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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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þasý ya da pazar kurulmasý için arsalar ba-
ðýþlanýyor, cami görevlilerinin ücreti bey-
tülmâlden ödeniyordu (Ýbn Dokmak, I, 62-
63; IV, 38). Mýsýr’da bir tarým arazisinin ger-
çek hayrî vakfa dönüþtürülmesiyle ilgili bi-
linen en eski belge Abbâsî dönemine ait
307 (919) tarihli vakfiyedir (a.g.e., I, 55-
56; M. Muhammed Emîn, Catalogue, s. 37-
38). Vakýf kurumu zamanla tam anlamýyla
teþekkül etmiþ ve Ýslâm coðrafyasýný ha-
yýr kurumlarýyla donatmýþ, bu kurumla-
rýn geliþmesi sonucu ortaya çýkan imaret/
hayrat siteleriyle þehirlerin teþekkülüne
katkýda bulunmuþtur. Ýmaret adý verilen
bu þehirleþme ve kamu hizmetleri meka-
nizmasý vakfýn amacýnýn en mükemmel
tezahürleridir.

Ýmaret, “bir ülkeyi imar etme” anlamý-
na iþaret ettiði için fiziksel anlamda uy-
gun bir kavram olarak düþünülebilir. An-
cak vakýflar yoluyla bunlarýn dýþýnda ve öte-
sinde çok farklý alanlarda insanlara mad-
dî ve mânevî hizmetler sunulmuþtur. 726
(1326) yýlýnda Kahire’den Þam’a gelen Ýbn
Battûta vakýflarýn hizmet alanlarý arasýn-
da hacca gidemeyenleri hacca gönder-
mek, fakir aile kýzlarýnýn evlilik çeyizlerini
satýn almak, esirleri hürriyete kavuþtur-
mak, seyyahlara yiyecek ve giyecek temin
etmek, ülkelerine dönebilmelerini saðla-
mak, sokaklarý düzenlemek, kaldýrýmlarý
yapmak gibi faaliyetlerden bahsetmekte-
dir. Vakýflarýn amaçlarýnýn sürekli çeþit-
lendiði görülmektedir. Çünkü vakfýn en
üstünü insanlarýn en çok ihtiyaç duyduðu
alanlarda yapýlanýdýr. Bu ihtiyaçlar bölge-
den bölgeye ve zamana göre deðiþmiþtir.
Bundan dolayý vakýf olgusunu bütünlüðü
içinde anlamlandýrabilecek en iyi tanýmla-
ma “hayrat sistemi”dir. Özellikle Osmanlý
dönemine ait vakýflarla ilgili belge koleksi-
yonlarýnda ve baþta tarih kitaplarý olmak
üzere diðer eserlerde Türkler’in hayrat
kavramýný bilinçli bir þekilde kullandýklarý,
bunu devletin ve toplumun bir sistemi ha-
linde iþlettikleri görülmektedir. Neticede
hayratýn bütün Ýslâm dünyasýnda toplum-
sal bir ruh haline geldiði söylenebilir. Va-
kýflarýn tamamýnýn hem dinî ve felsefî te-
melini hem de uygulama biçimini açýkla-
yabilen bu sistem, 200 yýllýk deðiþim sü-
recinden sonra -bugün halkýn hâfýzasýnda
tam olarak yaþamasa da- özellikle Türki-
ye’de birçok insanýn davranýþýný etkilemiþ-
tir.

Vakýf hayratý arasýnda bütün Ýslâm ül-
kelerinde dinî nitelikli ve eðitimle alâkalý
kuruluþlar (cami, mescid, medrese, dârül-
kur’ân, dârülhadis), sûfîler için barýnma ve
toplanma yerleri (zâviye, hankah, ribât,

tekke), fakirlere yemek daðýtan mutfak-
lar (imaret), sosyal nitelikli toplantý yerleri
olarak da kullanýlan kabirler (türbe), sað-
lýk kuruluþlarý (bîmâristan, dârüþþifâ), þe-
hirlerde ve kýrsal kesimlerde yollar, köp-
rüler, kervansaraylar, sulama þebekeleri,
kaleler, deniz fenerleri, kanalizasyonlar, su
yollarý, çeþmeler vb. vardý. Bunlarýn sürek-
liliði vakýf mallarýndan elde edilen gelirler-
le saðlanýyordu. Her þeyden önce müslü-
manlarýn namaz kýlmalarý için bütün Ýs-
lâm dünyasýnda dinî, içtimaî, hatta siyasî
merkezler durumunda olan sayýsýz cami
ve mescid vakýf halinde inþa edilmiþ, do-
natýlmýþ ve bütün görevlilerine maaþ ve-
rilmiþti. Bazý camilerde iftar vakti þerbet
daðýtýlýyor, fakirlere ve talebelere iftar ye-
meði veriliyordu. Ýbadet iþlevi dýþýnda ca-
miler ayný zamanda mânevî etkileþim ve
dinî bilginin öðretildiði merkezler, halka
açýlan toplantý yerleriydi. Ýnsanlarýn dav-
ranýþlarýna yön veren deðerler herkese
burada öðretiliyordu. Kaynaðýný Kur’an ve
Sünnet’ten olan bu deðer ve bilgilerin yay-
gýnlýk kazanmasý, camilerin etrafýndan baþ-
layarak ihtiyaç duyulan her yerde vakýf
olarak teþkil edilen çeþitli eðitim öðretim
kurumlarý vasýtasýyla gerçekleþiyordu. Sýb-
yan mektepleri, medreseler, dârülkurrâ
ve dârülhadislerde örgün öðretim yapýlý-
yordu. Yaygýn eðitim ise dergâh vb. ku-
rumlarda söz konusuydu. Sýbyan mektep-
leri ilk öðretim, dârülhadis, dârülkurrâ ve
medreseler orta ve yüksek öðretim ku-
rumlarýydý. Vakýflar sayesinde medreseler
ilmî, idarî ve malî muhtariyete sahip bi-
rer müessese haline gelmiþtir. Selçuklu-
lar’dan itibaren baþta Nizâmiye medrese-
leri olmak üzere bütün Ýslâm dünyasýnda
ve bilhassa Osmanlý Devleti’nde pek çok
medrese vakýf þeklinde kurulmuþ, öðre-
tim kadrolarýnýn ve diðer çalýþanlarýnýn ma-
aþlarýndan talebelerin ihtiyaçlarýna kadar
bütün masraflarý vakýflar tarafýndan kar-
þýlanmýþtýr. Bu kurumlardaki eðitim öð-
retim üzerinde vakfý kuranýn (vâkýf) ha-
yat görüþü ve eðilimleri etkiliydi. Öncelik-
li hedef ise toplumun ve devletin ihtiyaç
duyduðu insan gücünü yetiþtirmekti. Bu
sebeple daha çok din, hukuk, týp ve astro-
nomi gibi ilimlerin öðretildiði medreseler
teþkil edilmiþtir. Zaman içinde vakýf mü-
essesesinin, medreselerdeki müderrislik ve
diðer hizmetlerin babadan oðula geçen bi-
rer meslek haline getirilmesine vasýta gibi
kullanýldýðý da görülmektedir.

Birçok vakfiyede belirtildiðine göre med-
reselerde verilen dersleri okutmak için ba-
zý camilere müderrisler, muhaddisler ve
dersiâmlar tayin edilmiþtir. Cami tedrîsa-

el deðiþtirdiðini ortaya koymuþtur. Ýslâm
vakfýnýn VIII. yüzyýldan itibaren bir oluþum
süreci içinde ferdin, ailenin, cemaatin ve
devletin ihtiyaçlarýna cevap verebilen es-
nek fakat istikrarlý bir sistem durumuna
geldiði anlaþýlmýþ, bu sisteme amacýný ifa-
de eden hayrat kelimesinden hareketle
hayrat sistemi adý verilmesinin daha uy-
gun olduðu düþünülmüþtür.

