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Osmanlı toplumunda vakıflar, bayındırlık hizmetlerinden dini hizmetlere, eğitimden finansman 

sağlamaya kadar pek çok alanda toplumun ihtiyaçlarını karşılamış ve bu hizmetleri kar değil hayır 

amacıyla yürütmüşlerdir. Vakıfların bir türü olan para vakıfları da kendilerine vakfedilen nakit 

sermayeleri faizsiz usuller ile işleterek elde ettikleri gelirler ile bu hizmetlerin karşılanmasında önemli 

rol oynamışlardır. Para vakıfları aynı zamanda toplumun faizsiz finansman ihtiyacını karşılamak 

suretiyle İslam dini tarafından haram kabul edilen faizin ortaya çıkardığı dini ve iktisadi problemlerin 

önüne geçilmesine de katkı sağlamıştır. 

Üsküdar Mahkemesi 417 numaralı defter kayıtları incelenerek 1139 senesi Üsküdar vakıflarının 

gelirleri, giderleri, nakit sermaye işletme yöntemleri, kiralama yöntemleri gibi konularda bir takım 

verilerin ortaya çıkarılıp günümüze aktarılması çalışmanın temel amacı olmakla beraber temel veri 

kaynağının muhasebe kayıtları olmasından dolayı Osmanlı muhasebe sisteminde kullanılan merdiven 

yöntemi incelenmekte ve 417 numaralı defter örneğinde vakıflarda muhasebe konusu da ele 

alınmaktadır. 

Çalışmada ilk olarak merdiven kayıt yöntemi ve vakıflarda muhasebe konusu ele alınmakta olup 

vakıfların Osmanlıda kullanılan muhasebe usulünü aynen uyguladıkları tespit edilmektedir. 2. Bölümde 

18. Yüzyılın ilk yarısında Üsküdar vakıflarının nakit sermaye işletme usulleri, bu usullerden elde 

ettikleri gelirleri, bu işlemler için aldıkları teminatlar ve zimem , 3. Bölümde ise ilgili senede vakıfların 

sahip oldukları gayrimenkuller, elde ettikleri kira gelirleri ve kiracılar dair veriler ortaya koyulmaktadır. 
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In the Ottoman Society, Waqfs have met the needs of the society, from public services 

to religious services, from education to financing, and these services have been carried 

out for the purpose of khayr, not profit. Cash waqfs also played an important role in 

meeting these services with the income they earn by operating their capital. At the 

same time, the cash waqfs have contributed to the prevention of the religious and 

economic problems that arise from the interest. 

The main purpose of this study is to examine the 1139-year-old Uskudar waqfs by 

using the records of the Üsküdar Court number 417. And this study aims to reveal and 

evaluate the data of 1139 in the subjects such as the incomes, expenditures, cash capital 

operating methods, leasing methods of the Uskudar waqfs. 
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GİRİŞ 

Araştırmanın Problemi (Konusu) 

Osmanlıdan günümüze o dönemin iktisadi ve sosyal yapısını yansıtan pek çok belge 

ulaşmıştır. Bu belgeler arasında vakıfların gelir ve giderlerinin kaydedildiği muhasebe 

kayıtları önemli bir yer tutmaktadır. Muhasebe kayıtlarına dair belgelerin ise 180 bin 

civarında olduğu tahmin edilmektedir. Şüphesiz ki muhasebe kayıtlarına dair belgelerin 

günümüze ulaşmasında titiz bir arşivleme çalışması kadar muhasebe kayıt usulünün de 

önemi oldukça fazladır. Osmanlı, kullandığı merdiven kayıt yöntemi ile muhasebe 

bilgilerini  ayrıntılı ve titiz bir şekilde kayıt altına almış ve bugüne ulaşmasında önemli 

rol oynamıştır.  

Vakıflar, Osmanlı cemiyetinin ayrılmaz bir parçası olduğundan dolayı vakıflara dair 

yapılan akademik çalışmalar da bugünün insanının tarihi tecrübeyi idrak edebilmesi 

açısından oldukça önem arzetmektedir. Nitekim Osmanlı vakıflarının sosyal ve iktisadi 

yönlerini yansıtan pek çok çalışma yapılmış ve yapılmaya da devam etmektedir. Bu 

çalışmanın konusunu da 18. yüzyılın ilk yarısında Üsküdar para vakıfları oluşturmaktadır.  

Araştırmanın Amacı 

Araştırma, 18. Yüzyılın ilk yarısında Üsküdar para vakıflarının yapısını, işleyişini, gelir 

ve giderlerini muhasebe kayıtlarından hareketle ortaya koymayı hedeflemektedir. Ayrıca, 

Osmanlıda muhasebe kaydı için kullanılan merdiven yönteminin vakıfların muhasebe 

kayıtlarına ne şekilde yansıdığının ortaya konması da bu araştırmanın ikincil hedefi 

konumundadır.  

Araştırmanın Önemi 

Faiz, İslam dini tarafından haram kılınmış bir gelir olmasına rağmen tarihten günümüze 

pek çok toplumda iktisadi hayatın merkezinde yer almış ve müslüman toplumlar da bu 

durumdan etkilenerek az veya çok faiz ile bir şekilde karşı karşıya kalmışlardır. Ancak, 

gerek günlük gerekse iktisadi ihtiyaçlarını faizli yöntemler ile karşılamak istemeyen 

toplumlar faizsiz finansman yöntemleri geliştirmek suretiyle faizden kaçınma yoluna 

gitmişlerdir. Osmanlıda da bu gayretin bir neticesi olarak para vakıfları ortaya çıkmış ve 

toplum faizsiz finansman ihtiyacına cevap vermiştir. Günümüzde ise geçmişte 

olduğundan daha fazla iktisadi hayatın içinde olan faizden kaçınmak için faizsiz bir 
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iktisadi düzen ve finansman yöntemlerine olan ihtiyacın daha fazla olduğu söylenebilir. 

Bu bağlamda, bu araştırmada olduğu gibi geçmişte faiz problemine bulunan çözümlerin 

birer tarihi tecrübe olarak günümüze aktarılması, günümüzde geliştirilecek yeni çözümler 

için ilham kaynağı olmaları açısından oldukça önemlidir.   

Araştırmanın Yöntemi 

Araştırmanın temel veri kaynağını oluşturan Üsküdar Mahkemesi 417 numaralı defter 

arşivlenmiş olduğu İSAM(İslam Araştırmalrı Merkezi)’dan temin edildikten sonra ilgili 

defterdeki veriler titiz bir şekilde Microsoft Excel programı vasıtasıyla belli kategoriler 

halinde kayıt altına alınmıştır. Kayıt altına alınan bu verilerden hareketle bazı sonuçlara 

ulaşılmış ve para vakıfları üzerine yapılan daha önceki çalışmalar ile zaman zaman 

mukayeseler yapılmıştır. 

Araştırmanın Kapsamı ve Sınırlılıkları 

Araştırma kapsadığı dönem ve mekan açısından bir takım sınırlılıklar içermektedir. Bu 

sınırlılıklar şu şekilde ifade edilebilir: 

Araştırma mekan olarak sadece sadece Üsküdar vakıflarını kapsamakta olup para 

vakıflarının faaliyet gösterdiği başka herhangi bir bölgeyi içermemektedir. Üsküdar 

vakıflarının tercih edilmiş olmasının sebebi öncelikle verilerin düzenli ve analşılır bir 

şekilde kayda geçirilmiş olması ve ulaşılabilirliğidir. Ayrıca, Tahsin Özcan, Süleyman 

Kaya ve Muhammed Emin Durmuş’un Üsküdar vakıfları üzerine yapmış oldukları 

çalışmaların, bu çalışmanın diğerleri ile mukayese edilerek daha verimli hale gelmesinde 

sağlayacakları katkı da göz önüne alınmıştır. 

Araştırma aynı zamanda dönem yani zaman olarak da bir sınırlılık içermekte olup sadece 

1139 senesi Üsküdar vakıflarını kapsamaktadır. Ancak, defterde yer verilen 1141 ve 1158 

seneleri arasında farklı senelerde birer muhasebe kaydı bulunan 14 vakfa dair verilere de 

yer verilmektedir. Vakıfların muhasebe kayıtları 1 senelik tutulduğundan dolayı veriler 

de 1 senelik veriler olarak elde edilmiştir. 

Araştırmanın İçeriği 

Araştırma giriş, sonuç ve 4 ayrı bölümden meydana gelmektedir. Bu bölümler 

oluşturulurken birinci bölüm haricindeki bölümler, muhasebe kayıtlarındaki 

sınıflandırmalar dikkate alınırak oluşmuş bölümlerdir. Zira muhasebe kayıtlarında önce 
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vakıfların gelirlerinin yer aldğı îrâd(2. ve 3. Bölümler), daha sonra ise vakıfların 

giderleri(4. Bölüm) hakkında bilgilere yer verilmektedir.  

Araştırmanın 1. Bölümünde Osmanlının muhasebe sistemi hakkında bilgiler verilmekte 

ve merdiven kayıt yöntemi, 417 numaralı defter örneği üzerinden açıklanmaktadır. 

Osmanlının devlet muhasebesinde kullandığı merdiven yönteminin vakıflarda da aynen 

kullanıldığı üzerinde durulmaktadır.  

2. Bölümde vakıfların nakit sermayelerini kullandırma yöntemleri olan muâmele-i 

şer’iyye, bey’ bi’l-istiğlâl ve ferâğ bi’l-istiğlâlin tanım ve mahiyetlerine dair bilgilere, bu 

yöntemler ile elde ettikleri murabaha gelirlerine ve ribh oranlarına ve zimem hakkında 

bilgilere yer verilmektedir. 

3. Bölüm vakıfların sahip oldukları gayrimenkullere ayrılmıştır.  Bu bölümde vakıfların 

gayrimenkullerini kiraya verme yöntemleri olan icâre-i vahide, icâreteyn ve mukâtta dair 

bilgilere yer verilmekte ve elde ettikleri kira gelirlerine dair veriler ortaya koyulmaktadır. 

Ayrıca kiracılara dair bilgiler de bu bölümde yer almaktadır.  

4. Bölümde ise vakıfların giderleri olan masârif ve vazâif hakkında veriler ele 

alınmaktadır. Masârif, vakıfların vazife ücretleri dışında kalan tüm masrafları 

kapsamaktadır. Vazâif ise vakıfların şahıslara vazife ücreti olarak ödediği masrafları ifade 

etmektedir. Kayıtlarda tüm bu bilgilere açıkça yer verilmesinden dolayı her biri ayrı birer 

bölümde mütalaa edilmiştir. 

Kaynak İncelemesi 

Literatürde Osmanlı para vakıflarının tarihi ve uygulamaları hakkında pek çok çalışma 

bulunmaktadır. Bu çalışmalardan bazıları müstakil olarak Üsküdar, Bursa ve Rumeli gibi 

Osmanlının önemli merkezlerinde bulunan para vakıfları üzerine yapılmış çalışmalardır. 

Literatürde yer alan çalışmalar genel olarak para vakıflarının tarihi, meşruiyeti üzerine 

Osmanlıda yazılmış olan bir takım risalelerin günümüze aktarılması, kullandıkları 

yöntemlerin günümüze uyarlanabilirliği veya bizzat muhasebe kayıtları üzerinden elde 

edilen verilere dair çalışmalardır. 

Bu çalışmanın ise para vakıflarının muhasebe kayıtları üzerinden okunması şeklindeki 

çalışmalara dahil olduğu söylenebilir. 
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Aşağıda para vakıflarına üzerine 1951 ve 2016 seneleri arasında yapılmış bazı çalışmalar 

kısaca tanıtılmaktadır. Sıralamada çalışmaların eskiden yeniye olmak üzere tarihleri baz 

alınmıştır. 

Bülent Köprülü (1951), “evvelki hukukumuzda vakıf neviyetleri(çeşitleri) ve icâreteynli 

vakıflar” adlı çalışmasında konuyu 4 bölümde(fasıl) ele almaktadır. Çalışmanın ilk 

faslında Osmanlı’nın arazi sisteminden, ikinci faslında bir vakfın meydana gelebilmesi 

için gerekli olan şartlardan ve üçünsü fasılda sahih vakıf nevilerinden bahsetmektedir. 

Dördüncü ve son fasılda ise icâreteynli vakıfların ihdas sebepleri, ihdas tarihi, icâreteynin 

vakıflara sağladığı menfaatler, icâreteyn akdinin mahiyeti, icâreteyn akdinde mutasarrıf, 

icâreteynli vakıfların tasfiyeleri gibi konulara değinilmektedir. Çalışma para vakıflarının 

gayrimenkul kiraya verme usulleri hakkında elde edilebilecek temel bilgileri içermesi 

açısından bu çalışma için de önemli kaynaklardan bir tanesi olmuştur. 

Murat Çizakça (1993), “Risk Sermayesi, Özel Finans Kurumları ve Para Vakıfları” adlı 

eserinde konuları dört ana bölüm altında mütalaa etmektedir. İlk bölümde Çizakça, risk 

sermayesi şirketinin dünyadaki uygulamalarını ve işleyiş açısından risk sermayesi 

şirketlerine dair bilgilere yer vermekte daha sonra ise Türkiye için uygulanabilir bir model 

önerisi ortaya koymaktadır. Eserin ikinci bölümünde, ortaya koyduğu modeli 

değerlendirmektedir. Üçüncü bölümde para vakıflarına dair bilgiler verilmektedir. 

Dördüncü ve son bölümde ise para vakıflarının risk sermayesi şeklinde çalışmasına dair 

öneriler yapmaktadır. Eserde Çizakçanın ulaştığı sonuç, para vakıflarının risk sermayesi 

şirketi olarak yeniden ortaya koyulup faaliyet göstermesinin mümkün olduğudur. 

Özcan (1998), Para Vakıflarıyla İlgili Önemli Bir Belge adlı çalışmasında Özcan, 

Kefevi’ye ait olan ve Hanefi fakihlerin tanıtıldığı Ketaibu a’lami’l-ahyar min fukaha-i 

mezhebi’n-Nu’man el-muhtar adlı eserde yer alan para vakıflarının serbest bırakılması ile 

ilgili emr-i şerifin metnini transkribe etmiştir. Kefevi para vakıfları ile ilgili bu emr-i 

şerifin metnini vermeden önce para vakıfları hakkında cereyan eden tartışmalara da yer 

vermiştir. Özcan’ın para vakıfları ile ilgili böyle önemli bir belgeyi gün yüzüne çıkarması 

önem arz etmektedir.  

Murat Çizakça (1999), “İslam Dünyasında ve Batı’da İş Ortaklıkları Tarihi” adlı eserinde, 

özel sektör finansmanı ve devletin finansmandaki rolü üzerinde durmaktadır. Kitabın ilk 

bölümünde ortaklık türlerinden biri olan mudarebenin tanımı, tarihçesi ve mahiyeti, ikinci 
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bölümde Avrupada uygulanan ve mudarebeye benzeyen “commenda” adlı uygulamanın 

tarihçesi, üçüncü bölümde İslam tarihinde uygulamaları bulunan iş ortaklıkları, dördüncü 

bölümde Osmanlı iktisadi sisteminde gemicilik ve gemi inşasının finansman yöntemleri, 

beşinci bölümde özel sektör ve devlet arasındaki finansman ilişkisi, altıncı ve son 

bölümde ise gelir ortaklığı senetleri ve İslami finans ele alınmaktadır.  

Tahsin Özcan (2003), “Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği” adlı 

eserinde, teorik ve pratik açıdan para vakıflarını ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Eser 

4 bölümden oluşmakta olup birinci bölümünde para vakıflarının kuruluş ve işleyiş 

esasları, İkinci ve üçüncü bölümde Kanuni dönemini Üsküdar para vakıfları incelenen 

arşivler ışığında tek tek ele alınmaktadır. Dördüncü bölümde ise Kanuni dönemi Üsküdar 

vakıflarının kuruluş ve işleyişleri açısından tahliline yer verilmektedir. Özcan eserinde 

para vakıflarının Osmanlı cemiyeti içerisinde toplumsal ihtiyaçların karşılanması 

noktasında önemli bir rol oynadıklarına işaret etmektedir. Para vakıflarının meşruiyeti 

etrafında cereyan eden tartışmaların genel olarak cevaz noktasında olduğunu da ortaya 

koymaktadır. Çalışmanın 920-74 seneleri arasındaki 150 vakfı kapsaması, Üsküdar 

vakıfları özelinde yapılmış olması ve para vakıflarını teorik ve pratik anlamda ele alması, 

bizim çalışmamız açısından önemli bir kaynak olmasını sağlamıştır.  

Süleyman Kaya (2007), “18. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari ve Tatbiki Olarak Karz 

İşlemleri” adlı doktora tezinde, para vakıflarının borç verme yöntemlerini teorik ve pratik 

olarak ayrıntılı bir şekilde ele almaktadır. Çalışma 3 bölümden meydana gelmektedir. İlk 

bölümünde para vakıflarının nakit sermaye işletmek için kullandıkları muamele-i 

şer’iyyeye ayrılmış olup tanımı, mahiyeti, kuruluşu ve hukuki sonuçları gibi konulara yer 

verilmektedir. İkinci bölümde bey’ bi’l-vefa ve istiğlal işlemleri birinci bölümdeki usul 

üzere ele alınmışlardır. Üçüncü bölümde ise karz alan ve veren kurumlar ve şahıslara 

ayrılmıştır. Çalışma, bizim çalışmamızın da dönemi olan 18. Yüzyıl Osmanlısında karz 

işlemlerini hem nazari hem de tatbiki olarak aydınlatmakta ve bu bağlamda çalışmamızın 

temel kaynakları arasında yer almaktadır. Kayanın çalışmada ortaya koyduğu en önemli 

sonuçlardan bir tanesi, para vakıflarının yöntemleri arasında olduğu iddia edilen 

mudarebe ve bidaanın hiçbir şekilde finansman yöntemi olarak uygulanmadığıdır. 

Süleyman Kaya (2014), “Osmanlı Hukukunda İcareteyn” adlı eserinde vakıf akarların 

kiraya verilme usullerinden bir tanesi olan icâreteyn akdinin tarihçesi ve uygulamasına 
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ayrıntılı bir şekilde yer vermektedir. Kitap üç bölümden oluşmakta olup birinci bölümde 

icâreteynin ortaya çıkmasına ortam hazırlayan uygulamalar ve icâreteynin meşruiyeti 

meseleleri, ikinci bölümde icâreteyn akdini meydana getiren taraflar, akdin konusu, 

muaccel ve müeccel kira bedelleri ve icâreteynin tatbik şekilleri ele alınmaktadır. Son 

bölümde ise icâreteyn akdinin hukuki sonuçları olarak mütevelli ve mutasarrıfa verilen 

haklar ele alınmaktadır. Eserde ulaşılan sonuçlara göre kiracılardan muaccel ve müeccel 

olmak üzere iki farklı kira bedeli alınan sadece icâreteyn akdi değildir. İcâreteyn dışında 

bu gibi kira bedellerinin alındığı daha başka akitler bulunmaktadır.  İcareteyn akdi, 

mukâtaa, gedik, hulüv, marsad, tapu gibi akitlerin geliştirilmesi sonucu ortaya çıkmış bir 

akittir. İcâreteyn akdi her iki tarafa da sağladığı faydalardan doalyı kısa sürede olduköa 

yaygın bir hale gelmiş ve uzun yıllar kullanılmıştır. Çalışmamızın 3. Bölümünde yer 

verilen icâreteyn akdinin nazari ve tatbiki yönü, bu çalışma vesilesiyle daha verimli hale 

getirilmeye çalışılmış ve temel bir kaynak olarak çokça başvurulmuştur. 

