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sý gerekir. Taberî’nin el-MünteÅab min
Kitâbi ¬eyli’l-Mü×eyyel’inde yer alan,
Vâkýdî’nin Ýbn Ýshak hakkýnda Hz. Peygam-
ber’in megazîsi, Araplar’ýn ahbâr, eyyâm,
ensâb ve eþ‘ârýný çok iyi bildiði, bütün bu
sahalarda sika sayýldýðý yolundaki ifadesi
onun Ýbn Ýshak’a karþý olmadýðýný, aksine
kendisini takdir ettiðini gösterir, ancak el-
Me³åzî’sine ondan niçin rivayet almadý-
ðýný açýklamaz (XI, 654). Bu konuyu el-
Me³åzî’den örnekler vererek geniþ bi-
çimde inceleyen Þaban Öz, Vâkýdî’nin Ýbn
Ýshak’ý zikretmesi halinde kendi orijinali-
tesini, yetkinliðini kaybedeceðini, bir nevi
nâkil durumuna düþeceðini, bunun yerine
Ýbn Ýshak’ý atlayarak baþka kaynaklar ara-
cýlýðý ile Ýbn Ýshak’ýn ulaþtýðý haberlere ulaþ-
maya çalýþtýðýný, ulaþamadýðý durumlarda
da metinler üzerinde oynayarak Ýbn Ýs-
hak’tan faydalandýðýný söyler (Ýlk Siyer Kay-
naklarý, s. 318; ayrýca bk. s. 311-319).

el-Me³åzî’nin baþtan üçte bir hacmin-
deki kýsmýný ilk defa Alfred Von Kremer
TârîÅu Me³å²i’n-nebbiyyi s.a.s. (His-
tory of Mohammad’s Campaigns) adýyla
neþretmiþtir (Calcutta 1856). Eserin Mý-
sýr’da yapýlan ve tam metin olup olma-
dýðý tesbit edilemeyen baskýsýndan (Ka-
hire 1278) sonra Arapça tam metnini ilk
defa Abbas eþ-Þirbînî (Kahire 1948), ardýn-
dan Marsden Jones (I-III, London 1966)
tahkik ederek yayýmlamýþtýr. Son yayýnýn
Beyrut’ta birçok defa ofset baskýsý yapýl-
mýþtýr. Ýbn Hacer esere Müntešå min
Me³åzi’l-Vâšýdî adýyla bir ta‘lik yazmýþ-
týr (Dârü’l-kütübi’l-Mýsriyye, Tarih, nr. 522,
vr. 83-150). J. Wellhausen eserin Mau-
hammed in Medina adýyla Almanca bir
özetini yapmýþtýr (Berlin 1882). Eserin Sü-
leymaniye Kütüphanesi’nde kayýtlý (Hacý
Mahmud Efendi, nr. 4764) mütercimi bi-
linmeyen 386 varaklýk bir Farsça tercü-
mesi ve basýlan bir Türkçe çevirisi vardýr
(Ýstanbul 1261). el-Me³åzî’nin metni, A.
S. Wensinck’in hazýrladýðý Miftâ¼u künû-
zi’s-sünne’de hadis kaynaklarýndan biri
olarak yer almýþtýr. Vâkýdî ve eserleri üze-
rine Jozef Horovitz (De Waqidii Libro qui
Kitåb al-Ma³åzî inscribitur, Berlin 1898),
Kasým Þulul ve Abdülazîz b. Süleyman b.
Nâsýr es-Sellûmî (bk. bibl.) doktora tezi
hazýrlamýþtýr.
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Ýslâm ülkelerinin
toplum ve kültür hayatýnda

önemli rol oynayan
hayýr müessesesi.

˜ ™

Sözlükte “durmak; durdurmak, alýkoy-
mak” anlamýndaki vakýf (vakf) kelimesi
terim olarak “bir malýn mâliki tarafýndan
dinî, içtimaî ve hayrî bir gayeye ebediyen
tahsisi” þeklinde özetlenebilecek hukukî bir
iþlemle kurulan ve Ýslâm medeniyetinin
önemli unsurlarýndan birini teþkil eden ha-
yýr müessesesini ifade eder. Fýkýh mezhep-
leri ve fakihlerin vakfýn hukukî niteliði, ku-
rucu unsurlarý, baðlayýcýlýk kazanmasý ve
vakfedilen malýn mülkiyeti gibi hususlar-
da nisbeten farklý kanaatler taþýmalarý se-
bebiyle vakýf tanýmlarý da deðiþmektedir.
Ebû Hanîfe’ye göre vakýf, vakfedenin mülk
bir ayný mülkiyetinde tutarak menfaatini
fakirlere veya bir hayýr cihetine tasadduk
etmesidir. Ebû Yûsuf ve Ýmam Muham-

yanýnda Hz. Peygamber döneminden kal-
ma davet mektuplarý, antlaþma ve iktâ
metinleri gibi belgelerden ve savaþlarla il-
gili bilgilere sahip kiþilerden elde edilen ha-
berler de yer almýþtýr. Vâkýdî ayrýca müs-
lümanlarýn ve müþriklerin bayraklarý, sa-
vaþ hazýrlýklarý, savaþ düzenleri ve ordula-
rýnýn sayýsý gibi konularda bilgi aktarýr. Müþ-
riklerin kervanlarýný, putlarla münasebet-
lerini, halkýn yiyeceklerini ve alýþkanlýkla-
rýný, ziraî durumunu, müþrik kadýnlarýnýn
savaþlarda ön sýralarda yer almasýný, bazý
meþhur savaþlarda ölenlerin isimlerini, esir-
lerin listesini, ele geçen ganimetlerin tak-
simini, bilhassa savaþlarla ilgili nâzil olan
âyetleri ve bazý fýkhî meseleleri zikreder.

