zikredilmiş; vakfa tah-

sis edilen hayrat ve akarın evsafı ve yerleri ile insanların bunlardan 

nasıl faydalanacağı belirtilmiş; vakıf hizmetlerinin mütevellilerce 

nasıl idare edileceği ve mütevellisinin kimler olacağı, ücretlerin nasıl 

ödeneceği açıklanmış; vakıf nâzırlarının kimlerden ve hangi şartlarda 

seçileceği açıkça zikredilmiş; vakfın sonsuza kadar devamı kesin 

olarak ifade edildikten sonra vakfın sıhhati, lüzûmu, hükmü, tebdîl 

ve tağyîri açıklanmış, vakfı bozmaya teşebbüs edenlerin iki cihanda 

rezil ve rüsvay olmaları dileğinden sonra tescil tarihi ve şâhidlerin 

isimleri yazılarak hukûkî bir vasfı hâiz olması için de kadı tarafından 

mühürlenmiştir. Ekseriyetle vâkıf tarafından hazırlanan ve şer‘î 

mahkeme sicillerinde tescil edilerek resmiyet kazanan bu vakıf ni-

zamnâmelerine vakfiye adı verilmektedir. Ecdad yâdigârı her eserin 

mutlaka vakfiyesi vardır ve bunlar şer‘î mahkeme sicillerinde kayıt-

lıdır. 

Örf ve âdet bulunan yerlerde menkûlâtın vakfı sahihdir. 

Mesâhif-i Şerîfe'nin, dinî ve ilmî kitabların vakfı sahihdir. Bu kitapla-

rın, vâkıfın ta‘yin ettiği mahalden başka yere nakli câiz değildir. Ha-

yır müesseselerinde kullanılacak mefruşat ile evânînin, velîme (dü-

ğün) 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. Altından, gümüşden yapılan huliyyât, giyinilmek, 

emanet verilmek üzere vakf edilebilir.134 

"‘Nukûdun bir cihet-i hayra, hayır yoluna vakfedilmesi müte- 

‘âmil olarak tecvîz edilmiştir. Bu vakıf nakidler iki kısımdır: Biri, 

muhtaç olanlara ribh alınmaksızın ödünç verilmek için vakf edilmiş-

                                                           
133 Osman Keskioğlu, Vakıf Hizmetlerinin Çokluğu ve Önemi, Diyanet Gaze-

tesi, sy. 85 ve 195. 
134 Ö.  N. Bilmen, Dînî Bilgiler (Sualli-Cevablı), s. 184. 



204 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

tir. Diğeri de usûl-i dâiresinde şer‘î bir mu‘âmeleye tâbi tutulmak 

sûretiyle bir ribih mukãbilinde ikraz edilmek üzere vakfedilmıştir ki 

bu ribih, bir cihet-i hayra tahsis edilmiştir".135 

"Mu‘âmele-i şer‘iyyesiz alınan bir ribih, mutlaka haramı 

mahzdır. Fakat mu‘âmele-i şer‘iyye sûretinde İmam Ebû Yûsufe göre 

ribâ, mürtefi, ribih câiz olur. Mu‘âmele-i şer‘iyye yolu ile haramdan 

ihtiraz edilmiş olur. Yetimin veya vakfın malını veli veya mütevelli, 

bir kimseye ribihsiz ikraz edemez; faiz alması ise haramdır; o halde 

meşrû bir bey‘ ve şirâ vâsıtasiyle bunların menfaatleri temin edilmiş, 

ribâ sûretiyle bir mu‘âmele yapılmamış olur. Bu, dinî hikmet karînde 

gösterilen bir vus‘at, bir suhûlet, bir müsa‘ade demektir. Bu 

mu‘âmeleyi gayr-i meşru bir hîle telâkki etmek doğru değildir. 

Rasûl-i Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bunun bir 

misli mervîdir. Ümmet-i merhûme, bir mu‘âmelenin meşru olup 

olmadığını ancak Rasûl-i Ekrem hazretlerinden bizzat veya bilvasıta 

telâkki etmekle bilebilir. Bu mu‘âmelenin meşrû‘iyeti taraf-ı risâlet-

ten haber verildiği takdirde artık anın gayr-i meşrûtiyetine kim kãil 

olabilir?".136 

Bir vakıf paraların vâkıfı, bu paralara noksan arız olursa, 

ribhinden tekmil edilmedikçe mürtezikaya vazifeleri verilmeme-

sini şart etmiş bulunsa, buna riayet lâzım gelir. Binaenaleyh, asıl 

vakıf paralar noksanlaştığı halde mütevelli, bunları ikmâl etmeden 

vazifeleri verecek olsa dâmin olur. Çünkü şart-ı vâkıfa muhalefet, 

damânı müstelzimdir. Vakfın nemaları, galleleri ve sair mü-

te‘allikleri, vakıfların şer‘î masraflarına sarf edilmek lâzım gelir."137 

Bir vakfın vakfiyesinde istibdâl şartı varsa veya bir vakıf gelir 

getirmez hâle gelirse veya gallesi masrafına yetmezse veyahut vakfın 

yaşaması için elde mevcut birikmiş bir galle bulunmazsa sâlih bir 

hâkim kararı ile bir maslahata istibdâli câiz olur. Bu gibi şartlar yoksa 

istibdâl edilemez. Tebdil, tağyîr, taklîl ve teksîrle ilgili vakfiyede 

şart yoksa bu şartları bilâhare vâkıf bile değiştiremez. Çünkü vak-

fedilen şey artık vâkıfın mülkünden çıkmıştır. Ayrıca tescil edilmiş 

bir istibdâlin nakzı ile kendisinden az çok intifa kãbil olan vakfı satıp 

                                                           
135 Ö. N. Bilmen. Kâmûs, c. lV, s. 301. 
136 Ö. N. Bilmen. Kamûs, c. lV, s. 321. 
137 Ayı eser, s. 321.  
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tağyîr etmek de câiz değildir. İntıfâ‘ı kãbil olmayan vakfın satılması 

ve semeresi ile ehl-i vakfa gelir getirecek bir şeyin satın alınması ise 

câizdir. Vâkıf, vakfettiği akarın gallesinden hayatta oldukça kendisi-

nin ve ‘ıyâlinin tasarrufu ve bunların neslinin kesilmesinden sonra 

fukarâya verilmesini şart koşsa bu sahihdir. 

Vakıfta hizmet edenler hizmet mukãbili ücrete hak kazanır. 

Buna istihkak ancak hizmet iledir. "Hizmet mukãbili olmayan vazife-

ler ise meşrûtun lehleri ağniyadan(zenginlerden) ise sıla, ‘atiyye sayı-

lır; fukarâdan ise sadaka addolunur. Vakıf cihetleri, imamet, hitabet, 

müderrislik, vâizlik, kurrâlık gibi ilmî cihetlere ve kayyımlık, türbe-

darlık gibi bedenî cihetlere tevcih olunur. Bu vazifelere ehil olanlar 

müstehak olur. Vakıf cihetine ehil olmayanlardan veya görevini 

yapmayan yahut kusuru bulunanlardan bu cihetler kaldırılır. Hizmet 

mukãbili olmayan vazifelerin meşrûtun lehleri gallenin zuhuru 

hâlinde bu galleye müstehik olur ve galle, rnürtezikaya istihkak za-

manı gelince verilir. Gallenin dağıtılması hususunda vâkıfın şartına 

uyulur. 

Fukara ve mesâkîn nâmına yapılan vakıfların gallesi fakirle-

re ve miskinlere dağıtılır. Fakir ve muhtaçdan maksat, zekât alacak 

durumda olan kimsedir. Fakirliğin ayrıca beyyine ile isbatı gerekir. 

Vakfın gallesi gazilere, yolculara, borçlulara, hac edilmesine, köle 

âzad edilmesine şart edilebileceği gibi mescid, medrese, mekteb, 

ribat, imarethane, hastahane, köprü, çeşme gibi hayır müesseselerine 

de şart edilebilir. 

Vakıflar, vâkıfın şartlarına bağlı olarak mütevelliler tarafın-

dan idare edilmiştir. Mütevelli, vakfın işlerini vakfiyye şartlarına 

uygun bir şekilde idare eden ve gözeten kişidir. Mütevelliler ya vâkı-

fın şartiyle veya hâkimin nasbı ile tayin edilmiştir. Bazı vakıflar, sağ-

lığında bizzat vâkıfları tarafından, ölümünden sonra ise evladları 

veya vasiyetle tayin ettiği kişiler tarafından yönetilmiştir.  

Vakfın işlerini vâkıf adına yürütmek üzere vakıf işlerini iyi bi-

len, akıllı, güvenilir, ahlâken mazbut, idareye muktedir kimseler 

mütevelli tayin edilmiştir. Mütevelli tayin salâhiyeti vâkıfa veya 

onun şart koştuğu kimselere ve hâkimlere aittir. Bir vakfa iki müte-

velli tayin edilemez. Yine bir vakıfda tevliyetle nezâret vazifeleri bir 

şahsa verilemez. Tevliyet müddeti zamanla sınırlı olabilir. Ücret şart 
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koşulmuşsa mütevelli bu ücrete müstehık olur. Hâkim de mütevelli 

için ecr-i misil miktarı ücret tayin edebilir. 

"Mütvelliler, vakıfları ta‘mir eder, vakıf akarları kiraya verir, 

kira paralarını toplar veya toplatır, bir kısım vakıfların ferağ ve tefviz 

mu‘âmelelerine izin verir. Vakıfların hukukunu korumak için 

icâbında da‘vâ açar, vakfın gelirini şart koşulan cihetlere sarf eder. 

Yaptığı tahsilât ve sarfiyatları birer birer tevsik ve muhafaza eder, 

vakıf görevlilerini kontrol eder, vakıf hesaplarını vâkıf şartına göre 

çıkarır. Resmî makamlara arzı şart koşulan hesapları zamanında 

verir.  

Vakfa ait hesabı mu‘ayyen zamanda ve usûl-i dâiresinde ver-

meyen, hıyaneti tevsik edilen, vakıf işlerinde ihmal ve tekâsülü görü-

len mütevellinin azli cihetine gidilir. Azil sebepleri kanunda zikre-

dilmiştir ve azledilen bir mütevelli tekrar mütevelli olamaz. Bir mü-

tevelli vakıf hizmetlerini bizzat kendi göremezse kendi yerine başka-

sını vekîl tayin edebilir ve bu vekîli altı ayda bir murakabe eder. Vak-

fa ait vazifeleri tevcih selâhiyeti ise hâkime veya diğer resmî makama 

aittir. Ehl-i vezâife ödenecek meblâğı azaltıp çoğaltma da mütevelli-

nin yetkisi dışındadır".138 

Fâtih Sultan Mehmed, I. Selim ve Kanûnî Sultan Süleyman va-

kıflarının idaresi sadrazamlara ve II. Bayezid, I. Ahmed vakıflarının 

idaresi ise Şeyhü'l-İslâmlara aitti. Sâir padişahlara ait vakıflar ve ne-

silleri münkariz olanlar ise vâkıfın şartlarına göre saray adamlarına 

tevcih olunmuştur. Bazı vakıfların mütevelliliği vâkıfın evladlarına 

ve nâzırlığı ise Sadrazam, Şeyhü'l-İslâm, Dârü's-Sa‘âde Ağası, İstan-

bul Kadısı gibi büyük şahsiyetlere verilmiştir. 

Osmanlı devrinde, millet ve memleketin ihtiyaç duyduğu her 

çeşit hizmet için vakıf müesseseleri kurulmuş olup, bunların çoğu 

ictimâ‘î, iktisadî, dinî ve kültürel mahiyet taşıdığı gibi memleketin 

emniyet ve müdafaası için de vakıflar kurulmuş ve genelde kurulan 

bu vakıflar ‘âmme hizmetine ma‘tuf olmuş; devletin yapması icabe-

den bazı hizmetler vakıf müesseselerine bağlanmıştır. Devam edege-

len vakıf hizmetleriyle ilgilenen idareciler ve bunları kontrol eden 

merciler kurulmuştur: 

                                                           
138 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler (Sualli-Cevablı), s. 185 vd. 
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Gazneliler, Büyük Selçukîler, Atabekler ve Eyyûbîlerde vakıf-

ların idaresine "Kadı"lar bakıyordu. Anadolu Selçukîleri'nde vakıflar, 

mütevellileri tarafından idare edilip "Kadı"lar tarafından murakabe 

ve teftiş edilirdi. İlhanlılar'da vakıfların nezâreti Evkãf Hâkimliği 

tarafından yürütülmüştür. Osmanlılar'da hükümdar vakıfları ile 

Vezirler, Kazaskerler, Sadrazamlar, Şeyhü'l-İslâmlar, Bâbü's-Sa‘âde 

ve Dâru's-Sa‘âde Ağaları tavzîf olunmuştur. Sâir şahısların kurduğu 

vakıflarla ise mütevelliler meşgul olmuş ve "Kadı"lar veya "Nâib"leri 

tarafından teftiş veya murakabe edilmiştir. 

Fâtih Sultan Mehmed ve babası I. Murad dönemlerinde vakıf-

lar Kadıaskerler tarafından denetlenmiştir. Daha sonraları ise müte-

velli ile aynı görevi paylaşan ve ayrıca mütevellilerin vakıfla ilgili 

tasarruflarını denetleyen, gerektiğinde mütevellinin azlini isteyebile-

cek yetkileri bulunan nâzırlar vâsıtası ile vakıflar teftiş edilmiştir. 

Evkãf Nezâreti kurulmadan önceki dönemlerde vakıflar Haremeyn 

Nezâreti, Vezir Nezâreti, Şeyhü'l-İslâm Nezâreti, Tophane İmaret 

Nezâreti, İstanbul Kadıları Nezâreti adı verilen beş ayrı yerden yöne-

tilmiştir. 

İstanbul'daki diğer Kadılıklar yanında, I. Ahmed devri 

(1607)'nden itibaren Evkãf-ı Hümâyûn Müfettişliği Mahkemesi vakıf-

larla ilgili hüccet, i‘lâm, vakfiye tescili, yıllık vakıf muhasebe icmalle-

ri, vakıf paralara ait idânât(borç) hüccetlerinin tescili, vakıfla ilgili her 

türlü da‘vâlara bakmış, vakıfların tamiri için keşifler yaptırmış, mü-

tevellileri denetlemiş, vakıfların idarelerini kontrol etmiştir.139 

03.03.1924 tarihine kadar Şer‘iyye ve Evkãf Nezâreti olarak 

devam eden vakıf müessesesi 03.03.1924 tarih ve 429 sayılı kanunla 

ilga olunup, vakıflarla ‘alâkalı işleri yürütmek, yönetmek ve denet-

lemek üzere Başbakanlığa bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü kurul-

muş; 1935 yılında "Vakıflar Kanunu" çıkıncaya kadar vakıflar bir 

müddet eski mevzuata göre idare edilmiştir.  

03.06.1935 tarihinde 2762 sayılı "Vakıflar Kanunu" yayınlana-

rak vakıf malların tâbî olduğu hükümlerde ve sınıflandırmalarda 

köklü değişikliklere gidilmiş ve bu kanunu açıklayan 17.07.1936 tarih 

ve 2/5042 sayılı "Vakıflar Tüzüğü"ne göre vakıflar, birincisi "Hayrat-

                                                           
139 M. Z. Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, c. II, s. 579. 
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dan olan vakıflar", ikincisi "Hayrattan olmayan vakıflar" diye iki ayrı 

hükme tâbî tutulmuştur.  

"Hayratdan olan vakıflar" hakkında husûsî mülkiyet hükümle-

rinin cereyan etmeyeceği, dolayısiyle satılamayacağı, haciz ve rehin 

edilemeyeceği, "Hayrattan olmayan gayr-i menkûller ile vakıf parala-

lar" hakkında husûsî mülkiyet hükümlerinin cereyan edeceği kabul 

edilmiştir.  

Daha sonra 1262, 2437, 2888, 3513, 3668, 4755, 5404, 5982, 6760 

sayılı kanunlarla vakıf mevzuatında değişikliklere gidilmiş, 

13.07.1967 tarih ve 903 sayılı kanun140 çıkarılmış, geçen zaman içinde 

bu kanunun da bazı maddeleri değiştirilmiştir. 

227 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Teşkilât ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnâme'nin 2 nci maddesinin (b) 

fıkrası "Vakfa ait müesseseleri gayelerine göre yaşatmakla mükellef 

tutulmuş ise de uygulamada vakıf malları âdeta bir kamu malı nite-

liğine sokulmuş, 11 Ocak 1954 gün ve 6219 sayılı kanunla % 75 ser-

mayesi vakıflara ait olan 50 milyon kuruluş sermkayeli "Türkiye 

Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı" adıyla özel hukuk hüküm-

lerine tâbî bir banka kurulmuş ve para vakıflarının işlemleri bu ban-

kaya devredilerek mevcut paralar da bu bankaya aktarılmıştır.  

