
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 
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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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cak özellikle Kanuni Sultan Süleyman za
manında İstanbul. bilad-ı selase (Galata, 
Eyüp ve Üsküdar). Rumeli ve Anadolu'nun 
büyük şehirlerinde meydana gelen yan
gınlar vb. afetler sebebiyle vakıf hayrata 
gelir getiren dükkan ve evlerin çoğunlu
ğu yanmış ve harap olmuş. vakıf bütçe
lerinin de bu harap akarları tamire gücü 
kalmamıştı. icare-i vahide ile kiraya ve
rilmesi halinde alınacak kira bedeli hem 
vakıf mallarının tamirine yeterli olmuyor
du, hem de bu usulle vakıf mallarını ki
r alamaya kimse yanaşmıyordu. Çünkü 
kiracılar. tasarruf hakları devamlı olma
yan ve kendilerinin vefatı halinde tasar
ruf hakkı mirasçılarına intikal etmeyecek 
olan vakıf akarlar üzerinde ciddi bir har
cama yapmak istemiyorlardı. Bu proble
m e çare olmak üzere İslam hukukçuları 
icare-i tavlle esasına dayanarak yeni bir 
usul ortaya koydular; buna göre vakıf ev 
veya dükkan harap olur da tamiri için ye
terli geliri bulunmadığı ve kira bedeline 
mahsuben imar etmek üzere icare-i va
hide ile kiralamaya talip mevcut olmadı

ğı takdirde vakıf akarlarda tasarruf et
mek isteyen kiracı, vakıf arsanın veya 
binanın gerçek değerine yakın bir meb
lağ ı "icare-i muaccele" adıyla mütevel
liye vakfın tamiri gayesiyle verecek ya
hut bu meblağı vermekyerine vakfı ken
disi tamir edecektir. Ayrıca her yıl sonun
da periyodik olarak "icare-i müeccele" 
adıyla cüz'l bir kira bedeli de ödeye
cektir. Bu usulle kiralanan vakıf malla
rın tamir masrafları kiracıya ait olacak. 
mütevellinin izniyle yaptığı inşaatlar vak
fa teberru sayılacak. ancak kiracılık hak
kını başkasına ferağ edebilecek, vefatı 
halinde ise tasarruf hakkı eviadına inti
kal edecektir. İki icareli oluşundan dolayı 
bu tasarruf şekline "icareteyn" denilecek
ti (Düstur, Birinci tertip , 1, 232-233; Ömer 
Hilmi. s. 85-87). Bu görüşün mimarların
dan olan Kınalızade Ali Efendi ve diğer 
hukukçulara göre meselenin gerekçele
rini teşkil eden fıkhl esaslar kısaca şun
lardır: Ewela. "Zaruretler memnu olan 
şeyleri mubah kılar" kuralına göre daha 
önce Hanefi hukukçuları tarafından mü
dafaa edilen uzun süreli kira akdi vakıf 
mallarda da hakim kararıyla uygulana
bilir. İkinci olarak Hanbeli hukukçuları ki
ra akdinde sürenin uzun olmasına cevaz 
verdiklerinden masiahat icabı bu görüş 
tercih edilebilir. Ayrıca Hanefi mezhebi 
dışındaki İslam hukukçularının Irak gibi 
savaşla elde edilen memleketlerin müs
lümanlara ait vakıf arazi olduğunu ve bu 
toprakların Hz. Ömer tarafından yerli 
ahaliye süresiz kira akdiyle kiralandığını 
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kabul etmeleri bu akdin önemli gerekçe
lerindendir. Hatta mlrl arazi mutasarrıf
larının , süre bilinmediğinden dolayı fasid 
sayılan uzun süreli bir kira akdine dayan
maları da bunun misalleri arasında yer 
almaktadır. 1284 ( 1867) tarihli icareteyn 
muamelesiyle ilgili mazbata. "eimme-i 
din olan müctehidln-i kiramın usul-i vak
fiyye hakkında olan re'y ve kavillerinin ih
tilaf-ı rahmet ittisafi malum olarak ..... 
ifadesiyle bu gerekçelere işaret etmek
tedir (Düstur, Birinci tertip, 1, 233). İcare
teynle alakah ilk şer'iye sicil kayıtlarında
ki i'lam ve hüccetler de bu akdin menşe
ini teşkil eden icare-i tavlleye çok benze
mektedir: "Reblülewel gurresinden do
kuz yıl tamamına varınca uküd-ı müte
addide ile her sene 420 akçe icareye ver
dim ve vakıf için 2000 akçe i care-i muac
celelerin alıp kabzettim ... Evasıt-ı Reblü
lewei99S (1586)" (İ stanbul Şer'iyye Sicil
leri Arşivi, Evkaf-ı Hümayun. nr. 4, s. 3-4). 