Aslýnda vakýf sistemi Ýslâm coðrafyasý-
nýn her yerinde bulunuyordu ve toplumun
þehirli ve köylü bütün kesimleri, yönetici
ve yönetilen bütün katmanlarý, müslüman,
hýristiyan ya da yahudi bütün gruplarý ta-
rafýndan kullanýlmýþtý. Son derece iþlevsel
olup kurumsal temel bir sistemin farklý
ve müstakil unsurlarý þeklinde iþleyen ve
merkezî iktidarlarýn asýrlar boyunca az çok
denetlemeye çalýþtýðý bir yapýya sahipti.
Bireylerin, gruplarýn ya da devletin ihti-
yaçlarýna uyum saðlama kabiliyeti vardý.
Hukukî dayanaklarý ve bu uyum yeteneði
sayesinde siyasal örgütlenmeler ve iktidar-
larýn deðiþmesine ve vakýflarýn büyük ço-
ðunluðunun ortadan kalkmasýna raðmen
önemli bir bölümü XX. yüzyýla, hatta gü-
nümüze kadar uzanan bir ömre sahip ol-
muþtur. Ýslâm ülkelerinde birbirinin yeri-
ne geçen devletler zaman zaman vakýf ha-
zinelerine el atmak istemiþlerse de genel-
de hep koruyucu tavýr içinde bulunmuþ-
lar, vakýflarýn sürekliliðini desteklemiþler-
dir. Vakýflar iþlevlerini ayný anda dinî, siya-
sî, içtimaî, hayrî, kültürel ve mânevî þe-
bekeler halinde finanse ederek gerçekleþ-
tirmiþtir. Burada vakfýn ilgili taraflarý ara-
sýndaki ekonomik bað önemli rol oynamýþ,
Ýslâm medeniyetinin ortaya koyduðu bir-
çok deðerin ifadesini bulduðu bir alt ya-
pýya kavuþmuþtur.

Ýslâm’ýn ilk kutsal yerleri olan Mekke,
Medine, Kudüs, Ýbrâhim peygamberle iliþ-
kisinden dolayý el-Halîl, Lût peygamberin
meþhedinin bulunduðu söylenen Benî Na-
îm ve bunlarýn çevresinde erken dönem-
lerde dinî ve hayrî müesseseler ortaya çýk-
mýþtýr. Kudüs’te Kubbetü’s-sahre ve Mes-
cid-i Aksâ, Dýmaþk’ta Emeviyye Camii, Ha-
lep’te ulucami bu dönemlere ait önemli
hayratlardandýr. Ýslâm’ýn ilk devirlerinde
bazý dinî yapýlar beytülmâl tarafýndan in-
þa ediliyordu. Esasen müslümanlarýn iba-
detleri için mescid ya da cami yapmak onu
Allah’ýn mülkiyetine koymak ve vakfetmek
demekti. Bunlarýn bakýmý ve cemaatin ih-
tiyaçlarý da baðýþlarla karþýlanýyordu. Bu
gelenek Ýslâm’ýn yayýldýðý yeni ülkelerde de
uzun süre devam etmiþtir. Meselâ Abbâ-
sîler’den önce müslüman Mýsýr’da cami in-
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da bilginin yaygýnlaþtýrýlmasýna katký sað-
lýyordu. Her bölgede az veya çok önemli
yazmalar ihtiva eden kütüphaneler mev-
cuttu. XIX. yüzyýldan itibaren vakýf idare-
lerinin merkezîleþmesi ve yeni etkileþim-
ler, geliþmeler sonucunda farklý vakýf eði-
tim kurumlarý ortaya çýkmýþtýr. Nitekim
Osmanlýlar’da Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti
tarafýndan çeþitli tarihlerde sýbyan mek-
teplerinin üstünde Mekteb-i Ulûm-i Ede-
biyye, Medresetü’l-vâizîn, Medresetü’l-ku-
dât, Medresetü’l-hattâtîn gibi öðretim ku-
rumlarý tesis edilmiþ, kütüphaneler yeni-
den teþkilâtlandýrýlmýþ, Evkaf-ý Ýslâmiyye
Müzesi, Evkaf-ý Ýslâmiyye Matbaasý ve Mü-
essesât-ý Ýlmiyye-i Vakfiyye Ýdaresi adý al-
týnda yeni kurumlar oluþturulmuþtur.

Sosyal niteliði bakýmýndan en dikkate
deðer vakýf hayrat eserlerinden biri de
imaretlerdir. Bunlar genellikle mutfak, ye-
mekhane, kiler, ambar, ahýrla misafirle-
rin yatacaklarý tabhâne odalarýndan mey-
dana geliyordu. Ýmaretlerin iþlevi vâkýfla-
rýn koyduðu þartlara göre içinde bulun-
duðu külliyenin çalýþanlarýna, mektep ve
medrese talebelerine, tekke ve zâviye der-
viþlerine, yörenin fakirlerine, zengin ve fa-
kir bütün yolculara parasýz yemek ver-
mekti. Meselâ Ýstanbul külliyelerine bað-
lý imaretlerin her birinde günde ortalama
500-1000 kiþi yemek yiyordu. XVIII. yüz-
yýlda Ýstanbul imaretlerinde her gün ye-
mek yiyenlerin sayýsý 30.000’den fazlaydý
(D’Ohsson, II, 46). Söz konusu vakýf eser-
leri insanlarýn ruhî, fikrî, zihnî ve bedenî
ihtiyaçlarýný karþýlamak ve onlarý mutlu kýl-
mak için tesis edilmiþ, bunun yanýnda has-
talar için dârüþþifâlar, hastahaneler ve tý-
marhaneler (þifâ evleri) açýlmýþtýr. Dârüþþi-
fânýn geniþ hizmetli kadrosu içinde tabip-
lerin seçimine ayrý bir önem veriliyor, bun-
larda aranan özellikler vakfiyelerde ayrýn-
týlarýyla belirtiliyordu.

Ýslâm dünyasýnýn her yerinde yüzlerce-
si kurulan hayratýn tam sayýsýný tahmin
etmek mümkün deðildir. Bununla birlikte
kaynak ve araþtýrmalarda bazý rakamlar
zikredilmektedir. Makrîzî’ye göre 1436’-
da Kahire’de vakýf medrese ve camilerin
sayýsý 158’dir. Memlük Devleti yýkýldýðý sý-
rada sadece bu þehirdeki camilerin sayýsý
130 iken XIX. yüzyýlýn sonunda cami ve
medreselerin yekünü 264’e ulaþmýþtýr (Ah-
mad Darrag, s. 13). 1540 senelerine doðru
Anadolu eyaletinde 342 cami, 1055 mes-
cid, 110 medrese, 626 zâviye ve hankah,
kýrk beþ imaret, 154 muallimhâne, bir ka-
lenderhâne, bir mevlevîhâne, iki dârülhuf-
fâz, yetmiþ beþ büyük han ve kervansaray

mevcuttu (Ýstanbul Vakýflarý Tahrir Defte-
ri: 953 [1546] Tarihli, s. XVII). Bu rakam-
lar bütün Ýslâm coðrafyasýna teþmil edil-
diðinde ülkelerin imarýnda ve kültürel ge-
liþmesinde vakfýn oynadýðý önemli rol ko-
layca anlaþýlýr. Doðal âfetlere ve insanlarýn
tahribatýna raðmen söz konusu coðrafya-
da günümüze kadar gelebilen vakýf eser-
leri göz önüne alýndýðýnda ve özellikle XIX.
yüzyýlda Batýlý gözlemciler tarafýndan çi-
zilmiþ gravürler incelendiðinde bunlarýn
þehirlerin görünümlerine hâkim olacak de-
recede yoðun ve etkin olduðu düþünüle-
bilir.

Vakýf eserleri ayrý yerlerde tek baþýna
bulunabildiði gibi kurucusunun zenginli-
ðine ve tasarýmýna göre birkaçý ya da hep-
si bir arada bir caminin etrafýnda küme-
lenmiþ durumda büyük bir külliye teþkil
edebiliyordu. Meselâ Dýmaþk Selçuklu Me-
liki Dukak ve annesi Dýmaþk’taki medrese-
lerinin yanýna hankah, bîmâristan ve tür-
belerini de yaptýrmýþtý (Tabbaa, s. 46). Nû-
reddin Mahmud Zengî yine Dýmaþk’ta
medrese, bîmâristan, dârülhadis ve tür-
beden meydana gelen bir külliye inþa et-
tirmiþtir. Baþka yerlerde de birçok hayratý
vardý (Elisséeff, III, 913-935). Ýslâm dün-
yasýnda bazý bölümleri yýkýlmýþ ya da iþ-
levsel açýdan bütünlüðünü kaybetmiþ ol-
sa da bugüne ulaþan külliyelerin, imaret/
hayrat sitelerinin hangi unsurlardan teþek-
kül ettiðini somut biçimde görmek müm-
kündür. Bunlara vakýf yoluyla hayat veren
toplumlarýn, özellikle Selçuklular ve Os-
manlýlar döneminde Türk toplumunun sos-
yal psikolojisi tahlil edildiðinde insanlarýn
imaret ya da hayrat külliyesini iman, dü-
þünce ve eylem dengesi üzerine kurulmuþ
bir kültür ürünü diye algýladýðý söylenebi-
lir. Zira onlara göre sosyal yardýmlaþma
aslýnda ferdin þahsî sorumluluðuna ve
hür iradesine dayanýyordu. Her insan bü-
tün insanlýðýn meselelerini kendi mesele-
si gibi hissetmeli, bunun için gücü nisbe-
tinde çalýþýp üretmeli ve kendi ihtiyacýn-
dan fazlasýný hür iradesiyle diðer insanlar
için harcamalýdýr. Bunun en iyi yolu da bir
imaret/hayrat külliyesi inþa etmektir.