Vâkýdî’nin doðrudan veya dolaylý þekil-
de bilgi aldýðý kiþilerin çoðu muhaddistir.
Bununla birlikte kaynaklarý arasýnda Urve
b. Zübeyr, Ýbn Þihâb ez-Zührî, Âsým b.
Ömer b. Katâde gibi siyer ve megazî saha-
sýnda meþhur olanlar yanýnda Ebû Ma‘-
þer es-Sindî, Ma‘mer b. Râþid ve Mûsâ b.
Ukbe gibi megazîye dair müstakil eserleri
bulunan hocalarý da vardýr. Ancak Vâkýdî
eserinde Ýbn Ýshak’a hiç yer vermediði gibi
ondan herhangi bir rivayet de nakletme-
miþtir. Bu husus özellikle çaðdaþ araþtýr-
macýlar tarafýndan çok tartýþýlmýþ, Vâký-
dî’nin Ýbn Ýshak’tan intihal yaptýðý, kendi-
sini rakip gördüðü, eserlerinden faydalan-
dýðý halde bazý deðiþiklikler yapmak sure-
tiyle bunu saklamaya çalýþtýðý þeklinde gö-
rüþler ileri sürülmüþtür. Horovitz, el-Me-
³åzî’deki birleþik senedlerden sonra zik-
redilen “dediler” veya, “Zikrettiðim râviler
dýþýnda bana bilgi veren baþka sika râvi-
ler de vardýr” þeklindeki ifadelerin Ýbn Ýs-
hak’a atýf olduðunu ileri sürmüþtür (Ýslâ-
mî Tarihçiliðin Doðuþu, s. 107). Ýmam Mâ-
lik’in diðer Medineli muhaddislerin Ýbn Ýs-
hak’ý bilhassa Ehl-i kitabýn rivayetlerine iti-
bar ettiði için eleþtirmelerinden dolayý Vâ-
kýdî’nin onun ismini zikretmekten çekin-
diði, ayrýca savaþlarýn tarihlendirilmesi hu-
susunda Ýbn Ýshak’tan farklý tarihler verdi-
ði yorumu da yapýlmýþtýr. Diðer taraftan
Vâkýdî henüz doðmadan önce Ýbn Ýshak
Medine’den ayrýldýðý için onunla hiç gö-
rüþmediði, Ýbn Ýshak’ýn kaynaklarýna biz-
zat kendisinin de ulaþabildiði, bu bakým-
dan benzerliklerin tabii karþýlanmasý ge-
rektiði gibi görüþler de ileri sürülmüþtür.
Bazý araþtýrmalarda yer alan Vâkýdî’nin el-
Me³åzî’sinde Ýbn Ýshak’ýn adýný hiç zik-
retmemesine mukabil Kitâbü’r-Ridde ve
Fütû¼ adlý kitaplarýnda ondan faydalanýp
rivayet aldýðýna dair kayýtlarýn bu eserler-
den elde bulunanlarýn ona ait olmadýðý ka-
bul edildiðinden nazarý itibara alýnmama-
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kýf anlamýnda daha çok sadaka ve habs
kökünden kelimeler kullanýlýr. Resûl-i Ek-
rem insanýn ölmesiyle amellerinin kesile-
ceðini, bunun üç istisnasýnýn bulunduðu-
nu, birincisinin geride devamlý bir sadaka
(sadaka-i câriye) býrakmasý olduðunu belirt-
miþ (Müslim, “Vasiyyet”, 14), Medine’deki
bazý arazilerden baþka Fedek ve Hayber
hisselerinin bir kýsmýný da müslümanlarýn
yararýna sadaka haline getirmiþtir (Buhâ-
rî, “Vesâyâ”, 1; “Farçü’l-pumus”, 1; Müs-
lim, “Cihâd”, 51-55; Ebû Dâvûd, “Parâc”,
19). Hz. Peygamber’in bir binek hayvanýn-
dan, silâhýndan ve vakfettiði arazilerden
baþka mal býrakmadýðý rivayet edilir (Bu-
hârî, “Vesâyâ”, 1). Hz. Ömer, Hayber’de
ganimet olarak sahip bulunduðu deðerli
bir arazisini Resûl-i Ekrem’in, “Aslýný alý-
koy, gelirini tasadduk et” yolundaki tavsi-
yesine uyup satýlmamak, hibe edilmemek
ve miras kalmamak þartýyla ihtiyaç sa-
hipleri için tasadduk etmiþ (Buhârî, “Ve-
sâyâ”, 22, 28-29), Hz. Osman da yine Re-
sûlullah’ýn yol göstermesiyle Medine’deki
Rûme Kuyusu’nu satýn alýp bütün müslü-
manlarýn yararýna tahsis etmiþ (Tirmizî,
“Menâkýb”, 18), Hâlid b. Velîd savaþ alet-
lerini ve atlarýný (Buhârî, “Zekât”, 49), Hz.
Ali bir arazisini ve Yenbu‘da bir su kaynaðý-
ný vakfetmiþ, diðer sahâbîler de ev ve ar-
sa gibi mülklerini vakýf haline getirmiþtir
(Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký, VI, 160-
161). Câbir b. Abdullah’ýn, “Ben muhacir
ve ensardan mal sahibi olup da vakýf yap-
mamýþ bir kimse bilmiyorum” dediði riva-
yet edilir (Hassâf, s. 15; Hz. Peygamber ve
sahâbenin vakýflarýyla ilgili rivayetler için
ayrýca bk. Hassâf, s. 1-18; Abdülhay el-
Kettânî, I, 401-409). Ýslâm tarihinin ilerle-
yen dönemlerinde müslüman toplumlar-
da vakýf uygulamalarý giderek artmýþtýr.
Erken devirlerden itibaren bu kurum fý-
kýh literatüründe çeþitli yönleri ve türleriy-
le ele alýnmýþ, kuruluþ, iþleyiþ ve hüküm-
leri etrafýnda ayrýntýlý bir hukuk doktrini
meydana gelmiþ, gerek Ýslâm dünyasýnda
gerekse Batý’da bu alanda yapýlan araþ-
týrmalarla zengin bir literatür oluþmuþtur
(bir kýsmý için bk. Muhyiddin Atýyye, sy. 33
[1417/1996], s. 187-198; Özcan, III/5 [2005],
s. 513-552).