"Evkãf Banka Nizâmnâme Layihası"nın bazı maddeleri nukûd-ı 

mevkûfe ile ilgili olup "Nukûd-ı Mevkûfe İdâresi'nde bulunan bi'1-

cümle nukûdun Evkãf Bankası'nca mu‘âmele-i şer‘iyye ile istikraz 

edileceği" burada açıkça zikredilmiştir: 

"Evkãf Banka Müdüriyeti'nce el-yevm nukûd-ı mevkûfe idâre-

sinde bulunan bi'1-cümle nukûd, mu‘âmele-i şer‘iyye ile istikraz 

edilecek ve tahsilât vâki‘ oldukça mebâliğ-i mürtezika üzerine me‘a 

ribh ve ilâve olunacakdır.";  

"... nukûd-i mevkûfenin tahammülünden ziyâde istikrâza tâlib 

zuhur ederse evvelen ma‘aşâta, saniyen emvâl-i menkûleye ve sâli-

sen te'minât-ı gayr-i menkûleye mukãbil ikrâzâtda bulunacaktır.";  

"... banka zimmetinde mevcud bulunan nukûd-ı mevkûfenin 

ribh-i mülzemleriyle ve bunların miktâr-ı mevcûd-ı re'sü'l-mallarının 

                                                           
140 Resmî Gazete, 24 Temmuz 1967, Sayı: 12655. 
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yüzde onikisine baliğ oldukça nukûd-ı mezkûrenin re'sü'l-mallarına 

zam ve ilâve olunacak ve işbu ahkâm, nukûd-ı mevkûfe gâlâtının 

ahkâm-ı şer‘iyye ve şurût-ı vakfiyyeleri veçhile sarfiyyâtına mâni‘ 

olmayacaktır..."141 gibi nukûdla ilgili birçok hüküm bulunmakta olup 

metin için ilgili layihaya bakılabilir. 

Vakıf idaresi ve mevzuatındaki bu değişme ve gelişmeler ya-

nında "vakıfların idaresinde bilhassa son yarım asır içerisinde çok 

büyük sû-i istimaller olmuş, bir kısım vakıf malları eşe, dosta, hatta 

gayr-i müslimlere hibe veya satış yoluyla intikal etmiş, bazıları elli 

sene evvelki kirası ile günümüze kadar îcâra verilmiş ve bazıları ise 

bakımsızlıktan mahv ü perişan olmuştur."142 

Esasen İslâm hukuku buna izin vermemektedir: "Evkãf-ı 

İslâmiyye, Allah Te‘âlâ muhafaza buyursun, bir düşman istîlâsiyle de 

vakfiyetden çıkarak müstevlinin mülküne dâhil olmaz..."143 hükmüne 

göre vakıflar her türlü istilâdan korunmuştur. Ayrıca ebedîlik pren-

sibi vakıfların asırlarca yaşamasını sağlamıştır ve yine bu özelliği 

sebebiyle vakıf fonksiyonunu icra edebilir halde bulunduğu sürece 

vâkıfın şartlarına göre devamı esastır. Şayet vakıflar fonksiyonunu 

icra edemez hâle gelmişse elbette ki, bu durum hukûkî za‘fiyetden 

değil, uygulamadaki hatalardan ileri gelmiştir. 

Ekseri vakfiyelerde vakfı idâme ettirenlere hayır du‘a, vakfı 

bozanlara ise beddu‘a cümleleri vardır ki bu manevî yolla vakıf mal-

lara el uzatılması engellenmeye çalışılmış, Allah'a ve âhiret gününe 

inananlar üzerinde bu ifadeler etkili olmuş, mes'elenin önemine ina-

nan nesiller buna riayet etmiş, bu kıymetli eserleri korumuş, imar, 

ihya ve yenilerini ilâve ettirerek insanî vazifesini yerine getirmiştir.  

Zaruret olmadıkça hiç bir vakıf tebdîl ve tağyîr edilemez. 

Çünkü bunlar bizlere Allah'ın birer emânetidir. Bu emânete riayetsiz-

liğin cezayı mucip olduğu, vakfı bozanların elîm cezaya müstehak 

olacakları haber verilmektedir:  

                                                           
141 Evkãf Banka Nizâmnâme Layihası, Dersaadet, 1330, s. 2 vd. 
142 Osman Öztürk, "Tarihimizde Vakıf Müessesesi" konulu tebliğ, (Yıllık I, 

İstanbul 1978 içinde), s. 19 vd. 
143 Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. IV, s.299. 
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"Birinize ölüm geldiği zaman, eğer bir hayır bırakacaksa, anaya, ba-

baya, yakınlara uygun bir biçimde vasiyet etmek Allah‘tan korkanlar üzeri-

ne bir borçtur. Her kim ki, bunu işittikten ve kabullendikten sonra vasiyeti 

değiştirirse, günahı onu değiştirenleredir. Şüphesiz, Allah (her şeyi) işitir ve 

(her şeyi) bilir.144  

İslâm'da vakıf müessesesi hadîslere dayanmakla birlikte, sa-

daka-i câriye mâhiyetinde olan ve ‘ammeye hizmet veren vakıfları, 

bunların şekil ve şartlarını haksız olarak değiştirenler de vasiyeti 

değiştirenler gibi telâkki edilmiş, bu âyet birçok vakıf eşya üzerine ve 

vakıfnâmelere yazılmıştır.145 

"İslâm Dini'nde vakıf câiz görülmüş ve hatta vakıf yapılması 

teşvik edilmiştir. Sırf dünyevî gayeler için dahî olsa vakıf yapılması 

mubah görülmüştür. Hem dünyevî, hem de uhrevî gaye ile Allah'a 

yakınlık amacı ile vakıf yapılması ise müstehap ve mendup sayılmış-

tır.146 

Nukûd-ı Mevkûfe İle İlgili Bazı Hukûkî Esaslar: 

Vakıf müessesesi dört şer‘î delile göre meşrûdur. Hz. Peygam-

ber ve sahabe döneminden itibaren uygulanagelmiştir; fakat nakit 

paranın vakfedilip vakfedilemeyeceği münakaşa ve münazara konu-

su olup bu hususta ulema arasında görüş farklılıkları vardır. İslâm 

hukukuna dair eserlerin vakıf hukuku ile ilgili bölümlerinde, fetvâ 

kitablarında, kanun ve nizamnâmelerde nukûd-ı mevkûfe ile ilgili 

pek çok hüküm mevcuttur. 

Vakfın câiz olduğu hususunda bütün müctehid imamlar müt-

tefiktir; ancak, vakfın lüzûmu mes'elesinde muhtelif görüşler beyan 

edilmişdir. Bir menkûl veya gayr-i menkûl vakfedilince artık o satı-

lamaz, hibe edilemez. Gayr-i menkûllerin vakfı ihtilâfsız sahihdir. 

Menkûllerden vakfı örf hâline gelen eşyanın, âlet ve edevatın, mus-

haf ve kitabların vakfı da İmam Muhammed'e göre câizdir. 

Menkûlâtın müstakil olarak vakfı hususunda İmam Ebû Yûsuf 

ve İmam Muhammed arasında ihtilâf vardır:  

                                                           
144 Bakana Sûresi, 18! ve i 82. âyetler ile bu âyetlerin açıklaması için bkz., 

Heyet, Kur'ân-ı Kerîm ve Açıklamalı Meali, Ankara 1993. s. 26. 
145 Aynı yer. 
146 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. IV, md. 2, s. 329 vd. 
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İmam Ebû Yûsuf'a göre, at, katır, deve, merkeb gibi insan ve 

yük taşıyan hayvanlar ile silâhın vakfı câizdir; diğer hayvanlar ile 

köle, meta‘ ve elbise gibi şeylerin vakfı ise câiz değildir; ancak, gayr-i 

menkûle tâbi olarak vakfedilirse câizdir.  

İmam Muhammed'e göre, mushaflar, kitablar, balta, keser ve 

destere gibi bazı âletler ve sâire gibi vakfı müte‘ârif olan şeyler vak-

folunabilir ki Hâlid b. Velid zırhını, ashabdan biri dişi devesini ve 

Talha radiyallahu anh de silâhlarını ve atlarını vakfetmiştir. 

Netice olarak, bütün ulema arasında vakfın lüzûmu hakkında 

İmâmeyn kavli tercih edilmiştir. Fakat vakfın ittifakla lâzım olması 

ve bütün müctehidlere göre vakıfdan geri dönülmemesi için ihtiya-

ten tescîl usûlüne müracaat edilmesi uygun görülmüştür. Tescil es-

nasında kadı, müctehid imamların ihtilâfını bildiği ba‘de müctehid 

imamlardan birinin kavlini tercih ve onunla vakfın lüzûmuna hük-

medince, kadı'nın bu hükmü müctehid imamların ihtilâfını ortadan 

kaldırır ve verilen bu hüküm icma‘ hâline geldiğinden bir başka 

hâkim bu hükmü iptal edemez:  

Kısaca, İmam A‘zam vakıf hususunu tazyik ve İmam Ebû 

Yûsuf tevsi‘ etmekle fukaha, evsat-ı umûr olan İmam Muhammed 

kavlini tercih idüb anınla fetvâ verdiler; amma şâyed ki, kadı, İmam 

A‘zam mezhebine bina ederek vakfı ibtal eder deyû vâkıf havf itdik-

de vakfı tescil itmek lâzım gelir.  

Şöyle ki: Vakfı mütevelliye teslim idüb sonra rücû‘ eyler, mü-

tevelli dahî da‘vâ idüb hâkimin hükmünü taleb eyler. Bu sûretde 

hâkim dahî muhtar olan kavl-i Muhammed ile hükm itdikde bilâ 

hilâf hükmü nâfiz olub bir dahî nakz ve fesih olunamaz. Zira bir 

mes'ele-i hilâfiyede hâkimin hükmü hilâfı ref‘ idüb emri müttefekun 

aleyh hükmüne getirir."147 

Para vakıflarının ortaya çıkışı, toplumun bu müesseseye olan 

ihtiyacı yüzünden olmuş ve bu vakıf kaynaklarının işletilmesi için 

çeşitli usûller uygulanmıştır:  

Vakıfnâmede zikredildiği veya vakfın menfaatini gerektirdiği 

durumlarda karz, ‘âriyet, mu‘âmele-i şer‘iyye ve istibdâl gibi usûller 

kullanılmıştır. Bidâ‘a işlemi, hayır amacına yönelik olduğu ve tüm 

                                                           
147 Muhammed Vâmık Şükrü, Evkãf-ı Ümem Tarihi, c. I, s. 23 vd. 
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kârı vakfa çektiği için, vakfın amacına daha fazla hizmet eder gö-

rünmektedir. Buna murabaha ve müşâreke de eklenebilir.  

Hanefî hukukçularından İmam Züfer'in, "Vakıf paranın 

mudârabe usûlüyle çalıştırılarak, elde edilecek kârın, vakfın hayır 

yönüne sarf edilmesi gerektiğini bildiren içtihadı" mevcuttur.148 

Osmanlı Mahkeme Sicillerindeki kayıtlar, İslâmî şirket çeşitle-

rinin fıkıh kitaplarında nazariyat olarak kalmayıp geniş şekilde uy-

gulamaya konulduğunu göstermektedir. İstanbul Şer‘iyye Sicilleri 

arasında, mudârabe ortaklığı ile ilgili kayıtlar mevcuttur.149  

Murat Çizakça'ya göre 17. asır Bursa'sında Mahkeme kayıtla-

rında 32 adet mudârabe sözleşmesi tesbit edilmiş; Bursa'daki 1563 

para vakfından bir kısmı mudârabe yolu ile işletilmiştir.150 

İmam Züfer, nakit paraların işletilmesi hususunda, "dirhemler 

mudârabe yolu ile verilir; sonra kârı vakfın hayır cihetine harcanır. 

Mislî menkûller ise, önce satılır, satış bedeli, dirhemlerdeki gibi 

mudârabe veya bidâ‘a151 ile verilir ve meydana gelecek olan kâr, va-

kıf cihetine sarf edilir"152 demiştir. 

Mudârabe, Arapça bir kelime olup, rızık peşinde koşmak, 

ticâret için yolculuk yapmak, demektir. İktisadî mânâda mudârabe, 

bir veya daha çok kimsenin sermayeyi diğer bir ortağın da yalnız 

emeğini ortaya koyarak oluşturdukları "emek-sermaye ortaklığı"nı 

ifade eder. Sermaye sahibine rabbü'1-mal, işletmeciye ise mudârib 

denir. Bu çeşit ortaklığa, Irak fıkıh ekolü mudârabe adını verirken, 

Hicaz ekolü murâkaza veya karz demiştir.153 

                                                           
148 İbn Nuceym, Zeynüddin el-Mısrî, Bahru'r-Râik fi Şerhi Kenzü'd-Dekâik, c. V, 

s. 219. 
149 Fethi Gedikli, Osmanlı Şirket Kültürü 16. - 17. Yüzyıllarda Mudarebe Uygu-

laması, İz Yayınları, İstanbul, 1998, 296 s. 
150 Murat Çizakça, Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları, 

İstanbul, 1993, s. 71. 
151 Vakıf parasını meccânen çalıştırıp anaparayı ve kârın tamamını vakfa 

verme. 
152 Heyet, Fetâvâ-yı Hindiye, Bulak 1310, c . VI, s. 311 (Kenarda) 
153 es-Serahsî, Mebsut, c. 23, s. 17 vd.; Mecelle-i Ahkâm-ı Adliye, Kitabü'ş-Şirket, 

Madde: 1404.S.149, Mudarabenin tarif ve taksimi bâbı, Istanbul Müftülüğü 
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İslâm iktisâdında mudârabe ortaklığı, uzun ve kısa vadeli her 

çeşit krediyi temin için elverişli bir usûldür. Toplumda, elinde büyük 

meblağlara ulaşan nakit parası olan birçok kimseler bunu işletmek ve 

ticaret işinde kullanmak ister. Ancak, bilgisi, tecrübesi veya sağlığı 

elverişli olmadığı için bu arzusunu gerçekleştiremez. Yine toplumda 

bilgili, yetenekli ve ticaret işine yatkın pek çok kimseler de sermaye 

yokluğundan dolayı ticarete atılamaz. İşte mudârabe, birbirine muh-

taç olan bu iki unsuru bir araya getirir ve iki taraf da bundan kârlı 

çıkar.  

Toplumda muattal kalan sermayeler ve iş bulamayan kãbili-

yetler mudârabe ortaklığı vesilesi ile değerlendirilmiş olur. Bu çeşit 

ortaklık güvene dayanır. Mudârib (işletmeci) güvene lâyık olmaya 

çalışır, giderek dürüst müteşebbisler meydana gelebilir. İşte para 

vakıflarının kaynakları da mudârabe usûlüyle işletilmiş ve böylece 

finansman darlığı içinde olan ya da, yatırım ve projelerini realize 

etmek isteyen müteşebbislere destek sağlanmış, elde edilen kâr ise 

anlaşma esaslarına göre paylaşılmıştır. 

Mudârabe ortaklığında, sermayedar parasını bir başka şahsın, 

mudârib emrine vermekte ve bu şahıs da parayı işletmekte ve kâr 

sağlamaktadır. Kâr sağlandığı takdirde, mudârib, sadece sermayeda-

ra anaparayı ödemekle kalmamakta, ayrıca sağlanmış olan kârın, 

daha önce pazarlık sonucu belirlenmiş olan belli bir yüzdesini de 

ödemektedir. Kârın geri kalanı ise mudârıba ait olmaktadır. Kârın 

ortaklar arasında farklı prensiplere dayanarak dağıtıldığı da görül-

müştür. Bu durumda başka ortaklık çeşitleri ortaya çıkar.  

Meselâ; müşaraka ortaklığında müteşebbis, ortaklığa sadece 

emek ile değil sermâye ile de katılmakta ve bunun karşılığında da 

kârdan daha büyük hisse almaya hak kazanmaktadır. Zarar duru-

munda ise, müşârik, katkıda bulunduğu sermaye nisbetinde zarara 

sermayesi ile beraber katılmaktadır. 

Mudârabe ortaklığında mudâribin kâr hissesi kendisinin eme-

ği ve yapmış olduğu başarılı çalışmasının karşılığıdır. Bu ortaklıkta 

sermaye, emek ve teşebbüs bir yumak halinde birleşir. Ortaklık za-

rarla sonuçlandığında sermaye sahibi zararın tamâmını karşılamakta, 

                                                                                                                            
Kütüphanesi'ndeki orijinal el yazma, Mecelle Cemiyeti âzâlarının isim ve 

mühürlerinin bulunduğu nüsha, Md. 1404. 
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parayı çalıştıran ise zarardan sorumlu tutulmamaktadır. Böylelikle, 

mudâribin emeği ve yapmış olduğu tüm çalışmalar karşılıksız kal-

maktadır. Şu halde, mudârabe ortaklığında zararda da ortaklık mev-

cut olup, sermaye sahibi yatırmış olduğu sermayesinin tamamını 

veya bir kısmını kaybederken mudârib de emeğinin kargılığını ala-

mamaktadır. 

Vakıf paralarının işletildiği diğer bir yol ise mu‘âmele-i 

şer‘iyyedir ve Şer‘î Sicil kayıtları arasında vakıf paraların işletilmesi 

ile ilgili en çok bu çeşit mu‘âmelelere ait belge vardır. Davut Paşa 

Mahkemesi'ne ait 95, 129 ve 145. sicillerde kayıtlı 200 vakfiyeden 

160‘şının "onu onbir veya onu onbirbuçuk hesabı üzere istirbah ve 

istiğlâl olunması" şartı bulunmaktadır. 