Muhammed Emin Durmuş (2016), “Muhasebe Kayıtları Işığında 18. Yüzyılın Son 

Çeyreğinde Üsküdar Para Vakıfları” adlı çalışmasında 1184-88 senelerine ait 81 Üsküdar 

vakfının muhasebe kayıtlarını incelemiş ve elde ettiği verileri aktarmıştır. Durmuş, 

Üsküdar vakıflarının ilgili senede muâmele-i şer'iyye’ bey’ bi’l-istiğlâl ve ferâğ bi’l-

istiğlâl yöntemleri ile nakit sermayelerini işlettiklerini ve en fazla da muâmele-i şer'iyye’ 

yöntemini kullandıkları sonucuna ulaşmıştır. Ayrıca vakıfların sahip oldukları mülkleri 

kiraya verirken icâre-i vahide, icâreteyn ve mukâtaa usullerini kullandıklarını ve en fazla 

icâreteyn usulünü kullandıklarını ifade etmektedir. Bunun yanında vakıfların gelir ve 

gider kalemlerini ayrı ayrı ele almış ve defterden elde ettiği verileri sistematik bir şekilde 

aktarmıştır. 
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1. BÖLÜM: OSMANLI MUHASEBE SİSTEMİ ve PARA 

VAKIFLARINDA MUHASEBE 

1.1. Osmanlı Muhasebe Sistemi 

Osmanlı’dan günümüze 95 milyon belge ve 350 bin defterin ulaştığı, 95 milyon belge 

arasında 15 milyon Muhasebe ile ilgili belge, 350 bin defter arasında ise 180 bin civarında 

muhasebe ile ilgili defter olduğu tahmin edilmektedir.1 Muhasebe kayıtları ile ilgili 

zikredilen rakamlardan anlaşılacağı üzere Osmanlı Devleti muhasebe sistemine bir hayli 

ihtimam göstermiştir. Osmanlı’nın muhasebe sistemine verdiği önem, İslamiyet’in şahıs 

hukukuna ve emanete verdiği önem ile veya gelir gider dengesinin sağlıklı bir şekilde 

takip edilmesi ihtiyacı ile açıklanabilir. Zira her iki durumda da güçlü bir muhasebe 

sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Osmanlı Devleti tarihte uygulaması olmayan yeni bir muhasebe sistemi kurmamış, aksine 

Abbasilerde doğmuş ve İlhanlılarda gelişmiş olan muhasebe sistemini yani “merdiven 

yöntemini”2 kullanmayı tercih etmiştir.3 Osmanlı Devletinin muhasebe sistemi 

noktasında İlhanlılardan etkilenmiş olmasına dair iki neden ileri sürülebilir. Birincisi, 

Osmanlı devlet düzeninin şekillenmeye başladığı XIV. yüzyılda Osmanlı-İlhanlı 

ilişkilerinin üst düzeyde olması, ikincisi ise İlhanlılara ödenen vergi dolayısıyla İlhanlı 

mali sistemine aşina olunmasıdır.4 

Osmanlı muhasebe sistemine dair ilk kayıt örnekleri XV. yüzyıla(Fatih Sultan Mehmet 

Dönemi) aittir.5 Bu yüzyılda Osmanlı muhasebe sistemi önemli hukuki düzenlemelerle 

                                                 
1 Cemal Elitaş, Oğuzhan Aydemir, Oktay Güvemli, Mehmet Erkan, Mustafa Oğuz ve Uğur Özcan, Osmanlı 

İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, TÜBİTAK Proje No: 

105 K 160, Afyonkarahisar, 2008, s. 190. 

2 Merdiven yöntemi 1.2. başlığı altında ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

3 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, III 

International Scientific Conference - Sokolov Reading, 2015, Russia, s.17. 

4 Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, 2008, 

s.730. 

5 Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, 2008, 

s.731. 
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birlikte dönüm noktası denebilecek bir dönem geçirmiştir.6 Bu dönemden sonra XX. 

yüzyıla kadar Osmanlı muhasebe sistemi merdiven yöntemi kullanılarak devam ettirilmiş, 

XX. yüzyıla gelindiğinde ise çağın muhasebe ihtiyaçlarını yeterince karşılayamadığı 

gerekçesiyle merdiven yöntemi terkedilip çift yanlı kayıt yöntemine geçilmiştir.7 

Osmanlı’da muhasebeciler yani kâtipler kayıtları muhasebe defter adıyla kaydetmişlerdir. 

Tutulan muhasebe kayıtları, muhasebe kaydının konusuna göre farklılık arz etmiştir. 

Gelir-gider dengesini düzenleme fonksiyonu gören günlük defter ve günlük deftere 

yardımcı defterler, denetim ve kontrol fonksiyonu gören muhasebe raporları ve merkez 

muhasebenin sadece denetim amacıyla ilgilendiği haricen muhasebesi görülen vakıflar 

ile ilgili kayıtlar Osmanlı muhasebe sisteminin üç temel sahasıdır.8  

Osmanlı muhasebe sistemine dair belirtilmesi gereken önemli bir husus da muhasebe 

kaydı tutulurken siyakat yazı kullanılmış olmasıdır. Siyakat, “arşiv belge ve kayıtlarında 

okunması çok güç, girift, sanat özelliği taşımayan bir eski yazı türüdür.”9 Siyakat yazıda 

harfler noktalama işaretleri olmadan akıcı bir şekilde yazılır. Siyakat yazı da merdiven 

muhasebe yönteminde olduğu gibi Abbasiler ile başlamış ve İlhanlılar üzerinden 

Osmanlıya intikal etmiş bir yazı türüdür. Siyakat yazının kullanılmasında resmi 

belgelerin güvenliği ve gizliliği, kayıtların daha hızlı ve daha az yer kaplayacak şekilde 

yazılması gibi nedenlerin etkili olduğu tahmin edilebilir.10  

Özetle, Osmanlı muhasebe sistemi Abbasilerden İlhanlılara, İlhanlılardan da Osmanlıya 

intikal eden bir sistemdir. Bu muhasebe sisteminin temelini merdiven yöntemi, merdiven 

yönteminin temelini de siyakat yazı usulü oluşturmaktadır. Günlük defter, denetim amaçlı 

muhasebe raporları ve dışarıdan tutulan vakıf muhasebelerinin denetimine dair muhasebe 

                                                 
6 Ahmet Vecdi Can, Sinan Esen, Osmanlı Muhasebe Sistemi Ve 1530 Yılına İlişkin Yapılan Kayıtların Işığında 

“Bir Osmanlı Livası: Prizren, 2. Uluslararası Balkanlarda Sosyal Bilimler Kongresi, Prizren, 2010, s.2. 

7 Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, 2008, 

s.190. 

8 Oktay Güvemli vd. Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, 2015, s. 17. 

9 Muhittin Serin, “Siyakat” ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 37, Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2009, s. 291. 

10 Oktay Güvemli vd. Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, 2015, s. 5. 
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kayıtları olmak üzere üç farklı konuda tutulan muhasebe kayıtları da Osmanlı muhasebe 

sistemini oluşturan temel alanlardır.  

1.2. Merdiven Yöntemi 

Merdiven yöntemi bir önceki bölümde de değinildiği üzere Osmanlı muhasebe sistemi 

olarak kullanılmış olan muhasebe tekniğine verilen isimdir. Ancak bu yöntem Osmanlı 

Devletinde doğup gelişmiş bir yöntem değildir. Merdiven yönteminin ilk izleri VIII. 

yüzyılda Abbasilerde görülmektedir. Abbasilerde doğan merdiven yöntemi XIII. 

yüzyılda İlhanlılara intikal etmiş ve bir takım geliştirmelere tabi tutulmakla birlikte ana 

yapısı korunarak kullanılmaya devam etmiştir. XVI. yüzyıla gelindiğinde ise Osmanlı 

Devleti muhasebe yöntemi olarak İlhanlılardan etkilenmiş ve merdiven yöntemini aynen 

mali yapıda uygulamaya başlamıştır. Osmanlıda da XIX. yüzyıla kadar kullanılan 

merdiven yöntemi yaklaşık 11 asırlık bir tarihe sahip olarak yerini çift yanlı kayıt 

yöntemine bırakmıştır.11 

Yöntemin merdiven ismini almasının nedeni, ana tutar yani asl-i mal en başa yazıldıktan 

sonra ana tutarı oluşturan ayrıntıların merdiven basamağını andırır bir şekilde yukarıdan 

aşağıya doğru sıralamasıdır. Yöntemin merdiven adıyla müşahhas olmasında İlhanlıların 

önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir. İlhanlılarda devlet muhasebesine dair yazılan 

Risale-i Felekiyye adlı eserde bu yöntem için Merdibân-ı pâye yani merdiven basamağı 

ifadesinin kullanılmış olması bunun açık bir örneği niteliğindedir. Ancak Abbasi ve 

Osmanlı devletlerinde merdiven yöntemi yerine muhasebe sistemi gibi genel bir ifade 

kullanılmıştır.12 

Bu açıklamalardan sonra merdiven yönteminin öne çıkan temel özelliklerini aşağıdaki 

gibi sıralamak mümkündür; 

 Merdiven yönteminde yazı olarak siyakat usûl kullanılmıştır. 

 Harcamalarla ilgili tutar ve nev’in alt alta sıralanması esastır. 

 Devlet muhasebesinin kayıt altına alınması için kullanılmış bir yöntemdir. 

                                                 
11 Mehmet Erkan, Cemal Elitaş, Oğuzhan Aydemir, Osmanlı’da Vakıf Muhasebesi ve Lala Sinan Paşa Vakfı 

Muhasebe Örneği, Muhasebe ve Finansman Dergisi (MUFAD), sayı 41, Bursa, 2009, s.210. 

12 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Kayıt Kültüründe Vakıf Muhasebesi ve Devlet Muhasebe Sistemi, 

Vakıflar Dergisi, sayı 46, Ankara, 2016 
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 Devletin bir yıllık muhasebesinin tek bir kayıt ile yapılmasına olanak verir. 

 Merdiven yöntemi hem miktarı hem de tutarı yazmaya müsait bir yapıdadır.13 

Merdiven yönteminin dikkat çeken bir diğer özelliği, maddelerin birbirine karışmasının 

önüne geçmek amacıyla her maddenin son harfinin enlemesine sayfanın sonuna kadar 

uzatılmış olarak yazılmasıdır.14 

Merdiven yöntemi yaklaşık 11 asırlık bir tarihi tecrübeye sahip olmuş ve uygulandığı 

dönemlerde devletlerin muhasebe ihtiyacını karşılamıştır. Ancak bunula birlikte zaman 

zaman dönemin muhasebe ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklarla karşılaşmıştır. Nitekim 

XIX. yüzyıla gelindiğinde yerini diğer muhasebe sistemlerine bırakmak zorunda 

kalmıştır. Merdiven yönteminin tarihte bu denli uzun yaşamış olması genel geçer 

muhasebe ilkelerini bünyesinde barındırıyor olmasına bağlanmıştır.15 

Bu noktaya kadar Osmanlı devlet muhasebe sistemi ve merdiven yöntemi ile ilgili bilgi 

verilmesi merdiven yönteminin Osmanlı para vakıflarında da aynen kullanılmış 

olmasındandır. Zira Osmanlı merkez devlet muhasebesi bizzat vakıfların muhasebe 

kayıtlarını tutmamış olmakla birlikte, vakıfların muhasebe kayıtlarını denetleyici bir rol 

üstlenmiş ve Osmanlı mali yapısına dolaylı olarak da olsa vakıf muhasebelerini dahil 

etmiştir. 

1.3. Para Vakıflarında Muhasebe 

Para vakıfları, vakfedilen nakit paranın şahıslara çeşitli faizsiz finansman yöntemleriyle 

finansman kaynağı olarak sunulması ve buradan elde edilen gelirler vasıtasıyla vakfiyede 

belirtilen sarf yerleri için harcanması esasına dayalı bir sistemdir. Para vakıfları bu 

yönüyle diğer vakıf çeşitlerinden ayrılmaktadır. Para vakıflarının temelinde nakit para 

olması hasebiyle diğer vakıflara nazaran muhasebe kaydının tutulmasının daha hayati bir 

                                                 
13 Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, 2008, 

s.182. 

14 Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: Merdiven Yöntemi, 2008, 

s.733. 

15 Ayrıntılı bilgi için bkn. Elitaş vd. Osmanlı İmparatorluğu’nda 500 Yıl Boyunca Kullanılan Muhasebe Yöntemi: 

Merdiven Yöntemi, 2008, s.750-753 (Tablo 2) 
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öneme sahip olduğu söylenebilir. Nitekim para vakıflarının muhasebe kayıtlarına dair 

günümüze ulaşan mahkeme kayıtları sayısı bunu doğrular niteliktedir. 

Genel olarak vakıflarda muhasebe düzeni üç aşamada mütalaa edilebilir. Birinci aşama, 

vakıfta görevli olan kâtip tarafından ilgili vakfın kayıtlarının tutulması ve yıllık mali 

raporunun hazırlanması, vakfın bulunduğu mahallin kadısı tarafından muhasebe 

kayıtlarının incelenmesi, denetlenmesi ve tescillenmesi, üçüncü aşama olarak ise devletin 

merkezi muhasebesi tarafından mahallin kadısından gelen raporun incelenmesi ve gerekli 

görüldüğü taktirde kayıtların yeniden düzenlenmesidir.16 Osmanlı merkez 

muhasebesinde vakıf muhasebesine dair departmanların yer alması ve ilgi görmesi, 

Osmanlı sultanlarının ve devlet idarecilerinin vakıflar kurmuş olması ve vakıflara özel 

ilgi göstermiş olmalarıyla açıklanabilir.17 

Osmanlı mali yapısında gerek merkez muhasebecilerinin gerekse taşra muhasebecilerinin 

merdiven yönteminden başka herhangi bir muhasebe yöntemi bilmiyor olması doğal 

olarak merdiven yönteminin para vakıflarının muhasebesinde de kullanılması sonucunu 

doğurmuştur. Ancak merdiven yönteminin para vakıflarının muhasebe kaydı ihtiyacını 

karşılamada bir takım zorluklarla karşılaştığı da tahmin edilmektedir.18 Bu zorluklardan 

en ön planda olanı merdiven yönteminin gelir ve giderlerde kâr gibi daha ayrıntılı olan 

kısımların yazılmasına elverişsiz olmasıdır. Para vakıflarında da işletilen nakit 

sermayeden elde edilen gelirin ayrıntılarını vermeden sadece toplam olarak yazılmış 

olması, karşılaşılan bu zorluğu ayrıntılara girmeden genel ifadelerle yazmak şeklinde bir 

uygulamayla çözüme kavuşturulduğu görülmektedir.19  

Osmanlıda vakıflar gerek para vakfı olsun gerekse diğer vakıf türleri olsun, genel olarak 

uzun ömürlü müesseseler olmayı başarmışlardır. Vakıfların sağlam bir hukuki düzen 

üzerine inşa edilmiş olması ve sürekli merkezi muhasebenin denetimi altında tutulan 

                                                 
16 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, (2015), s.8. 

17 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Kayıt Kültüründe Vakıf Muhasebesi ve Devlet Muhasebe Sistemi, (2016), 

s. 10. 

18 Dilek Demirhan, Türker Susmuş, Seçkin Gönen, Cash Waqfs and Their Accounting Applications at the End of 

the 18th Century in The Ottoman Empire, Erzurum, Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 

26, Sayı: 3-4, 2012, s. 113. 

19 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, (2015), s.4. 
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muhasebe sistemlerine sahip olmaları uzun ömürlü olmalarının başlıca sebepleri olarak 

gösterilmektedir.20 

1.3.1. Üsküdar Mahkemesi 417 No’lu Defter Örneği 

Tezin konusu ve veri kaynağı olan Üsküdar Mahkemesi 417 No’lu defter aynı zamanda 

para vakıflarında muhasebe sisteminin anlaşılması açısından da iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. 417 No’lu defterde Üsküdar’da hicri 1139 (miladi 1726) senesinde faaliyet 

göstermiş olan 3621 adet para vakfının 1 yıllık düzenli muhasebe kayıtları yer almaktadır. 

Buna ek olarak defterde muhasebe kayıtları 1141-1159 seneleri arasında farklı senelerde 

ve 1 veya birkaç yıllık muhasebesi görülen 11 adet para vakfı muhasebe kaydı, 1141 

senesine ait 47 adet para vakfının mütevelli isimleri ve muhasebe harçlarının yer aldığı 1 

varaklık tablo, 57 kişiye verilen günlük ve aylık maaş miktarlarının yer aldığı 2 varaklık 

tablo ve 1141 senesine ait 2 varaklık Üsküdar Vazife-i Kısmet-i Askeriyye bilgileri yer 

almaktadır.22 

Para vakıflarında muhasebe kayıtlarının tutulma usulü 6 aşamalı bir yapı arz etmektedir. 

İlk olarak vakfın adı, mahalli, vakfın kuruluş gayesi, mütevellisi ve kaydın tutulduğu sene 

ile ilgili bilgilerin yer aldığı bir paragraf ile kayıtlara başlanmaktadır. Bazı vakıflarda 

kaydın baş kısmındaki bu bilgilerin bir veya birkaçı eksik olarak verilebilmekle birlikte 

bu durumun istisna olduğu söylenebilir. Vakıfla ilgili bu genel bilgilerin altında 2. aşama 

olarak genellikle vakfın asl-i malı, ribh oranı ile ilgili bilgilere yer verilmektedir. 3. 

aşamada, vakfın îrâdı (gelirleri) yani Murabahât (Murabahadan elde edilen toplam gelir), 

                                                 
20 Oktay Güvemli, Batuhan Güvemli, Osmanlı Devlet Muhasebesinde Kayıt Düzeni ve Defter Sistemi, (2015), s.8. 

21 417 numaralı defter kayıtlarında 1139 senesine ait muhasebe kayıtları bulunan 36 vakıf bulunmaktadır. Ancak 21. 

varaktaki kayıtlarda 1141 senesinde 49 vakfın muhasebe harcı kayıtları vardır. 39 ve 41 seneleri vakıfları 

karşılaştırıldğında 31 vakfın her iki senede de bulunduğu, 39 senesinden 5 vakfın 41 senesinde bulunmadığı ve 41 

senesinden de 18 vakfın 39 senesi kayıtlarında bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. Bu durumda iki ihtimal söz konusu 

olmaktadır: Birincisi, 39 senesinde faaliyet gösteren 36 vakıftan 5 tanesi faaliyetine son vermiş ve 41 senesine 31 vakıf 

ulaşıp 39-41 arasında 18 yeni vakıf faaliyete geçerek 41 senesinde toplam vakıf adedi 49’a çıkmıştır. İkincisi ise 417 

numaralı defter kayıtlarına 41 senesindeki 18 farklı vakfın muhasebe kayıtları herhangi bir nedenle kaydedilemeyip 

sadece 36 vakfa yer verilmiş, 41 senesi muhasebe harcı bilgileri tutulurken de 39 senesinde yer alan 6 farklı vakfın 

muhasebe harcına yer verilememiş olup aslında 39 senesinde de vakıfların adedinin 50-55 civarında olduğudur. Ancak 

kayıtlardaki bilgilerin yetersizliğinden dolayı her iki ihtimalinde doğruluk oranı eşit olmaktadır. Dolayısıyla bu 

çalışmada her iki ihtimale de sadece kısaca temas edilmiş ve tüm çalışma boyunca defterde yer alan kayıtlar olduğu 

gibi kabul edilip 1139 senesinde 36 vakfın faaliyet gösterdiği varsayılmıştır. 1141 senesi 49 vakfın isimleri, 

mütevellileri ve harc-ı muhasebeleri çalışamanın sonunda EK-1 olarak verilmiştir. 