Vakfýn Hukukî Niteliði ve Kuruluþu. Ýs-
lâm hukukunda vakýf iþlemi sözlü bir hu-
kukî tasarruftur. Yararlanacak kimselerin
belirlenmemiþ olduðu kamu yararýna ya-
pýlan vakýflarýn teknik anlamda bir akid
sayýlmayýp tek taraflý bir hukukî iþlem teþ-
kil ettiði konusunda Ýslâm hukukçularý it-
tifak halindedir. Dolayýsýyla böyle bir vak-
fýn kurulmasý için sadece vakfedenin ica-

bý yeterli olup kabul beyanýna ihtiyaç yok-
tur. Fýkýh eserlerinde bu tür vakýflarýn hu-
kukî niteliðine iliþkin “îka‘, iskat, ihrâc”
gibi kelimelerin yanýnda mecazi ve geniþ
anlamda akid terimine de rastlanýr. Belli
bir kesimin veya birinci kuþaðý belli bir
zümrenin yararýna yapýlan vakýflarýn dar
ve teknik anlamda akid mi yoksa tek ta-
raflý iþlem mi sayýlacaðý fakihler arasýnda
ihtilâflýdýr. Þâfiîler’in çoðunluðuna ve diðer
mezhep âlimlerinin bir kýsmýna göre bu
tür vakýflar teknik anlamda akid sayýlýr ve
lehine vakýf yapýlan kiþilerin vakýftan ya-
rarlanmasý onlarýn açýkça veya zýmnen ka-
bul beyaný olarak görülür. Hanefî, Mâlikî
ve Hanbelîler’in ekserisine ve Þâfiîler’in bir
kýsmýna göre ise vakfýn her çeþidi tek ta-
raflý hukukî iþlem niteliðindedir.

Fakihlerin çoðunluðuna göre vakýf iþle-
minin irade beyaný (sîga), vakfeden (vâkýf),
vakfedilen mal (mevkuf) ve vakýftan yarar-
lananlar (mevkufün aleyh) þeklinde dört un-
suru vardýr. Hanefî hukukçularý vakfýn ku-
rucu unsurunun sîga, diðer unsurlarýn sýh-
hat þartlarý olduðu görüþündedir. Sîga-
dan maksat vakfýn kuruluþuna açýkça ya-
hut örfen delâlet eden ve hukuken mu-
teber sayýlan irade beyanýdýr. Vakýf, habs
ve tesbîl kelimeleri bütün fakihlerce sarih
irade beyaný, sadaka gibi hem vakýf hem
de baþka mânalarýn kastedilmesi muhte-
mel sözler ise kinayeli irade beyaný sayýlýr.
Farklý mezheplere göre hangi lafýzlarýn sa-
rih, hangilerinin kinayeli grupta yer aldýðý
hususunda fýkýh doktrininde ayrýntýlý açýk-
lamalar bulunur. Meselâ sadece yazýlý be-
yanla yapýlan vakýf iþlemini Hanefîler ge-
çersiz, Þâfiîler geçerli görmektedir. Mâlikî
ve Hanbelîler yazýya ilâveten örfen beyan
sayýlan ve herhangi bir þekilde açýklanan
irade beyanýyla kurulan vakfý da geçerli
saymýþtýr. Öte yandan irade beyanýnda ik-
rah, hile ve hata gibi irade sakatlýklarýnýn
olmamasý, vakfýn kuruluþunun bir süreye
veya geciktirici ya da bozucu þarta bað-
lanmamasý, vakfýn niteliðine yahut ama-
cýna aykýrý bir þartýn bulunmamasý, irade
beyanýnýn kesinlik ifade etmesi ve vakýf
iþleminin ebedîlik özelliði taþýmasý da ge-
rekir. Ancak çoðunluðun aksine Mâlikîler
bozucu veya geciktirici bir þarta baðlanan
ya da bir süreye izâfe edilen vakýflarý da
geçerli saymakta, vakýfta ebedîlik þartý
aramayýp uzun veya kýsa belli bir süreye
baðlanan vakýf iþlemlerini sahih kabul et-
mektedir. Ölüme baðlý tasarrufla yapýlan
vakýflar bütün fakihler tarafýndan geçerli
sayýlýr.

Ýslâm hukukçularý baðlayýcýlýk (lüzûm) ve
teslim þartýnýn varlýðý açýsýndan vakýf iþle-

med vakfý, “menfaati insanlara ait olmak
üzere mülk bir ayný Allah’ýn mülkü olarak
temlik ve temellükten ebediyen alýkoymak”
þeklinde tanýmlar. Ebû Hanîfe’ye göre va-
kýf iþlemi bir tür âriyet niteliðindedir ve
vakfedilen malýn mülkiyeti hükmen vakýf
yapanda kalmaktadýr. Ýmâmeyn’e göre ise
bunlar vakfedenin mülkiyetinden çýkýp Al-
lah’ýn (kamunun) mülkü haline gelmekte-
dir. Hanefî doktrininde ve Osmanlý uygu-
lamasýnda doðurduðu sonuçlar bakýmýn-
dan daha çok Ýmâmeyn’in tarifi benimsen-
miþtir. Þâfiî ve Hanbelî fakihlerinin vakýf-
la ilgili tarifleri de Ýmâmeyn’in tarifine ya-
kýndýr. Mâlikî fakihlerinin, “takdiren de ol-
sa mülkiyeti verende kalmak üzere bir þe-
yin menfaatinin var olduðu sürece teber-
ru edilmesi” biçimindeki tanýmý, vakfedilen
malýn mülkiyetinin sahibinde kalmasý ba-
kýmýndan Ebû Hanîfe’nin tanýmýyla para-
lellik gösterir. Ancak onlar menfaatlerin
vakfýný geçerli görmeleri sebebiyle taným-
da “ayn” yerine “þey” kelimesini tercih
ederler. Vakýf kelimesi “vakfedilen mal”
anlamýnda isim olarak da kullanýlýr. Bu du-
rumda çoðulu evkaf ve vukuftur. Fýkýh lite-
ratüründe vakýf kurumunu ifade etmek
üzere “habs, hubus, ahbâs, ihtibâs, tah-
bîs, tesbîl, sebîl” gibi kelimeler de geçmek-
tedir. Hanefî kaynaklarýnda ve Osmanlý uy-
gulamasýnda daha çok vakýf kelimesi ve
türevleri kullanýlýrken Þafiîler, Mâlikîler ve
Zâhirîler habs kökünden gelen kelimele-
re yer verirler. Bazý fýkýh eserlerinde vakýf
karþýlýðýnda sadaka kelimesi kullanýlmýþ ve
bu kelimeye “mevkufe, muharreme, mü-
ebbede, câriye” gibi sýfatlar eklenerek va-
kýf normal sadakadan ayýrt edilmiþtir.