Mu‘âmele-i şer‘iyye konusunda farklı görüşler vardır: İmam 

Muhammed, mu‘âmele-i şer‘iyyeye "‘îne" ismini vermiştir ve "borç 

verildikten sonra yapılan mu‘âmeleye muhalefet ederek, 'evvela sa-

tış, sonra parayı verme'de sakınca bulunmadığını belirtmiştir. İmam 

Ebû Yûsuf, "‘îne câizdir ve sevabı vardır; sevabının olması, haram-

dan kaçınmayı sağladığı içindir" demiştir. İmam A‘zam da bu görüş-

tedir. 

Fetâvâ-yı Hindiyye'de, "Altın, gümüş, yiyecek, içecek gibi, 

kendisinden yararlanmak ancak kendisini, ‘aynını telefle olabilen 

menkûllerin vakfı İslâm hukukçularının çoğuna göre câiz değildir... 

Eğer dinar, dirhem, ölçü ve tartı ile satılan diğer mislî menkûller 

vakfedilse bu câiz olmaz. Ancak, bir beldede bunların vakfı örfleşmiş 

bulunursa, o zaman bu vakfın câiz olduğuna fetvâ verilir. Bu takdir-

de, dinar ve dirhemler karz-ı hasen olarak verilir, sonra geri alınır. 

Yahut mudârabe yolu ile verilir ve elde edilecek kâr tasadduk edilir. 

Vakıf buğday, ziraatle meşgul olan fakirlere tohumluk olarak verilir, 

sonra geri alınır. Kumaş ve elbiseler, ihtiyaç sırasında giymeleri ve işi 

bitince iade etmeleri için yoksullara verilir. İlâçlar ise, zengin, fakir 

ayırımı yapılmaksızın, herkesin faydalanması için vakfedilmişse câiz 

olur." şeklinde mes'ele açıklanmıştır.154 

Şâfi‘îlere göre, mu‘âmele-i şer‘iyye, normal yeni bir satış 

mu‘âmelesi, yeni bir akiddir. Mâlikîlere göre, mu‘âmele-i şer‘iyyede 

                                                           
154 Heyet, Fetâvâ-yı Hindiye, Bulak 1310, c. II, s. 362 vd. 
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taraflar, görünüşte câiz olan bir yolu kullanarak gerçekte bir harama 

ulaşmayı hedeflediğinden (alacaklıya menfaat sağlayan borç gibi) bu 

mu‘âmelenin bütün çeşitleri yasaklanmıştır.  

Hanbelîlere göre bey‘u'l-‘îynede, yani bir şeyi vadeli sattıktan 

sonra veya peşin satıp bedelini henüz almadan, aynı cins bedeli daha 

az ve peşin ödeyerek müşteriden almada hîle olduğu takdirde câiz 

değil, hîle amacı bulunmadığı zaman ise sahihdir.  

İktisadî zaruretler, halk arasındaki örf ve âdetler sebebiyle ve 

hayır yollarını kapamamak gayesiyle Osmanlı hukukçuları tarafın-

dan vakıf paraların işletilmesi için şer‘-i şerîfe uygun bey‘u'l-‘îyne 

diye bir usûl kabul edilmiş ve mu‘âmele-i şer‘iyye diye de bilinen ve 

iki tarafa da faydalı olan "eshâb-ı mal müntefi‘ ve erbâb-ı hâcât nak-

diyyü'l-merâm olmağla"155 bu mu‘âmele-i şer‘iyye yoluyla da vakıf 

paralar işletilmiştir.  

İslâm hukukçuları, toplum menfaatini ön plâna alarak 

menkûllerin işletilmesi hususunda İmam Züfer'in görüşünü fetvâya 

esas almış ve Osmanlı'da tatbikat buna göre yapılmış, fetvâ ve mah-

keme kararları bu yolla verilegelmiş, hukûkî düzenlemeler buna göre 

yapılmıştır. 

Sicil kayıtlarında yer alan ifadelere göre, mu‘âmele-i şer‘iyye 

yapılırken, para alım-satımı yapılmamış; bu mu‘âmelede alacaklıya 

ödenecek farkın bir satım akdi sonucu meydana gelen bir borç olma-

sına itina gösterilmiştir. Zaten bu mu‘âmeleyi faizden ayıran en bü-

yük özellik "alacaklıya ödenecek farkın bir satım akdi sonucu mey-

dana gelen bir borç olmasıdır ki, mu‘âmele-i şer‘iyye yapılmadan bir 

fazlalık şart koşulduğu takdirde alacaklı, verdiği borçtan fazlasını 

alamaz." Bu bakımdan, mu‘âmele-i şer‘iyyeyi faizden ayıran bu hu-

susları göz ardı etmemek gerekir. 

Fetâvâ-yı Ankaravî ve Haniye adlı eserlerde bu hususa geniş 

yer verilmiştir. Konuyu misâlle açıklamak gerekirse şöyle denilebilir: 

Alacaklı(Zeyd), bir malını 10 dirhem mukãbili, satılık mala ih-

tiyacı olan (Amr'a) sattıktan sonra, üçüncü şahsa (Hind‘e) 10 dirhem 

borç verir. Bu üçüncü şahıs (Hind), müşterinin elindeki malı peşin 10 

                                                           
155 Ankaravî, Fetâvâ-yı Ankaravî, c. 1 s. 339; Hoca Emin Efendi-zâde Ali Hay-

dar, Dürerü'l-Hükkâm Şerhi Mecelletü'l-Ahkâm, s. 24' ün dip notu. 
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dirheme satın alarak 10 dirhem borcuna mukãbil alacaklısına satarak 

borcunu ödemiş olur. Böylece mal, ilk sahibine ulaşmış, Zeyd'den 10 

dirheme karşılık 11 dirhem alacaklı hâle gelmiş ve borçlu hâle gelen 

Zeyd de istediği 10 dihreme ulaşmıştır. 

Bir başka mu‘âmele şekli de şöyledir: "Elbise sahibi bir kimse 

(Zeyd), bir elbisesini 1.200 akçeye bir yıl vâde ile elbiseye ihtiyacı 

olan (Amr'a) satsa, elbiseyi satın alan (Amr), bu elbiseyi tekrar sahi-

bine (Zeyd'e) 1.000 nakid akçeye satarak Amr ihtiyacı olan 1.000 ak-

çeye ulaşmış olsa ve bir yıllık vâde sonunda borçlu olan (Amr) 1.200 

akçeyi alacaklıya (Zeyd'e) ödese 1.200 akçe borçlu hâle gelen Amr 

istediği l.000 akçeyi elde etmiş olur.  

Bu misâllerle ilgili fıkhî hükümler şöyledir: "Borç almayı temin 

için bir malı diğerinden yüksek bir fiyatla almak câiz ise de kerahet-

ten hâli olmaz.  

Meselâ: Bir kimse, çarşı, pazarda 1.000 kuruşa satılacak bir ma-

lı satmak için bir şahıstan veresiye olarak 1.200 kuruşa alsa, bu satış 

mu‘âmelesi olarak sahih olur. Fakat bu mu‘âmele, bu malı satıp se-

menini almak ve bu sûretle borca girmek maksadına müstenid oldu-

ğu cihetle kerahetten hâlî değildir.  

Kezâlik: Bir kimse, bir şahsa, meselâ bir sene müddetle 1.000 

kuruş ikraz ve ribih ilzâmı maksadıyla 100 kuruşluk bir kitabını da o 

şahsa bir sene veresiye olmak üzere 200 kuruşa satsa, beyi‘ sahih 

olur. Ba‘dehû o şahıs bu kitabı Zeyd'e hibe ve teslim, Zeyd de mukriz 

olan kimseye hibe ve teslim etse bu hibe de sahih olur. Artık müstak-

riz bu hibeden dolayı kendisine evvelce ilzâm edilen 200 kuruşu 

vermekten imtina edemez. Ma‘amâfih, bu mu‘âmele de ‘âmmeye 

göre kerahetten hâlî görülemez.  

Keza: Bir kimse bir şahsa meselâ 1000 kuruş nakden ikraz edip 

100 kuruşluk bir malını da ona 110 kuruşa satsa, o da bu malı 100 

kuruşa Zeyd'e satsa, Zeyd de yine 100 kuruşa o kimseye satsa bu 

satışlar sahihdir. Çünkü bunlar, bir bey‘ ve şirâ mahiyetindedir. Bu 

maksatla olan bey‘e de bey‘-i ‘îyne denir. Bu sûretle müstakrize 200 

kuruş ribih ilzâm edilmiş olur. Ma'a mâfih bu mu‘âmele de kerahet-
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ten hâli değildir. Hatta bazı zevata göre bu mu‘âmele haramdır, bir 

ribâ mes'elesidir.156 

Mu‘âmele-i şer‘iyyeyi ilgilendiren diğer önemli hususlar ise 

şöyledir: İlzam edilen ribih, borcun müddetine tevzi olunur. Yani, 

veresiye satım akdinden kaynaklanan bu alacağı, ilzâm edilen ribhi, 

alacaklı, ancak borç müddeti sonunda isteyebilir. Ayrıca, borç istifa 

edilmedikçe mülzem ribih devam eder; ancak, bir alacak, zamanı 

gelmeden tahsil edildiği takdirde kalan müddete tekabül eden ribhin 

düşülmesi gerekir ve zamânında ödenmeyen borç için ise her hangi 

bir gecikme zammı istenmez. Vakıf para ilzâm edilen müddetin 

geçmesinden sonra bir müddet daha ilzâm edilmeksizin müstakrizin 

elinde kalsa ribih lâzım gelmediği gibi mu‘âmele-i şer‘iyye ile ilzâm 

edilmeyen bir ribih, mücerred ta‘ahhüd edilmekle de lâzım gelmez. 

Mu‘âmele-i şer‘iyye ile borç vemenin bir takım şartları vardır 

ki en önemlileri mu‘âmelenin İslâm hukuku hükümlerine uygun bir 

şekilde yapılması, kâr nisbetinin % 15'i geçmemesi, vakıf paralar 

ikraz edilirken kârın şart koşulması, eski tâbirle "ilzâm-ı ribh" edil-

mesi gerekir.  

Müstakrizin ölümü hâlinde, sağlığında aldığı borcu peşin hâle 

gelir ve terikesinden borcun ödendiği tarih itibariyle kârı ile beraber 

tahsil edilir. Ancak, ölümle birlikte borç sâkıt olduğundan dolayı 

artık kâr işlemez.  

Vakıf alacaklarının diğer alacaklardan farklı bir imtiyaz hakkı 

yoktur. Nukûd borcunun cinsiyle, yani altın borç almışsa altın veya 

gümüş borç almışsa gümüş olarak ödenmesi gerekir; çünkü duyûn, 

emsâliyle ödenir. Bu bakımdan nukûd vakfının alacakları emsâliyle 

ifa olunacağından, vakıfdan borç verilirken ne cins para ile verilmiş-

se aynen tesviye olunur. Yani, altın olarak verilen borcun değeri akçe 

değeri ile ödenemez, ancak altın ile ödenir.  

Vakıf paralar borç verilirken ödünç alandan her bin akçe için 

ya kuvvetli ve borcu karşılayabilecek bir rehin veya zengin olan bir 

kefîl istenmiş, müflislere ve misafirlere borç verilmemiştir. Ayrıca, 

bir vakfın ribhi veya gallesi hususunda lehine mürtezika şehadetleri 

makbul görülmemiştir. 

                                                           
156 Ö. N. Bilmen,  Kamûs, c. V, md.: 400 s. 109 vd. 
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Vakıf paraların istiğlâlen kullanımı da söz konusudur: Bey‘ 

bi'1-vefâ, Müslüman halkın faizsiz borç para temin etmekte karşılaş-

tığı güçlükleri faiz sayılmayacak bir usûlle ortadan kaldırmak ve 

sermaye sahiplerinin verdikleri krediyi karşılıklı bir teminat ve bir 

kazanç elde etmelerini sağlamak gayesiyle V. (XI.) yüzyıl Hanefî 

fakihleri tarafından ortaya konmuş bir akid nev‘idir...  

Bey‘ bi'l-vefâ'nın değişik bir türü bey‘ bi'l-istiğlâldir. İstiğlâl, 

sözlükte, bir şeyin kâr ve gelirini almak mânâsına gelir. Bir malı 

vefâen satın alan kimse bunu ya bizzat kullanma veya kiraya vererek 

hukûkî semerelerinden faydalanma hakkına sahip olmaktadır.  

Bey‘ bi'l-istiğlâl ile satılan bir mal, asıl mâlikin kullanımından 

hiç çıkmamakta; mal sahibi, vefâen satmış olduğu malını sözleşmede 

belirtilen kira bedeli karşılığında kullanmaktadır. İşte bir malın geli-

rinden faydalanmak için, onun bizzat satıcısına kiralanması sûretiyle 

yapılan bu çeşit satışa bey‘ bi'l-istiğlâl adı verilmiş ve bey‘ bi'l-vefâ 

için sabit olan hükümler bey‘ bi'l-istiğlâl için de geçerli addedilmiş-

tir.157 

Vakıf paralar iki kısımda mütalaa edilmiştir: Bir kısmı, muhtaç 

olanlara bi-lâ ribih yani bir nema almaksızın ödünç verilmesi meşrût 

olan vakıf nukûdudur ki, bu paralar istirbah edilemez; mu‘âmele-i 

şer‘iyye ile işletilemez. Diğer bir kısmı ise vakıf şartına göre, yukarı-

da anlatıldığı veçhile, ribih mukãbilinde bi'r-rızâ ikraz edilen ve elde 

edilen kârı hayır cihetine sarfedilen vakıf nukûddur. Böyle istirbâhı 

meşrût olan bir vakıf nukûdu, ribih ilzâm etmeden bir mütevelli 

ikraz etse, ikraz ettiği şahıstan, müstakrizden ribih nâmına bir şey 

isteyemez. Şayet alırsa borca mahsup edilir. 

Vakıf paraların tazmini hususunda pek çok fetvâ örneği mev-

cuttur. Meselâ: "Mahkeme ma‘rifetiyle istirbâhı meşrût vakıf paraları 

mütevellisi bizzat ikraz edip de bilâhare borçlu bunu inkâr ve borcu 

olmadığına yemin etmekle isbâtı mümkün olmasa bunu mütevelli 

dâmin olur. Kezâlik: Müstahkem bir yerde saklanması meşrût bulu-

nan bir vakıf malı, mütevelli kendi evinde saklayıp çaldırsa bedelini 

dâmin olur.";  

                                                           
157 Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. IV, md. 400, s. 336, 337, 340, 359; Tafsilât için bkz. 

Abdülaziz Bayındır, Bey‘ bi'l-vefâ, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, c. VI, s. 20 

vd. 
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"Bir mütevelli, vakfın nukûdunu kendisinin aynı cinsinden 

olan nukûdiyle veya başka vakıfların nukûdiyle fark ve temyiz olu-

namayacak sûretde karıştırmış olsa, vakfın nukûdunu dâmin olur. 

Fakat bir vakfın nukûdunu yine bu vakfın başka nukûdiyle karıştır-

mış olsa dâmin olmaz... Mütevellinin elinde bulunan bir vakıf mal, 

kendisinin te‘addisi, taksîri bulunmaksızın telef olsa üzerine damân 

lâzım gelmez.";  

"Bir mütevelli vefat edince kendisinde bulunan vakıf paralar, 

lâhik mütevelliye teslim olunur. Fakat mütevellinin hâl-i hayatında, 

"Ben o paralar ile vakıf için filan akarı satın aldım." veya "O paraları 

filana borç verdim." veya "O paralar te‘addî ve taksîrim olmaksızın 

elimde zayi‘ oldu." demesi gibi bir sûretle o paraların hâlini beyan 

etmiş olduğu te‘ayyün etse(ortaya çıksa) terikesinden damân lâzım 

gelmez. 

 Bir mütevellinin hâl-i hayatında makbuzu olan vakıf paralar, 

nukûd-ı mevkûfe gibi veya istibdâl edilen vakıf akarların bedelleri 

gibi asıl vakıf olmayıp da vakıf akarların icâre bedelleri gibi gallât-ı 

vakfiyyeden ibaret bulunduğu halde o mütevelli mücehhilen(bunu 

bilmeden) vefat etse terikesinden zamân lâzım gelmez. Çünkü bunla-

rı mesãrif-i vakfa sarf etmiş olması melhuzdur. Fakat mütevellinin 

makbuzu asıl vakıf mal olduğu takdirde mücehhilen vefat edince 

terikesinden damân lâzım gelir. Zira bunların mesãrif-i vakfa sarfı 

câiz değildir".158 

Vakıf paraları ilgilendiren birçok hüküm fıkıh kitabları arasın-

da serpiştirilmiş halde olup bunlardan bazıları şöyledir: Vakıfda para 

darlığı varsa vakıf paralar hâkimin izni ile vâkıfın şart ve ta‘yin ettiği 

miktardan ziyâdeye istirbah edilebilir. Vakıf para rehinsiz ve kıymeti 

noksan rehinle ikraz edildiğinden dolayı borç tahsil edilemezse mü-

tevelli noksanı vakfa öder. İstirbah kasdı ile verilen vakıf paralar azil 

ve vefat gibi hallerde yeni mütevelli tarafından tahsil edilir. Vakıf 

parayı mütevelli kendisi için harcamış ve azledilmişse bu parayı 

vakfa ribihsiz öder. Çünkü ribih ilzâm edilmemiştir.  

