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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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Türk ve Osmanlý Tarihi. Karahanlý Hü-
kümdarý Ýbrâhim Tamgaç Han’ýn 458
(1066) yýlýnda Semerkant’ta yaptýrdýðý kül-
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etkisinde kalanlara da rastlanmaktadýr.
Germiyanoðlu Yâkub Bey’in Anadolu’da
bilinen ilk Türkçe vakfiyesinin özeti mahi-
yetindeki kaya kitâbesi dýþýnda beyliklere
ait diðer bütün vakfiyeler Arapça kaleme
alýnan ve istinsah hatalarý ihtiva eden sû-
retlerdir. Niðde kadýsý ile Molla Fenârî ta-
rafýndan tescil edilen Karamanoðlu Ali
Bey’in vakfiyesi gibi hacimli vakfiyelerin
(boyu 9,85 m., eni 25 cm.) rulo halinde bir-
birine eklenen kâðýtlardan oluþtuðu, vasýl
yerlerine de “sahh” kaydýnýn düþüldüðü gö-
rülmektedir (Uzunçarþýlý, VD, sy. 2 [1942],
s. 45-46). Çok az bir kýsmý bugüne ulaþabi-
len Beylikler dönemi vakfiyelerinden on iki-
si neþredilmiþtir (Yüksel, VD, sy. 30 [2007],
s. 37).

Vakýflar Genel Müdürlüðü Arþivi’nde Os-
manlý devrine ait 27.000’i aþkýn vakfiye
ve zeyil bulunmaktadýr. Rebîülevvel 724
(Mart 1324) tarihli Farsça Orhan Gazi vak-
fiyesi dýþýnda (Uzunçarþýlý, TTK Belleten,
V/19 [1941], s. 277-288) bütün vakfiyeler
Arapça veya Türkçe kaleme alýnmýþtýr. Or-
han Bey’in Hüseyin Hüsâmeddin tarafýn-
dan yayýmlanan ve ilk Türkçe vakfiye ola-
rak tanýtýlan Cemâziyelâhir 761 (Nisan 1360)
tarihli vakfiyesi tercümedir (TOEM, XVI/17
[94], [1926], s. 284-301); çünkü dil ve üs-
lûp bakýmýndan Eski Anadolu Türkçesi
özelliklerini taþýmamaktadýr. XVI. yüzyýl
baþlarýna kadar Arapça, bu yüzyýldan XVIII.
yüzyýla kadar Arapça’nýn yaný sýra Türkçe
de yazýlan Osmanlý vakfiyelerinin bu tarih-
ten itibaren çoðunlukla Türkçe düzenlen-
diði görülmektedir. Esasen XVI. yüzyýldan
itibaren bürokratik iþlemlerde kolaylýk sað-
lamak amacýyla eski sultanlarýn vakfiyeleri

Arapça’dan Türkçe’ye çevrilmiþtir. Meselâ
II. Bayezid’in Edirne imaretine dair vakfi-
yesi 29 Receb 913’te (4 Aralýk 1507) Türk-
çe’ye tercüme edilmiþtir. Kanûnî Sultan
Süleyman devrinde 16 Safer 960’ta (1 Þu-
bat 1553), Vâlide Sultan Medresesi müder-
risine padiþahlara ait Arapça yazýlan ve to-
mar halinde Hazîne-i Âmire’de muhafaza
edilen vakfiyelerin Türkçe’ye çevrilmesi hu-
susunda hüküm yazýlmýþtýr (Uzunçarþýlý,
TTK Belleten, V/20 [1941], s. 550). Ýlk de-
vir kul kökenli Osmanlý ümerâsýnýn vakfi-
yelerinin üzerinde padiþah tuðrasý yer al-
maktadýr. Osmanlý hânedanýna mensup
kadýnlarýn vakfiyelerinin baþýnda da, “Mû-
cebince amel ve hareket oluna” türünden
ihtarlarýn bulunduðu hatt-ý hümâyunlar
mevcuttur. Osmanlý uygulamasýnda, tesis
edilen vakfýn mevkufatý hem Anadolu hem
Rumeli’de bulunuyorsa tanzim edilen vak-
fiyenin kadý tescilinden sonra her iki eya-
let kazaskerince tasdik edildiði görülmek-
tedir. Zamanla vakýf þartlarý uygulanamaz
hale geldiðinde gelirleri Haremeyn veya
Medine fukarasýna tahsis edilen vakýfla-
rýn vakfiyeleri üzerinde Haremeyn evkafý
müfettiþinin tasdik ve mührüne rastlan-
maktadýr. Ebû Hanîfe’ye göre vakýftan dön-
me (rücû) mümkün olduðundan Osmanlý-
lar’ýn ilk devirlerinde birçok vârisin hak sa-
hibi sýfatýyla mahkemelere baþvurduðu ve
yetkililerin zor durumda kaldýðý belirtilmek-
tedir (Ýpþirli, Tarih ve Sosyoloji Semineri,
s. 160). Bundan dolayý Osmanlý vakfiyeleri-
nin % 70’inde rücû ve murâfaa kaydý yer
almaktadýr (Ýpþirli, Cumhuriyetin 80. Yýlýn-
da, s. 75). Öyle ki XVI. yüzyýlda bu uygu-
lama vakýf tesisinde bir nevi rükün haline
getirilmiþ, bu konuda Ebüssuûd Efendi’-
den fetva dahi alýnmýþtýr.

