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VAKIF TESİSİNDE DEVLETİN KATKISI 
(16. yüzyıl içinde) 

Nejat GÖYÜNÇ 

Vakıflarm İslam dünyasında sosyal hizmetlerin görülmesin
de ve kültürün yayılmasında ne denli büyük bir önemi olduğunu 
söylemeye, belki de, lüzum bile yoktur. Hastane, kervansaray, za
viye, imarethane gibi müesseselerde ırk, din, zengin, fakir ayınını 
yapılmadığının kamtlan çok ve çeşitlidir. Mesela Celaleddin KA
RATAY vakfiyesinde bu zatın yaptırdığı hanlarda yolculara eşit 
muamele yapılması, her sınıf ve dinden misafirlere yiyecek ve hay
van yemi verilmesinin şart koşu lduğu bilinmektedir' Celaleddin 
KARATAY'ın birisi Eski Malatya-Kayseri yolunda, diğer altısı 

Konya'da (birisi Buğday Pazarı'nda, beşi Sultan Kapısı adlı ma
halde) yedi han yaptırdığına işaret olunur2

• 

1471'de Urfa'dan Mardin'e gelen Venedikli Josafa BARBARO 
şehrin batısındaki Cihangir Bey (Ziangirbei) zaviyesinde kalmış, 
hastalandığından burada tedavi de görmüştür. Uzun Hasan'a elçi
likle giden bu seyyah bu zaviyede gördüklerini anlata anlata biti
remezS. 

Balkanları 14 yüzyılın ikinci yarısından itibaren elegeçiren 
Anadolu Türkleri bu yeni feth edilen illerde şehir, kasaba ve kır-

ı Osman TURAN, <Selçuk devri vakfiyeıeri ın. CeiA.leddin Karatay, va
k.ı fları ve vakflyeleri>, Beııeten, XII (1948) , 17-171. Hastanelerde ze.ngln, fakir 
ayınını yapmadan tedavi için bak. Osman TURAN, Türkiye Selçukltıları hak
kında restni vesikalar, Ankara 1958, T.T.K. yayını, s. 51. 

2 M. Kemal ÖZERG!N. cAnadolu'da Selçuklu kervansarayları,, Tarilı 

Dergisi, XV ( 1965), 154. 
3 Nejat GöYÜNÇ, XVI. yüzyılda Mardin sancağı, İstanbul 1969, t. tt. Ede

biyat Fakültesi yayını, s. 90. 
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larda tesis ettikleri cami, medrese, imaret, hastane, zaviye ve ben
zeri yapıları bir yandan vakıf yolu ile kurmuşlar, aynı zamanda 
bunları vakıflarla beslemişler, faaliyetlerinin devamını sağlamış
lardır. Böylelikle de Anadolu kültürü, Anadolu Türk hayat tarzı 
ve gelenekleri buralara yayılmıştır. 

Bilindiği üzere, vakıf iki türlüdür: cımüessesat-ı hayriyye>> 
(hayır tesisleri) ve cıasl-ı vakfn (vakıf mal). Bunlardan birincisi 
cami, çeşme, köprü, medrese, imaret ve benzerleridir. Bunların iş
lemesi için tahsis olunan paralar veya fırın, dükkan, hamam gibi 
gelir getiren şeylerdir. 

16. yüzyılın ilk yarısında yapılmış tahrirlerden faydalanarak 
düzenlenmiş bir listede merkezi Konya olan Karaman Beylerbeyi
liği'nde 1527-28 tarihinde 3 imaret, 75 cami, 319 mesçid, 45 med
rese, 272 zaviye, 2 darülhadis, 31 darüJhuffaz, 4 muallimhane, 
4 kalenderhan e, 2 darüşşifa ve ı 4 kervansaray bulunduğu görül
mektedir~. Hemen hemen aynı tarihlerde devletin en büyük bey
lerbeyiliği olan 33 sancaklı Rumeli Beylerbeyiliği'nde 93 cami, 373 
mescid, 24 medrese, 60 mualllmhane, 67 hamam, 4 bezzazistan bu
lunmaktaydı6 . Karaman Beylerbeyiliği'nin yıllık arazi geliri 
15.617.000 akçe idi, bunun da % 14,3'ünü vakıf arazi gelirleri teş
kil ediyordu7 • Bu mik'i.arın içinde dükkan, fırın, hamam gibi vakıf 
yapıların gelirlerinin olmadığını da düşünmek gerekir. O tarihler
de en kıymetli yabancı para bl.rimi Duka altını veya Taler'di. Bir 
Duka altını 60 akçe karşılığı idi. 