22 Üsküdar Mahkemesi 417 
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icârât (kiralardan elde edilen gelir) gelirleri toplam tutar olarak asl-i malın altında 

yazılmaktadır. 4. aşamada, vakfın masârif ve vazâif bilgileri ve miktarları yani giderleri 

ile ilgili bilgiler sıralanmaktadır. Masârif ve vazâif kimi zaman aynı bölümde birleşik 

olarak kimi zaman da ayrı ayrı bölümler olarak yazılabilmektedir. Îrâd, masârif ve vazâif 

bölümlerinin her birinin en alt kısmında ise o bölümün yekûn miktar yani toplam miktarı 

yazılmaktadır. 5. Aşama olarak vakfın istirbâh olunmak üzere finansman sağladığı 

şahıslar ile ilgili bilgiler yani zimem bilgilerine yer verilmektedir. Son aşama olarak ise 

vakıf ile ilgili herhangi bir konuda verilmesi gerekli görülmüş bir veya birkaç şerh yer 

almaktadır. Para vakıflarının muhasebe usulüne dair verilen bu bilgilerin aşağıdaki örnek 

metinde görülmesi mümkündür.  
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Şekil 1: Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3a-1 

 



15 

 

Medine-i Üsküdar’da vâki Gerede mescid-i şerifi ve mahallesi bedel-i avârız içün 

mevkûfe nukûdun halen bi’l-fiil mütevellisi olan Mehmet oğlu Hacı Abdullah 

Çelebi’nin iş bu bin yüz otuz dokuz (1139) senesi Muharrem-i haram’ı ğurresinden 

sene-i mezbûre Zilhiccesi ğayetine gelinceye dek bir senede vâki olan îrad ve 

masârifinin muhasebesi defteridir ki ber vech-i âtî zikrolunur.  

Asl-i Mal-ı vakf-ı mezbûr 

1120 Guruş  

ÎRÂD  

Murâbahât Mahsulü 

12080 

İcârât Mahsulü 

3240 

Safiye Sultan Vakfı Mukataa-i Zemin 

300 

Yekûnu 

 15620 

MASÂRİF 

Mescid-i 

Şerife şem’ 

revgan ve 

revgan zeyt 

400 

Ramazaniye ve 

Mübarek 

geceler içün 

revgan zeyt 

320 

Şem’ Asel 

810 

Vakıf dükkan 

tamiri 

315 

Avârız-ı 

Mahalle-i 

Mezbûre 

514 

…*Metinde verilen Masârif kalemlerinin toplamı 10 adettir. Ancak bu metnin sadece konunun anlaşılması açısından bir örnek 

olmasından dolayı kalan kalemler zikredilmemiştir. 

Yekûnu 

  3320 

VAZÂİF 

Vazife-i İmam 

Osman Efendi 

Yevmi 7 

Meblağ 2520 

Vazife-i Kâtip 

Yevmi 4 

Meblağ 1440 

Vazife-i Câbî 

Yevmi 3 

Meblağ 1080 

…* Metinde verilen Vazâif kalemlerinin 

toplamı 8 adettir. Ancak bu metnin sadece 

konunun anlaşılması açısından bir örnek 
olmasından dolayı kalan kalemler 

zikredilmemiştir. 

Yekûnu 

  9420 

Masârif ve Vazâif Yekûnu                                                Bâki  

                 12740                                                                2880                            

Der Beyan-ı ZİMEM 

Mustafa Çelebi 

İstiğlal 

60 guruş 

İbrahim Ağa 

Temessük 

30 guruş 

Berber Veli Ç. 

İstiğlal 

60 guruş 

Hacı Hüseyin 

İstiğlal 

100 guruş 

Fatma Hatun 

Rehin 

150 guruş 

…*Metinde verilen Zimem toplamı 25 adettir. Ancak bu metnin sadece konunun anlaşılması açısından bir örnek olmasından 

dolayı kalan kalemler zikredilmemiştir. 

Sıhh-ı Bâki olan meblağ-ı merkûm 2880 akçenin masrafı olmamak ile İnşallah sene-i 

âtiyede Asl-i mala zamm olunup istirbâh olunmak üzere mütevelli-i vakf-ı mezbûra 

tenbih olunduğu bu mahalle şerh verildi. 

Şekil 2: Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3a-1 Latinize Hali 
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Yukarıda örnek olarak verilen Üsküdar Mahkemesi 417 no’lu deftere ait belgeden 

hareketle para vakıflarının muhasebe kayıt sistemi hakkında genel bir kanıya varılabilir. 

Para vakıflarında muhasebe kayıtları kadı efendinin kâtipleri tarafından tutulmaktadır. 

Her kâtibin yazısının okunaklılığı ise farklıdır. Buna bağlı olarak her belgenin 

okunaklılığı ve düzenliliği farklılık gösterebilmektedir. Ancak bu tür farklılıklara rağmen 

muhasebe kayıt yöntemi her vakıfta aynıdır yani merdiven yöntemine göreve 

tutulmuşlardır. Şekil 1’deki belgede de bakıldığı zaman genel tutarın en üste ve onun 

altına merdiveni andıracak şekilde ana tutarla ilgili ayrıntıların yazıldığı görülmektedir.  

Vakıfların muhasebe kayıt sisteminde 6 aşamalı bir yapı olduğuna daha önce değinilmişti. 

Şekil 1’de örnek olarak verilen belge incelendiği zaman ilk aşamada vakfın adı, gayesi, 

mütevellisi vb. bilgileri yer almaktadır. 2. aşamada vakfın asl-ı malına dair bilgilerinin, 

3. aşamada vakfın îrâd bilgilerinin, 4. aşamada masârif ve Vazâif bilgilerinin, 5 aşamada 

zimem bilgilerinin ve son olarak da 6. aşamada vakıfla ilgili bir şerhin yer aldığı 

görülmektedir.  

Para vakıflarında muhasebe sistemine dair bir diğer husus, kâtip tarafından vakfın 

kayıtları tutulduktan sonra kaydın tahrir edilmesi yani kadı veya görevli muharrir 

tarafından tekrardan gözden geçirilip tescil edilmesi işlemidir. Bu husus para vakıflarında 

muhasebeye verilen önemi ve devletin vakıflara verdiği önemin bir göstergesi olarak 

zikredilebilir. 
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Aşağıda verilen Şekil 3’te Üsküdar Mahkemesi 417 No’lu defterin 17. Sayfasının en 

altında 1139 senesinde muhasebesi görülen 36 vakfın muhasebelerinin tahrir ve tescil 

edildiğine dair bir yazı ve kadı mührü bulunmaktadır. Tahrir ve tescilin Kadı Mehmet 

Aziz tarafından yapıldığı ifade edilmektedir. 

 

Şekil 3: Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 17b-1 
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Sonuç olarak hem Osmanlı merkez muhasebesi hem de bizatihi para vakıfları muhasebe 

kayıtlarına oldukça önem vermiş ve bu kayıtlar sayesinde gelir-gider dengesini kontrol 

ederek uzun yıllar boyunca varlıklarını sürdürmüşlerdir. 
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2. BÖLÜM: PARA VAKIFLARININ ASL-İ MAL’I İŞLETME 

USÜLLERİ ve BU USÜLLERDEN HÂSIL OLAN GELİRLERİ 

2.1. Para Vakıflarının Asl-i Mal(Nakit Sermaye) İşletme Yöntemleri 

Para vakıfları faizsiz bir finansman kurumu görevi görmesi hasebiyle hem Osmanlı 

cemiyetinde hem de Osmanlı vakıf sistemi içerisinde önemli bir yere haizdir. Para 

vakıflarını sair vakıflardan ayıran nokta, nakit sermayeye sahip olmaları ve bu nakit 

sermayeyi genel olarak Murabahât ismi verilen Muamele-i Şer’iyye, İstiğlâl ve Ferağ bi’l-

İstiğlâl gibi faizsiz yöntemlerle işletip gelir elde ederek vakfın kuruluş gayesi için 

harcamalarıdır. Bazı para vakıflarının vakıf mülklere sahip olup, bu mülkleri kiraya 

vermek suretiyle diğer vakıflar gibi kira geliri elde edebildiği de görülmektedir. 

2.1.1. Muâmele-i Şer’iyye (Beyu’l-Îne) 

Beyu’l-Îne, İslam hukukunda terim olarak bir malın vadeli bir şekilde satıldıktan sonra 

daha az bir nakit karşılığında geri alınmasını ifade etmektedir.23 Ancak Osmanlılar 

beyu’l-îne için muâmele-i şer’iyye ismini tercih etmişlerdir. Bu işlemin haram olan 

ribâdan kaçınmak üzere geliştirilmiş bir nevi hile-i şer’iyye olduğu ifade edilmektedir.24 

Hile-i şer’iyye olarak addedilmesinin nedeni ise muâmele-i şer’iyye yapılırken bey’ 

akdinin altında hibe, ikale benzeri bir takım alt işlemlerin yapılması, ancak bundan 

maksadın bizzat bu işlemleri yapmak değil, borç veren tarafın elde edeceği gelirin meşru 

hale getirilmesidir.25  

Muâmele-i şer’iyye uygulama açısından farklı kombinasyonlar içerse de uygulamada 

işleyiş mantığı olarak temel ortak bir noktaları bulunmaktadır. Bu nokta, ileride ödenmek 

üzere borçlanılan miktarın bizzat karz akdinden değil, araya bir bey’ akdi sokulmak 

suretiyle bey’ akdinden kaynaklanmış olmasını sağlamaktır. Muâmele-i şer’iyye birçok 

farklı şekilde uygulanmakla birlikte yaygın olarak kullanılan birkaç şekli bulunmaktadır. 

                                                 
23 H. Yunus Apaydın, “Îne” ,Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 22, Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2000, s. 283. 

24 Tahsin Özcan,  Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, 1. Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 

2003, s.54. 

25 Süleyman Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri”, (Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi SBE, 2007), s. 14.  
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Bunlardan bir tanesi şu şekildedir; borç talebinde bulunan kişi elindeki herhangi bir malı 

borç veren kişiye örneğin 100 guruşa satar. Bedel ve mal karşılıklı olarak teslim 

edildikten sonra borç veren kişi aynı malı borç alan kişiye ribh oranınca örneğin 115 

guruşa geri satar. Bu işlem sonunda da borç alan kişi hem malını elinde tutmuş hem de 

ihtiyacı olan 100 guruşa ulaşmış, borç veren kişi de vadeli olarak ödenecek borçtan 15 

guruş gelir elde etmiş olur. Yaygın olarak kullanılan şekillerden bir diğeri ise şu 

şekildedir; borç veren kişi verdiği borcun yanında kendisine ait bir malı ribh oranınca bir 

fiyatla borç alan kişiye satar. Borç alan kişi borç aldığı parayı ve malı kabzettikten sonra 

o malı üçüncü bir şahsa hibe eder. Malı kabzeden üçüncü şahıs o malı ilk sahibine yani 

borç veren kişiye hibe eder. Böylece aradaki fazlalık karz akdinden değil, bey’ ve 

devamında hibe akitlerinden kaynaklanmış olur. 26 İkinci yaygın uygulama olarak verilen 

örnek Mecelletü’l-mehâkim’in zahriyesinde şu şekilde anlatılmaktadır:  

“Devr-i şer‘î deyü fukahanın talim eyledikleri üzere istidane ve 

istikraz eden kimesne (borç alan kimse)  aldığı nakdi rızasıyla bir 

miktar zamime (ilave) ile eda eylemektedir ki ol ziyadeyi ribadan 

tahlis (kurtarmak) içün ol kadar kıymetli bir metaı sahib-i nakidden 

(borç verenden) iştira ve bahası olmak üzere nakde zam ve cümlesi 

deyn-i meşru‘ olup sonra ol meta‘ı medyun (borçlu) dahi bir 

kimesneye hibe edüp ol dahi sahib olana îta eder.”27 

Muâmele-i şer’iyye hüküm açısından Osmanlı uleması arasında ihtilaflı bir husustur. Caiz 

görenler olduğu gibi mekruh veya tahrimen mekruh olarak görenler de olmuştur. Ancak 

18. Yüzyıl Osmanlı uleması ağırlıklı olarak muâmele-i şer’iyyenin cevazı yönünde görüş 

bildirmiştir.28 Osmanlı uleması arasında bu konuda öne çıkan isim Ebussuûd Efendi 

olmuş ve m. şer’iyyenin hükmü ve uygulanışı onun görüşleri etrafında şekillenmiştir 

                                                 
26 Süleyman Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları”, Dîvân Disiplinlerarası 

Çalışmalar Dergisi, Cilt.15, Sayı.29 (2010), s.99-100. 

27 Akifzâde, Abdurrahim b. İsmail b. Mustafa Akif el-Amasî, Mecelletü’l-mehâkim, yazma, y.y., ts. (Süleymaniye, 

Kasidecizâde 274) Aktaran: Süleyman Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları”, 

Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Cilt.15, Sayı.29 (2010), s.98-99. 

28 Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları” (2010), s.99. 
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demek mümkündür. Ebussuûd Efendiye ait “Fetâvâ” da konu ile ilgili birçok fetva yer 

almaktadır.29 Bu fetvalardan birkaçı şu şekildedir;  

“Zeyd, mülk akçenin muâmele-i şer’iyye ile alınan rıbhı haramdır 

dese ne lazım olur? El-Cevab: Muâmele-i sahîha olıcak haram 

dememek gerek. Ebussuûd.”30  

“Sıhhat üzerine muâmele-i şer’iyye ne vecihle olur. El-Cevap: 

Mütevelli bir meta-ı şer’le bin yüz akçeye bey‘ eyleyüp meta-ı Amr’a 

teslim ettikten sonra Amr dahi ba’de’l-kabz meta-ı Bekr’e bin 

akçeye bey‘ edüp akçesin Zeyd’e verüp Bekr dahi aldıktan sonra 

bine tuta. Meta-ı mütevelliye verse caiz görülmüştür.” Ebussuud.31 

Görüldüğü üzere m. şer’iyye her ne kadar bir kısım ulema tarafından hoş 

karşılanmamakla birlikte insanların finansman ihtiyaçlarını faize 

bulaşmadan karşılama çabasından dolayı caiz görülmüş ve hatta sevaba nail 

olunacağı ifade edilmiştir. Tüm bu hüküm ve uygulama konusundaki 

ihtilafların yanında Osmanlı, kadının yapılan işleme onay vermesi, ribh oranı 

üst sınırı gibi bir takım sınırlandırmalar getirerek m. şer’iyye konusundaki 

endişeleri bertaraf ermeye katkı sağlamıştır.32   

 2.1.2. Bey’ bi’l-istiğlâl 

Bey’ bi’l-İstiğlâl her ne kadar Osmanlı para vakıflarında uygulanan bir akit türü olsa da 

18. yüzyıl kaynaklarında tanımı yapılmamıştır. Mecelle’de yer verilen tanım şu 

şekildedir; “Bayi‘  bir malı isticâr etmek üzere vefâen bey‘ etmektir”.33 Bu tanımda geçen 

“vefâen” kelimesi bey’ bi’l-vefa akdine atıftır. Bey’ bi’l-vefa akdi, borç alan kimsenin 

borcunu geri ödediği zaman geri almak üzere herhangi bir malını borç veren kimseye 

                                                 
29 Özcan,  Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, 2003, s.56. 

30 Ebussuûd Efendi, “Fetâvâ”, SK., İsmihan Sultan, nr. 223, v. 141b-142a; İsmihan Sultan, nr. 226, v253b. Aktaran: 

Tahsin Özcan,  Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, 1. Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 

2003, s.56. 

31 Ebussuud Efendi, Fetava, SK, İsmihan Sultan, nr. 223, v. 139a. Aktaran: Tahsin Özcan,  Osmanlı Para Vakıfları 

Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, 1. Basım, Ankara: Türk Tarih Kurumu, 2003, s.56. 

32 Özcan,  “Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği”, 2003, s.57-58. 

33 Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları” (2010), s.101. 
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satması şeklinde yapılan akittir.34 Sonuç olarak yukarıdaki ifadelerden anlaşılacağı üzere 

bey’ bi’l-istiğlâl akdi kiralama (isticâr) şartı koşulmuş bey’ bi’l-vefa akdinden ibarettir. 

Borç veren şahıs, istiğlâl üzere aldığı malı kiraya verir ve borcunu geri alıncaya kadar 

kira geliri elde etmiş, borç alan kişi de nakit ihtiyacını gidermiş ve akdin sonunda da 

malını yine elinde tutmuş olmaktadır. Bey’ bi’l-istiğlâlde elde edilen sabit kira gelirinin, 

bu akdin vefa akdine oranla para vakıfları açısından daha tercihe şayan bir akit olmasını 

sağladığı da söylenebilir.35  

2.1.3. Ferağ bi’l-istiğlâl 

Osmanlı hukukunda icareteynli vakıf malları ve mîrî araziler üzerinde özel mülkiyet 

cereyan etmemiş dolayısıyla da herhangi bir satım akdinin konusu olarak kabul 

edilmemişlerdir. Ancak bu tür mallardan da bir getiri elde edebilmek adına şahıslar için 

mülkiyet hakkına benzer bir tasarruf hakkı oluşturulmuştur. İşte bu tasarrufun başka bir 

kişiye devrine ferâğ adı verilmiş, bu hakkı devredene fâriğ, devredilen şahsa mefrûğ leh 

ve devredilen mala da mefrûğ bih denmiştir.36  

Bir önceki bölümdeki bey’ konusunda ifade edilen vefa ve istiğlâl ayrımı aynı şekilde 

ferâğ konusunda da caridir. Dolayısıyla tasarruf hakkının borç geri ödendiği takdirde geri 

verilmesi şartı ile akdedilirse ferâğ bi’l-vefa, borç ödenene kadar kiralanması şartı ile 

akdedilirse ferâğ bi’l-istiğlâl olmaktadır.  

Muhasebe kayıtlarında ferâğ işlemlerinin yalın halde yani vefa veya istiğlal olduğu 

zikredilmeksizin yer alması, bu konuda bir kapalılığa yol açsa da bey’ konusunda olduğu 

gibi istiğlalin sabit bir getiri sunuyor olmasından hareketle para vakıflarının ferâğ 

konusunda da istiğlali tercih etmiş olabileceği şeklinde bir yorum yapılabilmektedir.37  

                                                 
34 Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri”, 2007, s. 80. 

35 Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları” (2010), s.101. 

36 Ali Bardakoğlu, “Ferâğ” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c.12, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı 

1995, s. 351. 

37 Kaya, “XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri”, 2007, s. 162-163. 



23 

 

2.2. Vakıfların Her Bir Usül ile İşlettikleri Nakit Sermaye  

Para vakıflarının nakit sermaye işletme yöntemleri yukarıda 2.1 bölümü altında ele 

alınmış, muâmele-i şer’iyye, bey’ bi’l-istiğlâl ve ferâğ bi’l-istiğlâl yöntemleri 

tanıtılmıştır. Bu tezin ana veri kaynağı olan Üsküdar Mahkemesi 417 numaralı defter 

kayıtlarında da para vakıflarının bu üç yöntem ile nakit sermaye kullandırdığı 

görülmüştür. İşletilen nakit sermayenin detaylarına girmeden önce vakıfların 1139 

senesinde sahip oldukları asl-i mal miktarlarına ve her bir usül ile işletilen nakit 

sermayeye dair genel bilgilerin tablolar halinde verilmesi yerinde olacaktır. 

Tablo 1: 1139 (m. 1726) Senesi Üsküdar Para Vakıfları Asl-i Malları 

Vakıf Adı 
Vakıf 

Vr. No. 