Ýmaret/hayrat külliyeleri üç ana bölüm-
den meydana geliyordu. Külliyenin ilk bö-
lümü mâbed ve her seviyede eðitim öð-
retim kurumu ile saðlýk kuruluþlarýndan,
misafirhanelerden, çeþme, sebil ve þadýr-
vanlardan, bahçeler, türbeler ve mezarlýk-
lardan, aþevi vb. yapýlardan müteþekkildi.
Bunlar vakfýn hayrat kýsmýný teþkil edi-
yordu. KüIliyenin ikinci bölümü dükkân,
han, hamam, çarþý ve bedesten gibi iþ yer-

týnda ve müslümanlarýn nazarî ve amelî
bilgi edinmesinde vâizler önemli rol oy-
nuyordu. Ýslâm dünyasýnýn her yerinde bü-
yük bölümü vakýf halinde kurulan ve zen-
gin vakýflarla beslenen farklý tarikatlara
ait tekke, hankah ve zâviyelerdeki eðitim
öðretim ise tasavvuf aðýrlýklý idi. Her zâvi-
yenin baþýnda bir þeyh bulunuyor ve mü-
ridlerin eðitimiyle ilgileniyordu. Bu tari-
katlar meydana getirdikleri mûsiki eser-
leri, âyin icralarý, halk dilinde kaleme aldýk-
larý edebî ve tasavvufî eserler sayesinde
kitlelerin dinî duygularýný besleyen zen-
gin bir kültür hayatý ortaya koymuþtur.
Camiler gibi tekkelerin kapýsý da herkese
açýktý; buralarda bedava yemek daðýtýlý-
yor ve insanlar barýndýrýlýyordu. Çeþitli Ýs-
lâm ülkeleri arasýndaki kültür deðiþimin-
de tekkelerin büyük rolü vardýr. Arþiv bel-
gelerine dayalý araþtýrmalar zâviyelerin bir-
çok köyün de çekirdeðini oluþturduðunu
göstermektedir. Zâviyelerdeki þeyh ve mü-
ridler dua, ibadet, zikir ve âyin gibi son de-
rece disiplinli dinî ve kültürel faaliyetleri
yanýnda sosyal yardýmlaþmayý ve insanla-
ra hizmeti zevk edinmiþ kiþilerdi. Bunlar
misafirleri aðýrlýyor, bizzat kendileri örnek
teþkil etmek þartýyla temas kurduklarý ki-
þilerin ruhî eðitimleriyle uðraþýyor, onlarý
irfan sahibi olgun insan olarak yetiþtirme-
ye çalýþýyordu. Ancak tekke þeyhliklerinin
de zamanla babadan oðula geçer hale gel-
diði, özellikle vâkýfý þeyh olan tekkelerde
genellikle þeyhlik vazifesinin oðullara, hat-
ta bazan kýzlara býrakýldýðý görülmekte-
dir. Öte yandan vakýf camileri, medrese
ve zâviyeler zengin kütüphanelerle dona-
týlmýþtý. Medrese kütüphanelerinde daha
çok Kur’an, tefsir, hadis, fýkýh ve ahlâkla
ilgili eserler, zâviye kütüphanelerinde ise
tasavvufî kitaplar mevcuttu. Umumi vakýf
kütüphaneleri için hizmet görevlileri, kü-
tüphaneye devam eden talebeye ders ver-
meleri, araþtýrdýklarý konularda yardýmcý
olmalarý için dersiâm, ders halifesi, mu-
haddis, þeyhülkurrâ, hattat vb. kiþiler ta-
yin edilmiþtir.

Büyük hayrat külliyelerinin medresele-
rinde üretilen bilgileri medrese hocalarý
ve öðrencileri bulunduklarý külliyelerin ca-
milerinde, ayrýca üç aylarda (receb, þâban,
ramazan) ve özellikle ramazanlarda ülke-
nin diðer bölgelerindeki camilerde halka
aktarýyordu. Böylece vakýf þebekesi bilgi
iletiþimine yarayan alt yapýnýn asýl baðlan-
týsýný teþkil ediyor ve bu sayede sözlü kül-
tür kolayca yayýlýyordu. Kitaplarýn çoðaltýl-
masý, vakýf kütüphanelerine, camilere ve
zâviyelere gönderilerek halka ulaþtýrýlmasý
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Fresne-Canaye’ýn ifadesiyle Ýstanbul âde-
ta korular arasýnda kurulmuþtu. Þehrin bu
görüntüsü Türkler’in tabiat-insan-Tanrý
arasýndaki iliþkiler üzerine yaptýklarý yoru-
mun hayrat yoluyla tecessümünden iba-
retti. Hayrat külliyesi ve çevresiyle ilgili mi-
mari düzenlemenin tabiatla uyumu önem-
liydi, fakat bütün bu yapýlanmalarýn in-
sanlarla da uyum içinde olmasý gereki-
yordu. Araþtýrmalar klasik Osmanlý döne-
mi külliyelerinde bunun saðlandýðýný gös-
termektedir.

Osmanlý külliyeleri sadece ibadet yeri,
öðretim merkezi veya fakir barýnaðý de-
ðildi. Bunlar, çevrelerinde toplantý yerleri-
nin geliþmesine öncülük ettikleri için sos-
yal katalizör rolü oynuyor, sosyal ve kültü-
rel bütünleþmeyi teþvik ediyordu. Hayrat
sayesinde medresenin hoca ve talebeleri,
külliyenin diðer görevlileri, çevrenin fakir-
leri ve yolcular yemek saatlerinde imaret-
te bir araya geliyordu; bu da bilgi akýþýný
ve yayýlýþýný saðlýyordu. Böylece herkesin
örgün eðitim alma imkâný bulamamasý-
na raðmen külliyelerde gerçekleþtirilen sü-
rekli yaygýn eðitim sayesinde ülkenin her
yanýnda ortak bir kültür oluþuyordu. Külli-
yeler sayesinde ayný kültür deðerlerini ve
ayný davranýþ biçimlerini benimseyen halk
ortak kimliðine kavuþuyor, sosyal bütün-
leþme ve uyum yaygýnlaþýyordu. Külliyeler
ve diðer münferit hayrat eserleri toplum-
da öylesine kök salmýþtý ki hemen hemen
Ýslâm ülkelerinin bütün halký bu hayrat sis-
temi sayesinde þöyle ya da böyle hayatlarý
boyunca -aralarýnda yerel, bölgesel ve ulu-
sal sýnýrlar bulunduðu halde- dinî sýnýrlarý
da aþan baðlar kurabilmiþti.

Vakýflar, Ýslâm dünyasýnda çeþitli köy ve
þehirlerin kurulmasý veya yeniden teþki-
lâtlandýrýlmasýnda büyük rol oynamýþtýr.
Memlük sultanlarý Mýsýr’da vakýflarý her
alanda, özellikle de Kahire’nin eski þehri-
ni dönüþtürecek þehircilik projelerinde kul-
lanmýþtýr. Mekke, Medine, Kudüs, el-Halîl
gibi kutsal þehirlerin bakýmý, eðitim, din
ve belediye hizmetleri, silâh fabrikasý gi-
bi bazý askerî kurumlar vakýflarla finanse
ediliyordu. Merînî vakýflarý Fas þehirlerinin
geliþmesine katkýda bulunmuþtur. Vakýf-
lar hocalarý ve talebeleri þehir merkezleri-
ne doðru çekiyor, bu da gýda, mesken ve
giyecek talebini arttýrýyordu; taþýnmaz mal-
larýn alým satýmý ve kiralanmasý ekonomi-
ye katký saðlýyordu. Fakat ekonominin he-
men hemen tamamen tek bir sektöre,
taþýnmaz mal varlýklarýna dayanmasý, va-
kýf sistemi yöneticilerinin ekonomik dal-
galanmalara duyarlý olmasý sonucunu do-

ðuruyordu. Mýsýr’da Osmanlýlar mevcut
vakýflarý iyileþtirmiþ ve genellikle dönüþ-
türmüþtür. Bu arada Ezher’in itibarý yük-
seltilmiþtir. Yavuz Sultan Selim ve Kanûnî
Sultan Süleyman tarafýndan Sultan Çak-
mak ve Kayýtbay’ýn vakýflarý arttýrýlmýþ, III.
Murad ve diðer hânedan mensuplarý ye-
ni vakýflar kurmuþtur. Mýsýr’dan Mekke ve
Medine’ye gemilerle buðday sevkediliyor-
du. Öte yandan din adamlarý, yöneticiler
ve tüccar sýnýfý hayrî ve yarý ailevî vakýflar
kurmuþ, Kahire’de çok sayýda mektep ve
sebil yapýlmýþ, þehir büyümüþ ve canlan-
mýþtýr (D. Behrens-Abouseif, Egypt’s Ad-
justement, s. 90-95, 145-177; EI 2 [Fr.], XI,
73). Fâtýmîler ve Selçuklular zamanýnda
genellikle vakýflar tarafýndan finanse edi-
len yeni þehir külliyeleri bünyesinde görev-
lendirilen yüzlerce insan þehrin sosyal, eko-
nomik, entelektüel hayatýnda ve özellikle
eðitim üzerinde derin izler býrakmýþtýr.

