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mesi (Buhârî, “Hac”, 98) burada gecele-
menin veya vakfenin rükün olmadýðýný gös-
termektedir. Bu sebeple hastalýk, yaþlýlýk,
aþýrý kalabalýk gibi durumlarda Müzdelife
vakfesi terkedilebilir ve bundan dolayý bir
ceza gerekmez. Vakfe süresince uyumak,
niyet etmemek, abdestsiz, cünüp veya
âdet halinde olmak vakfenin sýhhatine en-
gel deðildir. Vakfenin yerine gelmesi için
zamanýnda kýsa bir an da olsa Müzdeli-
fe’de bulunmak yeterlidir. c) Zamaný. Are-
fe günü güneþ battýktan sonra Arafat’-
tan Müzdelife’ye intikal edilir ve gece Müz-
delife’de kalýnýr. Akþamla yatsý namazlarý-
ný Müzdelife’de yatsý namazý vaktinde bir-
leþtirerek (cem‘-i te’hîr) kýlmak Hanefî-
ler’e göre vâcip, diðer mezheplere göre
sünnettir. Hanefîler’e göre Müzdelife’ye
varmadan yolda kýlýnan akþam namazý sa-
hih kabul edilmez ve Müzdelife’ye vardýk-
tan sonra yatsý namazýyla cemedilerek tek-
rar kýlýnmasý gerekir. Burada da cem‘ sý-
rasýnda iki farz namaz arasýnda nâfile ký-
lýnmaz. Hanefîler’e göre Müzdelife vakfe-
sinin zamaný kurban bayramýnýn birinci
günü fecir vaktinin girmesiyle baþlar ve
güneþ doðuncaya kadar devam eder, ge-
ce boyu Müzdelife’de kalýnsýn veya kalýn-
masýn bu süre içerisinde orada bulunmak
vakfenin sýhhati için yeterlidir. Mâlikîler’e
göre gecenin herhangi bir vaktinde, Þâfiî
ve Hanbelîler’e göre gece yarýsýndan son-
ra kýsa bir süre de olsa Müzdelife’de bu-

lunmak vâciptir. Bu üç mezhebe göre Müz-
delife’de fecirden sonra güneþ doðunca-
ya kadar vakfe yapmak sünnettir. d) Sün-
netleri: 1. Ýlk bayram gecesini Müzdelife’-
de geçirmek. 2. Müzdelife’ye intikal süre-
since sükûneti korumak, vakarlý davran-
mak, baþkalarýný rahatsýz etmeyip dua ile
meþgul olmak. 3. Vakti girer girmez sa-
bah namazýný eda etmek ve namazý kýl-
dýktan sonra hemen vakfeye durmak. 4.
Mümkünse vakfeyi Meþ‘ar-i Harâm deni-
len Kuzah tepesi yakýnýnda yapmak. Vak-
fe süresince dua, tesbih, telbiye, tekbir ve
tehlîl ile meþgul olmak. 5. Vakfeden sonra
güneþin doðmasýný beklemeden Mina’ya
hareket etmek.
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Bir vakfýn
kurucusu tarafýndan düzenlenen

vakfýn iþleyiþiyle ilgili resmî belge.
˜ ™

“Vakfedilen bir malýn hangi hayýr iþlerin-
de kullanýlacaðýný, ne þekilde yönetileceði-
ni gösteren senet” anlamýndaki vakfiyye-
nin (vakýfnâme) Ýslâm medeniyeti tarihin-
de önemli bir yeri vardýr. Vakýflarýn baþlan-
gýçta sözlü olarak yapýldýðý anlaþýlmakta-
dýr. Daha sonra bazý aksaklýklar yüzünden

rak yerine getirmek. Çoðunluða göre vak-
fe esnasýnda oturmayýp ayakta durmak
daha faziletlidir. 6. Vakfeyi mümkünse Ce-
belirahme adý verilen tepenin yakýnlarýn-
da yapmak. 7. Vakfenin yapýldýðý arefe gü-
nü oruç tutmamak. 8. Vakfe süresince
vaktini telbiye, tesbih, zikir, dua ve istið-
farla geçirmek.