Asl-i Mal 

Miktarı (Kuruş) 

Hüsrev Ağa Mescid-i Şerifi Vakfı 2b-1 1161 

Gerede Mescid-i Şerifi ve Mahallesi Bedel-i Avarız 3a-1 1120 

Hayrettin Çavuş Mahallesi Muallimhanesi Evkafı 3b-1 -  

Solak Sinan Mahallesi Bedel-i Avarız 3b-2 341 

Solak Sinan Mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfı 4a-1 700,5 

Hamza Fakih Mescid-i Şerifinde Mehmet Çavuşun  

Cüz Tilaveti İçin Vakfeylediği Nukûd 
4b-1 218 

İsfendiyar Mescid-i Şerifi Vakfı 4b-2 370 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifinde  

Şerbetçi Hacı Mustafa Vakfı 
5a-1 261 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifi Vakfı 5b-1 700,5 

Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-1 320,5 

Kefece Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-2 1015 

Mehmet Paşa Mahallesi Bedel-i Avarız 6b-1 870 

Kâtip Hüseyin Çelebi Muallimhanesi Vakfı 7a-1 955 

Cami-i Kebir Mahallesi Bedel-i Avarız 7b-1 532 krş 8 akçe 

Belkıs Hatun Vakfı 7b-2 150 

Tavaşi Hasan Ağa(1600 guruş), Mehmet Ağa(200 guruş) ve 

Hacı Aşir(40 guruş) Vakıfları 
8a-1 1840 

Hacı Ebubekir Camii Şerifi Mahallesinde  

Hacı Hasan'ın Va'ziyye için Vakfeylediği Nukûd 
8b-1 201 
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Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi Vakfı 9a-1 550 

Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifi, Seyyid Fazlullah ve  

Bîziyan Fatıma Hatun Vakıfları 
9b-1 531,5 

Alaaddin Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif Tilaveti için Hacı 

Süleyman'ın Vakfeylediği Nukûd/Hacı Süleyman Vakfı 
10a-1 18 

Tavaşi Hasan Ağa Cami-i Şerifinde Ramazan Ahmed 

Efendi'nin Hutbe ve Sala için Vakfeylediği Nukûd 
10a-2 313 

Ayşe Hatun Vakfı 10b-1 308 

Debbağlar Mahallesi Bedel-i Avarız 10b-2 252 

Hacı Murat Reis Mescid-i Şerifi Vakfı 11a-1 280 krş 8 akçe 

Debbağlar Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif Tilaveti için Hacı 

Kalender Ağa'nın Vakfeylediği Nukûd 
11b-1 412 krş 3 akçe 

Debbağ Hacı Mehmet, Hacı Ferman, Hacı Ebubekir ve Sair 

Ashab-ı Hayrın Vakıfları 
12a-1 1042 

Samandıra Karyesinde Vaki Arap Hakîmin Bina Eylediği 

Cami-i Şerif Evkafı 
12b-1 595 

Hacı Muslihuddin Vakfı(Samandıra Karyesi) 13a-1 343.5 

Murat Reis Mahallesi Bedel-i Avarız 13b-1 566.5 

Poyraz Yusuf'un Nukûd-u Mevkûfesi 14a-1 668 

Ramazan Ahmet Efendi Muallimhanesi Vakfı 14b-1 51 krş 82 akçe 

Şakire Hatun Vakfı 15a-1 158 

Şeyh Selami Efendi Vakfı 15b-1 1110 

Davud Efendi'nin Nukûd-u Mevkûfesi(8 Aylık Muhasebe) 16a-1 444 

Şeyh Mehmet Abdülhalim Efendi Vakfı 16b-1 320 

Saliha Hatun'un Ecza-i Şerif Tilaveti İçin Vakfeylediği 

Nukûd (Saliha Hatun Vakfı) 
17a-1  - 

Tabloda görüldüğü üzere Üsküdar Mahkemesi 417 numaralı defter kayıtlarına göre 1139 

senesinde Üsküdar’da faaliyet gösteren 36 adet para vakfı bulunmaktadır. Ancak bu 

rakam, müstakil vakıflar olmakla birlikte muhasebeleri beraber tutulan vakıfların Tablo 

1’deki 8a-1, 9b-1, 12a-1 vakıflarında görüldüğü gibi tek vakıf olarak sayılması ile elde 

edilmiş bir rakamdır. Zira birkaç vakıf bir araya getirilerek tutulmuş olan kayıtlarda hangi 

işlemin hangi vakfa veya hangi vazifenin ve giderin hangi vakfa ait olduğunu belirlemek, 

verilen bilgilerin eksikliğinden dolayı imkânsızdır. Bu durumdan dolayı tek bir kayıt 

altında birden fazla vakıf olsa bile bu vakıflar tek bir vakıf olarak sayılmıştır. Bu durum 

göz ardı edilerek her bir vakıf sayıya dâhil edildiği taktirde vakıf adedi 43 olmaktadır. 



25 

 

36 vakıf arasında Hayrettin Çavuş Mahallesi Muallimhanesi Evkafı38 ve Saliha Hatun 

Vakıflarının39 asl-i malı bulunmayıp, Hayrettin Çavuş Mahallesi Muallimhanesi Evkafı 

sadece icâre geliri elde etmektedir. Saliha Hatun Vakfının ise gelir veya giderine dair 

herhangi bir bilgiye yer verilmemiş olup sadece vakıf tarafından cüz okumak üzere 

görevlendirilen imamlara verilen kuruş bilgileri bulunmaktadır. Bu iki vakfın haricindeki 

34 vakfın her birinin ayrı nakit sermayesi bulunmaktadır. Bazı vakıfların ise hem nakit 

sermayesi hem de vakıf mülklerden elde ettiği kira geliri yani icâre geliri bulunmaktadır. 

Vakıfların icâre gelirlerine dair tafsilata tezin 3. bölümünde ayrıca yer verilecektir. 

Vakıfların asl-i mal miktarları göz önüne alındığında en fazla nakit sermayeye sahip olan 

vakfın, muhasebeleri beraber tutulmuş olan 8a-1 varak numaralı vakıflardan 1600 guruş 

ile Tavaşi Hasan Ağa vakfı olduğu görülmektedir. En az nakit sermayeye sahip olan vakıf 

ise 18 guruş ile Hacı Süleyman vakfıdır.40  

Tablo 2: 1139 (m. 1726) Senesi İşlemleri Genel Tablosu 

İşlem Nevi 
İşlem 

sayısı 
Oran 

Toplam 

Miktar(Guruş) 
Oran 

Muamele-i Şer'iyye 135 %38,8 3.996,5 %23,3 

Bey' bi'l-istiğlâl 189 %54,3 12.311 %72 

Ferağ bi'l-istiğlâl 5 %1,4 222 %1,3 

Mütevelli 20 %5,4 608,5 %3,4 

Toplam 349 %100 17.138 %100 

Gayr-ı Merbûh 7  93,6  

Belirsiz 43  1.315,7  

Toplam 50  1409,3  

Genel Toplam 399  18.547,3  

Tablo 2, 1139 senesinde 34 vakfın hangi yöntemlerle ne kadar nakit sermaye işlettiğini 

göstermektedir. Tabloda yer alan gayr-i merbûh ve belirsiz başlıkları bir işlem çeşidi 

                                                 
38 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-1. 

39 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 17a-1. 

40 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 10a-1. 
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olmamalarından dolayı göz ardı edildiği takdirde, 1139 senesinde 34 Üsküdar vakfının 

348 şahsa toplamda 17.102 guruş nakit sermaye kullandırdığı görülmektedir. Bu verilere 

göre bir şahsa kullandırılan ortalama nakit sermaye miktarının yaklaşık 49 guruş olduğu 

görülmektedir. 

Üsküdar para vakıfları üzerine araştırmaları bulunan Kaya, 1198 senesinde Üsküdar 

vakıflarının 741 kişiye toplam 60.212,5 guruş nakit sermaye kullandırdığı ve kişi başı 

ortalama işlem miktarının 81 guruş olduğu sonucuna ulaşmaktadır.41 Yine Üsküdar para 

vakıfları üzerine çalışmaları bulunan Durmuş, 1184 senesinde Üsküdar vakıflarının 713 

kişiye toplam 49.466 guruş nakit sermaye kullandırdığını ve kişi başı ortalama işlem 

miktarının 69,3 guruş olduğunu ifade etmektedir.42   

Tablo 3: Kaya, Durmuş ve Bektaş Üsküdar Vakıfları İşlemleri Karşılaştırması 

 Sene 
Vakıf 

Adedi 

Toplam 

İşlem Adedi 

Toplam 

İşlem 

Miktarı 

Ortalama 

İşlem 

Miktarı 

Bektaş 1139 36 349 17.102 49 

Durmuş 1184 81 713 49.466 69,3 

Kaya 1198 81 741 60.212,5 81 

Tablo 3’den anlaşıldığı üzere Üsküdar vakıfları 1139-1198 seneleri arasında mevcudunu 

2 katından fazlaya çıkarmayı başarmıştır. Vakıf adedindeki artış ile doğru orantılı olarak 

işlem adedi ve miktarı da artış göstermiştir. Ortalama işlem miktarı ile vakıf adedi, toplam 

işlem adedi ve toplam işlem miktarı arasında doğru orantı kurmak, her ne kadar tabloda 

doğru orantılı bir artış gözlense de, yapılan her bir işlem miktarının farklı olmasından 

dolayı pek mümkün gözükmemektedir. Zira işlem adedi az olan bir vakfın işlem miktarı 

yüksek olabildiği gibi, işlem adedi çok olan bir vakfın işlem miktarı az olabilmektedir.   

Aşağıda yer alan üç ayrı başlık altında Üsküdar para vakıflarının 1139 senesinde sırasıyla 

muâmele-i şer’iyye, bey’ bi’l-istiğlâl ve ferağ bi’l-istiğlâl yöntemleriyle kullandırdıkları 

nakit sermayeye dair detaylı bilgilere yer verilmiştir.  

                                                 
41 Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları” (2010), s.106. 

42 Muhammed Emin Durmuş, “Muhasebe kayıtları ışığında 18. yüzyılın son çeyreğinde Üsküdar para vakıfları” 

(Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016) s.25. 
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2.2.1. Muâmele-i Şer’iyye ile İşletilen Nakit Sermaye 

Üsküdar mahkemesi 417 numaralı defter kayıtlarına göre 1139 senesinde nakit sermayesi 

bulunan 34 Üsküdar vakfından 30’u diğer yöntemlerle beraber muâmele-i şer’iyye 

yöntemini kullanmışlardır. M. şer’iyye kullanmayan 4 vakıftan 5a-1 ve 10b-2 varak 

numaralı vakıflar sadece bey’ bi’l-istiğlâl yöntemi ile nakit sermayelerini işletmişlerdir. 

12b-1 vr. Numaralı vakfın 26, 13a-1 vr. Numaralı vakfın ise 15 işlemi bulunmakla 

birlikte, hangi yöntemi kullandıkları hakkında bilgi bulunmamaktadır ki Tablo 2’de yer 

alan belirsiz kategorisi içerisine alınmışlardır. Ancak incelenen diğer 30 vakıf ile kıyas 

edildiklerinde muâmele-i şer’iyye yapmış oldukları tahmin edilebilir.  

Muâmele-i şer’iyye 135 işlemde kullanılmış ve bu yöntemi ile 3996,5 guruş nakit 

sermaye işletilmiştir. Bu verilerden hareketle kişi başına düşen ortalama miktar yaklaşık 

30 guruş olmaktadır. Bu rakamdan hareketle muâmele-i şer’iyyenin daha çok küçük çaplı 

finansal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kullanıldığı şeklinde bir yorum yapılabilir. 

Tablo 4: Muâmele-i Şer’iyye ile İşletilen Nakit Sermaye 

Muâmele-i Şer’iyye 

İşlem Adedi 135 

Tüm işlemlere oranı %38,8 

Erkek 89 

Kadın 37 

Cinsiyet bilgisi tespit edilemeyen 9 

Müslim  122 

Gayrimüslim 7 

Din bilgisi tespit edilemeyen 6 

İşlem Miktarı 3996,5 guruş 

Kişi başı ortalama miktar 30 guruş 

En yüksek miktar 200 guruş 

En düşük miktar 1 guruş 

Tablo 4’te görüldüğü üzere muâmele-i şer’iyye, 1139 senesinde Üsküdar vakıflarının 

toplam işlemler içerisinde %38,8 oranında tercih ettiği bir yöntemdir. 135 işlem arasında 

89’u erkek iken 37’si kadındır ki bu rakam kadınların finansal hayatın çok da dışarısında 

değil bilakis bilfiil içerisinde olduğunu göstermesi açısından önem arz etmektedir. Yine 
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tabloda görüldüğü üzere 135 işlemden 122 tanesi Müslüman, 7 tanesi gayrimüslim olup 

6 tanesi hakkında herhangi bir bilgi bulunmadığı için belirsiz olarak kalmıştır.  

Tablo 4’ten çıkarılabilecek bir diğer sonuç ise vakıfların erkek-kadın, Müslim-

gayrimüslim ayırt etmeksizin şahıslara nakit sermaye kullandırdığı gibi şahısların ihtiyacı 

nispetinde az veya çok her türlü nakdi vermeye çalıştığıdır. Tespit edilen 135 muâmele-i 

şer’iyye işlemi arasında tek bir kişiye verilen en yüksek miktar 200 guruş, en az miktar 

ise 1 guruştur. Bu rakamların vakıfların asl-i mal büyüklüğü ile de alakalı olabileceği 

tahmin edilebilir bir durum olmakla birlikte, vakıflar için asgari veya azami bir sınır teşkil 

etmediği de açıktır. Nitekim Kaya, çalışmasında 1377,5, 861,5, 700 guruş gibi vakıfların 

şahıslara kullandırdığı nispeten yüksek miktarlardan söz etmektedir.43  

2.2.2. Bey’ bi’l-istiğlâl ile İşletilen Nakit Sermaye  

Bey’ bi’l-istiğlâl 1139 senesinde Üsküdar vakıfları tarafından en fazla kullanılan nakit 

sermaye işletme yöntemi olmuştur. Toplam 349 işlemden 189’u bey’ bi’l-istiğlâl olup bu 

da işlemlerin %54,3’ünü ifade etmektedir. Üsküdar para vakıfları üzerine çalışan 

Özcan,920-974 seneleri arasında yani 54 sene boyunca Üsküdar vakıflarında 1061 işlem 

gerçekleştirildiğini, bey’ bi’l-istiğlâl yönteminin tüm işlemler içerisinde %5,84 oranında 

bir paya sahip olduğu sonucuna varmaktadır.44 Kaya, 1198 senesinde bey’ bi’l-istiğlâl 

oranının %34,5 olduğunu45, Durmuş ise 1184 senesinde %39,6 olduğunu ortaya 

koymaktadır46 Bu veriler açıkça göstermektedir ki para vakıfları zaman içerisinde bey’ 

bi’l-istiğlâl yöntemini daha fazla kullanmaya başlamıştır. Ancak en yüksek oranın 1139 

senesine ait olması, 12. yüzyılın ilk yarısında bey’ bi’l-istiğlâl ile ilgili genel oranın 

nispeten yüksek olup olmadığı ile ilgili bir kanıya varmak için tek başına yeterli bir veri 

olmadığı da aşikârdır. Bu durumda sadece para vakıflarının zaman içerisinde bu yöntemi 

ilk zamanlara göre nispeten daha fazla kullandığını gösterebilmektedir.  

  

                                                 
43 Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, (2010), s.107. 

44 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, (2003), s.375. 

45 Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, (2010), s.106. 

46 Durmuş, s.25. 
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Tablo 5: Bey’ bi’l-istiğlâl ile İşletilen Nakit Sermaye 

Bey’ bi’l-istiğlâl 

İşlem Adedi 189 

Tüm işlemlere oranı %54,3 

Erkek 133 

Kadın 37 

Erkek+Kadın 3 

Cinsiyet bilgisi tespit edilemeyen 16 

Müslim  166 

Gayrimüslim 20 

Din bilgisi tespit edilemeyen 3 

İşlem Miktarı 12.311 

Kişi başı ortalama miktar 65 guruş 

En yüksek miktar 247 guruş 

En düşük miktar 10 guruş 

Tablo 5’in gösterdiği en dikkat çekici sonuç kişi başı ortalama bey’ bi’l-istiğlâl miktarıdır. 

Muâmele-i şer’iyyede 30 guruş olan ortalama miktar, bey’ bi’l-istiğlâlde iki katından 

fazla artarak 65 guruş olmaktadır. Bu durum Kaya ve Durmuş’un ulaştığı oranlarla benzer 

niteliktedir. Ancak bu verilerden elde edilen sonuçlardan hareketle bey’ bi’l-istiğlâlin 

muâmele-i şer’iyyeye oranla daha yüksek miktarlar için kullanıldığı gibi genel bir kanıya 

ulaşmak güç olsa da ihtimal dâhilinde olabileceği söylenebilir.  

Ayrıca bey’ bi’l-istiğlâlin oranının muâmele-i şer’iyyeye nispeten daha yüksek olmasının 

nedeni olarak vakıf açısından istiğlâlin m. şer’iyyeye göre daha garanti bir akit olarak 

görülmesi gösterilebilir. Zira b. b. istiğlâlde vakıf, işlem yaptığı kişiye ait somut bir 

varlığı, kişi borcunu ödeyene kadar elinde bulundurmakta ve bu da vakfın kendini risk 

açısından nispeten daha güvenli hissetmesini sağlamaktadır. Bu durumun da b. b. 

istiğlâlin toplam işlemler içindeki yüksek oranını açıklayan nedenlerden bir tanesi olduğu 

söylenebilir. 

Tablo 5’te muâmele-i şer’iyyede olduğu gibi b. b. istiğlâlde de erkek-kadın, Müslüman-

gayrimüslim ayrımının gözetilmeden nakit sermayenin kullandırıldığı görülmektedir. B. 

b. istiğlâl ile kullandırılan en yüksek miktar olan 247 guruşun Şeyh Selami Efendi vakfı 
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tarafından İsmihan Hatun isimli bir kadına verilmiş olması da yine bu hususta dikkat 

çeken bir detaydır.47  

2.2.3. Ferâğ bi’l-istiğlâl ile İşletilen Nakit Sermaye  

1139 senesi Üsküdar vakıflarında da sadece 5 ferâğ işlemi tespit edilmiştir. Kaya’nın 

verilerine göre 1198 senesi Üsküdar vakıflarında 848, Durmuş’un verilerine göre ise 1184-

1188 senelerinde 5 sene boyunca toplam 6 ferâğ işlemi gerçekleştirilmiştir.49 Bu 

verilerden hareketle ferâğ yönteminin işlem adedi olarak diğer yöntemler gibi dönemsel 

farklılıklar göstermediği şeklinde bir yorum yapılabilmektedir. 

Tespit edilen 5 ferâğ işlemi 4 farklı vakıf tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu işlemlerin 

toplam miktarı ise 222 guruştur. Ayrıca 5 ferâğ işleminin 4 tanesinde gayrimenkul olarak 

menzil(ev) kullanılmıştır. Diğer işlem hakkında ise ayrıntılı bilgi bulunmayıp sadece 

ferâğ olduğu belirtilmekle yetinilmiştir.50 Ayrıca ferâğ işlemi yüksek miktarlardan ziyade 

ortalaması 44 guruş şeklinde düşük miktarlarda yapılmıştır.  

Tablo 6: Ferâğ bi’l-istiğlâl ile İşletilen Nakit Sermaye 

Ferâğ bi’l-istiğlâl 

İşlem Adedi 5 

Tüm işlemlere oranı %1,4 

Erkek 5 

Kadın 0 

Erkek+Kadın 0 

Cinsiyet bilgisi tespit edilemeyen 0 

Müslim  5 

Gayrimüslim 0 

Din bilgisi tespit edilemeyen 0 

İşlem Miktarı 222 

Kişi başı ortalama miktar 44.4 

En yüksek miktar 60 

En düşük miktar 15 

                                                 
47 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 15b-1 

48 Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, (2010), s.107. 