Kur’ân-ý Kerîm’de vakýf kavramýný ve ku-
rumunu doðrudan çaðrýþtýracak bir ifade
yer almamakla birlikte Allah yolunda har-
cama yapmayý, fakir, muhtaç ve kimsesiz-
lere infak ve tasaddukta bulunmayý, iyilik
yapmada ve takvada yardýmlaþmayý, ha-
yýr ve yararlý iþlere yönelmeyi öðütleyen
birçok âyet müslüman toplumlarda vakýf
anlayýþ ve uygulamasýnýn temelini oluþtur-
muþtur. Bunlarýn içinden özellikle, “Sev-
diðiniz þeylerden Allah yolunda harcama-
dýkça gerçek iyiliðe ulaþamazsýnýz” âyeti
(Âl-i Ýmrân 3/92) ve mescidlerin Allah’a
ait olduðunun, Allah’ýn mescidlerini an-
cak birtakým niteliklere sahip kimselerin
imar edebileceðinin bildirilmesi (et-Tevbe
9/18-19; el-Cin 72/18) bazý âlimlerce vakýf-
la daha sýký biçimde iliþkilendirilmiþtir. Hz.
Peygamber’in ve ashabýn söz ve uygula-
malarýnda vakýf kavramý ve kurumu için
baþlangýç ve dayanak teþkil eden birçok
örnek vardýr. Konuyla ilgili rivayetlerde va-
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li görmüþlerse de zaman içinde ihtiyaçla-
ra göre bu kaideye bazý istisnalar getiril-
miþ, bu çerçevede akarlarýn mütemmim
cüzü kabul edilen menkullerle akarlarýn iþ-
leyiþ ve devamýna hizmet edebilecek mal-
larýn akara tâbi olarak vakfý geçerli sayýl-
mýþtýr. Arsa ile birlikte binanýn, arazi ile
birlikte bazý hayvanlarýn ve tarým aletleri-
nin, gayri menkule baðlý yol, geçit, su iç-
me ve su alma gibi irtifak haklarýnýn vak-
fý bunun örnekleri arasýndadýr. Diðer ta-
raftan Ebû Yûsuf’a göre akara tâbi olma-
sa bile silâh ve at gibi savaþ araçlarýnýn,
Ýmam Muhammed’e göre de mushaf, ki-
tap, cenaze aletleri, balta ve yemek kap-
larý gibi vakfedilmesine örf ve teamül ge-
reði ihtiyaç duyulan menkullerin vakfý câiz
ve geçerli kabul edilmiþtir. Osmanlý uygu-
lamasýnda vakýf konusunda Ýmam Mu-
hammed’in görüþü esas alýnmýþ, fakir çift-
çiler için tohumluk buðday vb. hububat,
fakirlerin yararlanmasý için süt hayvanla-
rý, fakir kýz ve kadýnlar için gelinlik ve süs
eþyalarý gibi menkul mallarýn vakfý örf ve
teamüldeki ihtiyaç göz önüne alýnarak ge-
çerli kabul edilmiþtir.

Menkul mallar içinde yer alan nakit pa-
ra vakfýnýn özellikle Osmanlý vakýf hukuku
ve tarihinde ayrý bir önemi vardýr. Mâlikî-
ler’deki mutemet görüþle Þâfiî ve Hanbe-
lî fakihlerinden bir kýsmýna göre câiz ve
geçerli sayýlan nakit para vakfý klasik dö-
nem Hanefî doktrininde hakkýnda nas ve
teamül bulunmadýðý gerekçesiyle câiz gö-
rülmemiþtir. Sadece bazý Hanefî eserlerin-
de Ýmam Züfer’in nakit para vakfýna ka-
yýtsýz þartsýz cevaz verdiði nakledilmekte,
ayrýca örf ve teamülde yer almasý halinde
bunun câiz kabul edileceði mezhepte za-
yýf bir görüþ olarak belirtilmektedir. Bu-
nunla birlikte Osmanlý toplumunda XV.
yüzyýldan itibaren yaygýnlýk kazanmaya
baþlayan para vakfý uygulamasý ilk dönem-
lerde ulemâ arasýnda ciddi bir görüþ ayrý-
lýðýna yol açmazken daha sonralarý, özel-
likle XVI. yüzyýlýn ilk yarýsýnda karþýt gö-
rüþlü Osmanlý ulemâsý ve þeyhülislâmlar
arasýnda hararetli tartýþmalarýn yapýlma-
sýna sebebiyet vermiþ, konu hakkýnda bir-
çok risâle kaleme alýnmýþtýr. Bu tartýþma-
larda, vakýf paralarýnýn iþletilmesi yollarýn-
dan biri olan “muâmele-i þer‘iyye” usulü-
nün Ýslâm’ýn yasak ettiði ribâ ile yakýndan
ilgili bulunmasýnýn da önemli payý vardýr.
Ancak 1548 yýlýnda Þeyhülislâm Ebüssu-
ûd Efendi tarafýndan para vakfýnýn ceva-
zý yönünde fetva ve emir çýkartýlmasýyla
birlikte para vakýflarý resmî ve baðlayýcý
bir uygulama haline gelmiþtir. Bu dönem-
de para vakfýnýn cevazý Ýmam Züfer’e nis-

bet edilen olumlu görüþ, Ýmam Muham-
med’in örf ve teamül kriteri ve genelde
maslahat ve ihtiyaç ilkeleriyle temellendi-
rilmiþtir.