Vakıf sahipleri genel olarak hükümdarlar, onların hanedan 
mensubu veya devlet adamı olarak çevresindekiler, bir kısım dev-

4 Bahaeddin YED1YILDIZ, «Vakıf» maddesi, lslam Ansiklopedisi, cüz 
137, s. 156; Ahmet AKGüNDÜZ, Islam Hu1..-ukunda ve Osmanlı tatbikatında 
vakıf müessesesi, T. T. K. Basımevl, Ankara 1988, s. 209-214. krş Hasan YOK
SEL, Tarih ve Toplum, sayı 89 (Mayıs 1991), s. 57-61. 

5 ömer Lutfi BARKAN, «Osmanlı tmparatorıug-ınnda imaret sitele.rinin 
kuruluş ve işleyiş tarzma alt araştırmalar», 1. (). lkti8at Fa7cültesi Mecmuası, 
XXIII ( 1962-63, 243. 

6 M. Tayyib GÖKB!LGİN, XV-XVI. asırlarda Edirııe ve Paşa Livtısı, 

vakıflar- mülker- rııukataaJar, !stanbul 1952, !. ü. Edebiyat Fakültesi yayını, 
s. ll. 

7 ömer Lutfi BARKAN, «H. 933-934 (M. 15271528) mali yılına a.it bir 
bütçe örneg-i», /. (). 11ctisat Fakültesi !.fecmuası, XV (1953-1954), s. 265. 
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let görevlileri ile halktan kimselerdi. Yapılan bir araştırmaya göre, 
18. yüzyılda Türkiye'deki vakıfların % 81,1'i askeri sınıfa, geriye 
kalan % 18,9'u da reayaya aitti. Bilindiği gibi, devletten gelıri olan 
herkes askeri sınıfa mensup sayılıyordu. 16. yüzyıl için henüz böy
le bir çalışma yapılmış değildir. sa.. 

Vakıfların yönetimi ve denetimi için vakıf yapanlar tarafın
dan mahkemede düzenlenen vakfiyelerde kimlerin mütevelli veya 
nazır tayin edilecekleri belirtilir. Bununla beraber, bu tür görev
lilerin vakfa zarar verdikleri de pek çok defalar görüldüğünden, 
onların bu tür davranışlarını önlemek için devlet tarafından da 
denetleyici atanırdı. Bunlar genel olarak kadı olmakla beraber, ba
zan bir müderris de olabiliyordu. Mesela, 16. yüzyıl ortalarında İz
nik'teki Orhan Gazi imaretinin kilerleri boş olup gelen misafirlere 
yiyecek verilmediği ve bunların tabhanede hasır olmadığından 
yerlerde yatınldıklan şikayet olunduğunda tahkike aynı şehirdeki 
Süleyman Paşa medı·esesi müderrisi Mevlana Dede memur edil
mişti9. 

Fuad KÖPRÜLÜ, hükümdarların müminlerin emiri sıfatı ile 
(emirü'l-mü'minin) vakıflar üzerinde geniş yetkilere sahip olduk
larını islam hukukçulannın kanaatlerine dayanarak belirtir10

• Fa
tih Sultan Mehmed'in 1476-1481 arasında Karamani Mehmed Pa
şa'nın vezirazamlığı sırasında mülk veya vakıf olarak devletin elin
den çıkmış arazileri yeniden devlete, yani miriye mal etmek için 
gösterdiği çabalar, onun bu yetkiyi kullanışına bir örnek teşkil 
eder. Lakin toplumda huzursuzluk yaratmış, vefatından sonra da 
oğlu II. Bayezid tarafından kaldırılmış, yine eski haline getiril
miştir11 . 

Vakıf müessesesi ile ilgili pek çok yayında yukarıda değinilen 
konular ele alınmıştır. Lakin vakıfların tesisinde devletin katkısı 
nedir, sorustrpek·hatrra gelmemiş_ görünmektedir. Bunun sebebi
ni kullanılan belgelerde aramak lazımdır. Vakıflada ilgili çalış-

ga B. YEDİYILDIZ, cVakıb maddesi, lA, s. 160. 
9 Başbakanlık Osmanlı Arşivi (kısaltma : BOA ), Kepecı 63, s. 121. 

