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icARE-i vAliiDE 
( o~f~ ô;~J) 

Vakıf akarların kısa süreli 
ve bir defaya mahsus 

L kiraya verilmesi anlamında terim. _j 

Sözlükte "tek kira bedeli" yahut "bir de
faya mahsus yapılan kira akdi" anlamına 
gelen bu tabir, vakıf hukukunda "çatılı 
(müsakkafat) ve çatıs ı z (müstegallat) vakıf 
akarların ay ve yıl gibi belli bir süre tayin 
edilerek mütevellisi tarafından kiralan
ması" demektir. Bu şekilde kiraya verilen 
vakıf mallara " id1re- i vahideli akarat-ı 
mevküfe" (icare-i vahideli vakıf) denilir. Va
kıf mallar, işletilmeleri itibariyle üç ana 
bölüme ayrılmakta olup icareteynli ve 
mukataalı vakıflar uzun süreli, icare-i va
hideli vakıflar ise kısa süreli kira akdiyle 
işletilen vakıflar grubunu teşkil eder. Yani 
icare-i vahideli vakıflar icareteynli ve mu
kataalı vakıflar dışında kalan. bu vakıflar
daki tedavül ve intikal özelliğ in i taşıma

yan, normal kira akdiyle kiraya verilen va
kıflardır. icare-i vahideli vakıflar hakkın
daki hükümler, vakıf hukukunun ana ko
nularından biri olması sebebiyle fıkıh ki
taplarının "Kitabü'l-Va(5f" , kira akdinin bir 
türünü teşkil etinesi yönüyle de "Kita
bü 'l-İcare" bölümünde incelendiği gibi va
kıf hukukuna dair kitapların "vakfın ica
resi" bahsinde de ele alını r. 

Hükümleri. İcare-i vahideli vakıflarda 
kiralayan mütevellidir; vakfın mütevellisi 
bulunmadığı yahut bulunup da vakfa ya
rarlı olanı tercih etmediği t akdirde bu gö
revi hakim üstlenir. Vakıftan faydalanan
ların vakıf malları kiraya verip veremeye
ce ğ i ise tartışmalıdı r (}\li Haydar, Tertl

bü 's-sunüf, md. 922-927). İslam hukukçu
ları , icare-i vahideli vakıflarda kira bede
linin ecr-i misiden daha düşük olmama
sı gerektiği konusunda görüş birliğ i için
dedir. Hanefi hukukçu larına göre vakıf 
malların kira bedeli n oksan-ı fahiş ile ecr-i 

misiden aşağı ise kira akdi fasid olur. Bu 
durumda kirac ıya bedeli ecr-i mis! mik
tarına yükseltmesi imkanı tanınır, buna 
yanaşmadığı takdirde mütevelli kira ak
dini iptal etmelidir. icare-i vahide yapıl
dıktan sonra kira bedelinin artması yahut 
eksilmesi durumunda farklı görüşler ileri 
sürülmüştür. Kira bedelinin aşağıya düş
mesi halinde kiracı icare-i vahideyi fes
hetme hakkına sahip değildir. Kira bede
linin akid esnasında tesbit edilene nisbet
le açık bir şekilde artması durumunda ise 
Hanefi hukukçularının çoğunluğu ve Os
manlı uygulamasında tercih edilen görü
şe göre kira bedellerindeki aşırı yükselme 
akdin fesih sebebini teşki l eder ve artış 
anındaki ecr-i misle göre akid yenilenir 
(istanbul Şer'iyye Sicilieri Arşivi, Evkii.f-ı 
Hümayun, nr. 2, s. 204-205). 

