
verirlerdi. Kürekçi ihtiyacı karşılandık

tan sonra kürekçi yerine bedel olarak 
para istenebilirdi. Avarız adı altında top
lanan vergide ise dört beş gerçek hane 
bir avarız hanesi sayılırdı. Bunlar avarız 
hanelerine dağıtılan vergiyi kendi arala
rında paytaşırlar ve öderlerdi. Ayrıca be
del-i mükarf. bedel-i timar. nüzül. sür
sat asıl avarız yahut avarız tipi vergi çe
şitlerindendi. 

Osmanlı bütçelerinde ise avarız düzen
li olmayan gelir lerin (varidat- ı gayr - ı mu
karrere) başlıcalarını teşkil etmekteydi. 
Bu tip vergilerin çoğu "avarız " adı altın

da tahsil edilir ve bazı tahsil fermanla
rında "bedel-i avarız" olarak da geçerdi. 
Avarız nakit olarak alınır, nüzül ve sür
sat ise buğday, un, yağ şeklinde ayni 
olarak tahsil edilirdi. Avarız vergisi fev
kalade vergilerdendi ve genellikle savaş 
zamanlarında ihtiyaç duyulduğu takdir
de toplanırdı. Fakat ardarda yapılan sa
vaşlar bu vergiyi de normal vergiler ha
line getirmiştir. 828 milyon akçelik 1692 
yılı bütçesinde avarız vergisinin payı 188 
milyon akçe idi. Milyarı aşan 171 S büt
çesinde ise bunun payı 134 milyona ka
dar düştü. Bu sırada tahsil edilen "im
dad-ı seferiyye" vergisi bu payın düşme
sinde rol oynamış olmalıdır. Avarız ver
gisi Tanzimat'la birlikte kaldırılmıştır . 

Bazı hayır sahipleri tarafından kendi 
mahalleleri halkını bu vergi yükünden 
kurtarmak için avarız vakıfları kurulmuş

tur. Vakıf gelirleri avarıza tahsis edilir, 
gelir yetmediği zaman verginin geri ka
lan kısmını mahalle halkı kendi araların

da payiaşarak öderlerdi. Vergi konma
dığı zamanlar ise vakfın geliri kamu ya
rarına kullanılırdı. Avarız vergisinin kal
dırılması ile vakfın geliri mahalle ihti
yaçları için kullanılmaya devam etmiş, 

nihayet 1930'da bu da belediyelere dev
redilmiştir (daha geniş bi lgi için bk. AVA
RIZ VAKFI). 
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AVARIZ VAKFI 

Bir köy veya mahalle halkının 
ödemekte güçlük çektikleri avilrız, 

kürekçi bedeli ve diğer ihtiyaçlarına 
sarfedilmek üzere kurulmuş olan 

akar ve para vakfı . _j 

Osmanlılar ' da örfi vergiler (tekitlif* -i 
örfiyye) , başlangıçta nadiren ve çok cüzi 
miktarlarda toplanırken giderek ihtiyaç
ların artması ve devlet hazinesinin bun
ları karşılayamaz hale gelmesi üzerine 
daha sık aralıklarla ve artan miktarlarda 
toptanır olmuştu. Bu vergileri ödemekte 
güçlük çeken fakir halka akar veya para 
olarak tahsis edilen vakıflardan yardım 
edilirdi. Akarların yıllık gelirinden. para
ların ise işletilmesiyle elde edilen karın

dan yardım yapılır, böylece ana kayna
ğa dokunulmamış olurdu. 