icareteyn muamelesinin yerleşmesine 
şeyhülislamlığı zamanında karşı çıkan 

Ebüssuud Efendi, "Zeyd-i hakim icare-i 
tavllede itibarı lazım gelen .bütün kayıt
ları. şartları itibar ettikten sonra Amr'a 
doksan yıla icareye verse şer'an caiz olur 
mu? ei-Cevab: Olmaz. Batıl-ı mahzdır. Fe
sih lazımdır. Bir hakim ol akdi tecvlze ka
dir değildir" (Fetaua, vr. 283') fetvasıyla 
muhalefetini belirtmesine rağmen bazı 
vakfedenlerin vakfİyelerinde icareteyn 
usulünü kabul etmelerine. de engel ola
mamıştır ("Barbaros Hayreddin Paşa 
Vakfıyesi", VGMA, Defter, nr. 571, s. 183, 
sı.ra 68). Daha sonra gelen hukukçular
dan bazıları EbüssuCıd 'un etkisinde kal, 
mıştır. Mesela Şeyhülislam Zekeriyyaza
de Yahya Efendi'nin fetva emini olan ve 
sonradan kazaskerliğe getirilen Kadri 
Efendi de Yahya Efendi'nin icareteynle 
ilgili hukuki düzenlemelerine karşı çık
mıştır. Bütün bu aleyhteki görüşler ica
reteynin fasid bir kira akdi olarak nitelen
dirilmesinde etkili olmuş (Abdurrahman 
Şeyh1'zade, ı. 757-758) ve icareteyne izin 
veren fetvalara Ebüssuud'dan sonra rast
lanabilmiştir. İcareteyn usulünün yerleş
mesi ve konuyla ilgili hukuki düzenlerne
lerin yapılması ancak Şeyhülislam Zeke
riyyazade Yahya Efendi zamanında ger
çekleştirilebilmiştir. Bu dönemde hukuki 
düzenlemeler tam olarak yapılmış , icare
teyn mutasarrıflarının erkek ve kız eviat
Iarına eşit olarak intikal hakkı gibi haklar 
da tanınmıştır (Fetaua, vr. 232 vd.; Kaua
nrn-i Atrka, vr. 62). 

Hukuki Mahiyeti ve Şartları. İcareteyn 
muamelesi hukuki mahiyeti bakımından 
uzun süreli bir kira akdi dir. Ancak bu ak-

din hukuki niteliğinde hukukçular farklı 
görüşlere sahiptir. İcareteyn akdini sahih 
bir kira akdi olarak kabul edenler bunun 
"müşahereten kar" kabilinden. yani ay 
veya yıl adedi belirtilmeyen, ancak "her 
aylığı yahut her yıllığı şu kadar" şeklinde 
yapılan bir kira akdi olduğunu ileri sürer
ler. Her süre sonunda kira akdi zımnl ola
rakyenilenmiş olacaktır (BA, Meclis-i Tan
zimat Defteri, nr. 5, s. 62-63; Mecelle, md. 
487; Ali Haydar, Dürerü 'l-hükkam, I, 818). 
Bir kısım hukukçular ise feshedilmesi ge
reken. fakat feshedilmedikçe hukuki so
nuç doğurmaya devam eden bir kira akdi 
olarak kabul etmişlerdir. Akdin uzun sü
reli oluşu. icare-i müeccelenin ecr-i misı
den az oluşu ve kiracının ölümüyle kira 
akdinin sona ermesi gerekirken icareteyn
de intikal hakkının tanınması en önemli 
fesad sebepleridir. Bu akid sadece zaru
ret gereği ve mahkeme kararıyla tashih 
edilebilmektedir (Abdurrahman Şeyhlza
de, 1, 757-758). 