Vakfa ait borçlar emsâliyle kaza olunur. Vakfa olan borç, borç-

lunun diğer borçları üzerine takdim edilemez. Vakıf para istirbah 

                                                           
158 Tafsilât ve misâller için bkz. Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. lV, s. 302 vd. 
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edilmez ve galle hâsıl olmazsa mürtezikaya vakıfdan vazifeleri 

ödenmez. Şayet asıl vakıf maldan verilirse mütevelli azle müstehik 

olur.  

İmam Züfer ve İmam A‘zam'a göre vâkıf, vakfından rücû‘ 

edebilir; İmâmeyn katında ise rücû‘ sahih değildir. Hâkim, bir müc-

tehid kavli ile vakfın sıhhatine hükmetse artık başka kavil ile hüküm 

mümkün olmaz ve hükm-i evvelin imzası vacip olur. Yalnız vakfiye-

nin yazılması ile vakfiyet sabit olmaz. Sicillerde veya Defter-i 

hâkânî'de kayıtlı olan bir de eskiden beri mer'î ve mazmûniyle amel 

olunagelen vakfiyeler mûteberdir.159 

Akar olsun, nukûd ve saire olsun vakıflarda murûru'z-zaman 

müddeti otuz altı senedir. Bu müddetten sonra da‘vâ dinlenmez. 

Ancak, vakıf akarların tasarruflarına, gallelerine, mukâta‘alarına ve 

vakıf paraların ribhine ve tevliyetine müte‘allik da‘vâlarda murûru'z-

zaman müddeti onbeş senedir.160 Yalnız "Mütevellisi mevcud bu-

lunmayan bir vakıfdaki tasarruf müddeti, ne olursa olsun murûru'z-

zamânı vücûde getiremez". Bu bakımdan bilâhare tayin olan müte-

vellinin açacağı da‘vâ mahkemece dinlenir. Ayrıca "Mütevellinin 

ikrariyle vakıf hakkındaki murûru'z-zaman bertaraf olmaz. Çünkü 

mütevellilerin vakıf aleyhine ikrarları mûteber değildir".161 Bir de 

umûmî menfaatlere ait olan hayır müesseseleri ile ilgili da‘vâlarda 

murûru'z-zaman carî değildir. 

Osmanlılarda yalnız vakıf da‘vâlarına bakan müfettiş kadı'lar 

tayin edilmiş ve bu beş kadı'dan üçü İstanbul biri Edirne ve diğeri 

Bursa Mahkemeleri'nde vazife yapmıştır. 

Vakıflar, mütevellileri tarafından idare edilmiştir. Mütevelliler 

ise ya vâkıf tarafından vakfiyede tayin edilmiş veya vâkıfın ölümü 

hâlinde mahkeme kararı ile belirlenmiştir. Bazı vâkıflar, kurdukları 

vakıfları sağlıklarında kendileri yönetmiş ve ölümleri hâlinde de 

mütevellilik vazifesinin oğullarından en sâlih olanına verilmesini, 

batından batına, nesilden nesile, bütün aile ferdlerinin vefatına kadar 

böyle devam etmesini, oğullarının neslinin kesilmesi hâlinde âzadlı-

larından en sâlih olanlarına, onların da ölümlerinden sonra azadlısı-

                                                           
159 Ö. N. Bilmen, Dinî Bilgiler (Sualli-Cevablı), s. 186. 
160 Ö. N. Bilmen, Kamûs, c. lV, s. 367. 
161 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 1976, c. 6, s. 138. 
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nın oğullarından en sâlih olanlarına tevliyetin geçmesini, karından 

karına, nesilden nesile devamını ve onların da neslinin tükenmesi 

durumunda hâkimin emri ile mütevelli tayin edilmesi şartını ileri 

sürmüştür.  

Vakıf mütevellisi hem nezâret hem de tevliyet vazifesini bir 

arada kendisine tevcih ettiremez. Zaten vakıfların nezâreti genelde 

vâkıfın soyundan olmayan kimselere verilmiştir ki, mütevelliyi kont-

rol edebilsin, vakfedenin neslinden kimse kalmaz ise vakfın tevliye-

tine mahkeme veya mahallenin ileri gelenlerinin ittifakiyle müstekim 

ve mütedeyyin münasip kimseler seçebilsin. Bazı vâkıflar, mahalle 

halkını "hasbî nâzır" göstermiştir. 

Vâkıflar, mütevelli tayin ettiği kişiler için vakfiyelerinde tevli-

yet vazifesi için bir miktar ücret verilmesini ve bu meblâğın vazife 

yapıldığı sürece ödenmesini açıkça zikretmişlerdir ki bu, esasen hem 

bazı insanlara meşguliyet, çalışma alanı, bir nevi istihdam, toplum 

yararına çalışma, hem de maddî destek sağlamadır. Tevliyet için 

ödenen meblâğlar konusunda istatistikî bir çalışma yapılması faydalı 

görülmekle beraber, böyle bir çalışma bütün vakfiyelerin tek tek 

taranmasını icabettirdiğinden yapılamamıştır. İstanbul Şer‘iyye Sicil-

leri'nde 912 adet tevliyet kaydına rastlanmıştır. 

Bazı vakıfların, vâkıfları tarafından idare edildiği yukarıda 

zikredilmişti ki, vakıf kayıtları arasında, "vâkıfların sağlıklarında 

kendilerince tasarruf etmek üzere, vefatları hâlinde ise yine vakfiye-

lerinde belirttikleri esaslar dâhilinde tasarruf edilmek şartı ile vakfet-

tikleri paralar" mevcuttur. İstanbul Şer‘iyye Sicilleri'nde kayıtlı vak-

fiyeler arasında 488 yerde "kendine" ibaresi ile tahsisler tesbit edil-

miştir. 

Vakıf kuran zümreler çok çeşitlidir: Arşiv belgelerine göre pa-

dişahlar, vezirler, kumandanlar, şeyhü'l-İslâmlar, kadıaskerler, kadı 

ve müftüler, hekimler, hâkimler, şeyhler ve âlimler, nâzırlar ve vali-

ler, âmir ve memurlar, beğler ve efendiler, kethüda ve çelebiler, 

uşaklar, âzadlılar ve köleler, cariyeler, kadın sultanlar, hatunlar ve 

hanımlar, kadınlar ve kızlar, hamallar, kayıkçılar, evliler ve dullar 

velhâsıl her sınıf halk tabakasından insanlar, meslek sahipleri, esnaf 

teşekkülleri münferiden veya müştereken vakıflar kurmuşlardır.  



222 PARA VAKIFLARI –Nazariyat ve Tatbikat-  

 

Bunlardan hangi zümrenin daha çok vakıf kurduğu mes'elesi 

istatistikî bir çalışma olup henüz böyle bir çalışma yapılamamıştır. 

"Ancak, 18. asır Türkiyesi vakıflarının % 81'nin askerî sınıfa, geri 

kalanlarının da re'ayaya mensup kimseler olduğu"162 belirtilmektedir.  

Vakıf külliyelerini tesis edenlerin başında hükümdar ve yakın 

çevresi, şehzâdeler, valide sultanlar ve sultan hanımlar gelmektedir. 

İkinci sırayı ise idareci sınıftan vezirler, beylerbeyleri, zeamet ve has 

sahipleri almaktadır. Toplumdaki zenginler, orta sınıf halk tabakası, 

esnaf ve zena‘atkârlar, saraya ve idareci zümreye yakınlıkları sebe-

biyle yüksek gelir ve servet seviyesine ulaşabilen ilim adamları ve 

sâirler de geniş vakıflar kurmuşlardır.163 

Osmanlı dönemi tatbikatını gösteren Şer‘î Siciller ile Meşihat-i 

İslâmiyye tarafından tutulan muhasebe kayıtları ve fetvâ metinleri 

konumuz açısından önemlidir. Bu belgelerden yeterince faydalanıl-

mış ve önemli görülen vesikalar transkribe edilerek değerlendirilmiş-

tir.  

Araştırmada yalnız İstanbul'da faaliyet gösteren 27 mahkeme-

nin Şer‘î Sicilleri esas alınmıştır. Şer‘î Siciller, Sultan II. Abdülha-

mid'in emriyle 1892'de yaptırılarak çeşitle yerlerden bugünkü 

mekânına toplanmıştır. 888-1343 yılları arasını ihtiva eden toplam 

9.872 sicil arasından vakf-ı nukûd ile ilgili kayıtlar tesbit edilmiş ve 

talo haline getirilmiştir. Bu listenin tetkiki her araştırıcıya ayrı bir 

fikir verecek mâhiyettedir. 

Bu sicil çalışmaları sırasında, bazı sicillerde hiç vakıf kaydının 

olmadığı, bazı sicillerde serpiştirilmiş halde vakfiyelerin bulunduğu 

görülmüş, bir sicilde beş adetten fazla para vakfı kaydı bulunan ka-

yıtlar tablo haline getirilmiştir. Davut Paşa Mahkemesi'ne ait 95, 129 

ve 145. sicillerin ise müstakil olarak nukûd vakfiyelerinin kaydına 

tahsis edildiği görülmüştür. 

Vakfedilen paraların vakıf ciheti itibariyle çok farklı yerler ve 

muhtelif cihetler için yapıldığını, insanların temayüllerini, kazandık-

                                                           
162 B. Yediyıldız, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Vakıf Maddesi, İstanbul, 

1982, s. 160. 
163 B. Yediyıldız, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, ‚Vakıf‛ Maddesi, İstanbul, 

1982, s. 160. 
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ları paraları nerelere ve ne maksatla harcadıklarını, nelere önem ver-

diklerini sicil kayıtları göstermektedir:  

Vakfiyelerdeki ifadeleri ile bir kısım paralar, "mahalle fu-

karâsına, tekke fukarâsına, dervişan fukarâsına, helvaciyan fukarâsı-

na, saraçhane fukarâsına, Medine fukarâsına, Haremeyn fukarâsına, 

eytam fukarâsına, dedeler fukarâsına, fukarâ-yı müslimîne, fukarâya 

ta‘am ve fukarâya aşûre, fukarâya..." olmak üzere fakir, muhtaç, aç 

ve susuz insanların ihtiyaçlarının giderilmesi için İstanbul'da sekiz-

yüzden fazla vakıf kurulmuştur. 

Yukarıda zikredildiği gibi cihet itibariyle "tevliyet" ve "kendi-

leri için" paralar vakfedilmiştir. Yine vakıf cihetleri arasında Kur'ân 

okunmak, Kur'ân öğretilmek, ilim öğretmek ve öğrenmekle ilgili 

hususlar zikredilmiştir. Vâkıfların bir kısmı "sağlığında selâmeti, 

vefatından sonra ruhu için Kur'ân okunmak üzere" paralar vakfet-

mişlerdir. İstanbul Şer‘iyye Sicilleri'ndeki vakfiyeler arasında "ruhu-

na Kur'ân okunması" için 800'den fazla kayıt mevcuttur. 

Yine vakıf ciheti itibariyle "akar iştirası için" vakfedilen paralar 

mevcuttur ve bu maksatla yapılan vakıf paraların yanında ev, han ve 

arsa gibi gayr-i menkûller de vakfedilmiştir. İstanbul Şer‘iyye Sicille-

ri'ndeki bazı mahkeme sicillerinde görülen akar alınmak üzere vak-

fedilen paralarla ilgili 76 adet vakfiye kaydı tesbit edilmiş ve akar 

alınması için toplam 569.650 kuruş vakfedilmiş olup beraberinde 

gayr-i menkûller de bulunmaktadır. Bilindiği gibi, nukûd vakfı para-

ları ile alınan akarlar kiraya verilerek vakfa devamlı gelir sağlayacak 

hâle getirilmiş, bu yolla vakıf paraları ‘âtıl olmaktan kurtarılmıştır. 

İstanbul Şer‘iyye Sicilleri'nde 48 adet çeşme tamiri ve yapımı 

için vakıf yapılmış, toplam 113.522 kuruş, 1.100 esedî kuruş, 15 riyalî 

kuruş, 50 parça meskûkât ile 190 mecidî altun ve 100.000 akçe çeşme-

ler, suyollarının tamiri ve musluk alımları için vakfedilmiştir. 

Vakfiyeler incelendiğinde pek çok vâkıfın önceden vakfettiği 

parasına, ihtiyaç duydukça zam yaparak bir nevi "sermaye artırı-

mı"na gittiği ve yeni teşekkül eden meblâğın nerelere ve nasıl kulla-

nılacağını vakfiye şartında belirttiği anlaşılmaktadır.  

İstanbul Şer‘iyye Sicilleri'nde mevcut 151 adet "vakfa zam" ile 

ilgili kayıt tesbit edilmiş, 600 kıt‘a esedî kuruş, 4.100 esedî kuruş, 

532.014 kuruş, 140 Osmanlı lirası ile 89 mecidî altın vakfedilmiş ve 
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sermaye artırırken bazı vâkıfların ayrıca çeşme, mektep, cami, ev, 

tarla ve kütübhâne gibi gayr-i menkûlleri de birlikte vakfettikleri 

görülmüştür.  

Vakfiyelerde mevkûfâtın cinsleri ve miktarları açıkça zikre-

dilmiş ve şayet nukûd ile birlikte gayr-i menkûl de vakfedilmiş ise o 

takdirde vakfedilen gayr-i menkûlün evsafı, hudutları da belirtilmiş-

tir.  

Menkûller arasında yer alan kitabların vakfı ile ilgili bir hayli 

kayıt tesbit edilmiş ve vakfedilen bu kitabların vakfedildiği 

mekândan başka yere nakledilmemesi şartı getirilmiş ve vakfedilen 

kitapların isimleri ayrı ayrı belirtilerek bunların nerede okunmak ve 

saklanmak üzere vakfedildiği vakfiyede zikredilmiştir. Ayrıca bu 

kitablara kimin nezâret edeceği ve bu eserlerden kimlerin faydalana-

cağı hususu da vakfiyede yer almıştır. 

Mevkûfât cinsleri çok çeşitlilik arzetmekte, vakfiyelerde zikre-

dilen para çeşitleri vakfın yapıldığı devirlerde hangi paraların kulla-

nıldığı hakkında bir fikir vermekte ve para cinslerindeki değişmele-

rin aynen para vakıflarına da intikal ettiğini göstermekte olup vakfi-

yelerde geçen ifadeleriyle para cinsleri şöyledir:  

Akçe, akçe gümüş, altın(yüzlük), altın(yirmilik), altın(beşlik), 

altın(tam vezin), altın dinar, altın filori, şerîfî altın, Fransız altını di-

nar, dirhem, esedî, esedî akçe, esedî kuruş, fıdda, fülori, gümüş, gü-

müş dirhem, gümüş mecidî, gümüş riyal, kıt‘a akçe, kıt‘a altın, kıt‘a 

esedî kuruş, kıt‘a fıdda, kıt‘a gümüş, kıt‘a riyal, kâime (yüzlük), kese, 

kuruş, kuruş akçe, kuruş kıt‘a, kuruş mecidî, kuruş riyal, lira, mecidî 

(yüzlük, tam), mecidî altın(yüzlük), mecidî gümüş, mecidî sim, 

Osmânî lira, Osmanlı altını, Osmanlı lirası, parça meskûkât, riyal, 

riyalî kuruş, sağ akçe, saraylı, sikke, sikke-i filori, sikke-i hasene, sîm 

yirmilik, tam yüzlük, yüzlük ve yük.  

İstanbul Şer‘iyye Sicilleri'nde kaytılı vakfiyelerde yazılı paralar 

yıllar itibariyle değerlendirilmiş, 3.950 adet nukûd-ı mevkûfe ile ilgili 

vakfiye kaydından 56‘sının tarihinin bulunmadığı, 7 tanesinin gün ve 

yıllarının belirtilmediği, tarihsiz vakfiye sayısının 63 adet olduğu, 

tam tarihi belli vakfiyelerin ise 3.887 adetten ibaret bulunduğu tesbit 

edilmiştir.  
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Gün, ay ve yılları belirtilen bu vakfiyeler yıllar itibariyle sıra-

landığında, bir yılda birkaç vakfın yapıldığı anlaşılmıştır. Yıllar itiba-

riyle sıraya konan vakfiyelerden teşekkül eden tabloya göre, ilk 

nukûd-ı mevkûfe 896/1490, son vakfiye ise 1347/1928 yılında düzen-

lenmiştir. Buna göre, ilk ve son vakfiye arasında ise 451 sene gibi bir 

zaman dilimi ortaya çıkmaktadır. Bu ise, para vakıflarının 4,5 asırdan 

bu yana İstanbul ve çevresinde varlığını götermektedir. Yılda orta-

lama 8-9 vakfiyenin düzenlendiği; bazı yıllarda ve özellikle 1226 

yılında 34, 1235 yılında 39 nukûd vakfının kurulduğu görülmektedir.  