Hayrat duygusu, hayrat düþüncesi ve
eylemi özellikle müslüman Türk medeni-
yetinin mayasýný oluþturur. Herkese gücü
yettiðince iyilik yapma anlayýþýna dayanan
bu yardýmlaþma felsefesini Türk filozofu
Fârâbî, daha IV. (X.) yüzyýlýn ilk yarýsýnda el-
Medînetü’l-fâ²ýla adlý meþhur eserinde
tasarlayýp kurgulamýþtýr. Bu kapsamda ha-
yat bulmaya baþlayan hayrat külliyeleri
zaman içinde birbirine eklenerek Mekke,
Medine, Dýmaþk, Baðdat, Kahire, Kayre-
van, Kurtuba, Tebriz, Semerkant, Buha-
ra, Konya, Bursa ve Ýstanbul gibi büyük
þehirlere dönüþmüþtür. Ýspanya’dan Orta
Asya’ya kadar bütün Ýslâm ülkelerinin va-
kýflarý incelendiðinde bu durumun belirli
bir bütünlük arzettiði görülür. Külliyelerin
adý, kurucusu, mekâný, tarihi, mimari üs-
lûbu deðiþip yerel kültürün renklerini ta-
þýmakla birlikte felsefesi aynýdýr; zaman
ve mekânýn þartlarýna baðlý farklýlýklar dý-
þýnda iþlevleri de birbirine benzemekte-
dir. Meselâ Ýran’ýn her bölgesinde Ýlhanlý
hükümdarlarýnýn tesis ettiði hayrat külli-
yeleri dikkat çekicidir. Hülâgû, Nasîrüddîn-
Tûsî’yi Merâga’da bir gözlemevi kurmak-
la görevlendirmiþ ve kendisini evkaf nâ-
zýrlýðýna tayin etmiþtir. Gazân Han’ýn þah-
sî mülküyle baþþehir Tebriz’de Þenbiga-
zân’da inþa ettirdiði ve taþýnmaz mallarý-
ný vakfettiði hayrat külliyesiyle (Reþîdüd-
din Fazlullah-ý Hemedânî, TârîÅ-i Mübâ-
rek-i øåzânî, s. 215, 331) Olcaytu Han’ýn
kendi baþþehri Sultâniye’deki hayrat mü-
esseseleri (Abdullah b. Ali el-Kâþânî, s.
93-94) meþhurdur. Moðol hâkimiyetinde
devlet görevlilerinin ve özel kiþilerin çoðu,
daha ziyade tarým alanlarý ve diðer taþýn-

lerinden oluþuyordu. Bunlar birinci bölüm-
deki hizmet kuruluþlarýna gelir saðlýyor-
du. Üçüncü bölüm ise öncekilerin dýþ çev-
resinde yer alan meskenlerden ibaretti.
Külliyelerin daha yapýmýna baþlanmadan
önce inþaat alanýna su getirmek üzere su
yollarý þebekesi kuruluyor, diðer birimler-
den önce çeþmeler ve hamam yapýlýyor-
du. Külliyenin esas bölümlerinin inþasýn-
dan sonra vakýf kurucusunun türbesinin
yapýmý, diðer kiþiler için mezarlýk ve bah-
çeler tesisiyle çevre düzenlemesi tamam-
lanýyor, böylece külliyenin tabiatla uyumu
saðlanýyordu. Türbelere “duâgû” denilen
kimseler görevlendirilmiþti. Bunlar türbe-
lerin bakýmýyla ilgileniyor, vakfýn kurucu-
larý için dua ediyordu. Bazý ülkelerde tür-
beler diðerlerine göre çok daha önemliy-
di. Meselâ Ýran’da Meþhed’deki Ýmam Rý-
zâ, Kum ve Erdebil’de Safevî, Rey’de Ab-
dülazîm türbelerinin vakýf mütevelliliði çok
nüfuzlu bir görevdi, bunlar bir hayli para
getiriyordu. Þah II. Abbas (1642-1666), mü-
tevellilerin büyük servetlerine dayanan nü-
fuzlarýný kýrmak amacýyla belli baþlý tür-
belerin mütevelliliklerinin daðýtýmý konu-
sunda yeni düzenlemeler yapmýþtýr.

Ýmaret/hayrat külliyelerinin bakýmýnýn
yapýlabilmesi, saðlýklý ve sürekli iþletilebil-
mesi gelir kaynaklarýna baðlýydý. Çünkü
buralarda ücretlerini vakfýn ödediði yüz-
lerce insan çalýþýyordu. XVI. yüzyýlda Mi-
mar Sinan’ýn inþa ettiði on dört imaret
külliyesinde toplam 2529 kiþinin çalýþtý-
ðý tesbit edilmiþtir. Bunlarýn masraflarýný
karþýlamak, külliyelerin bakým ve onarý-
mýný yapmak için gelir temini amacýyla
hayrat kurucularý ayrýca iþ yerleri yaptýrý-
yor, bu yapýlaþma þehrin fiziksel dokusuna
ve ekonomisinin geliþmesine önemli katký
saðlýyordu. Fâtih imaretinin akarý olarak
Ýstanbul ve Galata semtlerinde 4250 dük-
kân, üç iþ haný, dört hamam, yedi köþk
(burgaz), dokuz bahçe, çevresiyle birlikte
bir bütün oluþturan bedesten ve nihayet
1130 ev vakfedilmiþtir. Söz konusu evler
diðer binalar gibi vakfýn kiralama yoluyla
iþletilen mal varlýklarýydý. Bunlarýn yanýn-
da veya çevresinde yer alan mülk mesken-
lerle külliye etrafýnda teþekkül eden ma-
halle ve semt tamamlanýyordu. Bir külli-
yenin bittiði yerde diðerinin birimleri baþ-
lýyor, böylece büyük bir þehir dokusu orta-
ya çýkýyordu. Ýstanbul hayrat külliyelerin-
den oluþan bir þehirdi. Batýlý bir seyyah
Ýstanbul külliyelerini, aðaç topluluklarýnýn
meydana getirdiði yeþillik yýðýnlarý arasýn-
dan fýþkýran “þehir taçlarý” diye nitelemiþ-
tir. 1573’te Ýstanbul’a gelen Philippe du
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mini gelmekteydi. Bunun için su bendleri
ve þebekeleri, su kuyularý, çeþmeler ve ya-
zýn bedava soðuk su daðýtýlmasý amacýyla
sebiller inþa edilmiþtir. Bu kuruluþlar için-
de hamamlar baþta geliyordu. Hamamlar
umumiyetle vakýflarýn gelir kaynaklarý ara-
sýnda bulunmakla beraber fakirlerin be-
dava yýkanabildikleri hamamlarýn varlýðý da
bilinmektedir. Bu tesislerin bakýmý ve iþ-
letilmesi için görevliler tayin edilmiþ ve ge-
rekli diðer masraflar karþýlanmýþtýr. Sokak-
larýn aydýnlatýlmasý, temizlenmesi, bazý þe-
hirlerin çeþitli yerlerinde bahçeler açýlmasý
veya “Allah’ýn bütün kullarýnýn dinlenme-
si amacýyla” güzel köþelerin (kulluk ma-
halli) tanzimi suretiyle þehirlerin güzel-
leþtirilmesini amaç edinen vakýflar da var-
dýr.