10 Fuad KÖPRÜLÜ, cVakıf müesses esinin hukuki ma hlyetl ve tarihi te
kamülil>, Vakıflar Dergisi, II, 14. 

11 Halil lNALCIK, cMehmed ili m addesi, /şU/mı AtıBik«ıpedisi, VII, 533. 
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malardan çoğunluğunu vakfiyeler teşkil ederler12• Bunlarda da 
vakf edilen mallar, vakıf gelirleri, vakıflarda görevlendirilecek 
kimseler, bunlara ödenecek ücretler, görevlerin kimden kime devr 
edileceği, vakıfın soyu tükenirse, vakfın nereye devr edileceği ve 
vakfa müdahaleler olursa bunlar için beddua yer alır. Halbuki Di~ 
van~ı Humayun'a ait bazı defterlerde de vakıflarla ilgili hüküm~ 
ler bulunur. Bu belgelerden de vakfın tesisi sırasında merkezi ka~ 
rar organlarının rolü ve katkısını öğrenmek mümkündür13

• 

Süleymaniye, Edirne'deki Selimiye gibi yapılann hükümdar 
emri ile inşa edildikleri ve bu inşaatıarda kullanılan malzeme ve 
çalışanıann ücretlerini ödemek için bir J_{ısım devlet gelirlerinin 
yani mukataa'Iann tahsis edildikleri bilinir'"\ Burada bahis konu
su daha küçük, halktan gelen isteklere devletin verdiği cevaplar 
ve yapllan yardımlardır. 

Halktan kimselerin bir vakıf bina inşasında merkezi hüku
metten izin talebinde bulunduğunun pek çok örnekleri vardır. Me~ 
sela, 1556 Ekim'inde Biga sancağında Tuzla kazasında Karasu 
çayı üzerinde köprü bulunmamaktadır. Nikola adlı bir celeb bu 
SJI üzerinde bir köprü yapmak ister, izin ister, Divan-ı humayun' 
dan sadır olan ferman ((memleket-i vilayete zaran yoğise bina 
edilmesinemani olunmayaıı şeklinde çıkar1 G. 

Bir başka örnek: Yine aynı tariherde Ağustos 1556'da Belgrad 
ile Semendre arasında bir küçük kale (parkan) inşa olunur, bura-

12 Bahaeddin YEDlYILDIZ, Imtitution du vaqf au XVIIle siecle en Tur
quie -etude socio- historique, Ankara 1985, T.T.K. yayını; Gerd WINKELHANE
Klaus SCHWARZ, Der osmanisclıe Statthalter Iskender Pascha (gest. 15"11) 

wnd seiııe Stiftungen in Agypteıı utıd am Bosporus, Bamberg 1985, Verlag aku 
GmbH. 

13 A. AKGÜNDÜZ (aynı eser, s. 463-465) pek çok belgeden faydalanmış 
ise de, vakfın tesisinde merkezi karar organının (padişah) ve katkısı üze
rinde durma.mıştır. H. Yüksel (aytıı eser, s. 61, not 3):. mirt araziye veya dev
lete aıt başka herhangi bir mülke tasarruf edip de, bu mülkü vakf etmek is
teyen herkes, Ister hür asıllı, Ister kul asıllı (kapakulu) olsun, tasarruf etmek
te olduğu mülkü vakfetmek için padlşahtan izin talep etmiştir veya padi
şahtan izin aldıg-ını vakfiyesinde belirtmiştir:. demekte ve örnekler de vermek
ted.lr. 

14 ömer Lutfi BARKAN, Süleymaniye Camii ve Jmareti inşaatı (1550-
1557). Ankara 1972, 'rürk Tarih Kurumu yayını, I. 

15 BOA, Kepecl 215, s. 121. 
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da bir de cami yaptırılması emr olunur; tamamlanınca da durum 
Divan-ı Humayun'a arz olundukta hatip, imam ve müezzin tayin 
olunup bunlara birer <<hisar gediği» verilir. Hisar gediği deyimin
den kale muhafızları için tahsis olunan kadro ve onun geliri an
laşılır'6. 

Bir başka örnek: Erim (Canik sancağı'nda, merkezi Samsun) 
kazasında zaim Mehmed Bey bir cami yaptırır, bu camiye vakıf 
olmak üzere «ayfm-ı memleketin iltimasıylaıı bir hamam inşa et
tirmek ister. Bunun için izin ister ve verilir'7• 

Lakin hamam inşaatı için izin taleplerinde halkın isteği 
ve çevredeki vakıflara zarar vermemesi de gözönünde bulundurul
maktadır. Buna da bir örnek verelim: İstanbul'da Silivri-kapı sem
tinde bir cami yaptırılmıştır, fakat etrafında bulunan mahalle 
halkı gelip <<hamamımız uzaktır, varup gelmekde hayli muzayaka 
(güçlük) çekerüz» diye kadıdan arz alıp bununla Dergah-ı mualla
ya, yani Divan-ı humayun'a müracaat ederler, bir emir isterler. Ha
mam binasına cdcazet». (izin) verilir18 • 