Her elli yılda yapılan vakıfların toplamı grafik olarak çıkarıl-

mış ve en çok hangi yıllarda para vakfının yapıldığı ve yarım asır 

itibariyle tebeddülât tesbit edilmiştir. Bu sonuca göre durum şöyle-

dir: 

Yıllar(Milâdî):    Vakıf Sayısı: 

1490-1538 yıllar arası: 8  

1540-1587 yıllar arası: 196  

1588-1636 yıllar arası: 365  

1637-1683 yıllar arası: 651  

1685-1733 yıllar arası: 197  

1734-1781 yıllar arası: 315  

1782-1830 yıllar arası: 886  

1831-1878 yıllar arası: 1051  

1879-1928 yıllar arası: + 303 

     3.972 

Vakfedilen paraların mekânlara göre dağılımına bakıldığında 

çok farklı mekânlara paralar vakfedildiği dikkati çekmektedir. Bu 

bakımdan, vakfedilen paralar vakfedildikleri "mekân veya mahal", 

itibariyle tablo hâline getirilmiştir. Her inceleyene ayrı fikir verecek 

mahiyetteki bu tabloya göre, 138 adetle en fazla İstanbul ve ikinci 

olarak 132 adetle Saray-ı Atik/Cedid semtine vakıf yapıldığı dikkati 

çekmektedir. 

Para vakıflarını yapanlar yönünden mes'ele ele alındığında 

çok çeşitli vâkıf isimleri ile karşı karşıya kalınmaktadır. Bu vâkıflar-

dan bazılarının isimlerinin birkaç kere geçtiği gözden kaçmamakta-

dır. Zira vâkıf, vakfiyesine zam yaparak yeni bir vakfiye düzenle-

mekte veya yeni ikinci, üçüncü bir vakıf kurmaktadır. Vakfiyelerde 
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isimleri geçen vâkıfların tesbiti için alfabetik bir liste çıkarılmış, ba-

zan aynı ismin 10, 12, 15, 19 yerde geçtiği görülmektedir. 

Para vakfeden şahıslar arasında Sultan Reşad, Sultan Selim II, 

Sultan İbrahim, Şeyhü'l-İslâm Feyzullah Efendi, Şeyhü'l-İslâm es-

Seyyid Abdülvehhab, Şeyhü'l-İslâm Mehmed Efendi, Şeyh Ahmet 

Zarili Efendi, Şeyh Ahmed b. Ca‘fer, Şeyh Abdülfettah b. Mustafa, 

Şeyh Ahmed b. Mehmed, Şeyh Mustafa b. Şeyh Mehmed, Hasan 

Hüsnü Paşa b. Hüseyin Paşa, İbrahim Paşa, Mehmed İzzet Paşa, 

Osman Paşa, Mehmed Bey, Mustafa ‘Âsım Efendi, Ömer Hulûsî 

Efendi, Mehmed Nuri Efendi, Ali Ağa, Bilal Ağa, Hüseyin Ağa b. 

Mustafa... gibi ileri gelen zevat, Hatice Sultan gibi kadınlar ile Acı 

Hıristo veledi Yamandi... gibi gayr-i müslimlerin yer aldığı görül-

mektedir. 

Vakıf tahrir defterleri de para vakıfları ile ilgili önemli bir kay-

naktır. Çünkü bu defterler, vakıfların işleyiş tarzını ve mâlî durumla-

rının tesbiti, teftiş ve tescili, defter kayıtları ile hâl-i hazır durumların 

karşılaştarılması için bir heyet çalışması sonucu meydana gelmiştir.  

Vakıf tahrirleri arasından "953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları 

Tahrir Defteri" nümûne alınarak nukûd-ı mevkûfe yönünden ince-

lenmiş, tahrir sırasında vâkıfı, vakfiyenin ay ve yılı, vakfın kimin 

imzasıyla tescil edildiği, vakıf aslının neler olduğu, asıl vakıfdan elde 

edilen yıllık hâsılatı, vakfın gün, ay ve yıl itibariyle masrafları, gelir-

gider yekûnleri ile ikisi arasındaki fark, vâkıfın şartlarının nelerden 

ibaret olduğu gibi hususların tahrirde esas alındığı görülmüştür.  

Bu çalışma sırasında "953/1546 Tarihli İstanbul Vakıfları Tahrir 

Defteri"ndeki nukûdla ilgili kayıtlar liste hâline getirilerek bir değer-

lendirmeye tâbî tutulmuş ve 2.515 vakıf arasında 1.150 nukûd-ı 

mevkûfe ile ilgili kaydın bulunduğu tesbit edilmiştir. Bu kayıtlardan, 

bazı vakıf asl-ı mallarının zayi‘ olduğu, vakıf ev ve mahzenin, harabe 

müsrif olduğu için kadı izni ile satıldığı, vakfedilen bâzı nukûdun 

vâkıf şartına göre akara tebdîl, bâzı vakıf paraların ise mahalle avarı-

zı için tahsis edildiği anlaşılmıştır. 

Tahrir kayıtları arasında en eski vakfiye evâil-i Şevval 861/1456 

tarihlidir. Bu Vakfiyede asl-ı vakıf olarak, senede 6.396 akçe gelir 

getiren 43 dükkân ve 4.921 akçe fazla nukûd ile toplam 11.317 akçe 

görülmektedir. Masraf ciheti olarak nerelere, günlük, aylık ve yıllık 



 TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 227 

  

   

ne miktar masraf yapılacağı belirtilmiştir. Tahririn yapıldığı sırada 

tevliyet vazifesini, vâkıfın âzadlısı Mehmed b. Kãsım'ın yürüttüğü 

anlaşılmaktadır. 

Tahrir defterlerinde zikredilen vâkıf şartları ile vakfiyelerdeki 

vâkıf şartları paralellik göstermekte; hayra, hasenata, mürtezikaya, 

meremmete (tamire), hatim, ‘aşır, cüz, Yâsîn, Tebârake, Fatiha, İhlâs 

okunmasına, akara tebdîle, musluk, mum, hasır gibi mescidlerin 

ihtiyaçlarına sarfla ilgili vakıf şartları bulunmaktadır. Ayrıca, vakfe-

dilen paraların yüzde kaçla istirbah edileceği vâkıfın şartında belir-

tilmiş ise de ender görülen bazı vakıfların hâsıldaki miktarı ribih 

yüzdesine uymamakta; ancak, nukûd-ı mevkûfenin büyük bir ekse-

riyetinin "onu onbir=% 10'la istirbah edildiği anlaşılmaktadır.  

Vakıf tahrirleri arasında yer alan nukûd-ı mevkûfe ile ilgili en 

yüksek meblâğ 5.500 filori ile 2.300.000 akçe olup bu nukûdun nere-

lerden sağlanacağı ve nerelere sarf edileceği vakfiyesinde zikredil-

miştir. Yine bu vakıflar arasında 105.000 akçe, medrese masraflarının 

karşılanması için vakfedilmiştir. 

Vakfiye, hüccet, i‘lâm ve tahrir kayıtları yanında nukûd-ı 

mevkûfe ile ilgili muhasebe kayıtları da önemli kaynak özelliği taşı-

maktadır. Meşihat-i İslâmiyye Arşivi'nde muhafaza edilen, "Şeyhü'l-

İslâm Esbak Ömer Hüsamüddin Efendi Merhum'un Nukûd-ı 

Mevkûfesinin Sanduk Defteri" bu hususta bir hayli bilgiyi ihtiva 

etmektedir. Bu defterde Ömer Hüsamüddin Efendi'nin vakfettiği 

paraların muhasebesi görülmekte, vakfın kuruş ve para cinsinden ne 

miktar parasının bulunduğu, bu paraların kimlerin zimmetinde ol-

duğu, hangi tarihte, ne maksatla ve ne miktar borç verildiği anlaşıl-

maktadır.164 

Vakıf muhasebesi ile ilgili kayıtlardan, her vakfın mütevellisi 

tarafından hesapların tutulduğu, yıllık veya birkaç aylık hesapların 

çıkarılarak kadı ve şahitler huzurunda hesap görüldüğü, hesap gü-

nünde vakfın ne miktar mal varlığının olduğu, akarının olup-

olmadığı ve varsa ne miktar gelir getirdiği, vakfın kimlerde alacağı-

                                                           
164 Tafsilat için bakınız, İ. Kurt, ‚Muhasebe Defterlerine Göre Para Vakıfları‛, 

Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, sy. 107, s. 175 vd.; Çiğdem Gürsoy, Şey-

hü’l-İslâm Ömer Hüsamüddin Efendi ve Kazasker Mehmed Vahid Efendilerin Para 

Vakıfları, İstanbul 2011, Özener Matbaası, 112 s. 
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nın veya kimlere borcunun olduğu, vakıf vazifesini yürüten vazifeli-

ler için ne miktar ödemelerin yapıldığı, sandık mevcudunun ne ol-

duğu tesbit edildikten sonra muhasebe sonuçlarının sicillere kayde-

dildiği, muhasebe kayıtlarının herkesin anlayabileceği tarza getiril-

diği de anlaşılmaktadır. Yine nukûd vakfından borç verilen miktarın 

karşısına, borç verilen kimsenin adı ve unvanının yazıldığı, bu bor-

cun hüccetle mi, istiğlâl ile mi, hem hüccet hem istiğlâl ile mi, istiğlâl 

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

nemanın miktarı belirtilmiştir. Şu halde, vakıfdan verilen paralar 

hüccet, senet veya istiğlâl veyahut hem belge, hem de kefaletle ve-

rilmiştir. Bu kayıtlara göre gerek idâneden kaynaklanan nema ve 

gerekse asl-ı mal, değişik tarihlerde ve değişik miktarlarda vakfa 

intikal etmiştir. 

Vakıf muhasebesi ile ilgili "Tevliyeti Fetvâ Emânet-i ‘Aliyye-

si'ne Meşrut Evkãfa Ait Defter"de de bazı önemli bilgiler mevcuttur. 

Bu defterde Fetvâ Emânet-i ‘Aliyyesi'ne tevliyeti şart koşulan 23 

nukûd vakfının isimleri verilmiş, "Umûm Vakıflar Hakkında 

Ma‘lûmât" başlığını taşıyan 20 Rebîu'l-evvel 332 tarihli raporda, 16 

vakfın ne miktar vakıf parasının olduğu, kaç sene zarfında ne kadar 

meblâğa ulaşıldığı, vakıf parasının artıp artmadığı, vakfedilen para-

ların kaç seneden beri işletildiği konularına yer verilmiştir.  

Aynı defterin devamında Ömer Hüsamüddin Efendi Merhu-

mun Nukûd-ı Mevkûfesinden 1868-1869 yılları arasında, izn-i şer‘î ile 

yıllık ne miktar harcama yapıldığı, vakıf gelirlerinin miktar ve meş-

ruhatı ile ilgili bilgiler verildiği, yani meşrûtun lehlerinin belirtildiği 

görülmektedir.  

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

samüddin Efendilerin Vakıflarına Ait Defter"in 56-63. sayfaları ara-

sında ise, vakıfdan ne miktar borç verildiği, idâne ve teslimat tarihle-

ri, idânenin ay olarak müddeti, nemanın yüzde olarak miktarı, va-

kıfdan borç alanların isimleri, asl-ı mal ve nema miktarları, borcun 

bittiğine dair açıklama, icra yolu ile alınan paralara ait bilgiler ile ait 

olduğu muhasebe dosya numaraları gösterilmiş; 68-70. sayfalar ara-

sında da cibâyet olunan nema ve bu nemanın beyanı, mâl-i vakıf 

yekûnu ile açıklamalı olarak meydana gelen harcama miktarları kay-

dedilmiştir. 
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Muhasebe ve tahrir kayıtlarına göre nema yüzdeleri farklılık 

arzetmektedir. Gerek vakfiyelerde, gerekse vakıf tahrir defterlerin-

deki vâkıf şartlarına göre nema nisbeti genelde "onu onbir=% 10'dur. 

Bazı kayıtlarda, bundan eksiğe ve ziyâdeye verilmemesi ayrıca zik-

redilmiştir.  

Nema nisbetleri, bazı durumlarda % 7,5, % 9, % 12,5, % 15 ola-

rak değişmekte ve bu yüzde miktarı vâkıf tarafından vakfiyesinde 

belirtilmektedir.  

Bazı tahrir kayıtlarında vakıf şartında belirtilen yüzdelere 

uyulmadığı bazı kayıtlardan anlaşılmaktadır: Meselâ, vakıf şartına 

göre % 12,5'dan istirbah edilmesi gerekirken % 10'dan nemalandırıl-

dığı veya "asl-ı mala noksan ‘ârız olduğunda onu onbirbuçuk (yani % 

15) hesabı üzere istirbah oluna, tekmil olunca akara tebdîl oluna" gibi 

kayıtlar bulunmasına rağmen 45.000 akçeye karşılık 4.500 akçe "hâsıl 

fi sene" olarak yazılı olup % 10 üzerinden nemalandırıldığı, yani 

vakfa gelir getirir halde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Bazı vakıf para-

ların, vakıf şartına uyularak "onu onbir ve rubu‘= % 12,5) hesabı üze-

re nemalandırıldığı da görülmektedir.  

Şu halde istisna kayıtlar haricindeki diğer kayıtlarda nema 

yüzdesi ekseriyet olarak % 10'dur. Nâdir kayıtlarda bu yüzdenin 

altına inildiği veya üzerine çıkıldığı ortaya çıkmaktadır. 1923‘lü yıl-

lardan sonraya ait muhasebe kayıtlarında da bu durum aynıdır ki, bu 

kayıtlarda nema yüzdesi % 7 ile % 18 arasında değişmektedir.  

Çalışma sırasında incelenen vakfiye, hüccet, i‘lâm, tahrir, mu-

hasebe ve fetvâ ile ilgili bütün vesikalarda nema ile ilgili belli ıstılah 

ve tâbirler kullanılmıştır. Osmanlı döneminde nema için "istirbah", 

"ilzâm-ı ribih", "ribih" gibi tâbirler kullanılmış, "faiz" lâfzına hiç rast-

lanmamıştır. Ancak, Cumhuriyet dönemine ait bazı kayıtlarda ne-

maya karşılık faiz lâfzının kullanıldığı görülmektedir. 

Vakıf hukuku ile ilgili hususlar, bu konu ile ilgili bilgileri ihti-

va eden eserlerden alınarak nazariyat bölümünde konunun hacmi 

dâhilinde verilmeye çalışılmış, faydalanılan eserler kaynaklar bölü-

münde yazarları, isimleri, baskı yer ve yılları itibariyle verilmiştir. Bu 

eserlerden bir kısmı yazma olup İstanbul Müftülüğü Kütübhane-

si'nde kayıtlı bulunmaktadır ve nukûdla ilgili fetvâlar araştırılırken 

bu eserlerden faydalanılmış, konumuzu ilgilendiren fetvâlar seçilmiş, 
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transkribe edilerek italik yazı karakteri ile fetvânın özü belirtildikten 

sonra metin olarak verilmiştir. Bu metod yadırganabilir ise de bu 

metinlerin bu çalışmada yer almasında fayda görülmüştür. Çünkü 

tartışmalı olan nukûd vakfı ile ilgili fetvâlar mes'eleye daha da açık-

lık getirmekte ve uygulamaları yansıtmaktadır. 

Ele alınan fetvâlara göre, İmam Züfer katında nukûdun vakfı 

sahihdir. Yiyecek ve giyecekler ile dirhemlerin, menkûllerden olan 

koyun ve sığırın vakfı, örfe binâen câizdir, sahihdir ve fetvâya esas 

olan da budur. Dinar ve dirhemlerin vakfının sıhhati hususundaki 

ihtilâf, hâkimin hükmü ile çözülmüştür.  

Vakıf şartına riayet vâcibtir. Mütevelliler vakıf şartlarına uy-

maya mecburdur. Mütevellinin kusurlu olması hâlinde, tahsil edile-

meyen vakıf alacakları mütevelliye tazmin ettirilir. Zamanın geçmesi 

ile vakıfdan verilen borca karşılık rehin alınan evin değerinin düşme-

si ve borcu karşılamaz hâle gelmesi durumunda vakfın mütevellisin-

den vakıf nâzırı "Menzilin kıymetinden ve deynden nâkıs olan mik-

tarı dâmin ol" diyemez. Çünkü mütevelliden kaynaklanan bir kusur 

yoktur.  

Karz mukãbili alınan rehin çalınsa veya yansa tazmin ettiril-

mez. Rehin, kıymeti ile borç miktarı takas olarak ikisi de sâkıt olur. 

Ancak borç, rehin kıymetinden fazla ise, emânet helak olur ve tazmi-

ni lâzım gelmez.  

Mütevelliye teslim edilmeyen ve mahkemede tescili yapılma-

yan akçe, kitap ve kazan gibi menkûlâtı veresesi mirasa dâhil edebilir 

veya bu meblâğı masraflarına sarfedebilir; ancak, mütevelliye teslim 

edilip tescili yapıldıktan sonra veresesi tarafından vakıfdan geri alı-

nan akçe tekrar vakfa iade ettirilir.  

Nukûd-ı mevkûfe mütevellisi, vakfa darlık gelmesi hâlinde, 

hâkime müracaat ederek, "onu onbire istirbâhı meşrûta"yı hâkimin 

kararı ile "onu onbirbuçuk hesabı üzere istirbâha" tebdîl ettirebilir; 

fakat vakıfda darlık yokken hâkim bu talebi reddeder. Ayrıca "onu 

onbirbuçukdan ziyade ribih talep" edilse, bu yasaktır ve hâkim 

da‘vâyı dinlemez. 