Kendilerinden doðrudan doðruya yarar-
lanýlan mescid, hastahane ve kabristan gi-
bi vakýflarda vakfedilen malýn taksim ve
ifraz edilerek baðýmsýz birim haline geti-
rilmesi de fakihlerin ittifakýyla þarttýr. Ken-
dilerinden doðrudan doðruya deðil de ge-
lirleriyle yararlanýlan þâyi hisseli yerlerin
belirli hisselerinin vakfý -taksimi kabil ol-
sun veya olmasýn- fakihlerin çoðunluðu ta-
rafýndan câiz görülmüþken Mâlikîler tak-
simi kabil olmayan ortak malýn vakfýnda
diðer hisse sahiplerinin iznini þart koþar-
lar. Vakfýn tamamlanmasý için teslimi ve
kabzý þart gören Ýmam Muhammed ise
taksimi kabil olmayan þâyi hisseli malla-
rýn vakfedilmesini câiz görmez.

Vakfýn menfaatlerinin ait bulunduðu ci-
hete, yani lehine vakýf yapýlan kiþi ve grup-
lara “mevkufün aleyh, meþrûtün leh, mas-
raf-ý vakýf” adý verilmektedir. Vakýfta iba-
det ve hayýr niyeti ve özelliði yer aldýðýn-
dan vakfýn menfaatlerinin tahsis edildiði
yerin bir hayýr ciheti olmasý, en azýndan di-
nen yasak kýlýnmýþ bir hususa tahsis edil-
memesi gerekir. Özellikle Hanefî fakihleri
hayýr þartýnýn gerçekleþmesi için vakfýn ge-
lirlerinin devamlý þekilde sarfedileceði ye-
rin açýkça veya zýmnen zikredilmesini ge-
rekli görmüþtür. Mevkufün aleyh, fakirler
gibi niteliði belirlenmiþ bir grup ve kesim
olabileceði gibi mescid, medrese, kütüpha-
ne, hastahane, yol, çeþme ve benzeri kamu
mallarý hatta hayvanlar da olabilir. Mev-
kufün aleyh genel ve özel olabilir. Fakih-
ler vakýftan yararlananlarýn sayýsý belli ve
100’den aþaðý ise mevkufün aleyhin özel,
100’den fazla ise genel sayýldýðý görüþün-
dedir. Mevkufün aleyhi genel olan vakýf-
larda fakirler, öðrenciler ve gaziler gibi ge-
nel bir nitelik veya unvan zikredilmelidir.
Mevkufün aleyhin özel olmasý durumun-
da tayin edilmesi gerekir. Ýslâm hukuk
doktrininde aksine kanaatler bulunmakla
birlikte bir kimsenin fakirlik veya zengin-
liðine bakýlmaksýzýn yahut böyle bir þart
ileri sürmeksizin kendi yakýnlarý, çocuklarý
ve torunlarý yararýna vakýf tahsis etmesi
câiz görülmüþtür. Mevkufün aleyhin özel
olduðu vakýflarda bunlarýn ortadan kalk-
masýndan sonra vakfýn fakirlere kalacaðý-
nýn belirtilmesi þarttýr.

Vakýf Çeþitleri. Klasik fýkýh eserlerinde
birçok vakýf çeþidine rastlanmaktadýr. Son-
raki dönemlerde ve yakýn tarihte bunlara
yeni bazý vakýf türleri de eklenmiþtir. Va-
kýflarý þu þekilde gruplandýrmak müm-

mini âriyet, köle âzadý, sadaka, hibe ve va-
siyet gibi farklý akid ve iþlemlere benzete-
rek açýklar. Ebû Hanîfe ve Züfer vakfý ilke
bakýmýndan lâzým olmayan âriyet akdine,
Ebû Yûsuf ile Þâfiî ve Hanbelîler’in çoðun-
luðu feshi imkânsýz ve derhal lüzum ifa-
de eden köle âzat etmeye benzetmekte-
dir. Ýmam Muhammed ve Mâlikîler’in ço-
ðunluðu ise vakfý sadakaya benzeterek
baðlayýcý saymakla birlikte tamam olma-
sý için teslim ve kabzý þart koþmaktadýr.
Netice itibariyle usulüne uygun biçimde
kurulup hâkim kararýyla tescil edilen, va-
siyet þeklinde ölüme baðlý bir tasarrufla
yapýlan, tesis amacýna uygun yararlanýl-
maya baþlanan, meselâ mescid þeklinde
ifraz edilip içinde namaz kýlýnan ve me-
zarlýk olarak ayrýlýp içinde ölü defnine izin
verilen vakýflar fakihlerin ittifakýyla baðla-
yýcýlýk kazanýr. Bunun dýþýndaki vakýflar Ebû
Hanîfe’ye göre baðlayýcý deðildir, vakfe-
den kimse istediði zaman vakýftan rücû
edebilir. Vakfedilen malýn mülkiyeti konu-
su da fakihler arasýnda tartýþmalýdýr. Mâ-
likîler’le bazý Hanefî, Þâfiî ve Hanbelî fa-
kihlerine göre vakfedilen mal vakfedenin
mülkiyetinden çýkmaz, fakat vakfeden bu
hakka dayanýp vakfýn mahiyetiyle baðdaþ-
mayan tasarruflarda bulunamaz. Hanefî
ve Þâfiîler’deki mutemet görüþe ve Ah-
med b. Hanbel’den bir rivayete göre vak-
fedilen mal vakfedenin mülkiyetinden çý-
karak menfaati kamuya, mülkiyeti Allah’a
ait bir mal haline gelir. Hanbelîler’in meþ-
hur görüþüne ve bazý Þâfiî fakihlerine gö-
re ise vakfedilen malýn mülkiyeti, lehine
vakýf yapýlan kimselere intikal eder. Ýslâm
hukukçularýnýn ittifakýyla vakfedenin tem-
lik ve teberruya ehil olmasý yani âkýl bâlið,
reþid, hür ve hacir altýna alýnmamýþ bu-
lunmasý gerekir. Gerek vakfedenin gerek-
se vakýftan yararlanacak kimselerin müs-
lüman veya Ýslâm devletinin tebaasýndan
olmasý þartý aranmamýþtýr. Ölüm hastalý-
ðýnda yapýlan vakýflar ise vasiyet hüküm-
lerine tâbidir.