49 Durmuş, s.25-32. 

50 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 6b-1, 9b-1, 15b-1, 16b-1. 
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Yukarıda yer alan 3 başlık altında 1139 senesinde sırasıyla muâmele-i şer’iyye, bey’ bi’l-

istiğlâl ve ferâğ bi’l-istiğlâl yöntemleri ile kullandırılan nakit sermayeye dair ayrıntılı 

bilgiler sunulmuştur. Bu üç yöntemin dışında Tablo 2’de işlem nevileri arasında mütevelli 

ibaresi yer almaktadır. Bu ibare mütevellisi olduğu vakıftan nakit sermaye kullanan 

mütevellileri ifade etmektedir. Mütevellinin vakıftan nakit alamaması gibi herhangi bir 

sınırlama söz konusu olmadığından, ihtiyacı olduğu takdirde bazı mütevelliler vakıftan 

para almışlardır. Tablo 2’de görüldüğü üzere 20 mütevelli toplam 572,5 guruş 

kullanmışlardır. Kişi başı ortalama miktar ise yaklaşık 30 guruştur. 

Yine tablo 2’deki bir diğer husus gayr-i merbûh ve işlem nevi belli olmayan(belirsiz) 

ibareleri ile ilgilidir. Gayr-i merbûh, vakıf tarafından herhangi bir sebepten dolayı gelir 

elde edemediği nakit sermayeyi ifade etmektedir. 1139 senesi Üsküdar vakıflarında 7 

gayr-i merbûh işlem olup toplam 93,6 guruş miktarındadır. Gayr-i merbûh işlemler 

toplam 2 vakfa ait olup, 2 tanesi Samandıra Karyesinde Vaki Arap Hakimin Bina Eylediği 

Cami-i Şerif Evkafına51, 5 tanesi ise Samandıra Karyesinde Hacı Muslihuddin Vakfına 

aittir.52 Vakıfların muhasebe kayıtlarında gayr-i merbûh olan işlemlerin sebeplerine dair 

herhangi bilgi bulunmamaktadır. Hacı Muslihuddin Vakfının toplam 15 işlemi bulunup 

bunlardan 5 tanesinin gayr-i merbûh olması, vakıf mütevellisinin ve diğer görevlilerinin 

yetkin kişiler olmaması ihtimaline dayandırılabilir. Yine 7 gayr-i merbûh işlemden 4 

tanesi Müslüman kişiler, 3 tanesi ise gayr-i müslim kişilerdir.  

1139 senesi işlemleri ile ilgili bir diğer husus bazı işlemlerin işlem nevi hakkında 

kayıtlarda herhangi bir bilgi bulunmayıp sadece şahsın ismi ve aldığı miktar ile ilgili 

bilgilere yer verilmiş olmasıdır. Tablo 2’deki verilerde de görüldüğü üzere 43 işlemin 

hangi yöntemle işletildiği hakkında bilgi bulunmamaktadır. Bu işlemlerin toplam miktarı 

ise 1315,7 guruştur. 43 işlemden 24 tanesi yukarıda da adı geçen Samandıra Karyesinde 

Vaki Arap Hakimin Bina Eylediği Cami-i Şerif Evkafına, 10 tanesi ise yine yukarıda adı 

geçen Samandıra Karyesinde Hacı Muslihuddin Vakfına aittir. Geriye kalan 9 işlem ise 

toplam 5 vakfa aittir. 

 

                                                 
51 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 12b-1. 

52 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 13a-1. 
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Tablo 7: M. Şer’iyye, Bey’ bi’l-istiğlâl, Ferâğ bi’l-istiğlâl İşlemleri Genel Tablosu 

Vakıf Adı 

Vakıf 

Vr. 

No 

Topla

m 

işlem 

adedi 

M. 

Şer’iyye 

adedi/Ora

nı 

İstiğlal 

adedi/Ora

nı 

Ferağ 

adedi/ 

Oranı 

G. 

Merbûh 

adedi/ 

Oranı 

Belirsiz 

adedi/ 

Oranı 

Mütevelli 

Hüsrev Ağa Mescid-i Şerifi Vakfı 2b-1 20 12-%60 8-%40     

Gerede Mescid-i Şerifi ve 

Mahallesi Bedel-i Avarız 
3a-1 25 11-%44 14-%56     

Hayrettin Çavuş Mahallesi 

Muallimhanesi Evkafı 
3b-1 0       

Solak Sinan Mahallesi Bedel-i 
Avarız 

3b-2 9 2-%22,23 7-%77,77     

Solak Sinan Mahallesi Mescid-i 

Şerifi Vakfı 
4a-1 15 8-%57,1 6-%42,9    1 

Hamza Fakih Mescid-i Şerifinde 
Mehmet Çavuşun 

Cüz Tilaveti İçin Vakfeylediği 

Nukûd 

4b-1 14 9-%69,2 4-%31,8    1 

İsfendiyar Mescid-i Şerifi Vakfı 4b-2 8 5-%35,7 2-%14,3  7-%50  1 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i 

Şerifinde 
Şerbetçi Hacı Mustafa Vakfı 

5a-1 6  6-%100    1 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i 
Şerifi Vakfı 

5b-1 10 2-%22,2 7-%77,7    1 

Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi 
Bedel-i Avarız 

6a-1 7 1-%16,6 4-%66,6   1-%16,6 1 

Kefece Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-2 19 5-%27,8 11-%61,1   2-%11,1 1 

Mehmet Paşa Mahallesi Bedel-i 

Avarız 
6b-1 14 8-%61,5 4-%30,8 1-%7,7   1 

Kâtip Hüseyin Çelebi 

Muallimhanesi Vakfı 
7a-1 15 10-%71,4 4-%28,6    1 

Cami-i Kebir Mahallesi Bedel-i 
Avarız 

7b-1 5 1-%25 3-%75    1 

Belkıs Hatun Vakfı 7b-2 2 1-%50 1-%50     

Tavaşi Hasan Ağa, Mehmet Ağa 

ve Hacı Aşir Vakıfları 
8a-1 35 7-%20,6 27-%79,3    1 

Hacı Ebubekir Camii Şerifi 

Mahallesinde 
Hacı Hasan'ın Va'ziyye için 

Vakfeylediği Nukûd 

8b-1 4 3-%75 1-%25     

Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi 

Vakfı 
9a-1 10 4-%40 5-%50   1-%10  

Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifi, 
Seyyid Fazlullah ve 

Bîziyan Fatıma Hatun Vakıfları 

9b-1 10 7-%70 2-%20 1-%10    

Alaaddin Mescid-i Şerifinde Ecza-

i Şerif Tilaveti için Hacı 
Süleyman'ın Vakfeylediği Nukûd 

10a-1 ?       

Tavaşi Hasan Ağa Cami-i 

Şerifinde Ramazan Ahmed 

Efendi'nin Hutbe ve Sala için 
Vakfeylediği Nukûd 

10a-2 6 1-%16,77 5-%83,33     

Ayşe Hatun Vakfı 10b-1 9 3-%37,5 5-%62,5    1 

Debbağlar Mahallesi Bedel-i 
Avarız 

10b-2 6  5-%100    1 

Hacı Murat Reis Mescid-i Şerifi 

Vakfı 
11a-1 11 4-%40 6-%60    1 
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Debbağlar Mescid-i Şerifinde 

Ecza-i Şerif Tilaveti için Hacı 
Kalender Ağa'nın Vakfeylediği 

Nukûd 

11b-1 10 4-%44,4 5-%55,6    1 

Debbağ Hacı Mehmet, Hacı 
Ferman, Hacı Ebubekir ve Sair 

Ashab-ı Hayrın Vakıfları 

12a-1 21 2-%10 18-%90    1 

Samandıra Karyesinde Vaki Arap 

Hakîmin Bina Eylediği Cami-i 
Şerif Evkafı 

12b-1 26    2-%7,7 24-%92,3  

Hacı Muslihuddin 
Vakfı(Samandıra Karyesi) 

13a-1 15    5-%33,3 10-%66,6  

Murat Reis Mahallesi Bedel-i 
Avarız 

13b-1 11 4-%40 6-%60    1 

Poyraz Yusuf'un Nukûd-u 

Mevkûfesi 
14a-1 17 6-%37,5 9-%56,2   1-%6,25 1 

Ramazan Ahmet Efendi 

Muallimhanesi Vakfı 
14b-1 2 1-%100     1 

Şakire Hatun Vakfı 15a-1 4 1-%33,3 2-%66,6    1 

Şeyh Selami Efendi Vakfı 15b-1 20 11-%55 7-%35 2-%10    

Davud Efendi'nin Nukûd-u 

Mevkûfesi(8 Aylık Muhasebe) 
16a-1 7 1-%14,28 4-%57,14   2-%28,57  

Şeyh Mehmet Abdülhalim Efendi 
Vakfı 

16b-1 6 2-%25 2-%25 1-%12,5  1-%12,5  

Saliha Hatun'un Ecza-i Şerif 

Tilaveti İçin Vakfeylediği Nukûd 
(Saliha Hatun Vakfı) 

17a-1 ?       

Tablo 7, 1139 senesi Üsküdar vakıflarının her birinin hangi yöntemle ne oranda nakit 

sermaye kullandırdığını genel bir tablo olarak sunmaktadır. 

Üsküdar Mahkemesi 417 numaralı defter, 1139 senesi muhasebe kayıtları haricinde 1141-

1158 seneleri arasında farklı senelerde kayıtları tutulan 11 vakfa dair de bilgiler yer 

almaktadır. Ancak bu bilgiler 1139 senesi gibi düzenli ve tam bir şekilde tutulmayıp, bazı 

vakıflarda hayli eksik bilgi verilmiştir. Bu durum aşağıda yer alan tablo 8’de de açıkça 

görülebilmektedir. 

Tablo 8: Defterde yer alan diğer 11 vakfın işlemleri 

Vakıf Adı Sene 

Vakıf 

Vr. 

No. 

Toplam 

İşlem 

Adedi 

M. 

Şer’iyye 

adedi/Or

anı 

İstiğlal 

adedi/ 

Oranı 

Ferağ 

adedi/ 

Oranı 

G.Mer

buh 

adedi/ 

Oranı 

Belirsiz 

adedi/Or

anı 

Rukiye Hanım Vakfı ? 17b-1 ?      

Zincirlikuyu Vakfı 

1151

-
1156 

17b-2 ?      

Hayrettin Çavuş 

Muallimhanesi Evkafı 
1141 18b-1 ?      

Tavaşi Hasan Ağa Mescid-i 

Şerifi, Mehmet Ağa ve Hacı 
Aşir Vakıfları 

1158 18b-2 30 3-%10 
20-

%66,66 
 

1-

%3,33 
6-%20 

Kefece Dede Camii 

Kurbunda vaki 
? 22b-1 ?      
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mezaristandan hâsıl olan 

meblağ Vakfı 

Bulgurlu Mescid-i Şerifi 

Vakfı 
1153 22b-2 ?      

Hacı Hasan'ın Maltepe 

Karyesi Kurbunda Tahta 

Köprü İçin Vakfeylediği 
Nukûd 

1158 23b-1 4 1-%25 3-%75    

Davud Paşa Mahallesi Bedel-
i Avarız 

1154

-

1159 

24a-1 1  1-%20    

Ramazanoğlu Mahzar Hasan 

Bey'in Süleyman Ağa 

Camiinde Öğle Namazından 
Sonra Va'z Edilmek ve Su 

Yolları Tamiri İçin 

Vakfeylediği Nukûd 

1159 24b-1 9 4-%44,4 5-%55,5    

Karakadı A. Mescid-i Şerifi 
Mülhakatından Seyyid 

Fazlullah ve Bîziyan Fatıma 

Hatun Vakıfları 

1158 25b-1 12  4-%33,3   8-%66,66 

Karakadı Alaaddin Mescid-i 

Şerifine Mülhak Hacı 

Süleyman Vakfı 

? 26a-1 ?      

Tabloda yer alan 11 vakfın farklı senelere ait muhasebe kayıtlarının düzensiz bir şekilde 

aynı defter içerisinde toplanmış olması, muhasebe kayıt ilkelerine aykırı bir durum 

olmakla birlikte hangi sebepten dolayı böyle bir uygulamaya gidildiğine dair de defterde 

herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Bundan dolayı vakıfların muhasebe kaydının ait 

olduğu sene ile ilgili herhangi bir yorum yapmak mümkün gözükmemektedir. Ancak 

kayıtların ait olduğu senelerde de para vakıflarında nakit sermaye kullandırmanın 

herhangi bir sekteye uğramadığı söylenebilir. Yine tabloda görüldüğü üzere farklı 

senelerde de m. şer’iyye ve bey’ bi’l-istiğlâl yöntemleri ile nakit sermaye işletilmektedir. 

2.3. Vakıfların Kişilere Kullandırdığı Sermaye Miktarları Aralığı 

Vakıfların hangi kıstaslara göre yüksek veya düşük miktarda sermaye kullandırdığı 

hakkında kesin yargılara varmak güç olsa da borç talep eden şahısların ihtiyaç duyduğu 

miktar ve mütevellilerin vakfın sermayesini ne şekilde kullandırmayı tercih ettiği ile ilgili 

olduğu söylenebilir. 1139 senesi Üsküdar vakıflarında her iki duruma örnek olabilecek 

nitelikte kayıtlar mevcuttur. Örneğin, Davud Paşa Mahallesi Bedel-i Avârız vakfı, 220 

guruş nakit sermayeye sahip olup 210 guruşunu bey’ bi’l-istiğlâl ile Sa’di oğlu Osman 

Beşe isimli şahsa kullandırmış, geri kalan 10 guruşu ise kullandırmayıp yedek guruş 

olarak ayırmayı tercih etmiştir.53 Buna karşın “Hamza Fakih Mescid-i Şerifinde Mehmet 

Çavuşun Cüz Tilaveti İçin Vakfeylediği Nukûd” vakfı 218 guruş nakit sermayeye sahip 

                                                 
53 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 24a-1. 
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olup 9 muâmele-i şer’iyye ve 4 b. b. istiğlâl olmak üzere toplam 13 işlem ile sermayesini 

küçük miktarlarda çok işlemde değerlendirmeyi tercih etmiştir.54 Verilen örneklerde 

yapılan tercihlerin hangi saikler ile gerçekleştiği müphem olsa da böyle tercihlerin 

önünde herhangi bir engel bulunmadığını göstermesi açısından önemlidir.  

Tablo 9: İşlem Adedi Açısından Borç Miktarları Aralığı 

Miktar Aralığı (Guruş) İşlem Adedi 
Toplam İşlem Adedine 

Oranı 

0-25 171 %43 

26-50 114 %28,5 

51-75 41 %10,2 

76-100 34 %8,5 

101 ve üzeri 39 %9,8 

Toplam 399 %100 

Tabloda görüldüğü üzere vakıfların kullandırdığı sermaye miktarları toplam %71,5 

oranında 0-50 guruş aralığında yoğunlaşmaktadır. 0-50 guruş aralığında nakit sermaye 

kullananların adedinin ise 285 olduğu görülmektedir. Durmuş, tezinde ulaştığı borç 

miktarlarında 0-50 guruş aralığında sermaye kullananların oranını %57 olarak 

zikretmektedir.55 Çıkan her iki sonuca göre de 0-50 guruş aralığında kullanılan sermaye 

miktarının yoğunlukta olması, vakıfların kullandırdığı sermaye miktarlarının çoğunlukla 

günlük ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir tablo çizdiği şeklinde bir yorum 

yapılmasına müsait bir yapı arz etmektedir.  

Tablo 10: İşlem Nev’i Açısından Borç Miktarları Aralığı 

İşlem Nev’i 0-25 26-50 51-75 76-100 
101 ve 

üzeri 

Muâmele-i Şer’iyye 87 29 8 5 6 

Bey’ bi’l-istiğlâl 38 69 25 27 30 

Ferâğ bi’l-istiğlâl 1 1 3 0 0 

Mütevelli 14 3 1 1 1 

Gayr-i Merbûh 7 0 0 0 0 

Belli olmayan 24 12 4 1 2 

Toplam 171 114 41 34 39 

                                                 
54 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 4b-1. 

55 Durmuş, s.51-52. 
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Tablo 10, bir önceki tablo 9’daki verilerin daha ayrıntılı olarak işlem nevileri açısından 

vakıfların kullandırdığı nakit sermaye aralıklarını göstermektedir. Tablodaki verilerde 

görüldüğü üzere muâmele-i şer’iyye yönteminde ağırlık 0-50 guruş aralığında olup 50 ve 

üzere işletilen nakit sermaye adet olarak daha azdır. Bey’ bi’l-istiğlâlde ise her 0-50 ve 

50 üzeri nakit sermayenin işlem adedi olarak benzerlik gösterdiği söylenebilir. Aynı 

zamanda 101 ve üzeri nakit sermaye kullandırmada bey’ bi’l-istiğlâl yönteminin daha 

fazla tercih edilmiş olduğu da açıkça görülebilir. Nitekim 2.3.2. başlığı altında bu konuya 

değilmiş ve b. b. istiğlâlin yüksek miktarlardaki nakit sermaye kullandırmada vakıflar 

açısından daha tercihe şayan olduğu ifade edilmişti.  

İşlem nev’i belli olmayan kategorisindeki 43 işlemden 36 tanesi 0-50 guruş, 7 tanesi 51 

guruş ve üzeri aralığında yer alması muâmele-i şer’iyye işlemlerinden elde edilen veriler 

ile benzerlik göstermektedir. Bu durum nev’i belli olmayan işlemlerin muâmele-i şer’iyye 

olarak yapılmış olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Ancak kayıtlardan elde edilmiş 

kesin bir bilgi olmadığından dolayı muâmele-i şer’iyye ile veri benzerliği göstermesi gibi 

karinelerden yola çıkarak kesin bir sonuç elde etmek mümkün gözükmemektedir.  

2.4. Para Vakıflarında Ribh/Muâmele Oranları 

Ribh, Arapçada kazanç, kâr anlamlarını ifade etmekle birlikte, para vakıflarının nakit 

sermaye kullandırırken elde ettiği fazlalığı ifade etmek için de kullanılmaktadır. Ribh 

oranı yerine muâmele(işlem) oranı ifadesinin de kullanıldığı görülmektedir. Muhasebe 

kayıtlarında veya vakfiyelerde ribh oranını ifade etmek için günümüzde tercih edilen 

yüzdelik kullanım yerine ondalık kullanım tercih edilmiştir. Üsküdar Mahkemesi 417’de 

yer alan kayıtlarda hangi oran ile nakit sermaye kullandırıldığını ve sonucunda ne kadar 

gelir elde edildiğini ifade etmek için “onu on bir buçuk hesabı üzere hâsıl olan 

murabahası…” yani “%15 üzerinden elde edilen gelir” örneğinde olduğu gibi bir 

kullanım tercih edilmektedir. Defterde en sık rastlanan oranlar ve defterdeki ifadeleri şu 

şekildedir; onu on bir/%10, onu on bir buçuk/%15, onu on bir guruş ve bir rub’/%12,5. 

Vakıflarda olduğu gibi şahısların da ihtiyacı olanlara kredi imkanı sunduğu 

görülmektedir. Ancak bazı kişilerin fahiş oranlarla kredi verdiği ve ihtiyaç sahiplerini 

borçlarını ödeyemez hale getirip mallarına el koymak suretiyle sömürgeci bir tavır 

sergilediği bilinmektedir. Bu gibi kişiler için ribahor yani tefeci ifadesi kullanılmaktadır. 