Vakıfdan karz verilen akçe için senelik "onu onbir buçukdan" 

mu‘âmele-i şer‘iyye ile ilzâm-ı ribih uygulansa bu ribih, borç verene 

helâl olur. Mütevelli, hâkim kararı ile mürtezikaya (vakıf çalışanları-
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na) ödenmesi gereken vazife bedellerini, nukûd vakfının sermayesi-

nin eksilmesi sebebiyle, asl-ı mal tamamlanıncaya kadar ödemez.  

Mütevelli, nukûd vakfından borç verdiği kimsenin ölümü 

hâlinde, ölen kişinin başka malının bulunmaması durumunda borca 

mukãbil evine el koyar; şayet, veresesi vefat edenin borcunu öderse 

evi veresesi tasarruf edebilir. Karz olarak verilen akçe geri alınmadan 

borçlu öldüğünde bu borç miktarını da mütevelli veresesinden geri 

alır.  

Vâkıf, vakfiyesinde tebdîl, tağyîr, azil, nasb, ziyâde ve nakz 

şartlarını zikredip tescil ettirdikten sonra bu şartları değiştirip vakfi-

yesini yeniden tescil ettirebilir. 

Nukûd vakfından altın borç alan, mislini değil de mukãbele-

sinde akçe vereyim diyemez. Ayrıca bir beldede yirmilik mecidî otuz 

kuruşa râyiç iken nukûd vakfından yirmilik mecidî karz alan, aldığı 

mecidîlerin misillerini vakfa verir; daha sonra mecidî yirmi kuruşa 

râyiç olsa ve her mecidî mukãbilinde otuz kuruş istense, borçlu bu 

talep edilen fazlalığı vermeğe zorlanamaz. 

Karzdan borcu olan kişiye kefîl ve dâmin olan kimse, zamanı 

geldiği halde borçlu borcunu ödemediği takdirde, kefîl olan, borçlu-

nun yerine borç miktarını vakfa ödemek durumundadır. Ayrıca kefîl, 

dükkânında mevcut kendisine lâzım olan âlet ve malzemeyi borç 

mukãbili rehin bırakãbilir. Borcu ödemek üzere müteselsil kefîl ve 

dâminler olabilir. Borca birden fazla kişi kefîl ve dâmin olduğunda 

alacaklı dilediği kefîlden borcun ödenmesini isteyebilir veya alacağı-

nın bir kısmını bir kefîlden, diğer bir kısmını başka kefîlden alabilir 

veyahut hepsini bir kefîlden de talep edebilir. Kefîllerden biri borcu-

nu ödemeden öldüğünde vakıf alacağı ölenin terikesinden alınır. 

Zira asıl olan vakıf borcunun tahsil edilmesidir. Yalnız, "borcumu 

ödedim, borcum yoktur" demekle borç ödenmiş sayılmaz; zira müd-

de‘i da‘vâsını isbat etmesi gerekir. 

"Mu‘âmele hîledir, bundan hâsıl olan ribih haramdır" diyen 

kimseler Ebussuûd‘a göre "kâfir olur, i‘tikad itdi ise", "Bazı hile-i 

şer‘iyyelere zîd hîledir; Bekr'i aldatmakdır" diyenlere "Ta‘zîr-i belîğ 
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ve tecdîd-i iman lâzım olur. Mu‘âmele-i sahîha olıcak haram deme-

mek gerek".165  

Bir kişi, bir başkasına mu‘âmele kasdı ile şu kadar kuruş verip 

ilzâm-ı ribih edip sonra sene sonunda ribh-i mezburu ondan almak 

için da‘vâ etse, bu meblâğ vakıf ve yetim malı değilse, senede yüzde 

onikiden ziyade da‘vâsı hâkim tarafından dinlenmez.166 

Araştırmaya ışık tutan Şer‘î Sicil kayıtları arasında serpiştiril-

miş halde bir hayli "idâne hücceti" vardır. Kısmet-i Askeriye Mah-

kemesi'ne ait 2088 numaralı sicil ise tamamen "idâne hüccetleri" için 

tahsis edilmiştir.  

Şer‘î Sicil kayıtlarında vakıfdan borç alan kimsenin adı ve ad-

resi, alacaklının adı ve adresi, borç miktarı ve ödeme zamanı, ne ka-

dar müddetle borç verildiği, borca karşılık alınan altın, gümüş, altın 

saat gibi rehin alınan eşyanın evsafı, borca mukãbil gayr-i menkûl 

gösterilmiş ise bu gayr-i menkûlün hududu ve evsafı, vakıf borcu-

nun ödenmemesi hâlinde borca karşılık gösterilen metâ‘ın emsal 

bedelle satılıp vakıf alacağı alındıktan sonra fazla kalan miktarın mal 

sahibine ödenmesi, borca kefîl gösterilmiş ise kefîl olan şahısların 

belirtildiği, "kefîl ve dâminiz" dediklerinde hüccetin tescil edildiği 

zikredilmektedir. 

Yine şer‘î mahkemelerde görülen da‘vâlar arasında para vakfı 

ile ilgili pek çok mu‘âmele bulunmaktadır. Bu mu‘âmele çeşitlerin-

den bir kısmı aynen, bazıları özet olarak verilmiş ve kayıtlı olduğu 

mahkeme sicil numarası ise sayfa veya varak numaraları belirtilmiş-

tir: 

Vakfiye tescilinin dışında, vakfiyenin isbâtı, vakıf borçları, va-

kıf alacakları, karz-ı şer‘î borçları, vakıf borç ve alacakların ikrarı, 

tasdik ve taahhüdleri, vakıfdan verilen borca karşılık alınan rehin 

cins ve miktarları ile borcun ödenmesinden sonra rehinin kaldırılma-

sı, vakıfdan borç para alanlara kefîl olanlarla ilgili kefalet, para vakıf-

ları ile olan işlemleri yürütmek üzere tayin edilen kişilerle ilgili 

vekâlet, vakıf görevlilerinin bir sebeple başka yere gitmeleri hallerin-

de mahkeme izni ile yerlerine bıraktıkları kişilerle ilgili niyabet, mü-

                                                           
165 Veli b. Yusuf, Mecmû’atü’l-Fetâvâ, varak 102 vd. 
166 Fetvâhâne-i 'Âlî Müsevvidlerinden Yakovalı Aliyyü'l-Murtaza, İlaveli 

Mecmu'a-i Cedide, c. 1, s. 321. 
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tevelli değişmeleri ile ilgili tevliyet tevcihleri ile vekil, mütevelli, 

kãimmakãm, vasî nasbı, vasîyi vesayetden azl ve yerine diğer bir 

vasî nasbı yanında ayrıca vakıf gayr-i menkûllerinin kiraya verilerek 

vakfa gelir getiren işlemlerle ilgili îcâr, vakfa gelir getirmeyen gayr-i 

menkûllerin mahkeme kararı ile satışı ve gelirinin vakfın gayesine 

uygun sarfiyatı ile ilgili istiğlâl, vakıf paralarının vâkıf şartlarına göre 

onu onbir veya onu onbirbuçuk hesabı üzere istirbâhı ile ilgili kayıt-

lar bulunmaktadır.167 

 

 

SONUÇ 

Güçsüzlere, sakatlara acıma ve yardım elini uzatma duygusu 

insanların yaradılışı icabıdır. İnsanlar, fıtratlarının gereği bu hislerini 

sadaka verme, aynî veya nakdî bağışta bulunma, hayır için yol, çeş-

me, sebil, köprü yapma gibi imar faaliyetleri ile tatmin etmeye çalış-

mışlardır. Servet sahipleri ise malının zekâtını dinî ve hukûkî bir 

borç olarak ödemek sûretiyle muhtaç kimselerin ihtiyacını görmüş-

tür. Zamanla bu insanî yardımlar, gayr-i menkûl vakıfları yanında 

veya ayrıca para vakıfları tesis edilmek sûretiyle teşkilâtlı hâle geti-

rilmiştir.  

Yapılan vakıfların halk arasında rağbet görmesi sonucu, insan-

lığın hemen hemen her türlü ihtiyaçlarına cevap verecek hususlara 

tahsis ve tesisler için paralar vakfedilmeğe, bu maksatla vakfiyeler 

düzenlenmeye, mes'elenin hukûkî yönü tekevvün ve tekâmül etmeğe 

başlamış ve bu uygulama bazı bölgelerde yaygınlaşarak âdet, örf ve 

gelenek hâlini almıştır. 

Zamanla menkûlün vakfının örf hâline gelmesi ulema arasında 

değerlendirilmiş, âyet, hadîs, sahabe uygulamaları, mezhep ve müc-

tehid imamlarının görüşleri nazar-ı itibara alınarak bazı bölgelerde 

yaygınlık kazanan bu uygulamalar örfe istinaden câiz görülmüş ve 

mes'elenin hukûkî statüsü belirlenerek vakfeden ve vakfedilenlerle 

ilgili şartlar tesbit edilmiş, hukuken teşekkülüne mâni‘ bir durumu 

                                                           
167 Vakıf mu'âmeleleri ile ilgili misâller için bkz. İstanbul Müftülüğü Şer‘î 

Siciller Arşivi, Evkãf Muhasebeciliği Mahkemesi, 64. sicil, varak 2 a ve diğer 

siciller. 
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bulunmayan nukûd-ı mevkûfenin ileride doğabilecek ihtilâfları çöz-

meye esas teşkil edecek vakfiyeleri şer‘î mahkemelerce tescil edilerek 

resmî hâle getirilmiştir.  

Öteden beri devam etmekte olan gayr-i menkûl vakıflarına 

zamanla bir de menkûl ve nukûd-ı mevkûfe eklenmiş, vakfedilen 

vakıf paralar ile menkûl mallar ya müstekıllen veya gayr-i menkûlle 

birlikte vakfedilmeğe başlanmış ve vakıf şartları ile vakıf gayeleri 

vakfiyelerinde birlikte dercedilmiş, birlikte işletilmek sûretiyle elde 

edilen vakıf gelirleri vakıf şartlarına göre değerlendirilmiştir. 

Hayır yapmak, bu hayrını ebedîleştirmek, öldükten sonra da 

hayrının devamını sağlamak, hepsinden de önemlisi "ibadulla-

ha=Allah'ın kullarına" hizmet ederek Allah'ın rızasını kazanmak 

gayesiyle birçok paralar vakfedilmeğe başlanmış ve halktan gördüğü 

rağbetle yayılmış, te‘âmül hâline gelmiş olup bugün Şer‘î Sicil kayıt-

ları arasında yer alan binlerce vakıf tescilleri yaptırılmış ve para va-

kıfları ile işleyen binlerce tesis vücûde getirilmiştir. Yalnız İstanbul 

Şer‘î mahkemelerinde tescil edilen 4.321 nukûd vakfı168 bu vakıfların 

sadece bir bölümünü teşkil etmekte, nukûd-ı mevkûfenin Anadolu 

ve Rumeli'de de devam ettiğini gösteren Şer‘î Sicil kayıtları bulun-

maktadır.  

Para vakıflarının mevcudiyeti inkârı mümkün olmayacak de-

recede ortadadır. Yalnız bu müessesenin işleyiş tarzı hâlâ münakaşa 

konusudur. Günümüz âlimleri dahî, aradan bu kadar sene geçmesine 

rağmen bu hususta ittifak etmiş, fikir birliğine varmış değildir. Çün-

kü mes'eleye farklı açılardan bakıldığında böyle bir sonuca varılmak-

tadır. 

Esasen para vakıfları konusunda herkesi ilgilendiren yön, va-

kıf paralarının nasıl teşekkül ettiği, kimlerin yönettiği, nerelere, hangi 

gayeler için harcandığından ziyade nasıl işletildiği, hangi işletme 

usûllerinin kullanıldığı, bu usûllerin cevazı ve adem-i cevazıdır. Ya-

pılan araştırmaya göre yetim ve vakıf paralarının âtıl vaziyetten kur-

tarılması için işletilmesi cihetine gidilmiş ve bunun için birkaç usûl 

uygulanmıştır: 

                                                           
168 Nukûd vakfı kayıtlarının listesi ektedir. 
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1) İhtiyaç sahiplerine karşılıksız borç verilip verilen miktar 

borç müddeti dolunca aynen geri alınmıştır ( karz-ı hasen); 

2) Vakıf parası, işletilmek üzere tüccara verilip sermayesi ile 

birlikte elde edilen kârın tamamı vakfa geri verilmiştir (bidâ‘a ); 

3) Sermaye bir taraftan emek karşı taraftan, kâr-sermaye or-

taklığı şeklinde işletilip kârın bir kısmının vakfa verilmesi yolu ile 

işletilmiştir (mudârabe); 

4) Vakıftan borç para isteyene vakfın bir malını satıp o da 

ikinci bir şahsa kârla sattıktan sonra, satın alan bu üçüncü şahsın bu 

vakıf malını vakfa hibe ederek borç para isteyen ikinci şahsa vakıf 

malı karşılığı bir miktar yardım sağlanmıştır ( mu‘âmele, istirbah); 

6) Paraya ihtiyacı olan kimse ev veya arsa veya menkûlünü 

vakfa satıp parasını aldıktan sonra, vakfın olan bu sattığı mülkü belli 

bir sene müddetle kiralayıp kira mukãbili kullanmaya devam edip 

vakfa borcunu ödedikten sonra geri almıştır (istiğlâl); 

5) Vakfedilen para ile vâkıf şartı gereğince vakıf adına gayr-i 

menkûl satın alınmış, yine vakıf adına kiraya verilmiş, kira geliri 

vakfın gayesine göre sarfedilmiştir (akara tebdîl ve îcâr) yolu ile de-

ğerlendirilmiştir. 

Bu usûllerden hangisi ile olursa olsun şer‘î esaslar dâhilinde 

vakıf paralarının işletilmesinden elde edilen bu paralar yine vakfa ve 

vakıf yolu ile tekrar insanlığın hizmetine sunulmuş, hayır cihetlerine 

harcanmış ve âdeta bu çark böyle devam ettirilmiştir.  

Vakıf paralarının nemalandırılması mes'elesi üzerindeki tar-

tışmalar müessesenin işleyişine engel teşkil etmemiş, Fâtih Sultan 

Mehmed döneminden beri varlığını sürdüren bu müessese İslâm 

hukukuna göre meşru zemîne oturtulmuş, para vakıflarını kimlerin 

yöneteceği, vakfedilen paraların hangi yollarla işletilebilceği, elde 

edilecek gelirin kimlere, nerelere, ne miktar ve hangi gayelerle ve 

nasıl sarf edileceğine dair esaslar tesbit edilmek sûretiyle hukûkî 

mevzuatı ikmâl edilmiş ve müessesenin devamı ve bekası için hesap-

larının tutulması, murakabe ve teftişi için gerekli düzenlemeler ya-

pılmıştır. 

Para vakıflarının ilk kuruluş tarihi maalesef kesin olarak belli 

olmamakla birlikte tesbit edilebildiği kadarıyla İstanbul vakıf tahrir-
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lerine göre H. 866/1461, İstanbul Şer‘î Mahkeme Sicil kayıtlarına göre 

ise H. 888/1483'dür. 450 belki 500 seneden beri hayatiyetini devam 

ettiren bu müessese Cumhuriyet dönemine kadar intikal etmiş ve 

çeşitli tahribatlara rağmen kalabilen vakıf paralar 1957 yılında kuru-

lan "Evkãf Bankası"na sermaye yapılmış, bu dönemde hazırlanan bir 

nizamname ile yine ihtiyaç sahiplerine yardımın ve asırlar boyu ha-

yır hizmetine aracılık eden para vakıfları müessesesinin izlerinin 

kısmen de olsa devam ettirilmesi hedeflenmiştir. 

Uzun bir geçmişe sahip olan para vakıfları konusunun bütün 

teferruâtıyle ortaya konması maalesef elde mevcut vesikalara göre 

mümkün görünmemektedir. Çalışmalar sırasında İstanbul Şer‘î 

Mahkeme Sicilleri, Hicrî 953/ miladî 1546 tarihli Vakıf Tahrir Defteri, 

Meşihat-i İslâmiyye tarafından tutulan bazı nukûd-ı mevkûfe muha-

sebe kayıtları ve fetvâ kitablarında yer alan nukûdla ilgili fetvâlardan 

elde edilen bilgiler ışığında para vakıfları bu eserde değerlendirile-

bilmiştir. 

Araştırılan belgeler arasında tam teşekküllü bir vakfın ilk ku-

ruluş vakfiyesi, sermayesi, mütevellileri, vakfedilen paraların işletil-

mesindeki safahat, vakıftan kimlerin nasıl istifade ettiği, teftişi, tahri-

ri, muhasebe kayıtları, vakfın âkibeti hakkında bilgi verecek tam ve 

doyurucu bir bilgiye ulaşılamamıştır. 

Çalışmalar sırasında ulaşılan kaynakların büyük ekseriyeti 

Arapça veya Osmanlıca olduğu için tercüme ve sadeleştirme yoluna 

gidilmiş veya metin aynen alınmış, eserlerden yapılan iktibasların 

kaynakları dip not olarak verilmiştir. 