Ýslâm dünyasýnda þehirlerin birbirine
baðlanmasýnda da vakýflarýn rolü büyük-
tür. Þehirler arasý ulaþým için birçok yol,
köprü, ayrýca deniz fenerleri ve kalelerin
inþasý, büyük ticaret yollarý üzerindeki ko-
nak yerlerine kervansaraylarýn tesisi vakýf-
lar sayesinde gerçekleþmiþtir. Bütün bun-
lar tüccar ve hacýlarýn seyahatini kolaylaþ-
týrmak, yol güvenliðini saðlamak, yolcula-
rý barýndýrmak ve doyurmak amacýna yö-
nelikti. Bir Selçuklu kervansaray vakfiye-
sinde kervansaraya gelen her sýnýftan ve
dinden yolculara yiyecek, ayakkabý ve hay-
van yemi verilmesi þart kýlýnmýþtýr. XVII.
yüzyýlýn ortalarýnda üç arkadaþýyla birlik-
te Mýsýr’dan Ýstanbul’a kadar altmýþ yedi
günde gelen Samuel ben David Yemþel yol
güzergâhýnda her gece bir han veya ker-
vansarayda konakladýklarýný, bunlarýn bu-
lunmadýðý iki küçük kasabada ise yolcula-
ra ayrýlmýþ misafir odalarýnda aðýrlandýk-
larýný yazmaktadýr. Yabancýlarýn ve yolcu-
larýn konaklamasý bakýmýndan tekke ve
zâviyeler de önemli hizmetler görüyordu.
Sadece insanlarý deðil her canlýyý koruyan
hayrat ruhu kuþlar için de köþkler yaptýr-
mýþtýr. Kuþ sarayý da denilen kuþ evlerinin
bazýlarý minareleri, yüksek kenarlý kubbe-
leri, hilâl biçimindeki alemleriyle birer se-
lâtin camisini andýrmakta ve olaðan üstü
iþçilikleriyle dikkati çekmektedir. Bu kuþ
evlerini büyük bir ilgiyle gözleyen Avustur-
ya sefiri Busbeke 1550’Ierde þöyle yazmak-
tadýr: “Türkiye’de her þey insanîleþmiþ, her
katý yumuþamýþtýr; hayvanlar bile.”

Vakýflar akrabalýða, hýsýmlýða, bölgelere,
mesleklere, din veya dil özelliklerine bað-
lý olarak teþekkül eden içtimaî zümreler
arasýnda âhenk beraberliði temin eden
bir kuvvetti ve bu açýdan da önem taþý-
maktadýr. Vakf-ý ehlî/vakf-ý zürrîler aile ya-

rarýna hizmet ettiði gibi sadece ailenin fa-
kirleri için kurulan vakýflar da mevcuttur.
Diðer taraftan vakfiyelerde âzatlý kölele-
rin eski sahiplerinin ailesiyle birlikte ve ay-
ný hayat seviyesinde yaþamalarýný saðlaya-
cak hükümlere de rastlanmaktadýr. Vakýf
kurucularýnýn bazýlarý bir taraftan kendi
ailelerine mensup kiþileri vakýftaki görev-
lere tayin ederken diðer taraftan kendi
mesleðinden olanlarý da kolladýðý görül-
mektedir. Osmanlý Devleti’nde esnaf teþ-
kilâtlarýnýn (loncalar) bir yardýmlaþma fo-
nu olarak kurduðu vakýflar da vardýr. Ay-
rýca bir mahalle, bir kasaba veya bir þehir
sakinlerinin istifade etmeleri için vakýflar
tesis edildiði gibi köy ya da mahalleye ait
avârýz vergilerinin ödenmesi amacýyla ku-
rulmuþ birçok vakfýn mevcudiyeti bilinmek-
tedir. Bu vakýflar mahalle sakinleri veya di-
ðer kiþiler tarafýndan kurulabiliyordu. Da-
ha ziyade “nukud vakfý” denilen bu fonla-
ra mahallelinin ortak mülkü iken vakfedil-
miþ taþýnmazlarýn kiralarý da ekleniyordu.
Esnaf vakýflarýna baþka bölgelerde de çok
sýk rastlanmaktadýr. Meselâ Fâtýmîler dev-
rinde Dýmaþk’ta bir esnaf grubunu des-
tekleyen vakýflar vardý. Bu dar çerçeveyi
aþarak hayat þartlarý bakýmýndan insan-
lar arasýnda mevcut farklarý mümkün mer-
tebe azaltmayý, zenginle fakir arasýnda nis-
bî bir eþitlik kurmayý hedef alan vakýflarýn
sayýsý da oldukça kabarýktýr. Bazý vakfiye-
lerde vakýf köylerde çalýþan reâyânýn vâký-
fýn evlâdý tarafýndan rahatsýz edilmemesi
ve gerektiðinde bunlarýn oradan uzaklaþ-
týrýlmasýna dair hükümler konulmuþ, böy-
lece köylünün huzuru temin edilmeye ça-
lýþýlmýþtýr.

Öte yandan vakýflarýn siyasî rolleri de
vardý. Selçuklular’ýn Râfizî düþüncesine
karþý Sünnîliði canlandýrmak amacýyla va-
kýf medreseler kurduklarý, ihtidâyý teþvik
için hýristiyan, yahudi ve putperestlerden
Ýslâm’ý kabul edeceklerin ihtiyaçlarýnýn kar-
þýlanmasý, bunlarýn sünnet ettirilmesi ve
Kur’an öðretimi için vakýf gelirlerinden pa-
ra ayýrdýklarý bilinmektedir (Turan, XI/42
[1947], s. 211). Selâhaddîn-i Eyyûbî, Haçlý
seferleri sýrasýnda savaþ esirlerinin fidye-
lerini ödemek, Sünnî düþünce ve geleneði
kuvvetlendirmek, ulemânýn, sûfî topluluk-
larýnýn ve özellikle Mýsýr’dan gelen yeni
müslümanlarýn ihtiyaçlarýný gidermek üze-
re birçok medrese yanýnda büyük bir han-
kah kurmuþtur. Bunlara gelir saðlamak
için beytülmâle ait topraklarýn önemli bir
bölümünü vakfa dönüþtürmüþtür. Kuzey
Afrika’dan Uzakdoðu’ya kadar bütün Ýs-
lâm devletlerinin yöneticileri vakýflardan

mazlardan meydana gelen büyük servetle-
rini hayrata dönüþtürüp vakfetmiþtir. Bun-
larýn en göze çarpanlarýndan biri Reþîdüd-
din Fazlullah-ý Hemedânî’dir. Vakýf taþýn-
mazlarýnýn çoðunu Tebriz’de kurduðu Rab-
‘ireþîdî Külliyesi baþta olmak üzere Yezd,
Hemedan, Þîraz ve Kirman’daki hayratýna
tahsis etmiþtir. Bu hayrat camiler, med-
reseler, hankahlar, hastahaneler vb. ku-
rumlardý. Vakýflarýnýn listesi 709 (1309-10)
tarihli Vakýfnâme-i Rab‘ireþîdî’de bulun-
maktadýr. Yezd þehrinin zenginlerinden
Seyyid Rükneddin Muhammed’in ve oðlu-
nun hayratý da 748 (1347-48) tarihli Câ-
mi£u’l-Åayrât’ta kayýtlýdýr. Buhara, Herat
ve diðer yerlerde Timurlular ile Ýsfahan’-
da Safevîler baþþehirlerinde muhteþem
külliyeler inþa etmiþ, bunlara zengin va-
kýflar ayýrarak Gazân Han ve Olcaytu’nun
uygulamalarýný devam ettirmiþtir. Herat’-
ta Ýhlâsiye Külliyesi bunlardan biridir.

Ýstanbul baþlý baþýna vakýflarla kurul-
muþ bir hayrat þehridir. Osmanlý Devleti’-
nin ilk döneminde þehirlerin fethinden
sonra devlet adamlarý ve zenginler bura-
larda yeni vakýf müesseseler kurduklarý
gibi nüfusunu arttýrmak için bu þehirlere
Türkmenler’in yerleþtirildiði de bilinmek-
tedir. Bir taraftan bu yerlerin fizikî çehre-
sini deðiþtiren, diðer taraftan oralara yeni
bir kültür taþýyan bu faaliyetler daha son-
raki asýrlarda da sürmüþtür. Meselâ Da-
mad Ýbrâhim Paþa, doðum yeri olan Muþ-
kara köyünde birçok vakýf kurup dýþarýdan
nüfus getirterek yerleþtirmek suretiyle
bu köyü “Nevþehir” (yeni þehir) haline getir-
miþtir. Vakýflar Ýslâm tarihinde kültürün en
belirgin unsurlarý ve somut varlýklarý olup
sanatýn bütün veçhelerini temsil edecek
tarzda tezahür etmiþtir. XVI. yüzyýl Os-
manlý düþünürü Kýnalýzâde Ali Çelebi, Fâ-
râbî’nin tasarladýðý erdemli ve mutlu þeh-
rin mükemmel örneklerinin Kanûnî Sul-
tan Süleyman zamanýnda hayat bulduðu-
nu ifade eder. Sistemin itici gücü, “Her-
kesin yöneldiði bir yönü ve yöntemi var-
dýr. Siz hayrat yapmaya koþun, bu husus-
ta birbirinizle yarýþ edin” âyetiydi (el-Ba-
kara 2/148). Semerkant’ta Uluð Bey’in Re-
gistan Külliyesi’nden Edirne’deki Selimiye
Külliyesi’ne ve oradan Bosna-Hersek’te Sa-
raybosna’daki Gazi Hüsrev Bey Külliyesi’ne
kadar Ýslâm dünyasýnýn her tarafýna yayýl-
mýþ yüzlerce eser bu durumu açýkça or-
taya koyar.