Vakýf kütükleri, tapu tahrir defterleri ve
þer‘iye sicillerinde yer alan sûretlerin dý-
þýnda vakfiyeler rulo yahut kitap þeklinde
kaleme alýnmýþtýr. XVI. yüzyýldan öncesi-
ne ait bütün vakfiyelerin rulo halinde ya-
zýldýðý görülmektedir. Kitap þeklinde kale-
me alýnan vakfiyeler XVI. yüzyýldan itiba-
ren ortaya çýkmýþ olup ekserisi padiþahla-
ra, hânedan kadýnlarýna, vezirlere ait tez-
hipli vakfiyelerdir. Bazý yapýlar üzerinde vak-
fiye sûretlerine rastlanmaktadýr; bunlar
çoðunlukla vakfiye özetlerinden ibarettir.
Asýl vakfiyenin tanzim ve tescilinden birkaç
yýl sonra taþa, mermere veya kayalara ka-
zýlarak yazýlmýþtýr. Bu tür kaya vakfiye ki-
tâbelerinin ilk örnekleri Germiyanoðlu Yâ-
kub Bey’in 814 (1411) tarihli vakfiyesiyle
Amasya’daki Beyazýt Paþa Ýmareti’nin 11
Zilhicce 820 (19 Ocak 1418) tarihli vakfiye-
sidir. Biri kayaya, diðeri caminin son cema-

Memlük sultanlarý ve emîrleri tarafýn-
dan tesis edilen vakýflarýn yönetim ve de-
netim sistemleri hakkýnda kaynaklarda ge-
niþ bilgi yer almakla birlikte bu dönem-
den günümüze çok az vakfiye ulaþmýþtýr.
Bunlardan Sultan Kayýtbay’ýn medrese ve
türbesine dair 879 (1474) tarihli vakfiye-
yi 1938’de Leo Aryeh Mayer neþretmiþtir.
Bu vakfiye XV. yüzyýla aitse de daha eski
Memlük vakfiyelerinin tertip ve mahiye-
ti hakkýnda bir fikir verecek niteliktedir.
667’de (1268) Sultan Baybars tarafýndan
tesis edilen bir vakfa ait vakfiyenin XVI.
yüzyýlda istinsah edilen bir nüshasý Top-
kapý Sarayý Müzesi’nde Sinan Paþa kolek-
siyonunda (nr. 185) muhafaza edilmekte-
dir. Memlük devrinde “kitâbü’l-vakf” adý al-
týnda anýlan vakfiyelerin orijinal veya istin-
sahlarýnýn genellikle kaybolmasýna karþý-
lýk bir tür vakfiye hulâsasýndan ibaret bir-
çok kitâbe halen ait bulunduklarý binalar
üzerinde yer almaktadýr. Büyük bir kýsmý
yayýmlanan bu kitâbeler sayesinde XIII-
XV. yüzyýllara ait Memlük vakýf belgeleri-
nin düzenleri ve içeriklerine dair bilgi edi-
nilmektedir. Memlük vakfiyelerinde en be-
lirgin husus vâkýfýn bütün resmî unvanla-
rýnýn özel bir itina ile yazýlmasýdýr. Rama-
zanoðullarý gibi bazý Türkmen beylikleri
vakfiyelerinin inþa tarzýnda Memlük etki-
si açýk biçimde görülmektedir (Sahillioð-
lu, sy. 10 [1973], s. 137). Osmanlý devrinde
Mýsýr’da tesis edilen vakýflarýn vakfiyele-
rinde de Memlük inþa geleneðinin devam
ettiði anlaþýlmaktadýr.

Anadolu beyliklerine ait vakfiyelerin in-
þa tarzýnda ise Selçuklu geleneðini sür-
dürenlerin yaný sýra Memlük ve Osmanlý
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na yazýlacak herhangi bir kaydýn yazýmý-
na dair örnekler de bulunmaktadýr. Mün-
þeat mecmualarýnda veya fýkýh kitaplarýn-
da da eski vakfiye örnekleri vardýr; bunla-
rýn arasýnda edebî ve etkileyici vakfiye me-
tinlerine de rastlanmaktadýr.