Müzdelife Vakfesi. Harem sýnýrlarý içe-
risinde bulunan Müzdelife, Arafat ile Mi-
na arasýndaki bölgenin adýdýr (bk. MÜZ-
DELÝFE). a) Vakfe Yeri. Muhassir vadisi
hariç Müzdelife’nin tamamýný vakfe yeri
olarak belirten hadis gereði (el-Muva¹¹aß,
“Hac”, 166, 167), bu vadi dýþýnda Müzdeli-
fe’nin herhangi bir yerinde vakfe yapýlabi-
lir.Muhassir vadisinde vakfe yapýlýrsa bu
çoðunluða göre geçersiz, bazý fakihlere
göre ise mekruh fakat geçerli sayýlýr. b)
Hükmü. “Arafat’tan -Müzdelife’ye- akýn
edince Meþ‘ar-i Harâm’da Allah’ý anýn …”
âyeti (el-Bakara 2/198) ve Müzdelife’de
vakfe yapmayanýn haccýnýn tamamlan-
mýþ sayýlmayacaðýný bildiren hadis (Tirmi-
zî, “Hac”, 57) Müzdelife vakfesinin meþ-
ruiyetini göstermekle birlikte fakihler bu
vakfenin hükmünde ihtilâf etmiþtir. Leys
b. Sa‘d, Evzâî ve Ýbn Hazm’a göre Müzde-
life vakfesi haccýn bir rüknüdür. Dört mez-
hebe göre ise Müzdelife’de gecelemek ya
da vakfe yapmak vâciptir. Hz. Peygam-
ber’in özür sahiplerinin sabahý bekleme-
den Müzdelife’den ayrýlmalarýna izin ver-
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VAKFÝYE

Ankara’da Vakýflar Genel Müdürlüðü Ar-
þivi’nde muhafaza edilmektedir. Gerek sah-
teciliðe açýk olmalarý dolayýsýyla gerekse is-
tinsah hatalarý yüzünden vakfiye sûretle-
rinin çok dikkatli bir þekilde kullanýlmasý
gerekmektedir. Bunlarýn dýþýnda kronikler-
de ve münþeat mecmualarýnda bazý vak-
fiyelerin sûretlerine veya hulâsalarýna rast-
lamak mümkündür. Meselâ Ebü’l-Ferec
Ýbnü’l-Cevzî’nin el-Munta¾am fî târîÅi’l-
mülûk ve’l-ümem adlý eserinde yer alan
(IX, 66) vakfiye bunlara örnek gösterilebi-
lir. Vakfiyede medresenin Þâfiîler için yap-
týrýldýðý, vakfedilen arazi, çarþý ve dükkân-
lardan elde edilen gelirlerin medreseye
tahsis edildiði, buraya Þâfiî bir müderris,
bir vâiz, bir hazînü’l-kütüb, bir mukrî, Arap
dili gramerini öðretecek bir hoca tayin edil-
diði, ferrâþ ve kapýcýlarýn da Þâfiî olmasý
gerektiði belirtilmiþ; ayrýca nâib, müte-
velli, muîd, vâiz, müftü, nâzýru’l-vakf, hat-
tat, müstensih ve hâdimlerden teþekkül
eden personele de vakýf gelirlerinden tah-
sisat ayrýlacaðý, vakfýn yönetiminin Nizâ-
mülmülk ve evlâdýna ait olduðu kaydedil-
miþtir (DÝA, XXXIII, 189). Yine Ortaçað’a
ait bazý vakýf kayýtlarý fýkýh kitaplarý içeri-
sinde zamanýmýza intikal etmiþtir. Burhâ-
neddin Muhammed Mâze’nin (ö. 570/1174)
Mu¼î¹ adlý eserinde metni kaydedilen, Batý
Karahanlýlar’ýn kurucusu Ýbrâhim Tamgaç
Han’ýn Semerkant’ta yaptýrdýðý cami, med-
rese, meþhed, talebe odalarý ve hastahane-
den oluþan külliyenin Receb 458 (Haziran
1066) tarihli vakfiyesi bunlardandýr. Orta-
çað Ýslâm dünyasýnda zamanla yok olma-
sý ihtimaline karþý vakfiyelerin birkaç nüsha
þeklinde tanzim edildiði ve bu nüshalarýn
farklý yerlerde saklandýðý bilinmektedir.

Dili, türü ve içeriði düzenlendiði zama-
na ve yere göre farklýlýk göstermekle bir-
likte vakfiyelerin umumiyetle mukaddime,
asýl metin ve hâtime kýsýmlarýndan oluþ-
tuðu görülmektedir. Besmele ile baþlayan
mukaddimede Allah’a hamd ve peygam-
bere övgüden sonra, eðer vakýf hüküm-
dar veya yüksek devlet erkânýndan biri ta-
rafýndan tesis edilmiþse vâkýfýn adý ve un-
vanlarý uzun uzadýya zikredilerek dindar-
lýðý ve hayrata düþkünlüðü methedilir. Ar-
dýndan gelen asýl metinde vakfedilen ara-
zi ve diðer gayri menkullerin mahiyeti ve
sýnýrlarý açýk bir þekilde belirtilir, vakfa tah-
sis edilen gelirler ve bunlarýn iþletilme bi-
çimi izah edilir. Daha sonra vakfýn yöneti-
mi ve denetimi, bu iþle görevli kimselere
verilecek tahsisatýn miktarý, bunlarýn ta-
yin ve azilleri anlatýlýr. Vakfiyenin hâtime-
sinde ilgili âyet ve hadisler yazýlýr; vakfi-
yeyi bozmaya veya vâkýf tarafýndan konu-