Zamanýmýzda belediyelerin yaptýðý hiz-
metler eski Ýslâm þehirlerinde daha çok
vakýflar yoluyla gerçekleþtirilmekteydi. Bun-
larýn baþýnda þehirlerin su ihtiyacýnýn te-
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mal varlýklarý baðýþlanmýþtýr. Vakfýn gelir
kaynaklarý arasýnda, hem kiralarla hem
bahçe ve bostanlardan aynî ödemeler yo-
luyla gelir saðlayan tarým mülkleri de var-
dý. Buna bütünüyle köyler ya da köyün bir
kýsmýný ve hânût, mezraa, çiftlik, Mýsýr’da
rizka ahbâsiyye gibi tarým arazisi parçala-
rýný da eklemek gerekir. Ayrýca hayvanlar,
aletler, gemiler, hatta köleler gibi men-
kul mallar da vakfedilmiþtir.

Vakýf müessesesinin zamana ve mekâ-
na göre çok farklý gelir kaynaklarýna rast-
lanmaktadýr. Çünkü bir dönemde uygun
görülmeyen bir gelir kaynaðý baþka bir dö-
nemde raðbet bulabiliyordu. Meselâ Mý-
sýr’da Memlükler devrinde para vakfý va-
kýf yararýna faizle para ürettiði için tartý-
þýlmýþ ve Osmanlýlar’a kadar uygulamasý-
na rastlanmamýþtýr. Osmanlýlar zamanýn-
da ise çok sayýda para vakfý tesis edilmiþ-
tir. Daha XVI. yüzyýlýn ortalarýna doðru na-
kit fonlarý, bir þekilde XVIII ve XIX. yüzyýl-
lar Osmanlý banka sisteminin öncüleri sa-
yýlan Osmanlý vakýf sermayesinin önem-
li bir kýsmýný temsil ediyordu. Þeyhülislâm
Ebüssuûd Efendi para vakfýný meþrû say-
dýðý halde çaðdaþý Birgivî bu uygulamaya
karþý çýkmýþtýr. Osmanlý devrinin sonuna
doðru, XIX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda ve XX.
yüzyýlýn baþlarýnda bazý vakýf idarecileri,
vakfedilmiþ nakit paralarý ilgili vakýflar adý-
na nemâlandýrmak için Osmanlý Bankasý’-
na yatýrmýþlardýr.

Bugün Ýslâm ülkelerindeki vakýf tasar-
ruflarýnýn miktarýný tam olarak tahmin et-
mek mümkün deðildir. Bununla birlikte
XIX ve XX. yüzyýllarla ilgili incelemeler so-
nunda genelde vakýf mallarýnýn taþýnmaz-
larýn ve iþlenebilir arazilerin büyük bir bö-
lümünü kapsadýðý tahmin edilmektedir.
Nicelik açýsýndan kesin bilgiye sahip olun-
masa da vakfýn bu ülkelerde büyük ser-
mayeleri temsil ettiði, ekonominin ve ta-
þýnmaz pazarýnýn bütünleyen kýsmýný oluþ-
turduðu söylenebilir. Bir örnek vermek ge-
rekirse Anadolu eyaletinin 1530-1540 yýl-
larý arasýndaki gelir toplamýnýn (79.784.960
akçe) % 17’si vakýflara aitti. Bu nisbet Ka-
raman eyaletinde % 14, Rum eyaletinde
% 15,7, Halep ve Þam eyaletlerinde % 14,
Dulkadriye’de % 5 ve Rumeli’de % 5,4-32
idi. Bunlar vakýflarýn tarým alanlarýndan in-
tikal eden gelirlerdi, þehir mevkufatýnýn
gelirleri bunlara dahil deðildir. Yapýlan he-
saplara göre sancak denilen 300 idarî bi-
rimin her birinde 1000’e yakýn vakýf bulu-
nan Osmanlý Devleti’nde vakýflarýn genel
bütçesi devlet bütçesinin üçte birine ulaþ-
maktaydý.

Vakýflar kendi mütevellileri tarafýndan
yönetiliyor ve nâzýrlarý tarafýndan denet-
leniyordu (bk. CÝHET; KAYYIM; MÜTEVEL-
LÝ). Bununla birlikte Ýslâm tarihinin her
döneminde devlet, vakýflarý genel bir de-
netim altýnda tutmak istemiþtir. Mýsýr’da
Emevîler, vakýflarý denetlemek üzere Dî-
vânü’l-ahbâs denilen ve Ýslâm tarihinde ilk
olduðu sanýlan bir merkezî idare kurmuþ-
lardý. Daha sonra Basra’da da buna ben-
zer bir divan teþkil edilmiþtir. Abbâsîler
devrinde vakýflarý ve hayýr faaliyetlerini de-
netlemek için Irak bölgesinde kurulan özel
teþkilâta Dîvânü’l-birr adý verilmiþtir. Bu-
radaki “birr” hayýr kavramýyla eþ anlamlý-
dýr ve vakfýn Kur’an’la iliþkilendirilmesinin
baþka bir delilidir. Abbâsîler döneminde
Fustat kadýlarýndan bazýlarý hem müslü-
man hem de ehl-i zimmet evkaflarýný her
ay denetliyor, divana þartsýz verilmiþ fon-
larý hayýr yollarýna istedikleri gibi harcýyor-
du. Fâtýmîler devrinde Halife Muiz-Lidînil-
lâh ahbâs fonlarýný beytülmâle aktarmýþ
(Makrîzî, el-ƒý¹a¹, II, 295), tarým arazileri
vakfýný iptal etmiþse de kýsa bir süre son-
ra Hâkim-Biemrillâh eski usule dönmüþ-
tür. Bu devirde vakýf sahalarý bir nevi ilti-
zama tâbi idi. Vakýf sahasýný yöneten kiþi
gelirleri topluyor, vakfýn amacýna göre har-
cýyor, bir miktarýný da beytülmâle ayýrýyor-
du. Bu gelirle bilhassa sermayesi azalmýþ
vakýflar destekleniyordu. Ýltizam sistemi-
ni, Fâtýmîler’den Eyyûbîler’e geçiþ döne-
mindeki vakýf idaresini iyi bilen Ýbn Mem-
mâtî vakýflardan çok mültezimlerin iþine
yaradýðý ve vakýf taþýnmazlarýn bakýmý ih-
mal edildiði için eleþtirmiþtir. Bir Fâtýmî
veziri adýna düzenlenen ve türünün en
eski örneði kabul edilen bir vakfiye sûreti
günümüze ulaþmýþtýr. Bu vakfiye ile bir ta-
rým alaný Þiî imamý Mûsâ el-Kâzým’ýn so-
yundan gelen bir aileye tahsis edilmiþtir.
Selâhaddîn-i Eyyûbî, Haçlý seferleri karþý-
sýnda müslüman toplumu güçlendirmek
amacýyla beytülmâle ait arazilerin önemli
bir bölümünü vakfa dönüþtürmüþtür. Kay-
naklar sayesinde daha iyi bilinen Memlük
devri vakýflarý genelde yönetici sýnýfýnýn
kurduðu irsâd kabilinden vakýflardý. Sul-
tan Berkuk, gayri meþrû olduklarý düþün-
cesiyle bunlarý 1387’de kaldýrmayý dene-
miþ, ancak kadýlar buna izin vermemiþtir
(Makrîzî, es-Sülûk, III/1, s. 345).

Memlükler vakýflarý üçe ayýrmýþtýr: Ev-
kaf-ý hükmiyye, evkaf-ý ehliyye ve rizak-ý
ahbâsiyye. Birincisi bir Þâfiî kadýsýnýn de-
netimindeydi. Bunlarýn akarý Kahire ile Fus-
tat þehirlerindeki yapýlardan geliyordu ve
mukaddes þehirlerin bakýmý, fakirlerin do-

iktidarlarýný saðlamlaþtýrmak amacýyla ya-
rarlanmak istemiþlerdir. Askerî sýnýfa men-
sup kimselerin kurduðu vakýflar arasýnda
kalelerin vb. tesislerin bulunmasý, Osman-
lý siyasî iktidarýnýn devamý için vakýf mü-
essesesinden faydalanýldýðýný göstermek-
tedir. Halk üzerinde büyük nüfuzu olan
ulemâyý ve tarikat þeyhlerini vakýflar yo-
luyla kendilerine baðlayan idareciler, vak-
fiyelerine koyduklarý hükümlerle devletin
bekasý ve vâkýfýn kötülüklerden korunma-
sý için dua edilmesini istemiþ ve medre-
selilerle tekkeliler arasýnda bir âhenk ve
denge kurulmasýna da çalýþmýþlardýr. Ayrý-
ca çeþitli gruplarýn statülerinin, zengin-
liklerinin ve güçlerinin propagandasý için
vakýflar tesis ediliyordu. Meselâ Kanûnî
Sultan Süleyman’ýn eþi Hürrem Sultan’ýn
1551’de Kudüs’te yaptýrdýðý imarette fa-
kirler kadar zenginler de yemek yiyordu.
Bu imaretten yararlananlar arasýnda bu-
lunmak ise siyasî itibarýn bir iþaretiydi.