Osmanlı devleti bu tarz bir sömürünün önünü kesmek amacıyla vakıflarda uygulanan 
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oranlara sınırlamalar getirmiştir. Çeşitli eserlerde bu konudaki sınırlamalar için zikredilen 

fermanlar yer almaktadır.56 Örneğin Hasan Sıdkı, “risâle bey’ ve şirâ” adlı risalesinde 

“…Lakin ferman-ı şerif sadır olmuştur ki: onu on bir buçuktan ziyadeye muâmele-i 

şer’iyye olunmasın. İmdi, onunu on bir buçuktan ziyade etmemek gerekir”57 ifadeleriyle 

muâmele oranları konusundaki sınırlamayı bildirmektedir. Devlet tarafından yapılan bu 

sınırlama bazı dönemlerde %20 üzeri bazı dönemlerde %15 üzeri için geçerli olmuştur. 

Ancak kanunnamelerde veya fetvalarda %20’den fazla bir oran zikredilmemektedir.58  

Ribh oranları, devletin koyduğu sınırlar gözetilerek kimi zaman vakfiyelerde bizzat vâkıf 

tarafından belirlenmiş, kimi zaman da mütevellinin tercihine bırakılmıştır. Üsküdar 

Mahkemesi 417’de vakıfların hangi oranlarla işlem yaptığına ilişkin tablo şu şekildedir; 

Tablo 11: Vakıf Bazlı Ribh Oranları 

Vakıf Adı 
Vakıf 

Vr. No 

İşlettiği Nakit 

Sermaye(Guruş) 

Ribh Oranı 

Muhasebede 

Yazılı 

Muhasebede Yazılı 

Değil(Hesaplanan) 

Hüsrev Ağa Mescid-i Şerifi Vakfı 2b-1 1161 %12,5 
  

Gerede Mescid-i Şerifi ve Mahallesi Bedel-i Avarız 3a-1 1092   %9 

Hayrettin Çavuş Mahallesi Muallimhanesi Evkafı 3b-1 -     

Solak Sinan Mahallesi Bedel-i Avarız 3b-2 341 %15 
  

Solak Sinan Mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfı 4a-1 694.5 %10 
  

Hamza Fakih Mescid-i Şerifinde Mehmet Çavuşun 
Cüz Tilaveti İçin Vakfeylediği Nukûd 

4b-1 154 %10 
  

İsfendiyar Mescid-i Şerifi Vakfı 4b-2 365 %12,5 
  

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifinde 

Şerbetçi Hacı Mustafa Vakfı 
5a-1 251 %12,5 

  

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifi Vakfı 5b-1 683 %10 
  

Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-1 307 %12,5 
  

Kefece Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-2 979 %12,5 
  

Mehmet Paşa Mahallesi Bedel-i Avarız 6b-1 812   %14 

Kâtip Hüseyin Çelebi Muallimhanesi Vakfı 7a-1 878 %15 
  

Cami-i Kebir Mahallesi Bedel-i Avarız 7b-1 336 %12,5 
  

Belkıs Hatun Vakfı 7b-2 150   %11,2 

Tavaşi Hasan Ağa, Mehmet Ağa ve Hacı Aşir 

Vakıfları 
8a-1 1768   %13,5 

Hacı Ebubekir Camii Şerifi Mahallesinde 

Hacı Hasan'ın Va'ziyye için Vakfeylediği Nukûd 
8b-1 201   %12 

                                                 
56 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, (2003), s.59. 

57 Hasan Sıdkı, Risale Bey’ ve Şira, Ebuzziya Matbaası, İstanbul, 1308, s. 35. Aktaran: Durmuş, s.52.  

58 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, (2003), s.60-61. 
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Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi Vakfı 9a-1 540   %10,5 

Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifi, Seyyid 
Fazlullah ve 

Bîziyan Fatıma Hatun Vakıfları 

9b-1 518 %15 

  

Alaaddin Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif Tilaveti 

için Hacı Süleyman'ın Vakfeylediği Nukûd 
10a-1 18 %15 

  

Tavaşi Hasan Ağa Cami-i Şerifinde Ramazan 

Ahmed Efendi'nin Hutbe ve Sala için Vakfeylediği 

Nukûd 

10a-2 290   %12 

Ayşe Hatun Vakfı 10b-1 291 %10 ve %15 
  

Debbağlar Mahallesi Bedel-i Avarız 10b-2 251 %12,5 
  

Hacı Murat Reis Mescid-i Şerifi Vakfı 11a-1 256   %9 

Debbağlar Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif Tilaveti 

için Hacı Kalender Ağa'nın Vakfeylediği Nukûd 
11b-1 402 %12,5 

  

Debbağ Hacı Mehmet, Hacı Ferman, Hacı 
Ebubekir ve Sair Ashab-ı Hayrın Vakıfları 

12a-1 1009   %12,2 

Samandıra Karyesinde Vaki Arap Hakîmin Bina 

Eylediği Cami-i Şerif Evkafı 
12b-1 595 %15 

  

Hacı Muslihuddin Vakfı(Samandıra Karyesi) 13a-1 343.5 %15 
  

Murat Reis Mahallesi Bedel-i Avarız 13b-1 530 %10 
  

Poyraz Yusuf'un Nukûd-u Mevkûfesi 14a-1 659 %10 
  

Ramazan Ahmet Efendi Muallimhanesi Vakfı 14b-1 50 %10 
  

Şakire Hatun Vakfı 15a-1 145 %12,5 
  

Şeyh Selami Efendi Vakfı 15b-1 1107 %10 
  

Davud Efendi'nin Nukûd-u Mevkûfesi(8 Aylık 

Muhasebe) 
16a-1* 444   %9,7 

Şeyh Mehmet Abdülhalim Efendi Vakfı 16b-1 318.5 %10 
  

Saliha Hatun'un Ecza-i Şerif Tilaveti İçin 
Vakfeylediği Nukûd (Saliha Hatun Vakfı) 

17a-1 -     

*Defterde Davud Efendi Vakfının muhasebe kaydı 8 aylık tutulmuştur. Vakıf işlettiği 444 guruştan 8 ayda toplam 3660 akçe murabaha 

geliri elde etmiştir. Kayıtlardaki diğer vakıfların muhasebeleri 1 senelik olduğundan dolayı bu vakfın gelirleri de 8 aylık verilen 

rakamlar üzerinden 12 aylık olarak hesaplanmıştır. Bu durumda vakfın 12 aylık murabaha geliri 5460 akçe olmakta ve ribh oranı %9,7 

olmaktadır. Vakfın kayıttaki 8 aylık geliri üzerinden hesaplandığında ise %6,5 ribh oranı ortaya çıkmaktadır ki diğer vakıfların 

hiçbirinde böyle bir oran ile karşılaşılmamıştır. Bu durumda vakfın ribh oranın %9-10 civarında olduğunun kabul edilmesi daha 

yerinde olacaktır. 

İncelenen muhasebe kayıtlarında bazı vakıfların hangi oranla işlem yaptığı açık bir 

şekilde yazılırken, bazı vakıflarda bu bilgi açıkça yer almamaktadır. Ribh oranına dair 

açık bilgi yer almayan vakıfların ribh oranı belirlenirken vakfın işlettiği nakit sermaye ve 

elde ettiği gelir karşılaştırılarak ribh oranı hesaplanmaya çalışılmış, kimi vakıflarda net 

oranlar elde edilirken kimi vakıflarda yaklaşık değer, örneğin %12,2 gibi değerler elde 

edilmiştir. Bu durum yukarıda yer alan tablo 11’e de yansıtılmış ve vakıfların ribh oranı 

eğer açıkça yazılmış ise “muhasebede yazılı” kategorisine, eğer yazılı değilse 

“muhasebede yazılı değil (hesaplanan)” kategorisine dâhil edilmiştir. Bu durumda tablo 

11’de de görüldüğü üzere 24 vakfın muhasebesinde ribh oranı açık bir şekilde yazılmış, 

10 vakfın muhasebesinde ribh oranı açıkça yazmadığı için hesaplama yoluna gidilerek 
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oranlar elde edilmiştir. Geri kalan 2 vakıfta ise herhangi bir işlemi olmadığından dolayı 

ribh oranı da söz konusu olmamış ve boş kutucuk olarak bırakılmıştır. Aynı zamanda 

vakıfların birden fazla ribh oranı belirlediği de görülmektedir. Ayşe Hatun Vakfının %10 

ve %15 üzerinden iki farklı oranla işlem yapmış olması bu uygulamanın 

örneklerindendir.59 

Tablo 11 verilerine göre muhasebe kayıtlarında ribh oranı yazılmış olan 24 vakıftan 8 

tanesi %10, 9 tanesi %12,5, 6 tanesi ise %15 oranı ile nakit sermaye kullandırmıştır. Geri 

kalan 1 vakıf ise %10 ve %15 olmak üzere iki farklı ribh oranı kullanmıştır. Ayrıca 

tablodan anlaşıldığı üzere vakfın sahip olduğu nakit sermaye miktarı ile ribh oranları 

arasında anlamlı herhangi bir bağ kurmak da mümkün gözükmemektedir. Zira ribh oranı 

düşük olmakla birlikte yüksek miktarda sermayeye sahip olan vakıflar olduğu gibi ribh 

oranı yüksek olup düşük miktarda sermayeye sahip olan vakıflar da vardır. Bu verilere 

göre ortaya çıkan tablo şu şekildedir; 

Tablo 12: Vakıf ve Kişi Sayısına Göre Ribh Oranları 

Ribh Oranı 
Kişi 

Sayısı 
Vakıf Sayısı Oran 

Toplam Miktar 

(Kuruş) 
Oran 

%10 89 8 %23,5 4.196 %23,4 

%12,5 84 9 %26,5 4.197 %23,4 

%15 74 6 %17,6 2.693,5 %15 

Birden Fazla Oran 8 1 %2,9 291 %1,6 

Diğer(Hesaplanan) 129 10 %29,5 6.562 %36,6 

Tabloda görüldüğü üzere her üç ribh oranında da hem vakıf sayılarında hem de kişi 

sayılarında yakın değerler elde edilmiştir. %10 ribh oranı ile nakit sermaye kullanan 89, 

%12,5 ribh oranı ile kullanan 84, %15 ribh oranı ile kullanan 74 kişi bulunmaktadır. 

Birden fazla oran ile nakit sermaye kullandıran vakıfta ise toplam kişi sayısı 8 olmakla 

birlikte kaç kişinin hangi oran ile nakit sermaye kullandığı ile ilgili herhangi bir bilgi 

olmadığından dolayı 8 olarak bırakılmıştır. Her bir oran ile işletilen toplam nakit sermaye 

                                                 
59 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 10b-1. 
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miktarlarına bakıldığı zaman %15 oranının diğer oranlara göre daha az nakit sermaye için 

kullanıldığı görülmektedir. Durmuş ve Kaya’nın Üsküdar vakıflarında ribh oranlarına 

dair elde ettiği veriler ise şu şekildedir; 

Tablo 13: Karşılaştırmalı Ribh Oranları 

 %10 %12,5 %15 Diğer 

Özcan(920-74) %61,11 %14,33 %9,9 - 

Bektaş(1139) %23,5 %26,5 %17,6 %36,6 

Durmuş(1184-88) %15,1 %19,2 %57,5 %5,4 

Kaya(1198) %17,1 %22,8 %57,1 %2,8 

Kaynak: Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, s. 122. 

Durmuş, Muhasebe kayıtları ışığında 18. yüzyılın son çeyreğinde Üsküdar para vakıfları, s. 54. 

Özcan, Tahsin, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 373-375. 

Karşılaştırma tablosundan elde edilebilecek en belirgin sonuç, para vakıflarında ribh 

oranlarının 17. ve 18. Yüzyılın başlarında daha düşük seviyelerde iken sonlarına doğru 

daha yüksek seviyede olduğudur. Nitekim 920-74 ve 1139 senelerinde %15 ribh oranı ile 

işlem yapan vakıfların oranı %10-20 seviyelerinde iken, 1184-98 seneleri arasında %57 

seviyelerine yükseldiği görülmektedir.   

Defterde yer alan vakıflardan muhasebesi 1139 senesine ait olan 36 vakfın ribh oranlarına 

dair bilgiler yukarıda açıklanmıştır. Muhasebesi 1141-59 seneleri arasında farklı senelere 

ait olan 11 vakfın ribh oranları ise aşağıdaki gibidir; 

Tablo 14: 1141-59 Senelerine Ait 11 Vakfın Ribh Oranları 

Vakıf Adı 

Vakıf 

Vr. 

No 

İşlettiği 

Nakit 

Sermaye

(Guruş) 

Ribh Oranı 

Muhasebede 

Yazılı 

Muhasebede Yazılı 

Değil(Hesaplanan) 

Rukiye Hanım Vakfı 17b-1      

Zincirlikuyu Vakfı 17b-2 50 15%   

Hayrettin Çavuş Muallimhanesi Evkafı 18b-1      

Tavaşi Hasan Ağa Mescid-i Şerifi, Mehmet Ağa ve 

Hacı Aşir Vakıfları 
18b-2 1419 %12.5   

Kefece Dede Camii Kurbunda vaki mezaristandan 

hâsıl olan meblağ Vakfı 
22b-1 58  %11 civarı 
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Bulgurlu Mescid-i Şerifi Vakfı 22b-2 300 %10   

Hacı Hasan'ın Maltepe Karyesi Kurbunda Tahta 

Köprü İçin Vakfeylediği Nukûd 
23b-1 425 %10   

Davud Paşa Mahallesi Bedel-i Avarız 24a-1 210 %12.5   

Ramazanoğlu Mahzar Hasan Bey'in Süleyman Ağa 

Camiinde Öğle Namazından Sonra Va'z Edilmek 

ve Su Yolları Tamiri İçin Vakfeylediği Nukûd 

24b-1 570     

Karakadı A. Mescid-i Şerifi Mülhakatından Seyyid 

Fazlullah ve Bîziyan Fatıma Hatun Vakıfları 
25b-1 776.5  %12 civarı 

Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifine Mülhak Hacı 

Süleyman Vakfı 
26a-1 18 %12.5   

Tabloda görüldüğü üzere 6 vakfın kayıtlarında ribh oranı açıkça yazılmıştır. 6 vakıftan 2 

tanesi %10, 3 tanesi %12,5, 1 tanesi ise %15 ribh oranı ile işlem yapmıştır. Muhasebe 

kayıtlarında ribh oranı verilmeyip daha sonradan hesaplanan ise 2 vakıf vardır. Geri kalan 

3 vakıftan 2 tanesinin nakit sermayesi bulunmamaktadır. Diğer 1 vakfın ise nakit 

sermayesi bulunmakla birlikte elde ettiği gelire dair herhangi bir bilgi verilmemiş 

olmasından dolayı ribh oranı hesaplanamamıştır.  

2.5. Vakıfların Nakit Sermaye Kullandırırken Aldıkları Teminatlar 

Para vakıfları nakit sermaye kullandırırken alacağını tahsil etme noktasındaki riskleri en 

aza indirmek maksadıyla kişilerden teminat alma yoluna gitmektedir. Alınacak olan 

teminat, borç alan kişinin durumundan mütevellinin tercihine kadar birçok etkene bağlı 

olarak belirlenmekle beraber temel olarak kullanılan birkaç teminat yöntemi vardır. 

Teminat, işlemin muâmele-i şer’iyye veya b. b. istiğlâl olmasına göre farklılık 

göstermektedir. İstiğlâl akdinde borç alan kişinin herhangi bir malı kira geliri için zaten 

vakfın elinde bulunduğundan dolayı vakıf ayrıca bir teminat alma yoluna gitmemektedir. 

Ancak sayıları az da olsa bazı vakıfların istiğlâl akdi yaparken ayrıca bir teminat aldığı 

da görülebilmektedir. Muâmele-i şer’iyye işleminde ise vakıflar hemen hemen her 

işlemde teminat almışlardır. Alınan teminat kefil, rehin, temessük veya bu üç teminatın 

birkaçının veya üçünün birden alınması şeklinde olabilmektedir. Vakfiyelerde de çoğu 

zaman teminat almanın şart koşulduğu görülmektedir. Şart genellikle şu şekilde ifade 

edilmektedir; ”…rehn-i kavi ve kefil-i melî ve yahut ikisinden biri ile ala vechi’l-helal 
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istirbâh ve istiğlâl olunup…”60 Bu ifadede yer alan rehn-i kavi ifadesi alınan rehinin, borç 

geri ödenmediğinde satılması durumunda borç miktarını karşılayabilecek bir mal olması 

gerektiğine işaret etmektedir ki kavi de Arapçada güçlü, kuvvetli anlamlarına 

gelmektedir. Kefil-i melî ise, borca kefil olan kimsenin, borcun ödenmemesi durumunda 

borcu ödeyebilecek yeterlilikte bir kimse olması gerektiğini ifade etmektedir. Nitekim 

melî de Arapçada şahıslar için kullanıldığı zaman iktidar sahibi, zengin kişi anlamlarına 

gelmektedir. 

Vakfın nakit sermaye kullandırırken hangi teminatı aldığı muhasebe kayıtlarının 

“zimem” yani borç alan kişilere dair bilgilerin yer aldığı kısımda aktarılmaktadır. Borç 

alan kişinin adı ve varsa lakabından sonra eğer muâmele-i şer’iyye ise “bâ rehin”, bâ 

kefil”, “bâ temessük” eğer istiğlâl ise “bâ istiğlâl” ifadesi ile alınan teminata dair bilgiye 

yer verilmektedir. 

1139 senesi Üsküdar vakıflarının işlemlerden aldıkları teminatlara ilişkin ortaya çıkan 

tablo şu şekildedir; 

Tablo 15: Teminatlar (h. 1139/m.1726) 

Teminat Nevi Adedi Oranı 

Rehin 63 %16,8 

Kefalet(Kefil) 0 0 

Kefil+Rehin 2 %0,53 

Temessük 49 %13,6 

Temessük+Rehin 3 %0,8 

Temessük+Kefil 12 %2,13 

Kefil+İstiğlal 4 %1 

Temessük+Kefil+Rehin 6 %1,86 

İstiğlal 185 %49,6 

Belirsiz 50 %13,6 

Toplam 374 %100 

                                                 
60 İstanbul Mahkemesi 49, 19b-1; Şanizâde, Bedâyiu’s-sukûk, s. 130; Nûman Ef., Tuhfetu’s-sukûk, s. 193. Aktaran: 

Kaya, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri, s.79 
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Tablo 15 oluşturulurken mütevellilerin kullandıkları nakit sermaye ve ferağ işlemlerinde 

herhangi bir teminat söz konusu olmadığından dolayı dikkate alınmamış ve tabloya 

eklenmemiştir. Nakit sermaye kullanan mütevelli sayısı 20, ferâğ işlemi sayısı ise 5 olmak 

üzere toplamda 25 işlem bu tabloya dahil edilmemiştir. Bu rakam tabloda görülen toplam 

teminat sayısına eklendiğinde kayıtlardaki tüm işlemlerin adedi olan 399 rakamı aynı 

şekilde ortaya çıkmaktadır. Tabloda teminat olarak asıl dikkate alınması gerekenler kefil, 

rehin, temessük ve teminatların kendi içlerindeki çeşitli birleşimleridir. İstiğlâl işleminin 

tabloya dâhil edilmesinin sebebi ise istiğlâl işlemindeki borç ödeninceye kadar vakıfta 

kalan malın bir nevi teminat görevi gördüğü varsayımıdır. Son olarak tabloda yer alan 

“belirsiz” kısmı ise işlem nevi belli olmayan ve gayr-i merbûh işlemleri ihtiva etmektedir. 