Bu nevi vakıflar başlangıçta doğrudan 
doğruya avarız* vergisi ve örfi tekalifin 
karşıtanmasına tahsis edilmekteydi. An
cak adı geçen vergilerin halktan toplan
ması uygulamasının eski önemini kay
betmesi üzerine. bu maksatla kurulmuş 
olan vakıfların gelirlerinin de köy veya 
mahalle heyetleri kararıyla uygun yerle
re sarfedilmesi usulü getirilmiştir . Nite
kim bu şekilde elde edilen gelir halkın 
karşılaştığı yangın, deprem, su baskını, 
salgın hastalık gibi afetlerle fakir, dul ve 
yetimlerin ihtiyaçlarına , kimsesiz kızla

rın evlendirilmesine. sahipsiz cenazeterin 
masraflarının karşıtanmasına ve iş haya
tına atılanların sermaye ihtiyacına sarfe
dildiği gibi ayrıca su yolu, kaldırım, sıb
yan mektebi tamiri gibi amme hizmetleri 
için de kullanılmaktaydı. Böylece zaman
la değişik bir mahiyet kazanan avarız 

vakfı daha sonra "avarız akçesi " ve "ava
rız sandığı " olarak da adlandırı lmıştır. 

Müslim ve gayri müslimlerin karışık 
olarak oturdukları mahalle veya köyler
de ava rız vakfı her iki zümrenin de iht i
yaçlarına sarfedilir, vakfı yapanın müs
lüman veya gayri müslim olması buna 
tesir etmezdi (Ö. Hilmi Efendi, md. 181). 

Avarız vakfı şeklinde bazı müessese
ler gayri müslimler arasında da kurul
muş ve ortak ihtiyaçları için kullanılmış
tır. Nitekim bu konuda dikkate değer 
bir örneğe XVII. yüzyılda rastlanmakta
dır. lll. Mehmed'in annesi Safiye Sultan 
tarafından XVI. yüzyılın sonlarında inşa
sına başlanan Eminönü Yenicami 'nin in
şaatı lll. Mehmed'in ölümü üzerine ya
rım yüzyıldan fazla bir süre öylece kal
mış, daha sonra 1660 yangını bu semti 
harabeye çevirmişti. lV. Mehmed'in an-

AVARiFÜ 'I-MAARiF 

nesi Hatice Turhan Sultan ' ın bir cami 
yaptırmak istediğini öğrenen yetkililer, 
yarım kalan caminin ve semtin imarını 
Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa 'ya ar
zetmiş, Köprülü, teklifi Valide Sultan'a 
bildirince Turhan Sultan razı olmuştu . 

Şehrin en işlek ticaret merkezindeki ev
lerinin istimtak edileceğini öğrenen ya
hudiler, kendi avarız vakıflarından külli
yetti bir miktar parayı Köprülü 'ye tak
dim edip onu bu fikirden vazgeçirmeye 
çalışmışlardı. Sadrazam bu teklifi şiddet
le reddederek tekran halinde ön ayak 
olanları idam ettireceğini bildirmişti. 

XIX ve XX. yüzyıllarda , bu tür vakıfla
rın bünyesinde birikmiş olan paratarla 
bunların idaresinin, devlet tarafından 
alınan bir kararla kamu hizmeti gören 
kurumlara tahsis edildiği görülmekte
dir. Nitekim 1292'de (1875) Maarif Ne
zareti ' nin çıkardığı talimatnarnede bu 
paraların sıbyan ve ibtidai mektepleri
nin ihtiyaçlarına sarfedilmesine karar 
verilmişti. Aynı şekilde değişik tarihler
de bu vakıflardan Hilaliahmer gibi resmi 
hayır kurumlarına da para tahsis edil
diği görülmektedir. Cumhuriyet döne
minde ise 1930 t arihli belediye kanunu
nun 11 O. maddesi gereğince avarız va
kıfları belediyelere intikal ettirilmişti r . 
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~ MEHMET İPŞİRLİ 

AVARİFÜ'l-MAARiF 
( J)....JI u.;~) 

Sünni sufiliğin tanınmış temsilcilerinden 
Şehitbeddin es -Sühreverdi'nin 

(ö. 632 / 1234) 
tasawufa dair eseri. 

L _j 

Eserinin önsözünde Allah ' ın zihnine ih
san ettiği her şeyi O'nun armağanı ola
rak gördüğünü söyleyen Sühreverdi, en 
büyük ilahi lutfun "avarifü'l-maarif" ya-

~09 