lan þartlarý deðiþtirmeye teþebbüs edecek
kimselere beddua edilir, metnin sonuna
da þahitlerin adlarý kaydedilir. Hükümdar
ve devlet adamlarýnýn düzenlediði vakfiye-
lerde devrin pek çok tanýnmýþ þahsiyetinin
þahit olarak yazýldýðý görülmektedir. Vak-
fiyeler ancak kadý tarafýndan tescil edile-
rek þer‘î sicile geçirildikten sonra hukukî
geçerlilik kazanýr. Umumiyetle vakfiyelerin
arkasýna yazýlan bir menþurla vakfa tah-
sis edilen topraklardan muayyen haracýn
alýnmasý ve diðer örfî vergilerin talep edil-
memesi emredilir.

Vakýf müessesesinin Ortaçað Ýslâm dün-
yasýnda son derece yaygýn olmasýna rað-
men bu dönemden günümüze ulaþan vak-
fiye sayýsý azdýr. Bilinen ilk vakfiye kaydý
Kudüs’te olup 290 (903) tarihini taþýmak-
tadýr. Vakfiyelerin XIII. yüzyýla kadar Arap-
ça kaleme alýndýðý anlaþýlmakta, Anado-
lu’da ilk defa XIII ve XIV. yüzyýllarda tan-
zim edilen bazý vakfiyelerde Arapça’nýn ya-
nýnda Moðolca, Farsça ve Türkçe’nin de
kullanýldýðý görülmektedir. Ýran coðrafya-
sýnda XIV. yüzyýl baþlarýndan itibaren Arap-
ça’nýn yaný sýra Farsça vakfiyelere rastlan-
maktadýr. Vakfiyelerde XVI. yüzyýldan iti-
baren Osmanlý coðrafyasýnda Türkçe, Ýran
coðrafyasýnda Farsça giderek yaygýnlýk ka-
zanmýþtýr.

Vakfiyeler tarihî birer belge olmanýn ya-
nýnda sosyal tarih, ekonomi ve kültür ta-
rihi araþtýrmalarý için önemli bilgiler içe-
ren deðerli kaynaklardýr. Bilhassa mescid,
medrese, dârüþþifâ, hankah ve kervansa-
raylara ait vakfiyeler eðitim, týp, sanat ve
mimari tarihi araþtýrmalarý için diðer kay-
naklarda hemen hiç bulunmayan bilgiler
içermektedir. Bunlar arasýnda sýradan in-
sanlarýn, köylülerin, sanat ve ticaret er-
babýnýn gündelik hayatlarýna dair mâlû-
mat özellikle dikkate deðerdir. M. Fuad
Köprülü’nün ifadesiyle cemiyetin hakiki
bünyesini bu vesikalar sayesinde öðren-
mek mümkündür (Ýslâm ve Türk Hukuk
Tarihi Araþtýrmalarý, s. 319).
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vakýf þartlarýnýn yazýlarak belirlenmesine
ihtiyaç duyulmuþ, bu durum vakfiyelerin
ortaya çýkmasýný saðlamýþtýr. Böylece vak-
fiyeler tesis edilen vakfýn nasýl idare edile-
ceði, nerelere ne gibi harcamalar yapýlaca-
ðý, kaç kiþinin çalýþacaðý, bunlara ne kadar
maaþ ödeneceði, harcamalarýn hangi ge-
lirlerle karþýlanacaðý, vakýftan kimlerin ne
þekilde faydalanacaðý gibi hususlarýn vâ-
kýf tarafýndan ayrýntýlý biçimde belirlendi-
ði belgeler haline gelmiþtir. Vakýflar müs-
lümanlar arasýndaki dayanýþma ve yardým-
laþmanýn en güzel ifadesidir. Bundan do-
layý vakfiyelerde bunu yansýtan âyetlere yer
verilmiþtir. Bu âyetlerde ifade edilen hu-
suslar þöylece sýralanabilir: Gönül hoþlu-
ðuyla ödünç vermek (el-Hadîd 57/18; el-
Müzzemmil 73/20), Allah yolunda mal har-
camak (el-Bakara 2/195, 261), fakiri yedirip
içirmek (el-Fecr 89/18; el-Mâûn 107/3), sa-
daka vermek (en-Nisâ 4/114), hayrat yap-
makta yarýþmak (el-Bakara 2/148; Âl-i Ým-
rân 3/114).