İcareteyn mutasarrıfının sahip olduğu 
hakkın statüsüne gelince, geniş anlamda 
bunun mülkiyet hakkına benzer sonuçlar 
doğuran bir tasarruf hakkı olduğu söyle
nebilir. Mülkiyet hakkının özünde üç ayrı 
unsur saklıdır: Kullanma (istimal) hakkı. 
taydalanma (intifa) hakkı ve rakabe üze
rinde tasarruf hakkı. icareteyn mutasar
rıfının hakkı vakıf malı kullanma ve yarar
lanmadır. Rakabe vakfa aittir. kareteynin 
doğurduğu hak sadece intifa hakkı değil
dir, çünkü intifa hakkı şahsi bir hak olma
sına karşılık icareteyndeki tasarruf hakkı 
intikal .edebilmektedir. Kira akdinin sağ
ladığı hakka da tam benzememektedir. 
Bu sebeple icareteyn mutasarrıfının sa
hip olduğu tasarruf hakkı müebbed kira 
ile pekişmiş olan bir hakk-ı karardır. Mo
dern hukuk terimiyle nevi şahsına mün
hasır sınırlı bir ayni haktır. Ayni irtifak 
hakkı demek de mümkündür. 

icareteyn usulü. zaruret hallerinde ve 
belli şartların gerçekleşmesi durumun
da başvurulabilecek bir usul olduğundan 
icare-i vahide ile işletilen bir vakıf malının 
icareteynli vakıf haline tahvili her zaman 
mümkün değildir. Ancak vakfedenin idi
reteyne tahvili şart koşması durumunda 
mütevelli hakimin izni ve irade-i seniyye 
gibi şartlara ihtiyaç duymaksızın tahvil 
işlemini yapabilecektir. Vakfedenin böyle 
bir şartı bulunmazsa icareteyne tahvil 
edilecek vakıf malla ilgili şartların başın
da vakıf akarın kendisinden yararlanılma
sı mümkün olmayacak şekilde harap ol
ması. tamir için vakfın yeterli kaynağının 
bulunmaması, tamire sarfetmek üzere 
dışarıdan borç para alınamam ası. kira be-



deline mahsuben uzun süre kiraya veri
lerek alınacak bedelle vakıf malın tamiri
nin mümkün olmaması gibi hususlar gel
mektedir. Mahkeme kararlarında bu hu
suslar. "Vakıf haraba müşrif olu b tamiri
ne vakfın müsaadesi olmamak ... " şeklin
de özetlenınektedir (istanbul Şer'iyye Si
cili eri Arşivi, Evkaf-ı Hümayun, nr. I , s. 3 
vd.). İcareteyn akdinin tanzimine ilişkin 
şartlar ise değişik dönemlere göre fark
lılık göstermiştir. ilk dönemlerde aranan 
tek şekil şartı hakimin iznidir. Ancak ha
kimin icareteyne izin verebilmesi için ehH 
vukuf raporu ile vakıf akarın durumunun 
tesbit edilmesi, icare-i müeccelenin ecr-i 
misiden aşağı olmaması ve eğer icareteyn 
mutasarrıfı icare-i muaccele karşılığında 
vakıf malı tamir edecekse bunun ehH vu
kufun keşif raporuyla belirlenmesi gere
kirdi. İcareteyne tahvil usulü kötüye kul
lanılıp vakıfların aleyhine işletilmeye baş
lanınca Osmanlı Devleti bu muamelenin 
sıhhatini padişahın iznine bağlamıştır. 
1280 Tarihli Evkiif Nizô.mnô.mesi, ica
re-i vahideli vakıfların idireteyne çevril
mesi için irade-i seniyye şartını getirmiş 
ve ister icare-i vahideli ister mukataalı va
kıfların irade-i seniyyesiz icareteyne tah
vili halinde, buna cesaret edenlerin üç ay
dan iki yıla kadar hapis veya altı aydan üç 
yıla kadar sürgün cezası ile cezalandırıl
ması hükmünü getirmiştir (bend 38). 

İdireteyn Mutasarrıfının Borçları ve 

Hakları. İcareteyn mutasarrıfı vakıf aka
rın kiracısı mahiyetindedir ve kaynaklar
da "bi'Hcareteyn mutasarrıf" da den
mektedir. İcareteyn mutasarrıfının elde 
ettiği daimi tasarruf hakkı karşılığında 
vakfa ifa etmek mecburiyetinde bulun
duğu borçların başında, vakıf malın ger
çek değerine yakın veya eşit bir meblağ 
olan icare-i muacceleyi ödemesi gelmek
tedir. Alınan muaccele ile vakıf mal tamir 
edilecek ve böylece harap olması önlene
cektir. İcareteyn mutasarrıfı, icare-i mu
acceleyi mütevelliye teslim ederse vakfın 
tamiri mütevelli tarafından yürütülür. 
Ancak idireteyn mutasarrıfı, vakıf malı 
icare-i muacceleye mahsuben kendisi ·de 
tamir edebilir. MahlQI olan icareteynli va
kıflar, diğer şartlar aranmaksızın ve bilir
kişi tarafından tesbit edilenicare-i muac
celesi tahsil edilerek talibine devredilir. 
Evkaf Nezareti kurulduktan sonra icare-i 
muaccele vakıf memurlarınca yahut açık 
arttırma yoluyla belirlenmeye başlanmış
tır. icareteyn mutasarrıfının ikinci önemli 
borcu, her ay yahut yıl sonunda ödemek 
mecburiyetinde bulunduğu icare-i mü
ecceledir. Bu cüz'l bir kira bedelidir. Os
manlı mevzuatında "muayyen bir müec-

