
Önsöz

Osmanlı medeniyetinin âbidevî eserler vermesine ve bu eserlerin yüzyılları 
aşarak günümüze ulaşmasına Osmanlı vakıf sistemi imkân vermiştir. Vakıflar, 
Osmanlı asırlarında eğitim faaliyetlerinin finansmanı, mâbetlerin ve imaretle-
rin personel ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması, yolların ve köprülerin yapımı 
ile bunların onarımı ve güvenliği gibi hizmetleri, yoksulların yiyecek ve giye-
cek gibi ihtiyaçlarının karşılanması ve bir bütün olarak imar faaliyetlerindeki 
öncü rolüyle şehirlerin gelişmesine önemli katkılar sağlamıştır. Devletin ve 
mahallî idarelerin günümüzde ülkenin imarı için gösterdiği çabayı geçmiş asır-
larda Osmanlı vakıf sistemi icra etmiştir. Bu sebeple Osmanlı medeniyetinin 
temel unsuru vakıf sistemidir denilebilir.

Osmanlı medeniyetinin anlaşılmasında ve Osmanlı vakıf sisteminin or-
taya çıkarılmasında temel kaynak vazifesi görecek belgeler, vakıfların kuruluş 
senetleri ve tüzükleri durumunda olan vakfiyelerdir. Vakfiyeler, üzerinde en 
çok çalışma yapılan belge gruplarının başında gelmektedir. Fakat arşivleri-
mizde mevcut vakfiyeler için toplu kataloglar hazırlanamamış, bu konudaki 
bazı çalışmalar ise kurumların kendi bünyelerindeki vakfiyelerle ilgili yap-
mış olduğu kataloglarla sınırlı kalmıştır. İstanbul kadılıklarına ait sicillerde 
de 10.000’e yakın vakfiye bulunmakla beraber araştırmacılar bunlara kolayca 
ulaşamamaktadır. Araştırmacıların, İstanbul kadı sicillerinde mevcut vakfiye-
lerdan yararlanabilmesi için neşre hazırlanan İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler 
Katalogu İstanbul’un 600 yıllık vakıf geçmişinin rehberi olacaktır.

İstanbul kadılıklarına ait sicillerdeki vakfiyeler, İstanbul’daki şehircilik 
faaliyetleri, şehrin imar sistemi ve mimari eserlerin kuruluşu gibi pek çok 
konuyu belgelemektedir. Dolayısıyla İstanbul vakfiyeleri üzerindeki çalışma-
lar, şehrin tarihî kimliğini, kültürel yapısını ve gelişimini ortaya çıkaracaktır. 
Ayrıca İstanbul’un sosyal yaşantısı ve insanî değerleri bakımından da İstanbul 
vakfiyeleri önem arzetmektedir. İstanbul vakfiyeleri sadece tarihî önemi haiz 
olmayıp hukukî geçerliliği de olan belgeler olmaları bakımından, şehrin gü-
nümüzdeki imar çalışmalarında da temel kaynaklar arasında yer almaktadır. 



Vakfiyeler sayesinde yeni mahallelerin oluşum süreci, su kaynaklarının temi-
ni, imaret tesisleri, sağlık kurumlarının işleyişi, sanat ve ticaret mekânlarının 
şehirdeki dağılımı, bir mahallin ticarî faaliyetleri, halkın hayat seviyesi, eşya 
ve para kıymetleri, vergilerin mahiyeti, vakıf müesseselerin gelişimi hakkında 
bilgi edinilebilir.

Bu katalog çalışmasının giriş kısmında Türkiye arşivlerinde bulunan 
vakfiyeler, vakfiyelerin diplomatik özellikleri ve tarih kaynağı olarak önemi 
üzerinde duruldu. Ardından da vakfiyelerin kayıtlı bulunduğu sicillerin ait 
olduğu mahkemelerin tarihçesi ile sicillerde kayıtlı bulunan vakfiyelerin lis-
teleri verildi.

Her kitabın olduğu gibi İstanbul Şer‘iyye Sicilleri Vakfiyeler Katalogu’nun 
da kendine has bir hazırlanış hikâyesi bulunmaktadır. Meşîhat Arşivi defter 
ve evraklarının tasnifi çalışması 1991 yılında başlatılmıştı. Bu tarihten sonra 
Bilgin Aydın ve İlhami Yurdakul, gönüllü olarak bu arşivin tasnif çalışmaları-
nı üstlenmiş daha sonra İsmail Kurt’un da iştirakiyle on yılı aşkın bir zaman 
sonunda tasnif tamamlanarak Şeyhülislâmlık Arşivi Defter Katalogu yayımlan-
mıştı. Meşîhat Arşivi tasnif çalışmaları sürerken bir yandan da Şer‘iyye Sicil-
leri Arşivi’nde daha önce bir komisyon tarafından fişler halinde hazırlanmış 
olan vakfiye kayıtları, İsmail Kurt tarafından bilgisayar ortamına aktarılmış 
ve katalogun ilk hali tamamlanmıştı. Bu vakfiye fişlerinin defterlerden birebir 
kontrolleri yapılmış, ancak bazı kayıtların defterdeki karşılığı bulunamamış-
tı. Dolayısıyla katalogun yayımlanması bu problemin çözümünden sonraya 
bırakılmıştı. Bu aşamada Şer‘iyye Sicilleri Arşivi müdürü Ayhan Işık ve Esra 
Yıldız’ın yaptıkları çalışmalar neticesinde katalog bir bütün halinde yeniden 
tâdil ve ikmal edilerek yayım aşamasına getirildi.

Şer‘iyye Sicilleri Arşivi vakfiye fişlerinin ilk künyelerini hazırlayan değer-
li meslektaşlarımızı da rahmet ve hürmetle yâdederek bu katalogun hazırlan-
masında emeği geçen herkese, bilhassa dizinleri hazırlayan Mustafa Demiray’a 
teşekkürü borç biliriz. Ayrıca eserin yayımlanmasını üstlenen İslâm Araştır-
maları Merkezi’ne (İSAM) ve İSAM Başkanı Prof. Dr. Raşit Küçük’e teşekkür-
lerimizi sunuyoruz.