Vakýf konusu malýn özel mülk, dinen ya-
rarlanýlmasý mubah (mütekavvim) ve son-
radan anlaþmazlýða yol açmayacak ölçü-
de belirli olmasý gerektiði konusunda fa-
kihler ittifak etmiþtir. Mâlikîler dýþýndaki
bütün fakihlere göre bunun ayrýca ayn ol-
masý da þarttýr. Çünkü fakihlerin büyük
çoðunluðuna göre vakýf ancak sürekli ve
ebedî bir statüde kurulabildiði için vakfe-
dilecek mallarýn buna uygun bulunmasý
gerekir. Mâlikîler ise menfaatlerin ve bazý
haklarýn da baðýmsýz þekilde vakfedilebi-
leceði görüþündedir. Hanefîler ayrýca mev-
kufun akar/gayri menkul olmasýný gerek-
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lan arazi, bað bahçe ve maden ocaðý gibi
vakýf gayri menkullere “müstegallât”, üs-
tü kapalý iþ haný, çarþý ve ev gibi akarlara
da “müsakkafât” denilmektedir. Osmanlý
uygulamasýnda bu tür vakýflar iþletilme
usulü bakýmýndan “icâre-i vâhideli, icâre-
teynli, mukataalý ve icâre-i vâhide-i kadî-
meli” þeklinde dört gruba ayrýlmýþtýr. Bun-
larýn bir kýsmý üzerinde tarihî süreç içeri-
sinde bazý ihtiyaçlarýn zorlamasýyla gedik,
kirdâr, hulüv, örf-i belde ve süknâ gibi ay-
nî nitelikli tasarruf haklarý tesis edilmiþ-
tir.

Vakfýn Hükümleri. Bir vakfýn nasýl yöne-
tilip iþletileceði, vakfedilen maldan kim-
lerin hangi esas ve ölçüler içinde yararla-
nacaðý vakfedenin iradesiyle belirlenir. Vak-
fedenin bu konudaki beyan ve þartlarýný
içeren, vakfýn âdeta tüzüðü niteliðindeki
yazýlý belgeye “vakfiyye” adý verilmektedir.
Vakfiyede yer alýp vakfýn kuruluþ ve meþ-
ruiyet esaslarýna aykýrý olmayan þartlara
bir zaruret bulunmadýkça uyulmasý gerek-
tiði hususunda âlimler ittifak halindedir.
Fýkýhta bu þartlarýn önemi ve baðlayýcýlýðý,
“Vâkýfýn þartý þâriin nassý gibidir” kaide-
siyle ifade edilmiþtir. Vakfedilen mal ka-
mu malý statüsündedir ve satýlamaz, hi-
be edilemez, hiçbir þekilde temellük edi-
lemez. Vakýf mallarýnýn iþletilmesi ve kira-
ya verilmesi vakfiyedeki þartlara göre ve
rayiç bedelle yapýlýr. Vakfýn yeni bir vakfa
dönüþtürülmesi (istibdâl) konusunda fýkýh
mezheplerinin farklý görüþleri vardýr. Bu ko-
nuda en müsamahalý yaklaþýmý benimse-
yen Hanefîler’in çoðunluðuna göre bu an-
cak vakýf konusu malýn kendisinden yarar-
lanýlamaz veya masrafýný gelirinin karþýla-
yamaz duruma düþmesi halinde ve hâki-
min kararýyla olabilir. Bu durumda da vak-
fýn rayiç bedelin altýnda satýlmamasý ve sa-
týþ bedeliyle ayný maksatlý daha iyi bir vak-
fýn kurulmasý þarttýr. Menfaatleri mal ka-
bul etmeyerek bunlarýn gasbýnýn tazmini
gerektirmediði görüþünü benimseyen Ha-
nefîler bile vakýf mallarýnýn zarar görmesi-
ni önlemek amacýyla bunlarýn menfaatini
tazmine tâbi bir mal þeklinde deðerlendir-
miþlerdir. Fakihler, vakfýn bakým ve ona-
rýmý için -ihtiyaç duyulmasý halinde- belirli
kayýt ve þartlar çerçevesinde vakýf adýna
borçlanmanýn câiz olduðunu kabul etmiþ-
lerdir.

Vakfýn Yönetimi. Usulüne uygun biçim-
de kurulan vakfýn kendisinden beklenen
amacý gerçekleþtirebilmesi için vakfiyede-
ki þartlara uyulmasý ve vakfýn yararýnýn ti-
tizlikle korunmasý, bakým ve onarýmýnýn
yapýlmasý, iþletilmesi ve elde edilen geli-
rin hak sahiplerine daðýtýlmasý gerekir. Va-