Bu çalışmanın birinci bölümde vakfın genel olarak mâhiyeti 

üzerinde durulmuş, ikinci bölümde para vakıfları nazarî olarak yani 

İslâm hukuku kaynaklarına göre değerlendirilmiş, ulemânın bu ko-

nudaki tartışmalarına yer verilmiş, ikinci bölümde de Şer‘î Sicil, Va-

kıf Tahrir ve Nukûd-ı Mevkûfe Muhasebe Defterleri ile fetvâlara 

intikal eden para vakıfları konusu ile ilgili kayıtlar ışığında tatbikî 

olarak para vakıfları konusunda bilgi verilmeğe çalışılmış ve para 

vakıfları konusunda söylenen, yazılan kayda değer bilgi ve belgeler 

eserin hacmi nisbetinde derlenip toparlanmıştır.  

Çalışma bu haliyle para vakıfları konusuna ilgi duyanlara bazı 

ipuçları verecek, bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacak, 
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zemin teşkil edecek bir özellik kazanmıştır. Bu konunun, farklı belge-

lerden yola çıkılarak başka zaviyelerden ele alınıp araştırılması 

mümkün ve pek tabiîdir. Para vakıfları konusunda sosyal siyaset ve 

hukuk müessesesi olarak ayrı bir doktora tezi konu ile ilgili birçok 

makalenin kaleme alınması, birkaç yüksek lisans yapılması da bunun 

göstergesidir. 
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KONU İLE İLGİLİ BAZI VAKIF ISTILAHLARI1 

ÂB-KEŞ: Su çeken demektir. Vakıf hayır müesseselerinin su ihtiyacını 

karşılamak üzere kuyu ve çeşmelerden su temin eden kimsedir. 

AHFÂD: Hâfîd’in çoğuludur. Hafîd torun demektir.  

AKÂR: Bina, arazi, bağ ve bahçe gibi başka yere nakli mümkün ol-

mayan maldır. Bu nevi mala gayr-ı menkul denir. Asıl akar, arsa ve araziden 

ibarettir.  

AKÂRÂT-I MEVKÛFE: Akarât, akarın çoğulu olup mevkûfenin sıfa-

tıdır. Vakf olunmuş gelir getiren akarlar demektir.  

AKÇE: Tarihlerin verdikleri bilgiye nazaran akçe Osmanlı padişahla-

rından Sultan Orhan Gazi zamanında kesilen ilk Osmanlı gümüş parasıdır. 

AKREB: En yakın olan demektir. Vakıfta akreb, neseb cihetinden 

vâkıfa en yakın olan kimsedir.  

AKRİBÂ: Karîb'in çoğuludur, karîb, vâkıfa yakın kimse demektir.  

ÂL: Evlad, iyâl ve etba' demek olup, ehil, aslen mensup, mâlik, sahib, 

karı ve koca ve saire gibi manaları tazammun eder.  

AN'ANE: Ağızdan ağıza nakil ve rivâyet demektir.  

ANBAR MEMURU: Hastahane, imarethane gibi müesseselerde eşya, 

ilaç, yiyecek ve içecek gibi şeyleri muhafazaya memur olan kimsedir.  

ARAZİ-İ MEVKÛFE: Rakabe veya mîrî geliri bir cihete vakıf ve tahsis 

olunan arazidir. 

ARAZİ-İ MEVKÛFE-İ SAHİHA: Usulüne göre bir cihete vakfolunan 

arazidir. Bu kısım mevkufun mülk olması şarttır.  

ARAZİ-İ MEVKÛFE-İ GAYR-İ SAHİHA: Veliyyü'l-emr (emir sahibi) 

veya anın izniyle diğerleri tarafından vakfolunan arazidir. Bu vakfa tahsisat 

kabilinden vakıf ve irsadî vakıf da denir. 

                                                           
1 Tafsilat için bkz., Vakıf Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü  http://www.vgm. 

gov.Tr /sayfa.aspx?Id=30, erişim 27.05.2015; Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı 

Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M.E.B. İstanbul 2004, 3 cilt;  Ömer Nasuhi 

Bilmen, Hukûk-ı İslâmiye ve Istılahat-ı Fıkhiye Kamûsu, İstanbul 1952, cb I-VI; 

Muhammed Vâmık Şükrü, Evkaf-ı Ümem Tarihi, Yazma, İstanbul 1940, c I, s. 

7-17; Ali Himmet Berki, Vakfa Dair Yazılan Eserlerle Vakfiye ve Benzeri Vesika-

larda Geçen Istılah ve Tâbirlmer, Doğuş Matbaacılık, Ankara 1966, 64 s.; B. 

Yediyıldız, Vakıf Istılahları Lügatçesi, Vakıflar Dergisi, 17 (1983): s. 55-60. 
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 ASLAH: Çok salah ve hüsn-i ahlâk sahibi olan demektir. En hüsn-i 

hal sahibi ve vakıf işlerini iyi idareye muhtedir mütevelli olur. 

ASL-I VAKF: Asl kök; vakf haps etmek, alıkoymak, hareketten fâriğ 

olmak manasınadır. Asl-ı vakf, vakf mefhumunun taalluk eylediği mallardır.  

AŞR-İ ŞERİF: Kur'an-ı Kerim'den on âyet demektir.  

AVÂİD-İ VAKIF: Avâid, âid'in çoğuludur. Vakfın gelirleri demektir.  

AYN-I MEVKÛF: Vakf olunan maldır. Vakfolun ana malın aslı da bu 

manayadır. 

AVÂRIZ VAKFI: Bazı köy ve mahallelerde hayır sahipleri tarafından 

vâridatı fukaradan vefat edenlerin donatım ve kefenlenmesine ve hastalanıp 

iş, güç ve kazançtan âciz kalanların beslenme, geçimlerine ve tedavilerine ve 

köy ve mahallenin kuyu ve çeşmeleri ve suyolları tamire muhtaç oldukta 

bunların tamirine vakıflar yapılmıştır. Bu gibi vakıflara avarız vakfı denir.  

BATNEN BA'DE BATNİN: Nesilde derece derece demektir ki tertibe 

delâlet eder.  

BERÂT: İmâmet, hitabet, tevliyet veya rütbe, nişan veya imtiyaz ve-

rilmesi hakkındaki Padişah fermanıdır. 

BEVVÂB: Kapıcı manasınadır. Muayyen zamanlarda kapıları açıp 

kapayan ve muayyen zamanlar haricinde hastahaneye başkalarının girmesi-

ne mani olan kimsedir.  

BİMÂRHÂNE: Bimâr, hasta demektir.  

BİRR: Sıla ve in'am (iyilik) demektir. Hayır, hasene manasına da gelir.  

BİNT: Kız demektir. Çoğulu benâttır.  

CÂBİ-İ VAKF: Vakfın gelirini toplayan tahsildâr demektir. Vakıfların 

gelir ve vâridatını toplayan kimselerdir.  

CİHET: İmamet, hitabet, müderrislik, vâizlik, kayyımlık gibi mües-

sesât-ı hayriyyeye ait hizmettir. Bunlara cihet dendiği gibi mevkufunaleyh 

ve meşrutunleh dahi denir. 

CİHET-İ ASLİYYE/ CİHET-İ ZARURİYYE: Vakfın başlıca gayesini 

teşkil eden hizmettir. Buna cihet-i zaruriyye de denir.  

CİHET-İ FER'İYYE: Vakfın gayesine nazaran ikinci derecede olup za-

ruri olmayan hizmettir.  

CÜZ'HÂNLIK VAZİFESİ: Cami, tekye ve zâviyelerde Kur'an-ı Ke-

rim'den cüz okumak hizmeti mukabilinde verilen atiyyeye cüz'hânlık vazife-

si denir. 

DÂRU'L-HADÎS: Hadîs okutulan medreselerdir.  
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DÂRU'L-KURRÂ': Hâfızların kırâat ilmi öğrendikleri dershânedir.  

DÂRU'L-KÜTÜB: Kütübhane. 

DÂRU'S-SAÂDE AĞALIĞI: Dâru’s-saâde padişah sarayı demektir. 

İkinci Sultan Murad zamanında Harem hizmetlerini görmek üzere Dâru's-

saâde Ağalığı ihdas olunmuştur.  

DÂRU'Ş-ŞİFÂ: Şifa mahalli, hastahâne.  

DEFTER-HÂNE: Gayr-i menkullerin tasarruf işleriyle meşğul olan 

müessesedir. 

DERVÎŞ: Allah rızası için fakr ve kanaati tercihle ibadet ile iştiğal 

eden kimsedir. 

DEVİR-HÂN: Vâkıfın şartı gereği Cuma veya belirlenen henhangi bir 

gün öğle namazlarından evvel Mülk sûresi veya başka bir sûre-i şerife oku-

yan zattır.  

DİNAR: On dirhem-i şer'î hâlis gümüş kıymetinde olan altındır. Bir 

miskal ağırlığında altın paraya da denir. Çoğulu denânîrdir. 

DİRHEM: Sultan Orhan zamanında verilen bir karar gereği dirhem-i 

Osmanî dirhem-i şer'înin dörtte biri oldu. Farazî olarak kıyye tabir olunan 

ağırlığın 1/400'dür.  

DİRHEM-İ CEYYİD: Bozuk, mağşuş (karışık) olmayan dirhem (gü-

müş para)dır.  

DİRHEM-İ HÂLİS: Saf gümüşten ibaret olup başka bir maden ile ka-

rışık olmayan dirhemdir.  

DİRHEM-İ KÂSİD: Başka bir maden ile karışarak sonraları geçmez 

hale gelen karışık paradır. 

DİRHEM-İ MAĞŞÛŞ: Başka bir madenle karışık olan dirhemdir. 

DİRHEM-İ ÖRFÎ: Onaltı kırattan ibaret dirhem demektir.  

DİRHEM-İ RÂYİC: Halk arasında alınıp verilen dirhemdir.  

DİRHEM-İ ŞER'Î: Ondört kırattan ibaret dirhem demektir.  

DİRHEM-İ ZUYÛF: Ceyyidlik vasfını kaybetmiş olan dirhemdir.  

DİYANÎ VAKIF: Sırf ibadet için yapılan vakıflardır.  

DUÂ-GÛ: Umumi toplantılarda dua okuyan demektir. 

DUÂ-GÛLUK VAZİFESİ: Dua yapanların ücret ve maaşları manası-

nadır.  

DUÂ-HÂN: Dua okuyanlara denir, duacı demektir. 

EBEVEYN: Ana ve baba demektir.  
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EBNÂİYYE VAKIF: Vakfın tevliyet veya geliri "ebnâ ve ebnâ-i eb-

nâya" meşrût olan vakıftır.  

EHL-İ VEZÂİF: Vakfın gelirinden maaş ve tayine müstahik olan kim-

selerdir. 

EİZZE VAKFI: Eizze, azîz'in çoğuludur. Eizze vakıfları Abdülkâdir 

Geylani, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli vakıflarıdır  

EKBER: Büyük demektir.  

EKBER-İ EVLÂD: Çocukların en büyüğü demektir.  

EVKÂF-I HÜMÂYÛN: Padişah ve akrabalarının vakıflarıdır. 

EVKÂF-İ MAZBÛTA: Doğrudan doğruya Evkaf İdaresi tarafından 

idare olunan vakıflardır.  

EVKÂF-I MÜLHÂKA: Evkaf İdaresinin nezaret ve mürakabesi altın-

da olarak mütevellileri marifetiyle idare olunan vakıflardır.  

EVLAD: Veled'in çoğuludur, çocuklar demektir.  

EVLADİYE VAKIF: Evlad ve evlad-ı evlada meşrut olan vakıftır.  

EVLAD-I ZUKÛR: Erkek evlat ve evlad-ı evlad-ı zükûr, erkek ve kız 

çocukların erkek çocukları manasınadır.  

EYTÂM: Yetîmin çoğuludur. Yetim, babası vefat eden çocuklar de-

mektir. 

FAKİR: Nisaba yani kendisine zekât vermek vacib olacak miktar mala 

mâlik olmıyan kimsedir. Çoğulu fukaradır.  

FERÂĞ: Bir kimsenin musakkafat ve müstegallat-ı mevkûfede olan 

tasarruf hakkını başkasına terk veya vermesidir.  

FERÂĞ Bİ'L-VEFÂ: Bir kimse başkasına borçlandığı para mukabilin-

de tasarrufu altında olan vakıf bir mahalli, borcunu ödediğinde, yine kendi-

sine iade ve reddolunmak üzere alacaklıya ferağ etmesidir.  

FERÂĞ-I KAT'Î: Şartsız ferağdır.  

FERRÂŞ: İmaret, cami, mescidlerin temizlik hizmetlerini sağlama, ha-

sır gibi mefruşatını sağlayan görevli kimsedir.  

GABN-I FAHİŞ: Kumaş ve metâ gibi mallarda onda birin yarısı, hay-

vanlarda onda bir, akarda beşte bir miktarı veya daha ziyade aldanmaktır.  

GALLE: Menkul ve akar nev'inden olan vakıfların vâridatına denir. 

GALLE-İ VAKIF: Bir vakfın semere ve vâridatı (geliri) demektir. Va-

kıf paraların ribhi, vakıf akarın kirası ve vakıf bahçenin meyveleri birer gal-

ledir. 

HADEME-İ HAYRAT: Hayır müesseselerinde vazifesi olanlardır.  
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HADEME-İ VAKIF: Vakıf işlerinde vazife alan kimselerdir.  

HÂFIZ-I KÜTÜB: Kütüphanelerdeki kitapları muhafazaya memur 

olan zattır.  

HAREMEYN VAKFI: Haremeyne (Mekke-Medine) fukarasına meşrut 

olan vakıflardır.  

HAREMEYN EVKÂFI MÜFETTİŞLİĞİ: Evkâf-ı Hümayun ve Hare-

meyn Evkafı ve mülhakatına ait muayyen bazı hususlara bakmak üzere 

Muharrem 995 H. tarihinde ihdas olunan şer'î memuriyettir.  

HAREMEYN EVKÂFI MUHASEBECİLİĞİ: Dâru's-saâde Ağalarının 

nezareti altında bulunan vakıfların muhasebelerini tutmak ve vakfiyeleriyle 

cihetlerini (hizmetlerini) kayd etmeğe mahsus bir memuriyet idi. 

HAREMEYN EVKÂFI MUKÂTAACILIĞI: Dâru's-saâde Ağalarının 

nezareti altında olup mukataaya merbut olan musteğallat-ı mevkufenin 

kayıt, intikal, ferağ, rusum ve hasılatının tahsiline mahsus memuriyet idi.  

HATÎB: Cuma ve Bayram namazlarında cemaate hutbe veren ve bu 

namazlarda namaz kıldıran zattır. 

HAYRAT: Halk intifa etmek üzere Allah rızası için vücüda getirilen 

ve vakfedilen eserlerdir.  

HÜCCET: Lugatta delil manasınadır. Hâkim tarafından bir hukukî 

hadiseye dair tanzim olunan vesikalara hüccet denirken, sonraları hâkimin 

hükmünü ihtiva etmeyen vâkıalar hakkında ıstılah olmuştur.  

İBN: Oğul demektir.  

İBNİ'S-SEBÎL: Yolcu, uzak bir yere yolculuk eden kimsedir.  

İCÂR: Müsakkafat ve müstegallatın ücretle kiraya verilmesi demektir. 

İCÂRE: Belirli menfaati, belirli karşılık mukabilinde temlik etmektir.  

İCÂRETEYN: Muaccel yani peşin verilecek olan ücrettir.  

İCÂRETEYNLİ EVKÂF: İhtiyaca mebni müddetsiz icar olunan peşin 

ve seneden seneye verilmek üzere müeccel cüz'i bir ücret mukabilinde icar 

olunan müsakkafat ve müstegallat-ı mevkûfedir.  

İ'MÂR: Bir yeri ihya ve bir binayı tamir ve ıslah etmek, mamur etmek 

demektir.  

İMÂRET-İ VAKIF: Vakfolunan şeyin vakıf zamanındaki bulunduğu 

hal üzere veya meşrut şekilde tamiridir.  

İSTİBDÂL: Bu vakfı mülk ile mübâdele(değişmek) etmektir. Bu mülk, 

gayr-i menkûl ve nakid (para) olabilir. İstibdâl yapabilmek için vâkıfın şartı-

na bakılır. Varsa şart vechile istibdâl olunur. 
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İSTİBDÂL-İ MÜSECCEL: Tescîl olunan istibdâl demektir.  

KADI: Halk arasında tehâdüs eden ihtilâf ve münazaaları görmek 

üzere nasb ve tâyin olunan zata denir. 

KADI-ASKER(Ordu Kadısı): Kadıaskerlik daha evvel İslâm Devletle-

ri'nden bazılarında vardı. Belde kadısı Kadi’l-kuzat makamında, ordu ile 

beraber gider Kadı-askerlik vazifesini yapardı.  

KAİMMAKÂM-I MÜTEVELLİ: Bazı hallerde muvakkaten vakıf işle-

rine bakmak üzere hakim tarafından tayin olunan kimsedir.  

KARÂBET: Baba veya ana her ikisi tarafından İslâmiyet devrini idrak 

eden son babaya nisbeti bulunanları ifade eder.  

KARZ-I HASEN: Faizsiz para vermek demektir. Sağlam kefil ve kuv-

vetli rehin ile ihtiyacı olanlara faizsiz ödünç verme işlemidir. 