cele" olarak düzenlenmişken 1930 tarih
li Lübnan Ayni Haklar Kanunu bunu vakıf 
malın değerinin o/o 0,3'ü olarak belirlemiş
tir. Başlangıçta icare-i müeccelenin ecr-i 
misiden düşük olmaması esas kabul edil
mişse de sonraları bu usule riayet edilme
diği ve giderek artan suistimalierin sonu
cu olarak müeccel bedelin çok düşük tu
tulduğu da bilinmektedir. 1331 (1913) ta
rihli muvakkat bir kanunla evkafa -ait kira 
bedellerinin vergiyle birlikte tahsil edil
mesine karar verilmiştir (Ali Haydar, Tav· 
zfhu '1-tnüşkilat, s. ı 07). 

icareteyn mutasarrıfının haklarının ba
şında tasarruf hakkının intikali ve ferağı 
gelmektedir. icareteynli vakıf mutasarrı
fının ölümü üzerine sadece icare-i müec
cele karşılığında kanunla belirlenen hı 

sımlarına tasarruf hakkının geçmesine 
intikal hakkı denmektedir. intikal hakkı 
sahipleri, değişik tarihlerde kabul edilen 
hukuki düzenlemelerle dört safha halin
de belirlenmiştir (bk iNTiKAL). icare
teyn mutasarrıfının sahip olduğu ikinci 
hak, tasarruf hakkının bedelli veya bedel
siz olarak bir başkasına devri demek olan 
ferağ hakkıdır. icareteynli vakıfların mu
tasarrıfı vakıf malın rakabesine malik de
ğildir, kiracı durumundadır. Kiracı ise ki
ralananı satamaz. Şu halde bu çeşit ta
sarruf hakkının satımı tasarruf hakkının 
başkasına devri, yani tercih edilen görüşe 
göre kiralananın başkasına icarı demek
tir. Bu arada islam hukukunda ipotek 
usulü kabul edilmediğinden icareteynli 
vakıf akarların mutasarrıfların borçları 

karşılığında satılamayacağını ve bedelli 
olarak ferağ edilemeyeceğini de kaydet
mek gerekir. Buna rağmen bazı istisnai 
düzenlemelerle icareteynli vakıfların borç 
ödeme kabiliyetleri kabul edilmiş ve bu 
çeşit akarların mutasarrıflarının borçları 

karşılığında vefaen ferağ yoluyla teminat 
olarak gösterilmesinin mümkün olduğu 
hukuki düzenlemelerde yer almıştır (bk. 
Düstur, Birinci tertip, I, 138-240). 

İdireteynli Vakıfların Tasfiyesi. Cum
huriyet dönemindeki vakıflar hakkında 
tatbikat kanunu hazırlamak üzere geti
rilen yabancı uzmanlar tarafından hazır
lanan 31.08.1929 tarihli kanun projesin
de "icareteynli gayri menkullerde evkafın 
rakabe sahibi olduğu, icareteyn mutasar
rıflarının ise intifa hakkı sahibi oldukları 
ve bu müessesenin medeni kanunun hü
kümleriyle tevfikinin mümkün olmadığı" 
belirtilmişse de daha sonraki komisyon
lar hep vakıfların aleyhinde ve mutasar
rıfların lehinde hareket etmiş, nihayet 
5.06.1936 tarih ve 2762 sayılı Vakıflar Ka
nunu ile icareteynli vakıflar sembolik bir 
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taviz bedeli karşılığında tasfiye edilmiştir. 
Taviz bedeli, icareteynli vakıflarda icare-i 
müeccelenin yirmi katı tutulmuş. icare-i 
müecceleler de son dönemlerde giderek 
çok cüz'l bir bedel haline geldiğinden va
kıf akarların önemli bir kısmı mutasarrıf

larına düşük bir bedelle devredilm iş, ade
ta yok pahasına elden çıkarılmıştır. 
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