icare-i vahidenin en belirgin özelliği ki
ra akdindeki muayyen ve kısa süre olup 
bu yönüyle belirsiz veya uzun süreli olan 
diğer vakıflardan ayrılır (b k. HİKR). İslam 
hukuk doktrininde kira akdinde sürenin 
belirli olması üzerinde önemle durulursa 
da kira süresi için alt veya üst sınırdan ku
ral olarak söz edilmez. Ancak hazine ve 
yetim malı gibi vakıf mallarının kiralan
masında azami süre sınırlaması getirile
rek bu t ür malların suistimaliere karşı ko
runması cihetine gidilmiştir. Belirli ve kı
sa olan bu kira süresinin ne kadar olacağı 
hususu İslam hukukçuları arasında tar
tışmalı bir konudur ve değişen şartlar 
karşısında farklı süreler tavsiye edilmiş
tir. Kınalızade tarafından sekize kadar çı
karılan bu görüşler arasında uygulamada 
en yaygın olanı çiftlik ve arazi gibi vakıf 
malların üç, ev ve dükkan gibi vakıf mal
ların ise bir yıl müddetle kiraya verilme
sidir. Hakim kararıyla bu sürenin daha da 
uzatılınası mümkündür (Risalefi ba'zi al:ı
kami'L-eukfif, vr. 26-28). Hukuki' düzenle
melerde de aynı esas tekrarlanm ı ştır. 

tear-ı akar nizamnamelerinde, "İcare-i 
vahideli olan vakıf akarlar üç seneden zi
yade müddet ile icar olunamaz" hükmü 
yer almaktadır (ı 5 Nisan 1290 tarihli kar-ı 
Akar Nizamnamesi, md. 7; Düstur, Birinci 
tertip, lll. 512; 5 Nisan 1298 tarihli Icar-ı 
Akar Nizamnamesi, md. 7; Düstur, Birinci 
tertip, zeyil, lll, 21 vd.; 7 Nisan I 341 tarihli 
Evkaf Bütçe Kanunu, md. 5; Resmi Ceride, 
14 Nisan 1341). Bu hükmün en önemli is
tisnası, vakfeden tarafından kira süresiy
le ilgili herhangi bir belirlemenin yapılma
sıd ır. Bu takdirde vakfedenin bu kaydına 
uyulur, çünkü vakıf hukukunda vakfede
nin şartı şariin nassı gibi bağlayıcı sayıl
mıştır. 



kare-i vahideli vakıflarda kira süresinin 
sona ermesiyle veya kiracının vefatıyla ki
ra akdi de sona erer. Kiracının, kiralanan 
üzerinde hayatı boyunca tasarruf hakkı 
olması ve ölümünden sonra bu hakkın ev
ladına intikal etmesi gibi hükümlericare-i 
vahideli vakıflarda geçerli olmaz. Kira sü
resi sona erince vakıf mütevellisi kirala
nanı aynı kiracıya da başkasına da kiraya 
verebilir. Eski kiracının yeni akid için ön
celik hakkı mevcut değildir. kare-i vahi
deli vakıflarda intikal caiz olmadığı gibi 
ferağ da caiz değildir. Bu çeşit vakıflar 
mahlGI da olmaz. Ancak şartları tahakkuk 
ettiği takdirde icare-i vahideli vakıflar ica
reteynli yahut mukataalı vakıflar haline 
getirilebilir. Bu durumda ferağ, intikal ve 
mahlüliyet hükümleri bunlarda da cari 
olur. Bu arada Hanefi hukukçuları, diğer 
mallardan farklı olarak vakıf mallarında 
rnütevellinin vefatıyla kira akdinin sona 
ermeyeceğini kabul etmişlerse de Year-ı 
akar nizamnamelerinde, mütevellinin ölü
münü fesih sebebi kabul eden ŞafiYler'in 
görüşü esas alınmıştır ( 1299 tarihli Tear-ı 
Akar Nizamnamesi, md. 17). 