kýfla ilgili bu hizmetler ve diðer hükümler
esas itibariyle vakýf görevlileri tarafýndan
yürütülmektedir. Devlet baþkaný ve hâkim-
lerin, vakfiyede þart koþulmasýna gerek ol-
maksýzýn vakýflar üzerinde kamu velâye-
tine dayalý doðrudan doðruya gözetim ve
denetim yetkileri vardýr. Fýkýhta þer‘î hü-
kümler ve vakfiyedeki þartlar çerçevesin-
de vakfýn iþlerini idare etme yetkisine “ve-
lâyet” (vilâyet) denilmektedir; bu yetkiye
“tevliyet” adý da verilir; Osmanlý uygula-
masýnda daha ziyade bu kelime kullanýl-
mýþtýr. Vakfýn iþlerini vakfiye þartlarýna uy-
gun biçimde yönetmek ve gözetmek üze-
re tayin edilen kiþiye “mütevellî” veya “nâ-
zýr” denilmektedir. Nâzýr kelimesi, özellik-
le Osmanlý uygulamasýnda mütevellinin
vakýfla ilgili tasarruflarýný kontrol etme ve
gerektiðinde ona vakýfla ilgili meselelerde
danýþmanlýk yapma görevini üstlenen ki-
þi veya organlar için de kullanýlmýþtýr. Va-
kýf üzerinde velâyet hakkýna sahip kiþi ve
makamlarýn kimlerden oluþtuðu, bunlarýn
ehliyet þartlarý, görev ve yetkileri, hak ve
sorumluluklarý, vakýf hakkýndaki tasarruf-
larý, tevliyet görevinin sona ermesi veya
devri, geçici yahut sürekli statüde yeni gö-
revlilerin tayini, vakýfla ilgili görevler, va-
kýf gelirlerinin taksimi, vakýf idarelerinin
denetimi, vakýfla ilgili davalar ve bunlarda
zaman aþýmý gibi konular genel fýkýh eser-
lerinde ve vakfa dair literatürde ayrýntýlý
biçimde ele alýnmýþ ve dönemler arasýn-
da bazý önemsiz farklar bulunsa da istik-
rarlý bir çerçeveye baðlanmýþtýr. Mütevelli
ve diðer kamu görevlilerinin vakýflar hak-
kýndaki tasarruflarý vakfý koruyup gözet-
me þartýyla geçerli, bu kiþilerin ve organla-
rýn vakfýn yararýna aykýrý uygulamalarý ise
geçerli deðildir. Meselâ mütevelli vakýf ma-
lý tamir için rayiç fiyatýn üstünde bir üc-
retle iþçi çalýþtýramaz veya bir malzeme
satýn alamaz. Bunu yaptýðý takdirde faz-
la kýsmý kendisinin ödemesi gerekir. Ha-
nefîler’e ve Þâfiîler’deki mutemet görüþe
göre vakfedilen malýn aynýndan zekât ve-
rilmez. Vakfýn kuru mülkiyetinin vakfeden-
de kaldýðýný kabul eden Mâlikîler’le belirli
kiþiler lehine yapýlan vakýflarda mülkiye-
tin mevkufün aleyhe geçtiðini ileri süren
Hanbelîler’e göre ilgili kimseler vakýf malýn
zekâtýný vermekle yükümlüdür. Vakýf ma-
lýn geliri ise bundan yararlananlar açýsýn-
dan bütün âlimlere göre zekâta tâbidir.
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kündür: 1. Vakýflar malýn mülkiyeti itiba-
riyle sahih ve gayri sahih kýsýmlarýna ayrý-
lýr. Konusunu mülk arazi veya diðer mülk
menkul ve gayri menkul mallarýn teþkil
ettiði vakýflar sahih vakýflardýr. Vakýf de-
nilince esasen akla gelen de budur. Gayri
sahih vakýflara irsâdî vakýflar yahut tahsi-
sat kabilinden vakýflar da denilmektedir.
Bu tür vakýflar devlete ait arazinin kuru
mülkiyeti yine devlette kalmak þartýyla ge-
lirlerinin kamu otoritesi tarafýndan bey-
tülmâlde hakký olan bir cihete tahsisinden
ibarettir. Buna göre devlet eðitim, saðlýk
ve sosyal güvenlik hizmetleri gibi kamu
hizmetlerinin finansmaný için devlete ait
mîrî arazinin gelirlerini vakýf adýyla devam-
lý þekilde tahsis etmektedir. Vakfýn bu çe-
þidinde vakfedilen malda mülk olma özel-
liði bulunmadýðý ve bu yüzden gerçek an-
lamda vakýf sayýlmadýðý için buna gayri
sahih vakýf denilmiþtir. Bu tabir gayri sa-
hih vakýflarýn hukuken geçersiz sayýldýðý
anlamýna gelmez. Gayri sahih vakýflar mî-
rî arazi hükümlerine tâbi kýlýnmýþtýr (bk.
ÝRSÂDÎ VAKIF). 2. Yararlananlar açýsýndan
vakýflar hayrî ve zürrî kýsýmlarýna ayrýlýr.
Hayrî vakýflar doðrudan doðruya hayýr
amacýyla kurulan ve yararlananlarý fakir-
ler, yolcular, öðrenciler gibi genel bir nite-
lendirme ile belirlenen kiþiler olan vakýf-
lardýr. Vakýftan yararlananlarýn vakfedenin
zengin veya fakir hýsýmlarýndan meydana
geldiði ve fakirlerin yararlanmasý bunla-
rýn ortadan kalkmasý þartýna baðlandýðý
vakýflara zürrî vakýflar denilmektedir. Bu
tür vakýflara evlâtlýk veya ehlî vakýf adý da
verilmektedir. Fakihlerin büyük çoðunluðu
tarafýndan câiz görülen zürrî vakýflar son
asýrlarda uzun tartýþmalara yol açmýþsa
da Osmanlý toplumunda bunlarýn meþrû
sayýldýðý ve önemli oranda uygulandýðý bi-
linmektedir. 3. Kendilerinden yararlanma
biçimleri açýsýndan vakýflar ayný ile fayda-
lanýlanlar ve ayný ile faydalanýlmayanlar di-
ye iki kýsma ayrýlýr. Ayný ile faydalanýlan
vakýflara vakýf hukuku literatüründe “mü-
essesât-ý hayriyye, hayrât, hayrât ve me-
berrât” isimleri verilmektedir. Bunlar da
iki gruba ayrýlýr. Birincisi mâbed, kütüp-
hane, misafirhane, çeþme, kuyu, köprü, ri-
bât ve umumi mezarlýk gibi herkesin fay-
dalanabileceði, ikincisi imaret, hastahane
ve dulhâne gibi sadece fakirlerin yararla-
nabileceði kurumlardýr. Ayný ile faydala-
nýlmayan vakýflar kendilerinden doðrudan
doðruya deðil gelirleri sayesinde yararla-
nýlan vakýflardýr. Bu tür vakýflarda toplu-
ma verilen hizmetin devamýný saðlamak
için ihtiyaç duyulan sermaye vakfýn iþle-
tilmesiyle elde edilir. Gelirinden yararlaný-
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ÿHacý Mehmet Günay

™ TARÝH. Ýslâm tarih ve medeniyetin-
de önemli bir hayýr müessesesi olarak va-
kýf VIII. yüzyýlýn ortalarýndan XIX. yüzyýlýn
sonlarýna kadar bütün Ýslâm ülkelerinin
sosyal, ekonomik ve kültürel hayatýnda son
derece etkili olmuþtur. Vakfýn temelinde
insanlýða karþý þahsî ve vicdanî sorumlu-
luk hissi, iyilik, þefkat, yardýmlaþma/daya-
nýþma duygusu vb. deðerler ve bu deðer-
leri kendisine ilke edinmiþ kiþinin hür ira-
desi yatar. Mekke ve Medine’de ortaya çý-
kan Ýslâmiyet kýsa sürede çok farklý kül-
türlerin mevcut olduðu geniþ coðrafyala-
ra yayýlmýþ, Ýslâm medeniyeti bu coðraf-
yalarda teþekkül etmiþtir. Bir dine inanan
ve onu yaþayanlar, bu inanç sistemi çerçe-
vesinde kendi kültürlerini ya da medeni-
yetlerini þekillendirirken temasa geçtik-
leri önceki kültürlerden etkilenmiþ; inanç
sistemlerine, dünya görüþlerine ve yara-
týcýlýk kabiliyetlerine göre aldýklarý unsur-
larý yeniden biçimlendirmiþtir.