Ortaçað Ýslâm devletlerine ait vakfiye-
ler üç þekilde günümüze ulaþmýþtýr. 1. Ori-
jinal vakfiyeler. Vâkýf tarafýndan düzenle-
nen orijinal metni bugüne kadar gelen vak-
fiyelerdir. Zamanýmýza intikal eden XIII ve
XIV. yüzyýllara ait orijinal metinler vakfiye-
lerin umumiyetle tomar þeklindeki kâðýt-
lar üzerine yazýldýðýný göstermektedir (Hoff-
mann, s. 22). Bu vakfiyelere örnek olarak
Ýlhanlý Veziri Reþîdüddin Fazlullah-ý Heme-
dânî’nin el yazýsýný içeren, Rab‘-ý Reþîdî’ye
ait 1 Rebîülevvel 709 (9 Aðustos 1309) ta-
rihli vakfiye zikredilebilir. 2. Vakýf kitâbe-
leri. Orijinal vakfiye metinlerinin özetleri-
ni içerir. Bu tür kitâbeler umumiyetle vak-
fýn tesisinden kýsa süre sonra tertip edi-
lir ve ait olduklarý binalar üzerine konur-
du. Ortaçað’a ait vakfiyelerin çoðunun za-
man içerisinde yok olmasýndan dolayý gü-
nümüze ulaþan vakýf kitâbeleri büyük bir
öneme sahiptir. Vakýf kitâbelerinin bir kýs-
mý Max van Berchem, Halil Ethem, Gaston
Wiet, Ernst Emil Herzfeld tarafýndan Ma-
tériaux pour un Corpus Inscriptionum
Arabicarum ve Etienne Combe, J. Sauva-
get ve G. Wiet tarafýndan Répértoire chro-
nologique d’épigraphie arabe adlý eser-
ler içerisinde neþredilmiþtir. 3. Vakfiye sû-
retleri. Vakfiyelerin zamanla eskiyip yýp-
ranmasý yüzünden sonraki dönemlerde
vakfiye sûretlerinin (sevâd) hazýrlanmasý-
na ihtiyaç duyulmuþtur. Yine bu dönem-
lerde denetim ve kontrol amacýyla defter-
lere kaydedilen bazý vakfiye sûretleri de
günümüze ulaþmýþtýr. Selçuklu ve Beylik-
ler devrine ait vakfiye sûretlerinin kayde-
dildiði defterlerin önemli bir kýsmý bugün
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liyeye gelir saðlamak üzere tesis ettiði va-
kýflarýn vakfiyeleri Ýslâmî dönem Türk tari-
hinin bilinen ilk vakfiye örneklerindendir.
Bunlardan biri M. Hadr tarafýndan neþre-
dilmiþtir (JA, CCLV/3-4 [1967], s. 307-325).
Osmanlý dönemi vakfiyelerine örnek teþ-
kil eden bu metin Hz. Peygamber’in bu ko-
nudaki hadisleriyle ve özellikle kalýcý hay-
rý (sadaka-i câriye) teþvik eden hadisiyle
baþlamaktadýr. Arapça düzenlenen vak-
fiyenin hükümdarýn huzurunda okunup
“kendi dilince” (Türkçe) açýklanarak ona-
yý alýndýktan sonra tescil edildiði vakfiye-
de belirtilmiþtir. Vakfiyenin arka sayfasýn-
da Semerkant kadýsýnýn vakfiyeyi þahitler
huzurunda tasdik ve tescil ettiði, imzayý
(tevký‘) kendi eliyle yazdýðý kaydedilmiþtir
(Þahin, sy. 31 [2008], s. 237). Zeki Velidi
Togan, Ýstanbul ve Kayseri kütüphane-
lerinde bazý Karahanlý devri vakfiyelerine
rastladýðýný söyler (TY, V/11 [329], [1966],
s. 7-10).