Çeşitleri. Osmanlı Devleti'nin son döne
minde kanunlaşan 1331 (1913) tarihli İn
tikalat Kanün- ı Muvakkati ile icare-i vahi
deli vakıflar iki gruba ayrılmıştır. Birinci
si, üç yıldan fazla süre ile kiraya verilme
si caiz görülmeyen, ferağ ve intikal gibi 
muameleterin cari olmadığı, vakfedenin 
şartlarına göre idare edilen vakıflardır. 
Yukarıda hükümleri özetleneo icare-i va
hideli vakıflar bu grubu teşkil eder. İkin
cisi, aynı kanunun "icare-i vahide-i kadi
meli vakıflar" dediği vakıf mallardır. Bu 
uygulamanın esası ve menşei şudur : Yak
fedenler icareteyn muamelesinden b!zar 
olmuşlar ve vakıf senedinde kurdukları 
vakıfların icareteyne tahvil edilmemesi 
yönünde şartlar koşmuşlardır. Ancak bu 
icareteyne tahvili yasaklanan vakıflar ha
rap hale gelince vakfedenin şartına uyu
larak icareteyne tahvil edilmemişse de 
süre belirtilmeden kiralanmış, intikal ve 
ferağ muamelelerine cevaz verilmiştir. 
Aslında icare-i vahideli olduğu halde sü
resiz kiraya verilen, tedavül kabiliyeti ta
nınan ve 1331 ( 1913) tarihli kanunla da 
tevs!' -i intikal hükümlerine tabi tutulan 
vakıflara "icare-i vahide-i kad!meli" vakıf
lar den miştir. Ancak dönemin önde gelen 
hukukçusu Ali Haydar Efendi'nin de be
lirttiği gibi bu muamele tarzının İslam hu
kukunda hakim görüşe ve geleneksel tea
müle aykırı olduğu açıktır ( Tavzfhu '1-müş
kilfit, s. ı 07 -lll) . 2762 sayılı Vakıflar Ka
nunu her iki türlü icare-i vahideli vakıfları 
tasfiye yönünde hükümler getirmiştir. 
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Iii AHMET AKGÜNDÜZ 

icARETEYN 
(~;~f'l) 

Biri peşin, diğeri veresiye olmak üzere 
vakıf akarlarda uygulanan 

çift kira bedelli 

L 
uzun süreli kira akdi. 

_j 

Sözlükte "çifte kiralama veya iki kira 
bedeli" anlamına gelen icareteyn vakıf 
hukukunda, vakıf olan bir akarın gerçek 
kıyınetine yakın veya eşit peşin kira bedeli 
(icare-i muaccele) ve buna ilave olarak her 
ay yahutyıl sonunda ödenecek veresiye 
kira bedeli (icare-i müeccele) karşılığında 
kiraya verilmesi muamelesine denir. Böy
le çift kira bedeli ile kiraya verilen vakıf 
mallara "icareteynli vakıflar, icareteynli 
akarat-ı mevküfe. icareteynli müsakka
fat ve müstegallat- ı mevküfe" adı verilir. 
En önemli özelliği, ferağ ve intikalin cari 
olması şeklinde özetlenebilecek olan bu 
vakıfların ve icareteyn muamelesinin Os
manlı Devleti zamanında doğduğu ve ge
liştiği doğruysa da menşei İslam huku
kundaki uzun süreli kiralama uygulama
sına kadar götürülebilir. 

Menşei ve Gelişmesi. kareteynin Os
manlı uygulamasında ne zaman ortaya 
çıktığı ve genel kabul görmeye başladığı 
konusunda farklı görüşler mevcut olup 
bunların çoğu kaynaklar tarafından doğ
rulanmamaktadır. Osmanlı hukukçuları 