Tablo 16: Teminatlar (1141-59 arası 11 vakıf) 

Teminat Nevi Adedi Oranı 

İstiğlal 32 %58,18 

Rehin   

Kefalet(Kefil) 1 %1,81 

Kefil+Rehin   

Temessük 5 %9,09 

Tem+Rehin   

Tem+Kefil 2 %3,63 

Kefil+İstiğlal 1 %1,81 

Tem+Kefil+Rehin   

İstiğlal+Temessük   

Belirsiz 14 %25,45 

Toplam 55 %100 

Tablo 16, 1139 senesi haricinde muhasebesi tutulan 11 vakfın aldığı teminatlara dair 

verileri içermektedir. Ancak hem bu vakıfların muhasebelerinin farklı senelere ait olması 

hem de verilen bilgilerin eksik olmasından dolayı herhangi bir yorum yapmaya müsait 

bir yapısı yoktur. Bu yüzden sadece tablo halinde bir veri olarak sunulmakla 

yetinilecektir. 
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2.5.1. Kefîl   

Vakıfların nakit sermaye kullandırırken aldıkları teminat türlerinden bir tanesi kefil veya 

kefalettir. Kefiller sadece sermayenin aslına değil aynı zamanda elde edilmesi beklenen 

ribh miktarına da kefil olmaktadırlar. Bu durum “aslına ve fer’ine kefil bi’l-mal” şeklinde 

ifade edilmektedir.61 

Muhasebe kayıtlarında kefilin kimliği ile ilgili herhangi bir bilgiye yer verilmeyip sadece 

işlemde alınan teminat türünün kefalet olduğu ifade edilmektedir. Ancak Özcan’ın 

verdiği bilgilere göre kefillerde en çok görülen durum borçlunun yakınlarının kefil 

olmasıdır. Bununla birlikte köy ve mahallede söz sahibi kimselerin de kefiller arasında 

önemli bir yer tuttuğunu ifade etmektedir.62  

Tablo 15’te görüldüğü üzere 1139 senesi Üsküdar vakıfları muhasebelerinde kefilin tek 

başına teminat olarak alındığı bir uygulamaya rastlanmamıştır. Ancak kefilin rehin, 

temessük ve istiğlâl ile birlikte teminat olarak alındığı 24 işlem mevcuttur. Durmuş’un 

elde ettiği verilere göre 1184-88 senelerinde Üsküdar vakıfları %6,1 oranında kefil 

yöntemini kullanmışlardır.63 Kaya’nın elde ettiği oran ise %8,5’tir.64 Özcan ise her üç 

çalışmadan da farklı olarak %62,3 gibi yüksek bir değer elde etmiştir.65 Bu verilere göre 

Üsküdar vakıflarının Kanuni döneminde kefili tek başına teminat olarak fazlaca 

kullandığını ancak 18. Yüzyılın başları ve sonlarına gelindiğinde ise kefilin tek başına 

teminat olarak kullanılmasının revaçta olmadığı sonucuna varılabilir. 

2.5.2. Rehin 

Teminat usullerinden bir diğeri rehindir. Vakıflar teminat olarak rehin alacakları zaman 

alınacak rehinin “kavi” olmasını şart koşmuşlardır. Bunun anlamı, borç ödenemediği 

takdirde rehinin borç miktarını karşılayabilecek nitelikte bir mal olmasıdır. Muhasebe 

                                                 
61 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 303. 

62 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 303. 

63 Durmuş, s.60. 

64 Kaya, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri, s.78 

65 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 374. 
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kayıtlarında rehin olarak alınan mala dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Ancak 

Özcan, rehin olarak alınan malın genellikle gayrimenkul olduğunu ifade etmektedir.66  

İncelenen senelerde Üsküdar vakıflarının rehini kefile oranla daha fazla tercih ettiği 

görülmektedir. Tablo 15’teki verilere göre rehinin tek başına teminat olarak alındığı 

işlemlerin adedi 63, oranı ise %16,8’dir. Ancak rehin bazı işlemlerde tek başına teminat 

olarak alınmayıp diğer teminat usullerinden biri veya birkaçı ile birlikte de alınmıştır. 2 

işlemde rehin kefil ile birlikte, 3 işlemde temessük ile birlikte, 6 işlemde de temessük ve 

kefil ile birlikte teminat olarak alınmıştır. Sonuç olarak rehinin teminat olarak yer aldığı 

işlemlerin toplamı 74 adet olup toplam oranı da %20 olmaktadır. Durmuş, Kaya ve 

Özcan’ın ulaştığı veriler ise şu şekildedir; Üsküdar vakıfları 920-74 seneleri arasında 

%11,467, 1184-88 seneleri arasında %24,268, 1198’de ise %52,369 oranlarında teminat 

olarak rehin kullanmışlardır. Bu verilere göre Üsküdar vakıflarının rehinin teminat olarak 

kullanımı noktasında zamanla artan bir grafik çizdiği görülmektedir.  

2.5.3. Temessük  

Temessük, Arapçada kelime anlamı olarak tutunmak, sırtını yaslamak gibi manaları ifade 

etmektedir. Terim olarak ise bir şeyin teslim edilmesi veya alınması durumunda karşı 

tarafa verilen borç senedidir.70 Bu durumda temessük para vakıfları açısından borçlunun 

kimliği, borcuna dair bilgiler ve ne şekilde ödeneceği gibi bilgilerin yer aldığı bir senet 

niteliği taşımaktadır. Borçlu kişi borcunu ödemediği takdirde vakıflar, aldıkları 

temessüğe dayanarak borçluyu mahkemeye verip borcunu tahsil edebilmektedir. Yapılan 

işlemde alınan teminatın temessük olduğu ise muhasebe kayıtlarında zimem bölümünde 

geçen “bâ temessük” ifadesinden anlaşılmaktadır. 

Temessük, 1139 senesi Üsküdar vakıflarında tek başına teminat olarak alındığı işlemler 

açısından 49 işlem ve %13,6’lık bir oranla rehinden sonra en çok tercih edilen teminat 

                                                 
66 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 304. 

67 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 374. 

68 Durmuş, s. 60. 

69 Kaya, XVIII. Yüzyıl Osmanlı Toplumunda Nazari Ve Tatbiki Olarak Karz İşlemleri, s.78. 

70 Mübahat S. Kütükoğlu, “Temessük” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 40, Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı,  2011, s. 413-414. 
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olmuştur. Temessük tek başına teminat olarak alındığı gibi diğer teminat usulleri ile 

birlikte de aynı işlem içerisinde yer aldığı da görülmektedir. 3 işlemde rehin, 12 işlemde 

kefil, 6 işlemde ise kefil ve rehin ile birlikte teminat olarak alınmıştır. Bu işlemlerin 

toplamı adedi 21, oranı ise %4,79’dur. Bu sonuçlara göre temessük tek başına veya başka 

bir teminat usulü ile olsun yer aldığı toplam işlem adedi 70, toplam oranı ise %18,4 

olmaktadır. Bu değerler rehin işlemleri ile benzerlik göstermekte olup her iki teminatın 

da aynı derecede ilgi gördüğü söylenebilir.  

Özcan, temessük ile ilgili herhangi bir örneğe rastlamadığını dolaylı olarak ifade 

etmektedir.71 Durmuş ise toplam 94 işlemde temessük kullanıldığını ve oranın %12,8 

olduğu sonucuna ulaşmaktadır.72  

2.5.4. İstiğlâl 

İstiğlâl, asıl olarak bir teminat usulünün adı olarak kullanılmamaktadır. Ancak yapısı 

gereği bey’ bi’l-istiğlâl işlemlerine konu olan gayrimenkullerin rehin hükmünde olup 

istiğlâl işleminin başka herhangi bir teminata ihtiyacı olmadığı kabul edilmektedir.73 Bu 

çalışmada da yukarıdaki varsayım dikkate alınarak istiğlâl işlemlerine teminatlar 

tablosunda da yer verilmiştir. Ancak istiğlâl işlemleri rehin kategorisine dahil edilmeyip 

ayrı bir kategori olarak zikredilmiştir.  

İstiğlâl işleminin de diğer usullerde olduğu gibi tek başına yani herhangi bir teminata 

ihtiyaç duymadan veya diğer teminat usullerinden biriyle kullanıldığının örnekleri 

mevcuttur. Tek başına kullanıldığı 185 örnek vardır. Diğer teminat usullerinden ise 

sadece kefil ile birlikte kullanılmış olup 4 örnekte görülmektedir.  

Sonuç olarak, vakıflar Özcan, Durmuş ve Kaya’nın çalışmalarında da görüldüğü üzere 

genel olarak rehin, kefil ve temessük ile teminat meselesini çözmeye çalışmış ve 

incelenen yıllarda da bu sonucun aksi bir duruma rastlanmamıştır. Ancak dönemin 

şartlarına göre teminatların kullanım oranları farklılık göstermiş olup 18. Yüzyılda 

                                                 
71 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 305. 

72 Durmuş, s. 60. 

73 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 305. 
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genelde revaçta olan teminat usulünün rehin olduğu, kanuni döneminde ise kefilin revaçta 

olduğu söylenebilir. 

2.6. Zimem (Borçlular) Açısından Para Vakıfları 

Zimem, Arapçada mesuliyet, borç anlamlarına gelen “zimmet” kelimesinin çoğul halidir. 

Fıkhi ıstılahta ise zimmet, hukuki anlamda bir kişilik/şahsiyet olmak ve bu hukuki kişinin 

borçlarının ifa edilene kadar sabit kaldığı soyut bir mahalli ifade etmektedir.74 Ancak 

vakıflarda zimem denildiği zaman hem verilen nakit borçlar hem de borçlulara dair 

bilgilerin yer aldığı bölüm kastedilmektedir. Zimem bölümünde öncelikle borç alan 

kişinin adı, varsa lakabı, mesleği, hangi yöntem ile borç aldığı ve ne kadar borç aldığı 

yazılmaktadır. Ancak bu bilgilerin her zimemde tam olarak yazılmayıp bazılarında eksik 

olarak yazıldığı görülmektedir. Bu yönleriyle zimem bölümü vakıfların borç vermedeki 

davranışlarını inceleyebilme açısından önem arz etmektedir.  

Muhasebe kayıtlarında vakıfların kimlere borç verip kimlere vermeyeceği hakkında 

herhangi bir bilgi yer almadığından bu tarz bilgiler vakfiyelerden elde edilmektedir. 

Vakfiyelerde ise genel olarak borç verilecek kişinin mali açıdan borcunu geri 

ödeyebilecek kudrette olması, güvenilir olması gibi vasıflara sahip olmasının beklendiği 

anlaşılmaktadır. Borç verilemeyecek olanların ortak ve genel noktası ise mali kudrete 

sahip olmaması ve borcunu geri ödememe riskinin fazla olmasıdır, denebilir.75 Muhasebe 

kayıtlarından anlaşıldığı üzere yukarıdaki hususlar dışında para vakıflarının herhangi bir 

şart aramamış ve cinsiyet, statü, meslek ve din ayrımı yapmadan her kesimden insana 

borç vermiştir. İncelenen 417 numaralı muhasebe defterinde de bu durumdan farklı bir 

uygulamaya rastlanmamıştır. 

2.6.1. Cinsiyet Açısından Zimem 

Vakıfların incelenen yıllarda nakit sermaye kullandırırken cinsiyet açısından herhangi bir 

sınırlamaya gittiğine dair bir uygulamaya rastlanmamıştır. Erkek ve kadınların oranları 

arasında önemli bir fark olsa da bu farkı vakıfların kadınlara borç vermekten kaçındığı 

şeklinde yorumlayabilecek bir zemin sunmamaktadır.  

                                                 
74 Eyyüp Said Kaya, Hasan Hacak, “Zimmet” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c.44, Ankara: 

Türkiye Diyanet Vakfı, 2013, s. 424. 

75 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 300. 
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Tablo 17: Cinsiyet Açısından Zimem (h. 1139) 

Cinsiyet 
İşlem Adedi ve 

Oranı 

İşlem Miktarı ve 

Oranı 

Ortalama Guruş 

Miktarı 

Erkek 265-%70 13.415,5-%75 50,6 

Kadın 76-%20 2.892,5-%16,2 38 

Erkek+Kadın 3-%0,8 141-%0,8 47 

Bilinmeyen? 35%9,2 1438,3-%8 41 

Toplam 379-%100 17.887,3-%100 - 

Tablo 17 1139 senesi verileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. 1139 senesi işlemleri daha 

önceki tablolarda görüldüğü üzere toplam 399 olmakla birlikte vakıflardan borç alan 

mütevelliler bu tabloya dâhil edilmemiştir. Dolayısıyla bu tabloda toplam rakam 379 

olmaktadır. Söz konusu senede sadece erkeklere veya sadece kadınlara borç veren bir 

vakfa rastlanmamıştır. İşlem yapan 34 vakıftan her biri erkek-kadın ayırmaksızın 

işlemlerini gerçekleştirmişlerdir. 

Tablodaki verilere göre vakıflardan en çok borç alan kesim erkeklerdir. 379 işlemden 265 

tanesi erkektir ki toplam işlemler içindeki oranı %70 gibi yüksek bir rakamdır. İncelenen 

senelerde sadece erkeklere borç veren bir vakfa rastlanmamıştır. Ayrıca 265 işlemden 

sadece 13 işlem gayrimüslim erkektir. 

Vakıfların kadınlara nakit sermaye kullandırma noktasında herhangi bir çekincesinin 

olmadığı görülmektedir. Nitekim tablo 17’deki verilere bakıldığı zaman 76 işlem 

kadınlarla yapılmıştır ve toplam işlemler içerisindeki oranı da %16,2’dir.  

Vakıflardan borç alanlar genelde tek kişi olsa da erkek ve kadın olarak iki kişinin aynı 

anda borç aldığı da görülmektedir. Bu gibi örneklerin sayısı tablo 17’de de görüldüğü 

üzere yok denecek kadar azdır. Birlikte borç alınan 3 işlemdeki kişiler şu şekildedir; 

Mehmet beşe ve zevcesi, İbrahim ve zevcesi, Mehmet Çelebi ve Emetullah. İşlemlerde 

görüldüğü üzere birlikte borç alanlar arasında genelde akrabalık bağı mevcuttur. 

Tabloda son kategori olarak yer alan “bilinmeyen” kategorisinde ise yapılan işleme dair 

herhangi bir kişi bilgisi verilemeyen işlemler yer almaktadır. Tablodaki erkek ve kadın 

oranları dikkate alındığında 41 işlemden çoğunun erkek olma ihtimali yüksektir. Ancak 

bunu destekleyecek bir bilgi olmadığı için bilinmeyen kategorisinde sayı yüksek 

çıkmaktadır. 
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Durmuş, 1184-88 senelerine dair yaptığı çalışmada 737 işlemden 569 tanesinin erkek, 

157 tanesinin kadın, 9 tanesinin ise erkek ve kadın birlikte olduğu sonucuna 

varmaktadır.76 Özcan ise Kanuni dönemi Üsküdar vakıflarında borç alan kadınların 

sayısının yok denecek kadar az olduğunu ifade etmektedir.77 Kanuni döneminde 

kadınların borç alma oranının düşük olup 18. Yüzyılda %20 seviyelerine çıkması, 

kadınların iktisadi hayatın içine daha çok girmeye başladığı veya vakıfların kadınlara 

borç verme konusunda daha esnek davranmaya başladığı şeklinde yorum yapmaya 

müsaittir.  

Cinsiyet açısından kişi başına düşen ortalama guruş miktarları ise erkek ve kadınlar 

arasında çok büyük farklar olmadığını göstermektedir. Erkeklere düşen ortalama guruş 

50.6, kadınlara düşen ise 38 guruştur.  

1141-59 seneleri arasında farklı senelerde muhasebeleri olan 11 vakfın işlemlerinde 

borçluların cinsiyet açısından dağılımı şu şekildedir; 

Tablo 18: Cinsiyet Açısından Zimem (1141-59 arası 11 vakıf) 

Cinsiyet 
İşlem Adedi ve 

Oranı 

İşlem Miktarı ve 

Oranı 

Ortalama Guruş 

Miktarı 

Erkek 39-%69,6 2045,5-%69,7 52,5 

Kadın 11-%19,6 623-%21,2 56,6 

Erkek+Kadın 1-%1,8 60-%2 - 

Bilinmeyen? 5-%8,9 205-%7 41 

Toplam 56-%100 2933,5-%100  

2.6.2. Mensup Olunan Din Açısından Zimem 

Para vakıflarının nakit sermaye kullandırırken erkek-kadın ayrımı yapmadığı gibi hangi 

dine mensup olduğunu da bir kriter olarak görmediği kayıtlardan elde edilen verilerde 

açıkça görülebilmektedir. 1139 senesi kayıtlarında kişi eğer gayrimüslim ise kayıtlarda 

zimmi, Yahudi, Nasranî gibi sıfatlandırılarak hangi dine mensup olduğu zaten 

                                                 
76 Durmuş, s. 67.  

77 Özcan, Osmanlı Para Vakıfları Kanuni Dönemi Üsküdar Örneği, s. 300. 



50 

 

belirtildiğinden dolayı tespiti zor değildir. Ancak Müslüman olduğunu tespit etmede 

Müslümanların kullandığı isim olması dikkate alınmıştır. Örneğin “Abdullah” isimli bir 

kişi Müslüman ismine sahip olmasından dolayı Müslüman kabul edilmiştir. Bazı 

kayıtlarda ise ne isim ne de dine dair bilgi olmadığından hangi dine mensup olduğu 

belirlenememiştir. Gayrimüslim olanlar da Yahudi veya Nasranî olarak değil tek kategori 

altında toplanmıştır. Bu durumlar aşağıdaki tabloya da yansıtılmıştır; 

Tablo 19: Mensup Olunan Din Açısından Zimem (h. 1139) 

Din 
İşlem 

Adedi 
Oranı İşlem Miktarı Oranı 

Ortalama 

guruş miktarı 

Müslim 335 88,12% 15860,7 88,41% 47.3 

G. Müslim 35 9,23% 1841,1 10,26% 52.6 

Belirsiz 9 2,37% 237 1,32% - 

Toplam 379 100% 17938,8 100% - 

Tabloda görüldüğü üzere vakıfların işlem yaptığı kişilerin %88,12’si Müslüman, %9,23’ü 

ise gayrimüslimdir. İşlem miktarlarına bakıldığı zaman da aynı tablo ile 

karşılaşılmaktadır. Kişi başına düşen ortalama guruş miktarlarında da ciddi farkların 

olmadığı söylenebilir.  

Zimem bölümündeki dini yapı her bir vakıf için ayrı ayrı değerlendirildiğinde Hacı Murat 

Efendi Mescid-i Şerifi vakfı hariç diğer vakıflarda Müslüman olanların ağırlıkta olduğu 

görülmektedir. Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi vakfında ise toplam 10 işlem olup 5 

tanesi Müslüman, 5 tanesi gayrimüslimdir. Bu vakıfta her iki tarafta da oran olarak eşitlik 

vardır.78  

Durmuş’un ulaştığı sonuçlara göre ise 1184-88 senelerindeki işlemlerde %86 oranında 

Müslümanlar ile %13,7 oranında ise gayrimüslimler ile işlem yapılmıştır.79 Bu sonuçlara 

göre 18. yüzyılda gayrimüslimlerin para vakıflarına teveccühü noktasında herhangi bir 

değişim olmadığı görülmektedir. 

                                                 
78 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 9a-1. 