Vakýf kelimesinin Kur’an’da geçmeme-
si kurumun kökeninin tartýþýlmasýna yol
açmýþtýr. Ancak Kur’an’da böyle bir mü-
essesenin doðuþuna vesile olabilecek kav-
ramlar mevcuttur ve bunlar vakýf literatü-
ründe sürekli tekrarlanmýþtýr. Allah yolun-
da mal harcamak (el-Bakara 2/195, 261),
iyilik yapmada ... yardýmlaþmak (el-Mâi-
de 5/2), hayrat yapmakta yarýþmak (el-
Bakara 2/148; Âl-i Ýmrân 3/114) bunlarýn
baþýnda gelir. Felsefesi sadaka, hayrat vb.
Kur’an kavramlarýyla iliþkilendirilebilen va-
kýf hukukî açýdan Hz. Peygamber’in ve sa-
hâbenin uygulamalarýna dayandýrýlmýþtýr.
Gerçekten sadaka ve sadaka-i câriye kav-
ramlarýný içeren ve tarih boyunca hemen
hemen bütün vakfiyelerde zikredilen ha-
disler vakfýn sürekliliði ve baðlayýcýlýðý gi-
bi kavramlarý içerir. Dolayýsýyla sadaka ve
sadaka-i câriye hadisleri Ýslâm vakfýnýn te-
mellendirilmesinde ve geliþip yayýlmasýn-
da büyük rol oynamýþtýr.

Ýslâm dünyasýnýn her yanýnda bulunan
mescid ve camiler, mektep ve medrese-
ler, imaretler, tekke, hankah ve zâviyeler,
kütüphaneler, misafirhaneler, hastahane-
ler, çeþmeler ve sebiller, hamamlar, mak-
bereler, yollar ve köprüler, kervansaray-
lar vb. eserler sunduklarý hizmetlerle bir-

likte hayrat kavramýnýn tezahürleridir. Bu
eserlerin en geliþmiþ örnekleri bir araya
gelip bütünleþerek Ýslâm þehirlerine görü-
nüm, estetik ve iþlevsellik açýsýndan dam-
gasýný vurmuþtur. Hayratýn sürdürülebilir-
liði onun düzenli biçimde iþlemesini sað-
layan tarým alanlarý, bina, nakit para gibi
gelir kaynaklarýna sahip olmasýna baðlý-
dýr. Bunlara “asl-ý vakf” yahut “akar” (ço-
ðulu akarât) deniliyordu. Vakýf kelimesi as-
lýnda hukukî bir akdi ifade etmekle birlik-
te zamanla akar ve hayratý belirtmek için
de kullanýlmýþ, hatta onlarýn yerini almýþ-
týr. Akar/akarat kurumun ekonomik gü-
cünü, hayýr/hayrat ise vakfýn doðrudan ka-
mu hizmeti sunan bölümünü, diðer bir
ifadeyle akarat kurumun vasýtasýný, hay-
rat gayesini, vakýf ise kuruma hayatiyet
kazandýran hukukî iþlemi ifade ediyordu.
Burada hayrat, akarat ve vakýf kavramla-
rýndan oluþan bir sistem söz konusudur.
Bu sistem, bir kiþinin kazanýp elde ettiði
mülk bir akarýný hür iradesiyle insanlarýn
ihtiyacýný gidermek üzere hayra tahsis et-
mesi ve bunlar arasýndaki iliþkileri bir akid-
le hukukî statüye baðlamasýndan ibaret-
tir. Hukukî akdin vakýf kelimesiyle taným-
lanmasý bu iþlemle kiþinin tahsis ettiði mal
varlýðýnýn belirlediði amaç dýþýnda kullanýl-
mamasý için satýþ, hibe vb. hukukî iþlem-
lerden alýkoymayý, böylece kuruma sürek-
lilik kazandýrmayý istemesinden kaynaklan-
maktadýr.

XIX. yüzyýlda Ýslâm ülkelerini iþgal eden
Batýlýlar, bu ülkeleri sömürgeleþtirme ha-
reketlerine engel gördükleri vakýf mües-
sesesine karþý tavýr almýþlar, vakýf kelime-
sinin anlamýndan hareketle ve sýrf nor-
matif yorumlarla kurumun ekonomiye za-
rar verdiðinden bahsederek vakfýn aley-
hinde bulunmuþlardýr. Bunun sonucunda
Cezayir’den Hindistan’a kadar vakýflar gi-
derek iktisadî refaha ve sosyal geliþmeye
engel telakki edilmeye baþlanmýþtýr. 100
yýllýk süre vakýflarýn tasfiyesi, vakýf mallarý-
nýn alýnýr satýlýr duruma gelmesi ve iþgal-
cilerin eline geçmesi için hukukî çareler
aranmasý, yeni yasalar çýkarýlmasý ve bun-
larýn uygulanmasý mücadelesiyle geçmiþ,
bu konuda geniþ bir literatür oluþmuþtur.
Fakat XX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda arþivlere
dayalý ilk el kaynaklardan hareket edilme-
si ve hukuk metinleriyle uygulamayý gös-
teren belgelerin karþýlaþtýrýlmasý suretiyle
yapýlan araþtýrmalar vakýf taþýnmaz mal-
larýnýn dondurulmadýðýný, “istibdâl” ve “ir-
sâd” denen hukukî mekanizmalar saye-
sinde ve kanunun izin verdiði diðer vasý-
talarla pazarýn talepleri baðlamýnda eko-
nominin tamamlayýcý bir parçasý halinde
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