KÂTİB-İ HÂFIZ-I KÜTÜB: Kütübhânelerdeki kitapların miktar ve 

isimlerini kütüphâne defterlerine kayd vazifesiyle mükellef olan kimsedir.  

KAYYIM: Vakfın malını görüp gözetmek ve hıfz etmek üzere tayin 

olunan kimsedir. Mütevelliye de kayyım denirdi. 

KEFÎL-İ MELİ: Servet sahibi kefil demektir.  

KURBET: Cenab-ı Hakka yakınlık ve ibadettir. Cenab-ı Hakka kurbet 

ve ibadet vakfın sebebi olarak kabul edilmiştir. 

MAHALL-İ VAKF: Mevkûf lafzının mürâdifidir. Vakıf tasarrufu 

kendi üzerine vârid olan mal demektir.  

MAHLÛL: Mutasarrıfının intikal sahibi bırakmaksızın vefatı gibi bir 

sebeple vakfına rucu' eden müstegaldir.  

MAL-I VAKF: Vakfa ait mal demektir. 

MASÂRIF-I VAKF: Vakfın menfaatleri kendilerine meşrût olan cihet-

lerdir. Buna meşrutü’n-leh ve mevkûfü’n-aleyh de denir.  

MECLÎS-Î ŞER': Hâkimin muhâkeme veya bir takrîr dinleme için akd 

eylediği celse demektir.  

MELİ: Mallı, zengin demektir.  

MENÂFİ‘-İ VAKF: Vakıf malların temin eylediği faide ve menfaattir. 

Kira, ribh, sükna, meyva vesair hasılat gibi. 

MENKUL: Bir mahalden başka mahalle nakli mümkün olan şeydir. 

Nukud, urûz, hayvanat, mekilât ve mevzunata ve adediyyâta şâmildir.  

MEN LEH ÜL-İSTİĞLÂL: Vakfın gallesi kendisine meşrûd olan kim-

sedir.  



 TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 249 

  

   

MEN LEHÜS-SÜKNÂ: Bir vakıf binanın süknası kendisine meşrut 

olan kimsedir.  

MEREMMET: İslâh ve tamir etmek demektir. 

MEREMMET-İ MÜSTEHLEKE: İstihlâk edilmeden binadan ayrılması 

kãbil olmayan meremmetdir. Boya ve sıva gibi. 

MEŞRÛTÜN-LEH: Vâkıf tarafından vakfın menfaati kendisine şart 

olunan cihettir.  

MEVKÛF: Vakf olunan maldır.  

MEVKÛFU’N-ALEYH: Vakıf tarafından vakfın menfaati kendisine 

şart olunan cihettir. Meşrûtu’n-leh mürâdifidir. 

MİSKİN: Hiç bir şeye mâlik bulunmayan kimsedir.  

MUALLİM: Mekteplerde ders veren, öğreten zattır. 

MUÂMELE-İ ŞERİYYE: Muâmele-i hukukîyye demektir.  

MUTASARRIF: İcâreteynli vakıflar gibi tedâvül kabiliyetini haiz bir 

vakıf gayr-i menkulü tedâvül ettirmek salâhiyetine mâlik olan kiracıdır.  

MÜDERRİS: Tedrîs masdarındandır. Medreselerde mu'tad usûl dai-

resinde ders veren zâttır. 

MÜESSESÂT-I HAYRİYYE: Ma'bed, mektep, medrese, hastahâne ve 

sâir hayrî eserlerdir.  

MÜEZZİN: Cami' ve mescidlerde namaz vakitlerinde ezan ve kamet 

vazifelerini ifâ eden zattır.  

MÜFTİ: Şer'î mes'eleler hakkında sorulan suallere cevap veren zattır.  

MÜLK: İnsanın mâlik olduğu şeydir.  

MÜRTEZİKA: Vakfın menfaatleri kendilerine şart olunan kimseler.  

MÜSTEGÂL: Galle ve vâridâtı getirmek üzere vakfedilmiş olan mal-

dır. Çoğulu müstegallât'tır.  

MÜŞÂRUN-ALEYH: İlim veya resmî mevkii yüksek olan zatlar için 

kullanılır. Çoğulu müşârünileyhimdir.  

MÜTEVELLİ: Vakıf işlerini idare etmek üzere tâyin olunan zattır.  

NAKİP: Bir cemaatin işlerine bakan zat. Tekyelerde şeyh vekili. 

NÂZIR-I VAKF: Mütevellînin tasarruf ve muâmelelerine nezâret ve 

bunları mürâkabe altında bulunduran zattır.  

NESL: Zürriyet demektir.  

NESLEN BA'DE NESLIN: Nesil nesil demektir. Te'bid ifâde eder. 

Batnen ba'de batnin gibi tertibe delâlet etmez.  

NEZARET: Görüp gözetmek, mürâkabe etmek demektir. 
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NUKÛD-I MEVKÛFE: Vakfolunan paralardır. Vakf olunacak malın 

akar olması icâb ettiği halde örf ve teâmüle binâen para vakfı da tecviz 

olunmuştur.  

ÖRF: İyi adet manâsındadır. Âdet iyi ve kötü olabilir; fakat örf daima 

iyi olan iş ve sözdür. 

RAVZA-İ MUTAHHARA: Nebiyy-i zişân Efendimizin Medine-i Mü-

nevvere'deki Merkad-i Mübârekeleridir. 

REHN-İ KAVİ: Borcu ifaya kâfi olan rehindir.  

RİBH: Ticaretten hâsıl olan kazanca, paranın nemasına denir.  

RIBH-İ MÜLZEM: Hukukî bir muamele ile borç haline getirilen ribh. 

SADAKA: Sevap için ivazsız olarak fakirlere temlik olunan maldır.  

SENED: Hâkim huzurunda akid ve ikrâr gibi muamelelere dair yazı-

lan i'lâm ve hüccetlere senedât-ı şer'iyye tâbir olunur. Senedât çoğuludur. 

SİCİL: Aslında mahkemede vekayi', uhûd, i'lam, hüccet, tapu, ahkâm 

gibi hususların kaydının yapıldığı büyük deftere denir.  

ŞEYHÜ'L-İSLÂM: Müfti ve Kadıların ve Tarik-ı ilmiyyenin mercii 

olmak üzere padişah tarafından iftâ makamına tâyin olunan zata denir.  

TEFVİZ: Bir kimsenin işini birine havâle ve tevdi' etmektir.  

TEMESSÜK: Sıkıca hıfz etmek ve sığınmak mânasınadır.  

TEMETTU': Kar ve kazanç demektir. Akarât-ı mevkûfenin icârı ve ha-

sılatının satılması suretiyle temin ve ahâra ikraz olunan vakıf paraların 

nemâsından elde edilen kar ve menfaate ıtlak olunur.  

TESCİL: Bir i'lam veya hüccetin mahkeme sicil defterine ve resmiyet 

verilmek istenilen bir şeyin mahsus defterine kaydına tescîl denir. Vakfın 

lüzumuyla hükme de tescîl denir.  

TESCİLİ İSTİBDAL: Feshi kabil ve bozulmamak için istibdalin sıhhat 

ve lüzumu ile hükm etmektir.  

TESCÎL-İ VAKF: Hâkimin bir vakfın lüzumiyle hükmetmesidir. 

TİLÂVET: Kur'an-ı Kerim okumak demektir.  

VÂKIF: Vakıf yapan kimsedir.  

VAKF: Menâfii insanlara ait olur vechile bir aynı Allah'ın mülkü 

hükmünde olmak üzere temlik ve temellükten habs ve men etmektir.  

VAKIF AKAR: Gelir getiren vakıf, gayr-i menkul demektir.  

VAKFA HİYANET: Mütevellinin vakıf hakkında câiz olmayan bir ha-

rekette bulunmasıdır. 

VAKF-I GAYR-İ LÂZIM: Feshi kabil olan vakıftır.  
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VAKF-I GAYR-İ SAHİH: Şartlarını câmi olmayan vakıftır.  

VAKF-I LAZIM: Feshi kabil olmayan vakıftır.  

VAKF-I SAHİH: Aslen ve vasfen meşru' olan vakıfdır. 

VAKFİYE: Vakfa dair vâkıfın takrir ve hâkimin mürâfaa ve hükmünü 

hâvi tanzim olunan hüccettir.  

VAZÎFE: Vakfınn gelirinden verilen maaş ve tayindir.  

VEKİL-İ HARC: Hastahane, mektep gibi müesseselerde lazım olan 

eşya ve erzakı satın alıp tedarik eden kimsedir.  

VELED-İ SULBİ: Bir adamın öz çocuğudur.  

VESİKA: İtimada şayan senet, evrak, i'lam ve hüccet. Çoğulu vesâik-

tir. 

YETİM: Kız veya erkek olsun babası ve anası vefat eden çocuktur. 

Çoğulu eytâm ve yetâmâdır.  

ZÂVÎYE: Tekyelerin küçüğüne denir.  

ZEVÂİD: Vakfın vâridâtı meşrutunlehlere verildikten sonra artan (ar-

ta kalan, bakiye) demektir.  

ZEYL-İ VAKFİYYE: Mahfuz bırakılan salâhiyete müsteniden bir vak-

fın aslına veya şartlarına veya ilâveten yapılan vakfa müteallik vakfiyenin 

altına vâkıf tarafından yapılan beyanlardır. 

ZÜRRİYET: Nesil manasındadır.  

ZÜRRÎ VAKIF: Zürriyete meşrut vakıftır. Mesela, vâkıf "Vakfımın 

gallesi evlad ve evlad-ı evladıma veya falanın evlad ve evlad-ı evladına 

verile" diye şart eylese bu zürrî bir vakıf olur. 

 





   

 

 

 

 

HULASA 

Vakıflar, çok eskilere dayanan bir geçmişe sahiptir. Ancak bu 

konuda kesin bir zaman dilimi belirtilememektedir. Bu bakımdan 

vakıf müessesesini, insanların cemiyet hâlinde yaşamaya başlamala-

rından itibaren var kabul etmemiz gerekmektedir. Yeni kurulan va-

kıfların bulunması bu düşüncenin devam etmekte ve müessese ola-

rak hâlâ yaşamakta olduğunu göstermektedir. 

Vakıf müessesesi, fert ve toplumların ruhî, bedenî, mâlî, dinî, 

ictimâ‘î ve iktisadî ihtiyaçları sebebiyle ortaya çıkmıştır. Bu müesse-

se, toplumların bu ihtiyaçlarına cevap verdiği ve fonksiyonlarını icra 

ettiği sürece revaç bulmuş, duyulan alaka ile zamanla yaygınlaşmış 

ve asırlarca yaşayan tesisler hâline gelmiştir.  

Vakıfların, müslim, gayr-i müslim her kesim tarafından insan-

lığa hizmet gayesiyle kurulduğu, gerçekleştirilen hizmetlerin, hayır 

işlemek, sevap kazanmak için yapıldığı, yapılan bu hizmetlerdeki 

asıl gayenin uhrevî karşılık elde etme düşüncesinin olduğu anlaşıl-

maktadır. 

"Para Vakıfları -Nazariyat ve Tatbikat-" adlı bu çalışmada va-

kıf müessesesinin hukûkî, tarihî, ictimâ‘î, iktisadî, mâlî ve idarî özel-

likleri, uygulamada aldığı şekilleri, vakıfların etkileri üzerinde du-

rulmuştur.  

Çalışma sırasında bu konuda yayınlanmış bulunan kitap, der-

gi, makale ve arşiv belgelerinden büyük ölçüde yararlanılmış ve bu 

eserlerin bazılarından iktibaslar yapılmış, arşiv vesikaları ise transk-

ribe edilerek verilmiştir.  

Mes'eleleri konularına göre tasnif edip inceleyen metoddan 

hareketle "Para Vakıfları"nın geçirdiği merhaleler, tarihî gelişme 

seyri, üzerinde yürütülen fikirler ve tartışılan hususlar tedkik edil-

mek sûretiyle nazariyat ile tatbikatı aksettiren bir araştırma gerçek-

leştirilmiştir.  
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Vakıfların hukûkî, tarihî, ictimâ‘î ve iktisadî açıdan önemi, va-

kıfların doğuşu, gelişmesi, müessese hâline gelişi, ulemânın para 

vakıflarına bakış açıları, konu üzerindeki tartışmalar ile hicrî doku-

zuncu asırdan itibaren devam eden ve Cumhuriyet dönemine kadar 

uzanan, zaman ve mekân sınırları çok geniş olan "Para Vakıfları" 

konusunda nazarî ve tatbikî alanda elde edilebilen belge, bilgi ve 

fikirler ortaya konmaya ve benzer çalışmalara ışık tutacak noktaya 

ulaştırılmaya çalışılmıştır. 

"Para Vakıfları" ulaşabilen belge ve bilgilere göre Fâtih Sultan 

Mehmed Han döneminden itibaren uygulanmaya başlamış ve Tür-

kiye Cumburiyeti'nin kuruluş yıllarına kadar uzanmıştır. Bu ise 450-

460 yıllık bir zaman dilimi demektir. Bu derece köklü geçmişe daya-

nan bir müesseseyi bugüne aktarmanın zorluğu açıktır.  

"Para Vakıfları" mes'elesi vakfiyelerden, vakıf tahrirlerinden, 

kadı sicilleri arasındaki çeşitli belgelerden, konu ile ilgili muhasebe 

kayıtlarından, mevzu hakkında uygulamayı aksettiren fetvâlardan 

veya bu konuda kaleme alınan makale ve tebliğlerden faydalanarak 

mücmel hâle getirilmiştir. 

Bu çalışmanın birinci bölümde İslâm hukuku kaynaklarına gö-

re para vakıfları nazarî olarak değerlendirilmiş, ulemânın bu konu-

daki tartışmalarına yer verilmiş, ikinci bölümde de Şer‘î Sicil, Vakıf 

Tahrir ve Nukûd-ı Mevkûfe Muhasebe Defterleri ile fetvâ kayıtları 

ışığında para vakıfları konusu tatbikî olarak değerlendirilmeğe çalı-

şılmıştır. 

Çalışma bu haliyle para vakıfları konusuna ilgi duyanlara fikir 

verecek, bu konuda yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacak, zemin 

teşkil edecek bir özellik kazanmıştır. Bu konunun tam olarak ortaya 

çıkması için daha pek çok müstakil çalışma yıpılması gerekmektedir. 

Özellikle ilahiyat, iktisat ve sosyal siyasetçiler ile iktisat tarihçileri 

için bu konu hâlâ bâkirdir. 

 



 TATBİKATTA PARA VAKIFLARI 255 

  

   

 

SUMMAKY 

CASH VAKIFS TN THEORY AND PRACTTCE 

This study of "Cash Vakıfs in Theory and Practice (Nukûd-ı 

Mevkûfe)" seeks to clarify in the light of archival sources both the legal posi-

tion of cash vakıfs and in general, the rnanner by which cash vakıfs were put 

into practice. In addition, the study makes use of a wide variety of primary 

documents and registers from the Ottoman Şer‘î Siciller Arşivi ( Religious 

Court Archives ) and Bâb-ı Meşihat Arşivi (Archives of the Şeyhülİslâm), as 

well as monographs journals and other articles previously published on the 

subject. 

The issue of cash vakıfs, which dates from the ninth Hijri century and 

extends into the Republican era, is presented here within the framework of 

availble documentation and learned opinion, and with an effort to shed light 

on related studies. Since the great majority of the sources touched upon in 

the course of research are in Arabic or Ottoman, the texts have been transla-

ted or simplified or rendered exactliy, the sources of quotations from the 

texts have been indicated by footnotes, and photocopies or transcriptions 

have been provided for the important documents that form the foundation of 

the topic. Moreover, information drawn from the records of 3.888 cash vakıfs 

registered in İstanbul‘s Şer‘iyye Sicilleri (Religious Court Registers) is orga-

nised into a variety of tables which are explained and evaluated. 

The first of the study‘s two sections evaluates cash vakıfs according to 

theory, that is, according to Islamic law sources, and also presents the dispu-

tations of the ulema on topic. In the second section, cash vakıfs are considered 

in practice, as that practice reflected in fetvâ collections, Şer‘iyye Sicil, Vakıf 

Tahrîr (Pious Foundation Sur-veys), and Nukûd-ı Mevkûfe Muhasebe (Cash 

Endovments Account) registers. In this section, applications related to cash 

vakıfs in the Ottoman period are offered for the information of people today. 

The knowledge we have at hand at this point is far from being the last word 

and cash vakıfs; to countrary, the present study has taken the form of 

grounwork for further study on the subject. 





   

 

 

 

 

EK 
 

İSTANBUL MÜFTÜLÜĞÜ  

ŞER‘Î SİCİLLER ARŞİVİ’NDEKİ  

PARA VAKFI VAKFİYE KAYITLARI 

(Mahkeme ve Sicil Sırasına Göre) 

 

–Bu bölümde mahkemenin adı ve mahkeme numarasından sonra, si-

cil numarası, varak(< a-b gibi) /sayfa(s. < gibi) numaraları, vakfiyenin dili, 

vakfı yapanların adı, mevkûfâtın cinsi, mevkûfâtın yeri, vakfiyenin tarihi, 

vakfedildiği yer bulunmaktadır.– 
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