Ermenek'te kadının gönderdiği bir arzdan Nisan 1557'de 
bu kasahada evvelce mevcut üç hamamdan ikisinin tamamen yı
kıldığı, çifte hamam olmadığı, hamama şiddetle ihtiyaç bulundu
ğu hususunda «ayan-ı vilayetinıı toplandığı, Yeni cami evkafından 
bir hamam yapılmasına karar verdikleri öğrenilir. Bunun için de 
izin verilmiştir19 • 

Çanakkale'nin Lapseki kasabasında ahali 1556 başlarında ka
dılıkta toplanırlar, «hamamımız g,ayetıe cüzidir, kasabamız evvel
ki gibi değildir, ziyade olmuştur. Etraf kuranın halkı dahi ha
mamdan hali değildir. Ehlimiz ve iyalimiz aşa zamanına değin ha
mamdan çıkınaziarn diyü şikayette bulunurlar. Halil adlı birisi bir 
hamam yaptırmıştır, izin istemektedir. Buna müsaade edilmesini 
isterler, bu dilekleri de Divan-ı humayun'a iletilir. Gerekli onay 

16 BOA, Kepecl 215, s. 84. «Gedik:) deyimi için ayrıca bak. A. AKGÜN-
DÜZ, aynı eser, s. 401-422. 

17 BOA, Kepeci 216, s. 9. 

18 BOA, Mühimme 2, s. 191. 

19 BOA, Mühimme 2, s. 243. 

~ ·--·------ -------
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verilmeden Lapseki kadısından «şehir ne kadar hanedir, hamama 
ihtiyaçları var mıdır?» sorularına verilecek cevap beklenir20• 

1573 senesi başlarında Adriyatik Denizi kıyısında Kotor li
manında emirle yaptırılan Boğazkesen kalesi'nde Hersek Beyi Ha~ 
san kendi parası ile bir mescit inşa ettirir. Bu mescid camiye çev
rilir ve hatip ve imam olarak Muslihiddin b. İshak isminde birisi 
tayin edilir. Divan-ı humayun'a intikal eden arz bu zata Dubrov~ 
nik memlehası (tuz istihsal edilen yer) 'ndan günde 12 akçe gelir 
(vazife) tayin edilmesi hususundadır. Gerekli izin verilmiş, tah
sis yapılmıştır2 1 • 

Böylelikle vakıf yapılırken Divan-ı humayun'dan izin alınma
sı bir kaidedir. Bu izin sırasında vakfın işleyişi için devlete ait ge
lir kaynaklarından tahsisler yapılması da bir başka kaide ve do
laylı olarak vakfa devlet yardımı veya katkısı olmaktadır. Kulla
nılan belgeler 16. yüzyıla ait olmakla beraber, 18. yüzyılda da va~ 
kıflara devlet gelirlerinden para tahsisi yapıldığının örneği de var
dır. Karadeniz Ereğiisi'nde liman ağzında Hacı Baba Tekkesi adlı 
bir zaviye vardır. Liman ağzında bu tekke yakınındaki yüksek bir 
yerde Kapudan Ali Paşa tarafından ı 705 tarihinde bir fener yap
tırılmıştır. Lakin Ali Paşa fenerin işleyişini temin için buraya yağ 
ve fenerci temin ederneden vefat etmiştir. Tekkedeki dervişler ge
celeri çıra yakarak gelen gemilerin karaya vurmasını önlemeye 
çalışırlar. Lakin çıra veya odun alevi belirli bir süre etkili olmakta, 
bu uygulamadan tam bir yarar sağlanamamaktadır. Dervişler Di
van'a müracaat ederek Ereğli gümrüğünden günde 15 akçe yağ 
bedeli, 8 akçe fenerci hakkı alınağa muvaffak olurlar22

• 

Osmanlı Devleti'nde bir çok uygulamalar daha önceki islam 
devletlerinden devr alınan gelenekiere dayanır ve bir devamlılık 
arz eder. Bu itibarla 16. yüzyılda görülen sistemin daha önceleri 
de var olduğunu düşünmemeye sebep yoktur. 

20 BOA, Mühimme 2, s. 45. 
21 BOA, Kepeci 225, s. 160. 
22 Neja t GöY'ONÇ, «Türk Kültür Tarihi bakımından arşlvlerimlzln öne

mi», Belletetı, XXXVII (1973), 310-311. 