Osmanlý Devleti’nin yayýlma sürecinde
özellikle XV ve XVI. yüzyýllarda vakýflar ye-
ni fethedilmiþ yerlerin Ýslâmlaþtýrýlmasýn-
da önemli rol oynamýþtýr. Sýnýr bölgeleri-
ne zâviyeler kurarak yerleþen, oralarda ti-
carî ve ziraî faaliyetlerde bulunan, ülke top-
raklarýný geniþletmek amacýyla bölgeleri
kolonize eden sûfîleri ve diðer müslüman-
larý bu vakýflar desteklemiþtir. Bunun ya-
nýnda diðer hayýr kuruluþlarýnýn da yine
vakýflar yoluyla bölgeye götürülmesi ikti-
darlarý meþrulaþtýrýyor ve güçlendiriyordu.
Böylece bir bakýma vakfýn siyasal iþlevi
kendiliðinden ortaya çýkýyordu. Zira ce-
maat karþýsýnda adaletin teminatý olarak
Osmanlý sultanlarý ve hânedan üyeleri, ay-
rýca müslümanlarýn tamamý, vakýf yoluyla
fakirlere yapýlan yardýmý ya da daha ge-
niþ anlamda bir insanýn ihtiyacýný gider-
meyi insanî görevlerinin bir bölümü te-
lakki ediyordu. Yýlýn en sýcak üç ayýnda Ýs-
tanbul’dan geçenlere temiz kardan elde
edilmiþ su daðýtýlmasý da Süleymaniye gi-
bi muazzam bir hayrat sitesi inþasý da in-
sanlarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yöne-
likti. Bu anlamda yapýlan her vakýf, bun-
lardan yararlananlar kadar kurucularýn da
bir þekilde ihtiyacýný gidermiþ oluyordu.
Bu geniþ hizmetler aðýnýn sürdürülebilir-
liðini saðlamak için Ýslâm dünyasýnýn þe-
hirlerinde çeþitli ticarî binalar (kaysâriy-
ye, funduk, han, bedesten), dükkânlar, gý-
da satýþ yerleri (masmat), üretim atölye-
leri (þeker, sabun, niþasta, cam, dokuma-
cýlýk, sepicilik vb.), hamamlar ve kahve-
haneler tesis edilmiþ, deðirmenler, fýrýn-
lar, yað sýkma makineleri (cendere) gibi
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vaþ yerleþtirdiði tartýþýlmaz bir gerçektir.
1921’de kurulan Þer‘iyye ve Evkaf Vekâle-
ti 3 Mart 1924’te kaldýrýlmýþ, Vakýflar Ýda-
resi Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet teþ-
kilâtýyla bütünleþtirilmiþtir.

Osmanlýlar bir beylikten doðup cihanþü-
mul bir devlet haline gelirken diðer müs-
lüman devletlerin büyük bir kýsmýný da yö-
netimlerine dahil etmiþtir. Daha önce bu
ülkelerde kurulan vakýflarý korumuþ ve zen-
ginleþtirmiþtir. Osmanlý Devleti son dönem-
lerde bu ülkelerden çekilirken oralarda ka-
lan vakýflarýn iþlevlerini sürdürebilmesi için
çaba sarfetmiþtir. 928’de (1522) Osmanlý-
lar vakýflarýn denetimi için Mýsýr’a bir nâzý-
rü’l-evkaf tayin etmiþti. Memlükler devrin-
de Mýsýr’ýn tarým arazilerinin yarýya yakýný
vakfa dönüþtürülmüþtü. Osmanlýlar vakf-ý
irsâdîler dahil bütün vakýflarý incelemiþ, ge-
liri uygun amaçlara harcanan hiçbir vak-
fa dokunmadýklarý gibi Osmanlý asýrlarý bo-
yunca bu ülkede birçok yeni vakýf kurmuþ-
tur. XIX. yüzyýlda vakýflar konusunda ye-
ni uygulamalara giriþen Kavalalý Mehmed
Ali Paþa Mýsýr’da iltizamý kaldýrmýþ, 1846’-
da yeni vakýf tesisini yasaklamýþtýr. Ancak
ne bu yasak ne de kurduðu merkezî idare
devam edebilmiþtir. Bununla birlikte mü-
sadereler sonucunda hayýr vakýflarý zarar
gördüðünden Hidiv Ýsmâil parasýz kalan
kurumlara 10.000 feddan yardýmda bu-
lunmuþtur. Bu dönemde Mýsýr’da tarým
alanlarýna dayalý yeni vakýflar teþkil edil-
miþtir. Vakýflarýn durumunu iyileþtirmek
amacýyla I. Abbas Hilmi’nin 1851’de kur-
duðu vakýf yönetimini Hidiv Ýsmâil Paþa
1864’te bakanlýk statüsüne yükseltmiþ-
tir. Bununla birlikte vakýflar konusundaki
bütün iþlemler Ýstanbul’un iznine tâbi idi.
1882’de Mýsýr’ýn Ýngilizler tarafýndan iþga-
linden iki yýl sonra vakýf bakanlýðý kaldýrýl-
mýþ, doðrudan Hidiv Tevfik Paþa’nýn dene-
timinde bir yönetim oluþturulmuþ, vakýf-
lar böylece hýristiyanlarýn denetimindeki
bakanlýklarýn dýþýnda tutulmuþtur. Ýngiliz-
ler bu durumdan pek memnun kalmamýþ,
1913’te Lord Kitchener, Bâbýâli’nin izniyle
belli ölçüde özelliklerini koruyacak þekilde
vakýf yönetiminde bazý ýslahatlar yapmýþ-
týr. Ancak Mýsýr’da vakýflar konusunda hi-
divin denetimi ve Osmanlý Devleti’nden
izin alma zorunluluðu I. Dünya Savaþý’nýn
sonuna kadar devam etmiþtir. Osmanlý
Devleti’nden ayrýlan bölgelerde ve Ýslâm
coðrafyasýnýn diðer ülkelerinde sömürge
yönetimlerinin ardýndan kurulan millî dev-
letlerde vakýflarýn durumu farklý geliþme-
ler göstermiþtir. En az 150 yýlý aþan bir tas-
fiye hareketine raðmen Ýslâm vakfý bugün