Vakfiyeler genellikle þu bölümlerden olu-
þur: 1. Tescil tevkýi veya tasdik ibaresi. Ve-
liyyü’l-emr tarafýndan yetkili kýlýnmýþ ka-
dý vakfýn lüzumuna ve tesciline karar ve-
rebilir. 2. Davet. Allah’a hamdüsenâ ve
resulüne salâtüselâmý içeren bölümde
âyet ve hadisler baðlamýnda dünyanýn fâni
ve âhiretin bâki olduðu, vakýf kurmanýn
önemi vb. bilgiler edebî bir üslûpla anla-
týlýr; ancak bu kýsým vakfiyenin hukukî bir
rüknü sayýlmaz. 3. Vâkýfa dair bilgiler. Bun-
lar vâkýfýn adý, baba adý, mesleði ve ika-
met yeri gibi kiþisel ayrýntýlardýr. 4. Mev-
kufun tarifi ve tasviri. Vakfedilen mal ve
mülkün miktarý, bulunduðu yer ve sýnýrla-
rý, iktisap þekli, inþa veya ihya edilen hay-
ratýn cinsi ve türü belirtilir. 5. Vakýf þart-
larý. Vakfedilen mal ve mülkün icar ve iþ-
letme biçimi ve süresi, elde edilen vakýf
gelirinin hangi alanlarda nasýl kullanýlaca-
ðý, vakýf görevlilerine ve mensuplarýna öde-
necek ücret ve tahsisatý belirten þartlar-
dýr. 6. Mütevelli tarifi. Vakfiyelerde iki tür
mütevelli bulunur. Birincisi tescil müte-
vellisidir, vakfýn tescil iþleminin tamam-
lanmasýyla görevi sona erer. Ýkincisi vâký-
fýn vakfýnýn tevliyetini býraktýðý ve nitelik-
lerini açýkladýðý kimselerdir. 7. Vakýftan rü-
cû ve murâfaa ile hâkimin kararý. Mez-
hep imamlarýnýn vakýf konusundaki görüþ
farklýlýðýndan dolayý ortaya çýkan bir uygu-
lamadýr. Vâkýfýn ölümünden sonra vârisle-
rinin veya hayatta iken kendisinin piþman
olmasý ihtimaline karþý vakfýn iptalinin ön-
lenmesine iliþkin bir rükündür. 8. Beddua
bölümü. Burada vakfa yönelik olumsuz ta-
sarruflarý önlemek için vakfiyeden vakfiye-
ye deðiþen lânetler ve beddualara yer ve-
rilmiþtir. 9. Tarih. Vakfiyenin bitiminde hic-
rî tarih yazýyla Arapça olarak yazýlýr. 10. Þü-
hûdü’l-hâl. Vakýf tesisinde aleniyet þart-
týr, ayrýca Ýslâm hukukunda bir belgenin
deðeri zeylinde yer verilen þahitlere bað-
lýdýr. Bunun için vakfiyenin tanziminde ha-
zýr bulunanlarýn bir kýsmýnýn isimleri ve
meslekleri yazýlýr. Nezaret, tevliyet veya
evlâdiyet hak ve iddialarýna dair zamanla
sahte vakfiyeler tanzim edilmiþ, bunlarýn
þer‘î mahkeme sicillerine kaydedildiði de
olmuþtur.
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at revakýnýn üst korniþindeki kýrmýzý taþlý
kuþaða kazýlmýþtýr. Vakýflarda yolsuzlukla-
rýn engellenmesi amacýyla taþa veya mer-
mere kazýlan bu vakfiye sûretleri Ýlhanlý ve
Memlük geleneðine dayalý bir uygulama gi-
bi görünmektedir. Bunlardan baþka fýkýh
ve münþeat mecmualarýna, kitap zahriye-
lerine, hatta Ahî Yûsuf Sinan Tekkesi vak-
fiyesinde görüldüðü gibi aþure kepçesi üze-
rine yazýlan vakfiye sûretleri de vardýr. Ba-
zý vakýf kitaplarýn 1a yüzünde görülen, vâ-
kýfýn mesleðini, adýný, baba adýný, vakfýn
nereye ve ne maksatla yapýldýðýný, vakýf
þartlarýný özetleyen vakýf mühürleri de bir
tür özet vakfiye sûreti kabul edilebilir.

Osmanlý döneminde vakfiyelerin tanzi-
mine dair geniþ bilgi ve kaynaklar bulun-
makta, bunlarýn baþýnda þer‘î mahkeme-
lerce verilen belgelerin kaleme alýnýþýný ör-
neklerle açýklayan eserler gelmektedir. Me-
selâ Çavuþzâde Mehmed Aziz’in Dürrü’s-
sukûk’ü (I, 153-227) ve Yûsuf Ziyâeddin
Efendi’nin Câmiu envâri’s-sukûk ve lâ-
miu’z-ziyâ li-zevi’þ-þükûk’ünde (s. 184
vd.) vakfiyelerin tanzim þeklini gösteren
bölümler yer almaktadýr. Bu eserlerin il-
gili kýsýmlarýnda gayri menkul vakfiyeleri,
nakit para vakfiyeleri, gayri müslim vak-
fiyeleri veya zeyil vakfiye, vakfiye kenarý-

VAKFÝYE

Mihriþah Sultan vakfiyesinin ilk sayfasý (VGMA, Vakfiye, nr. K.
170)