. da konuyu ayrıntılı biçimde açıktamamış
lar ve ihdas tarihi hakkında bazan tahmi
n! bilgilerle yetinmişlerdir. Bir kısmı 1 020 
( 1611) tarihini i careteynin başlangıcı ola
rak gösterirken (Ömer Hilmi, s. 85 vd.; Sıd
ki, s. 5 vd.; Ali Himmet Berki, Vakıflar, s. 
34-35) bir kısmı da bunu 1000 (1591) yı
lından önceye, hatta 941'e (1534) kadar 
çıkarmışlardır (Öztürk, s. 110 vd.; Köprü
lü , XVlll/2 [19521. s. 215 vd) Bu konuda 

iCARETEYN 

farklı tarihterin ileri sürülmesinin bir se
bebi de bazı araştırmacıların icare-i mu
accele ve icare-i müeccele ile icarı icare
teynden farklı mütalaa etmesidir. Halbuki 
icareteyn, icare-i muaccele ve icare-i mü
eccele demek olup mesela Meşrebzade'
nin Camlu '1-icare teyn adlı kitabında bu
na dair birçok örneğe rastlanır. Hatta ica
reteynli evkafa "icare-i muaccele ve mü
eccelelü evkaf" da denmektedir. 

kareteyn usulünün menşeini, Osmanlı 
hukukçusu Kınalızade Ali Efendi'nin va
kıfla ilgili risalesinde de açıkladığı üzere, 
Hanefi hukukçularının belli şekil şartları
nın gerçekleşmesi halinde cevaz verdik
leri icare-i tavile (uzun süreli kira akdi) teş

kil etmektedir. Nitekim 12 BO Tarihli Ev
kat Nizamnamesi de icareteynle atakalı 
hükümleri "kare-i Tav1le" başlığı altında 
incelemiştir (ben d 38 ). Gerçekten hakimin 
kararı alınmak ve zaruret bulunmak kay
dıyla Hanefi hukukçu larının "icare-i tavl
le-i resmiyye" adı altında fıkıh kitapların
da inceledikleri bu uzun süreli kira akdi 
icareteyne kaynaklık etmiştir. Hanefi hu
kukçuları Muhammed b. Fazi, Ebü Ca'fer 
el-Hinduvan! ve Muhammed b. İbrahim 
el-Meydanl'nin belirttiğine göre müte
velli, birden fazla kira akdini peşpeşe ve 
aynı mecliste "uküd- ı müteaddide-i mü
teradife" şeklinde yapabilir. Bu takdirde 
ilk akid o anda geçerlilik kazanırken diğer 
akidler ileri bir tarihe izafe edilen kira ak
di (icare-i muzafe) haline gelmiş olur. An
cak vakıf malların yararını gözetmek ve 
uzun süreli akdin sakıncalarını ortadan 
kaldırmak için bu arada bazı şartlara da 
r iayet edilir. Mesela otuz yıllık bir kira ak
di yapılacaksa ilkyirmi dokuzyıl karşılığın

da her yıl için mesela s dirhem kira be
deli t esbit edilir ve son yıl için tesbit edi
len soo dinarlık kira bedeli muaccel ola
rak tahsil edilir. Muaccel olarak tahsil edi
len SOO dinara Osmanlı uygulamasında 
"icare-i muaccele" ve S dirheme de "ica
re-i müeccele" denmiştir. kareteynin bu 
uygulamadan tek farkı bazı şekil şartla
rıdır ( Kınalızade Ali Çelebi, vr. 22-29). 

Osmanlı Devleti'nin ilk yıllarında, uygu
laması milad! X. yüzyıla dayanan bu ica
re-i tavlieye fazla itibar edilmemiştir. Hat
ta Buhar! şarihi Şemseddin el-Kirman! 
bu çeşit akidlerin iptali yolunda fetva ver
miştir. Ancak Molla Gürani'nin ücret-i 
muaccele ve müecceleyle bir vakıf malın 
kiraya verilmesine fetva vermesi mesele
ye farklı bakanların olduğunu da göster
mektedir (İlmiye Salnamesi, s. 335) . Ka
nun! Sultan Süleyman devrine kadar va
kıfların büyük çoğunluğunun idke-i va
hide yoluyla işletildiği bilinmektedir. An-
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