Anadolu Selçuklularý dönemine iliþkin
tesbit edilebilen vakfiye sayýsý sekseni aþ-
kýndýr (Yüksel, Anadolu Selçuklularý, I, 310).
En eskisi 440 (1048) tarihli olup çoðunun
sonraki dönemlerde yapýlan ve birçok is-
tinsah hatasý içeren sûretleri mevcuttur.
Farsça bir vakfiye dýþýnda (hicrî 725 tarih-
li Þâdî Bey b. Ýzzeddin Balaban Vakfiyesi,
VGMA, nr. 990/162) diðerleri Arapça kale-
me alýnmýþtýr. Selçuklu ümerâsý tarafýn-
dan tesis edilen vakýflara ait orijinal vakfi-
yelerin baþýnda besmeleden sonra, bütün
Selçuk dönemi belgelerinde olduðu gibi
tuðra yerinde kýrmýzý mürekkeple “es-sul-
tan” yazýldýðý görülmektedir (Turan, XII/45
[1948], s. 84). Kitâbelerde olduðu gibi he-
men hemen bütün Selçuklu vakfiyeleri-

nin giriþ kýsmýnda sultanýn adý zikredilmiþ-
tir. Selçuklu devrine ait elli sekiz vakfiye-
nin sadece onunda vakýftan rücû ve mu-
râfaa kaydý bulunmaktadýr. Geri kalan, rü-
cû ve murâfaa kaydýnýn yer almadýðý kýrk
sekiz vakfiyede vâkýf için kullanýlan unvan
ve lakaplar yazýlmýþ ve deðiþik hususlar için
þahit gösterilmiþtir. Rücû ve murâfaa kay-
dý olmayan bazý vakfiyelerde, evâil-i Mu-
harrem 695 (Kasým 1295) tarihli Þeyh Sü-
leyman vakfiyesinde (VGMA, nr. 595/31/27)
vakfiyeyi tescil eden kadý, müctehid imam-
lardan “vakfettim” (vakaftu) kavliyle vak-
fýn sýhhat ve cevazýna kail olanlarýn görü-
þüne istinaden vakfýn tescil ve lüzumuna
karar verdiðini belirtmiþtir. Kadý ve kadýl-
kudât tarafýndan tasdik ve tescil edilen bu
dönem vakfiyelerinde görevlilere vazife ve
cihet mukabilinden verilen paranýn ve hu-
bubat gibi ölçülebilen nesnelerin miktar-
larýnýn yarýsý vakfiyeye yazýlmýþtýr (Mual-
lim Cevdet, sy. 1 [1938], s. 35-38). Selçuklu
devri vakfiyeleri tomar halindedir. Kara-
tay’ýn kervansaray vakfiyesi gibi eni 0,27,
boyu 10,64 metreyi aþan birçok vakfiye
mevcuttur.

Ýlhanlý Hükümdarý Gazân Han’ýn Ýslâmi-
yet’i kabulünden sonra Tebriz yakýnlarýn-
da yaptýrdýðý türbe ile diðer hayýr kurum-
larýna iliþkin 1 Rebîülevvel 709 (9 Aðustos
1309) tarihli vakfiye bu döneme ait en ha-
cimli vakfiyedir; Cemâziyelâhir 710’da (Ka-
sým 1310) Tebriz Kadýsý Mecdüddin Abdul-
lah b. Ömer ve 15 Þevval 710’da (7 Mart
1311) Kadýlkudât Ebü’z-Zafer b. Hasan ta-
rafýndan tescil edilmiþtir. Bu tarihten iti-
baren 809 (1406) yýlýna kadar vuku bulan
dava veya teftiþler neticesinde dönemin
Hanefî ve Þâfiî kadýlarýnca düþülen tes-
cil tevkýî kayýtlarýnýn ikisi Farsça, diðerle-
ri Arapça’dýr (Vašfnâme-i Rab£-i Reþîdî, s.
23-34). Gazân Han bu vakýflara þer‘an ken-
di mülkü olan toprak ve emlâk vakfet-
miþ, vakfýnýn sýhhatine dair birçok âlim
ve müftüden fetva almýþ, vakfiyesini yedi
nüsha halinde tanzim ve tescil ettirmiþ-
tir. Timurlular devrine ait Ali Þîr Nevâî’nin
Çaðatayca vakfiyesinin Ýsmail Hikmet Er-
taylan tarafýndan neþredilen metninin ta-
rihi ve þahitler kýsmý bulunmamaktadýr
(Vakfiye, s. 17-55). Eski Sovyet Ýlimler Aka-
demisi Þarkiyat Enstitüsü’ndeki yazmalar
bölümünde kayýtlý (nr. B. 670), Sultan Ti-
mur b. Þeybânî Han’ýn zevcesi Mihr Sul-
tan Haným’ýn vakfiyesi de geniþ hacmiyle
(107 varak) dikkat çekmektedir. Bu vakfi-
yenin hattýna bakarak orijinal metin veya
ondan istinsah edilmiþ nüsha olabileceði
söylenmektedir.
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