hâlâ özellikle hayrat eserleriyle müslüman
toplumlarýnda varlýðýný hissettirmektedir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Reþîdüddin Fazlullah-ý Hemedânî, TârîÅ-i Mübâ-
rek-i øåzânî (nþr. K. Jahn), London 1940, s. 215,
331; a.mlf., Vašfnâme-i Rab£-i Reþîdî (nþr. Mücte-
bâ Mînovî – Îrec Efþâr), Tahran 1350 hþ.; Abdullah
b. Ali el-Kâþânî, TârîÅ-i Olcaytu (nþr. Mehîn Hem-
belî), Tahran 1348 hþ., s. 93-94; Ýbn Dokmak, el-
Ýnti½âr li-vâsý¹ati £išdi’l-em½âr, Bulak 1314, I, 55-
56, 62-63; IV, 38; Makrîzî, el-ƒý¹a¹, II, 295; a.mlf.,
es-Sülûk, III/1, s. 345; Ýstanbul Vakýflarý Tah-
rir Defteri: 953 (1546) Tarihli (nþr. Ö. Lutfi Bar-
kan – E. Hakký Ayverdi), Ýstanbul 1970; Ýstanbul
Vakýflarý Tahrir Defteri: 1009 (1600) Tarihli (haz.
Mehmet Canatar), Ýstanbul 2004; Süleymaniye
Vakfiyesi (haz. Kemâl Edîb Kürkçüoðlu), Ankara
1962; Ýbnü’l-Attâr Muhammed b. Ahmed el-Üme-
vî, el-Ve¦âßiš ve’s-sicillât (nþr. P. Chalmeta – F.
Corriente), Madrid 1983; Ömer Hilmi Efendi, Ah-
kâmü’l-evkåf, Ýstanbul 1307; a.mlf. – Ýsmet Sun-
gurbey, Eski Vakýflarýn Temel Kitabý, Ýstanbul
1978; Hüseyin Hüsnü Efendi, Ýhsâf fî ahkâmi’l-
evkåf, Ýstanbul 1321/1903; D’Ohsson, Tableau
général, II, 46; M. Ahmed Simsar, The Waqfiyah
of Ahmed På•å, Philadelphia 1940; Gökbilgin,
Edirne ve Paþa Livâsý, tür.yer.; G. B. D. Janssens,
Les wakfs dans l’Islam contemporain, Paris 1952;
Ma. C. Villanueva, Habices de las mezquitas de
la ciudad de Granada y sus alquerias, Madrid
1961; G. Baer, A History of Landownership in Mo-
dern Egypt, 1800-1950, London 1962; a.mlf.,
“Women and Waqf. An Analysis of the Istanbul
Tahrir of 1546”, AAS, XVII (1983), s. 9-27; Ah-
mad Darrag, L’acte de waqf de Barsbay, Cairo
1963; N. Elisséeff, N†r ad-D¢n, Damas 1967, III,
913-935; S. Faroqhi, “Osmanlý Sultanlarýnýn Hu-
susi Þahýslar Tarafýndan Tesis Edilen Vakýflara
Çeþitli Müdahaleleri”, I. Milletlerarasý Türkoloji
Kongresi (Ýstanbul, 15-20 Ekim 1973): Teblið-
ler, Ýstanbul 1979, I, 50-56; a.mlf., “Vakýf Admi-
nistration in Sixteenth Century Konya the Zavi-
ye of Sadreddin-i Konevi”, JESHO, XII/2 (1974),
s. 145-172; M. Muhammed Emîn, el-Evšåf ve’l-
¼ayâtü’l-ictimâ£iyye fî Mý½r, 648-923/1250-
1517, Kahire 1980; a.mlf., Catalogue des docu-
ments d’archive du Caire de 239/853 à 922/
1516, Caire 1981, s. 37-38; G. Makdisi, The Ri-
se of Colleges: Institutions of Learning in Islam
and the West, Edinburgh 1981, tür.yer.; M. Fuad
Köprülü, Ýslâm ve Türk Hukuk Tarihi Araþtýr-
malarý ve Vakýf Müessesesi (haz. Orhan F. Köp-
rülü), Ýstanbul 1983; G. C. Kozlowski, Muslim En-
dowments and Society in British India, Cambrid-
ge 1985; a.mlf., “Wakf (VI. En Inde musulman
jusqu’en 1900)”, EI 2 (Fr.), XI, 104-106; J. R. Bar-
nes, An Introduction to Religious Foundations
in the Ottoman Empire, Leiden 1986; Erünsal,
Türk Kütüphaneleri Tarihi II; C. Heywood, “The
Red Sea Trade and Ottoman Waqf Support for
the Population of Mecca and Medina in the La-
ter Seventeenth Century”, La vie sociale dans
les provinces arabes à l’époque ottomane (ed.
A. Temimi), Zaghouan 1988, III, 165-184; Ahmet
Akgündüz, Ýslâm Hukukunda ve Osmanlý Tat-
bikatýnda Vakýf Müessesesi, Ankara 1988; Ba-
haeddin Yediyýldýz, “Ýslâm’da Vakýf”, Doðuþtan
Günümüze Büyük Ýslâm Tarihi, Ýstanbul 1989,
XIV, 19-68; a.mlf., “Osmanlýlar Döneminde Türk
Vakýflarý ya da Türk Hayrât Sistemi”, Osmanlý,
Ankara 1999, V, 17-33; a.mlf., XVIII. Yüzyýlda

yurulmasý, savaþ esirlerinin fidyelerinin
karþýlanmasý gibi gayeler için harcanýyor-
du. Evkaf-ý ehliyye sultanlar ve emîrler ta-
rafýndan kurulan medrese, hankah, me-
zarlýklar ve türbelerdi; gelir kaynaklarýný
þehirlerdeki mülkler ve tarým arazileri teþ-
kil ediyordu. Bu dönemde vakýf kurucula-
rý, vakfýn artan gelirinin yeni yatýrýmlara
dönüþtürülmesinin zorunlu sayýlmadýðý il-
kesini benimsemiþ, bu gelirlerin kendile-
rine ve nesillerine ait olmasý þartýný koy-
maya baþlamýþtýr. Bunlar hem Mýsýr hem
Suriye’de yarý ailevî/yarý müþterek vakýf-
lardý. Aileler yaptýklarý hayratla birlikte ken-
dileri için de dokunulmaz sürekli gelir kay-
naklarý elde ediyordu. Rizak-ý ahbâsiyye
Memlükler’in icadý idi. Bu vakýf türünde ba-
zý kiþilere tarým arazileri tahsis ediliyor, on-
lar da buna karþýlýk hayýr kurumlarýnýn ya
da dinî kurumlarýn hizmetini üstleniyor, köy
ve kýr bekçiliði yapýyorlardý.

Osmanlý memleketlerinde her vakýf, ay-
rý bir birim halinde bir erkek ya da kadýn
nâzýrýn denetiminde bir mütevelli veya mü-
tevelliler tarafýndan yönetiliyordu. Son asýr-
larda vakýf yöneticiliði meslek haline gel-
miþ, giderek merkezîleþmiþtir. Sadrazam-
lýk, þeyhülislâmlýk, Haremeyn vakýflarý mü-
fettiþliði, Dârüssaâde aðalýðý gibi makam-
lara baðlý vakýflarýn sayýsý artmýþtýr. Esa-
sen devletin kadýlar vasýtasýyla vakýflar üze-
rinde genel bir denetimi vardý. Selâtin va-
kýflarýnýn bazý mahallî mütevellileri ve nâ-
zýrlarý çoðunlukla karar verme yetkisini ta-
þýsalar da Osmanlý Devleti bunlarýn üze-
rinde XV. yüzyýldan itibaren bir tür mer-
kezî denetim uygulamýþtýr. Devlet belli za-
manlarda denetimini diðer vakýflara da
yaymak için giriþimlerde bulunmuþtur. Kýs-
men III. Selim’in reformlarý sýrasýnda, fa-
kat daha çok II. Mahmud’un 1826’da Ye-
niçeri Ocaðý’ný kaldýrmasýnýn ardýndan hü-
kümdarlar önemli vakýflarýn denetimini
ele geçirmiþtir. Bu hususta merkezî hükü-
metin ilk çözümü 1826 Ekim ayýnda Ev-
kaf-ý Hümâyun Nezâreti’ni kurmak olmuþ-
tur. Bu nezâret takip eden yýllarda tedrî-
cen sadârete, meþihata, reîsülküttâblýða,
Haremeyn evkafý müfettiþliðine, kaptan-ý
deryâlýða, Dârüssaâde aðalýðýna baðlý zen-
gin vakýflarýn idaresini üstlenmiþtir. Tan-
zimat’la birlikte vakýflarýn ve bunlarýn ana
mallarýnýn idaresini düzenleyen mevzuat
geniþletilmiþtir. Devletin hangi ölçüde vak-
fýn denetimine müdahale yetkilerini kul-
landýðýný belirlemek zordur. Fakat XIX.
yüzyýlda Osmanlý Devleti’nin ve Jön Türk-
ler rejiminin vakýflarýn yönetimini bütün-
leþtirmeye yönelik bir alt yapýyý yavaþ ya-
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ÿBahaeddin Yediyýldýz

– —
VÂKIF, Molla Penah

(ö. 1797)

Âzerî þairi.˜ ™

1717’de Kazak bölgesinin Kýraksalahlý kö-
yünde doðdu. Babasý Mehdi Aða’dýr. Ýyi bir
medrese eðitimi aldý. Devrin tanýnmýþ âlim-
lerinden Þefî Efendi’nin öðrencisi oldu. Tah-
silini tamamladýktan sonra medreselerde
hocalýk yapmaya baþladý. 1759’da Gürcis-
tan sýnýrýnda Gürcüler’le Azerbaycan Türk-
leri arasýnda çýkan ve halk arasýnda “el dön-
dü” diye bilinen karýþýklýklar sebebiyle Kara-
bað hanlýklarýna göç eden yarý göçebe aha-
li arasýnda Molla Penah’ýn ailesi de vardý.
Molla Penah bir müddet Terterbasar, Þu-
þa gibi þehirlerde medreselerde ders ver-
meye devam etti. Geniþ bilgisi, keskin ze-
kâsý, “Vâkýf” mahlasýyla yazdýðý þiirlerinden
dolayý çok sevildi. Halk arasýnda onun için
söylenen, “Her okuyan Molla Penah olmaz”
sözü zamanla atasözü haline gelmiþtir.

Vâkýf’ýn þöhretini duyan Karabað Haný
Ýbrâhim onu sarayýna aldý. Önce eþik aða-
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