79 Durmuş, s. 71. 
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1141-59 seneleri arasında farklı senelerde muhasebeleri olan 11 vakfın işlemlerinde din 

açısından borçlular şu şekildedir; 

Tablo 20: Mensup Olunan Din Açısından Zimem (1141-59 arası 11 vakıf) 

Din 
İşlem 

Adedi 
Oranı İşlem Miktarı Oranı 

Ortalama 

guruş miktarı 

Müslim 43 %76,78 2188,5 %74,60 50,9 

G. Müslim 10 %17,85 635 %21,64 63,5 

Belirsiz 3 %5,35 110 %3,74 36,6 

Toplam 56 %100 2933,5 %100 - 

2.6.3. Mesleki ve Sosyal Açıdan Zimem 

Para vakıfları toplumun her kesiminden kişilerle işlem yapmış ve bu konuda herhangi bir 

sınırlamaya gitmemiştir. İşlem yapılan kişinin hangi zümreden olduğunu veya hangi 

mesleği icra ettiğini belirlemek için muhasebe kayıtlarının ne kadar ayrıntılı tutulduğu ile 

alakalı bir durumdur. Çünkü kayıtlarda verilen ayrıntılar vakıftan vakıfa farklılık 

göstermektedir. Kimi vakıflarda kişinin adı, lakabı, mesleği gibi bilgiler tam olarak 

verilirken kimi vakıflarda eksik bilgi verilmektedir. Bu durumun kaydı tutan görevlinin 

de tercihi dâhilinde farklılaştığı düşünülebilir. Ancak incelenen 417 numaralı defterde 

özellikle meslek bilgisine dair kayıtlar bir hayli azdır. Bu sebepten dolayı vakıfların hangi 

zümre ile ne kadar işlem yaptığı, hangi meslek gruplarına ne kadar sermaye kullandırdığı 

hakkında sağlıklı yorumlar yapmak mümkün gözükmemektedir.  

Zimem kayıtları mesleki ve sosyal açıdan ele alınırken kişilerin genellikle esnaf, vakıf 

görevlisi, cami görevlisi ve eğitim görevlisi oldukları tespit edilmiştir. Bu durum 

aşağıdaki tabloda da görülebilir. 

Tablo 21: Mesleki ve Sosyal Açıdan Zimem (h. 1139) 

Meslek İşlem Adedi İşlem Miktarı(Kuruş) 

Esnaf (Tüccar ve Zanaatkâr) 27 1281 

Vakıf(İdari) Görevlisi 8 375 

Mütevelli 20 608,5 

İmam/Müezzin 12 396,5 

Mektep/Medrese Görevlisi 8 613,3 

Belirsiz 324 - 
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Tabloda görüldüğü üzere kayıtlarda tespit edilen 399 işlemden 324 tanesinde kişilerin 

hangi mesleği yaptığına veya zümresine dair herhangi bir bilgi verilmemiştir. Mesleğine 

dair bilgi verilen kişi sayısı da oldukça azdır. Esnaf kategorisine dâhil edilen 27 işlemde 

berber, turşucu, sütçü, bozacı, pabuççu, kalaycı, nakkaş, kasap, semerci, helvacı, attar, 

manav, na’lbend, çömlekçi, kayıkçı ve kebapçı gibi meslekler yer almaktadır. Mesleklere 

dair çıkan bilgilerin az olması para vakıfların üretimi destekleyici şekilde borç verip 

vermediği hakkında sağlıklı bir yorum yapmayı engellese de farklı meslek gruplarından 

kişilere borç verilmiş olması bu tarz bir yorumu ihtimal dâhilinde tutmaktadır.  

Muhasebe kayıtlarında meslek açısından yeterli bilgi verilmese de kişilerin adıyla beraber 

zikredilen bazı lakaplar hangi zümreden olduğu hakkında fikir sahibi olmayı 

sağlamaktadır. Kayıtlarda en fazla geçen lakap ve ünvanlar şu şekildedir; 

Tablo 22: Zimem İçin Zikredilen Sıfatlar 

Sıfat Sayı 

Ağa 36 

Efendi 43 

Beşe 50 

Çelebi 37 

Dede 5 

Bey 8 

Tabloda görüldüğü üzere kayıtlarda en fazla karşılaşılan sıfat “beşe” sıfatıdır. Daha sonra 

ise sırasıyla efendi, çelebi, ağa, bey ve dede sıfatları en fazla kullanılan sıfatlardır.  

Sonuç olarak para vakıflarının nakit sermaye kullandırdığı kişiler cinsiyet, din, mesleki 

ve sosyal açılardan incelendiğinde toplumun her kesiminden insanla çalıştıkları ortaya 

çıkmaktadır. Bu durum para vakıflarının toplumun finansal ihtiyaçlarını karşılamada 

gördüğü teveccühü de açıklar niteliktedir denebilir. 
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1141-59 seneleri arasında farklı senelerde muhasebeleri olan 11 vakfın işlemlerinde 

borçluların mesleki ve sosyal açıdan dağılımı şu şekildedir;  

Tablo 23: Mesleki ve Sosyal Açıdan Zimem (1141-59 arası 11 Vakıf) 

Meslek İşlem Adedi İşlem Miktarı(Kuruş) 

Esnaf (Tüccar ve Zanaatkâr) 3 120 

Vakıf(İdari) Görevlisi 1 4,5 

İmam/Müezzin 0 0 

Mektep/Medrese Görevlisi 2 47 

Belirsiz 50 2952,5 
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3. BÖLÜM: PARA VAKIFLARINA AİT GAYRİMENKULLER VE 

BU GAYRİMENKULLERDEN ELDE EDİLEN GELİRLER 

Para vakıflarının gelir elde ettiği iki farklı cihetten biri nakit sermaye, diğeri ise 

gayrimenkuldür. Vakıflar nakit sermayelerini muâmele-i şer’iyye, bey’ bi’l-istiğlâl, ferâğ 

bi’l-istiğlâl yöntemler ile işleterek, gayrimenkullerini ise icâre-i vahide, icâreteyn ve 

mukâtaa yöntemleri ile kiraya vererek gelir elde etmişlerdir. Nakit sermayeden ne şekilde 

gelir elde edildiğine dair ayrıntılara 2. Bölümde yer verilmiş olup bu bölümde ise 

vakıfların gayrimenkulleri kiraya verme yöntemleri, kira gelirleri, kira geliri elde ettiği 

mülkler ve kiracılara dair ayrıntılı bilgilere yer verilecektir.  

3.1. Para Vakıflarında Kira Usulleri 

Vakıflar sahip oldukları gayrimenkulleri birer kiralama yöntemi olan icâre-i vahide, 

icâreteyn ve mukâtaa ile kiraya vererek gelir elde etme yoluna gitmişlerdir. Aşağıda 

sırasıyla bu yöntemlere dair ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. 

3.1.1. İcâre-i Vahide 

İcâre-i vahide, Arapçada kelime anlamı olarak “tek kira” demektir. Vakıf hukukunda ise 

“çatılı (müsakkafât) ve çatısız(müstegallât) vakıf akarların ay ve yıl gibi belli bir süre 

tayin edilerek mütevellisi tarafından kiralanması”80 anlamına gelmektedir. Tanımdan da 

anlaşıldığı üzere bir akarın icâre-i vahide ile kiraya verilmesi, o akarın tek bir defaya 

mahsus olarak ve kısa süreli olarak kiraya verildiğini ifade etmektedir. İcâre-i vahideyi 

diğer iki kiralama usulü olan icâreteyn ve mukataadan ayıran en belirgin özellikleri de 

tanımda da değinilen bir defaya mahsus ve kısa süreli oluşudur. İcâre-i vahide bir anlamda 

en temel kira akdi ve bizzat icâre dendiğinde kastedilen kira akdi olduğundan dolayı 

hükmü, uygulaması ve sona ermesi gibi hususlara fıkıh kitaplarındaki vakıf ve icâre 

bölümlerinde ayrıntılı olarak yer verilmiştir.  

İcâre-i vahideli vakıflarda diğer iki kira türünde geçerli olan ferâğ veya intikal hakları 

geçerli değildir. Kiracının akar üzerindeki menfaat hakkını bir başkasına devretmesi söz 

konusu değildir. Sadece akit süresi boyunca ilgili akarda tasarrufta bulunma hakkına 

                                                 
80 Ahmet Akgündüz, “İcâre-i Vahide”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 21, Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı, 2000 s. 388-389. 
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sahiptir. İcâre-i vahide karşılıklı rıza ile feshedilebilme özelliğini de taşımaktadır. Ayrıca 

icâre-i vahideli vakıfların mahlul olmalarıda münkün değildir. Aynı zamanda İslam 

hukukçuları icâre-i vahideli vakıfların kira bedelinin ecr-i misilden daha düşük 

olamayacağı konusunda görüş birliği sağlamışlardır.81 

3.1.2. İcâreteyn  

Arapçada kelime anlamı olarak “çift kira” anlamına gelen icâreteyn, terim anlamı olarak 

vakfın sahip olduğu akârın, hayatta olduğu müddetçe yani kayd-ı hayat şartı ile tasarrufta 

bulunabilme, istîfâ edemediği durumlarda ödediği muaccele bedelini geri alabilme, 

tasarruf hakkını çocuklarına intikal ettirebilme, ferâğ edebilme ve alacaklı kişilerin 

icâreteynli akara müdahele edememesi gibi bir takım haklar tanınarak 

mutasarrıfa(kiracıya) bir kısmının muaccel(peşin) bir kısmının ise müeccel(vadeli) olmak 

üzere çift kira şeklinde kiraya verilmesini ifade etmektedir.82 İcâre-i muaccele, akarın 

gerçek ederine eşit veya yakın bir miktardır ve kelime anlamından da anlaşıldığı üzere 

peşin olarak verilen kira bedelidir. İcâre-i müeccele ise belli zaman dilimleri içerisinde 

verilmesi şart koşulan küçük miktarlardaki kira bedelini ifade etmektedir.83 

Vakıf akarlar icâre-i vahide ile kiraya verilebilirken icâreteyn akdinin ortaya çıkaran en 

önemli etken, zamanla harap olan veya çıkan yangınlar sonucu tamamen ortadan kalkan 

vakıf akarların yeniden inşa edilmesine duyulan ihtiyaçtır. Vakıfların bulunduğu 

mahallerlerde çıkan büyük çaplı yangınlar bazı durumlarda vakıfların sahip oldukları tüm 

akarların harap olmasına da neden olmuştur. Bu durumda vakıfların elde ettikleri gelirler 

vakıfların harap olan akarlarını yeniden inşa etmesine olanak verecek yeterlilikte 

olmadığında vakıflar için yeni akitlere olan ihtiyaç artmıştır. Bu nedenle Osmanlı uleması 

icâreteyn akdinin meşruiyeti konusunda örf, maslahat, ihtiyaç ve zaruret gibi kavramlarını 

sıkça dile getirmişlerdir.84 

                                                 
81 Akgündüz, “İcâre-i Vahide”, s. 388-389. 

82 Süleyman Kaya, Osmanlı Hukukunda İcâreteyn, 1. Basım, İstanbul: Klasik Yayınları, 2014, s. 13. 

83 Ahmet Akgündüz, “İcâreteyn”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 21, Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2000 s. 390. 

84 Kaya, “Osmanlı Hukukunda İcâreteyn”, s.74-93. 
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İcâreteyn ile ilgili en önemli hususlardan biri de mülkiyet konusundadır. Harap olan akarı 

inşa eden kiracı olup akarın mülkiyeti bizzat vakfın kendisine ait olmaktadır. Burada 

kiracının avantajı, yukarıda ifade edilen bir takım şatlar ile kiralamasıdır. Vakıf için 

avantajı ise akarın yeniden inşası için finansman temin etmiş olması ve mutasarrıfın 

çocuğu olmadan vefat etmesi durumunda ilgili akar mahlul olarak vakfa geri dönüp vakfa 

önemli miktarda muaccele geliri getiriyor olmasıdır.85  

İcâreteyn uygulaması zamanla yaygınlaştıktan sonra sadece tamirata veya yeniden inşa 

edilmeye muhtaç vakıf mülkler için değil aynı zamanda şahıslar tarafından kullanılmaya 

başlanan bir akit haline de gelmiştir. Şahıslar için icâreteyn akdi şu şekilde 

uyglanmaktadır: bir gayrimenkule sahip olan şahıs bu gayrimenkulünü vakfa muayyen 

bir bedel karşılığında satar, vakfın mütevellisi satın alınan bu gayrimenkulün tasarruf 

hakkını icâreteyen akdini kullanmak suretiyle aynı satıcıya devreder, muaccele bedeli ile 

satım bedelinin bir kısmı takas edilir, mütevelli de muaccele ile satım bedeli arasında 

oluşan farkı satıcıya öder. Sonuç olarak, gayrimenkulünü vakfa satan kişi aynı 

gayrimenkulün tasarruf hakkını yeniden elde etmiş, vakıf da akarın rakabesine sahip olur. 

Aynı zamanda satıcı vakıftan belli bir miktar nakit gelir elde etmiş, her yıl ise cüzi bir 

miktar olan müeccele ödemeye razı olmuş olmaktadır.86 Böylece her iki taraf için de 

faydalı bir akit ortaya çıkmış olmaktadır. 

3.1.3. Mukâtaa  

Mukâtaa kelimesi lügat anlamı olarak Arapçada “kesişmek, ortak bir noktada buluşmak” 

gibi anlamları ifade etmektedir. Istılah anlamı olarak ise “mülkiyeti devlete veya vakıflara 

ait araziden ve arsalardan ifraz edilerek özel şahıslara veya kurumlara kiralanan 

parçalar için yapılan kira sözleşmesidir.87 Mukâtaada ödenen kira bedeline ise mukataa-

i zemin, icâre-i zemin veya kısaca mukataalı vakıf denmektedir.88 

                                                 
85 Kaya, “Osmanlı Hukukunda İcâreteyn”, s.73. 

86 Kaya, “Osmanlı Hukukunda İcâreteyn”, s. 88. 

87 Mehmet Genç, “Mukâtaa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 31, Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı,  2006, s. 129. 

88 Nazif Öztürk, “Mukâtaalı Vakıf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 31,Ankara: Türkiye 

Diyanet Vakfı,  2006, s. 132. 
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Mukâtaa kira müddeti olarak icâreteyn akdi ile benzerlik göstermektedir. İcâreteyn 

akdinde olduğu gibi uzun süreli bir kiralama yöntemidir. Vakıf mallarda esas olan kısa 

süreli olarak kiraya vermek olsa da icâreteyn akdinde belirtilen zaruretler aynı şekilde 

mukâtaa akdinin de vakıflarda kiralama yöntemi olarak kullanılmasına sebep olmuştur. 

İcâreteyn akdinin de uygulanamadığı veya kâfi gelmediği yerlerde mukâtaa akdi devreye 

sokularak vakfın sahip olduğu mülkten gelir elde edilmeye devam edilmiştir.89 Mukâtaayı 

icâreteynden ayıran en temel nokta şudur; icâreteyn akdinde vakıf mülk üzerine inşa 

edilen, tamir edilen bina veya dikilen ağacın mülkiyeti vakfın kendisine ait olup sadece 

tasarruf hakkı kiracıya aittir. Mukâtaa akdinden ise vakıf mülkün sadece zemini vakfa ait 

olup üzerine inşa edilecek bina veya dikilecek olan ağacın mülkiyeti ve tasarruf hakkı 

kiracıya ait olmaktadır.90 Aynı zamanda icâreteyende intikal sadece evlatlara iken 

mukâtaada böyle bir durum söz konusu olmayıp intikal şeri miras usulü ile 

gerçekleştirilmektedir.91 

Mukâtaa akdi bir takım önemli hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Vakfın mülkiyet hakkı 

sadece arsa üzerinde olduğundan dolayı arsa üzerindekiler özel mülk olduğu için 

satılabilmekte, hibe akdine konu olabilmekte, başka bir gayeye matuf olarak 

vakfedilebilmekte ve üçüncü bir şahsa kiraya verilebilmektedir. Mutasarrıfın bu işlemler 

için herhangi bir izne ihityacı yoktur. Bu durumlar mutasarrıfın varisleri için de söz 

konusudur.92 

3.2. Muhasebe Kayıtları Işığında Para Vakıflarının Mülkleri ve Kira Gelirleri 

Para vakıflarında asıl gelir kaynağı nakit sermayenin işletilmesinden elde edilen gelir olsa 

da bazı vakıfların sahip oldukları mülkleri kiraya vererek kira geliri elde ettiği de 

görülmektedir. Ancak sadece nakit sermaye işletme yoluyla gelir elde eden vakıflar 

olduğu gibi sadece icâre geliri olup nakit sermayesi olmayan vakıflar da bulunmaktadır. 

İncelenen 417 numaralı defter kayıtlarında 1139 senesinde nakit sermayesi olmayıp 

                                                 
89 Öztürk, “Mukâtaalı Vakıf”, s. 132. 

90 Bülent Köprülü, “Evvelki Hukukumuzda Vakıf Nev’iyetleri ve İcâreteynli Vakıflar”, İstanbul Hukuk Fakültesi 

Mecmuası, c. 17, sayı 3-4, s. 216. 

91 Kaya, “Osmanlı Hukukunda İcâreteyn”, s. 49. 

92 Kaya, “Osmanlı Hukukunda İcâreteyn”, s. 48. 
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sadece kira geliri olan Hayreddin Çavuş Muallimhanesi Evkafı93 bulunmaktadır. Bunun 

dışındaki kira geliri olan vakıfların her birinin hem nakit sermayeden hem de icâreden 

gelir elde ettiği görülmektedir.  

Vakıflara dair muhasebe kayıtlarında vakfa ait mülkler ve elde edilen kira gelirleri ile 

ilgili bilgiler “îrâd” olarak adlandırılan vakfın gelirlerine dair bölümden elde 

edilmektedir. Söz konusu kayıtlarda, kiralanan mülkün nev’ine, kiracıya ve elde edilen 

kira miktarına dair bilgiler yer almaktadır. Ancak bu bilgiler her kayıtta tam olarak 

verilmemektedir. İlgili gelirin kira geliri olduğu ve miktarı her kayıtta yer alsa da diğer 

bilgilerden biri veya birkaçı eksik olabilmektedir. Ayrıca bazı kayıtlarda elde edilen kira 

gelirlerine dair bilgiler müstakil olarak verilmeyip kira gelirleri anlamına gelen “icârât”, 

mukâtaa gelirleri anlamına gelen “mukâtaât” veya her ikisi birlikte yazılarak “icârât ve 

mukâtaât” başlığı altında toplam gelir olarak kaydedilebilmektedir. Vakıfların böyle bir 

uygulamaya gitmemesinin nedeni hakkında kayıtlarda herhangi bir bilgi yer 

almadığından dolayı bu konuda yorum yapmak da mümkün gözükmemektedir.  

Kayıtlarda icâre ve mukâtaa bilgilerinin yanında bir de “mahlûl” ibaresi altında bir takım 

gelirlere yer verilmektedir. Mahlûl, icâreteyn akdi ile kiraya verilen vakıf mülkün 

kiracısının vefat edip tasarruf hakkını devredecek evladı bulunmaması halinde ilgili 

mülkün tekrar vakfa rücu etmesi durumuna verilen isimdir. Bu durumda vakıf, kendisine 

geri dönen vakfı tekrar icâreteyn yoluyla kiraya verip yüksek miktarda muaccele gelirine 

sahip olmaktadır. Kayıtlardaki mahlûl geliri de bu durumdan elde edilen muaccele gelirini 

ifade etmektedir.94 Vakıf mülklerden elde edilen kira gelirine dair bir diğer husus ise kira 

gelirlerinin nakit sermayeden elde edilen gelirde olduğu gibi akçe cinsinden 

kaydedilmesidir.  

Muhasebe kayıtlarında elde edilen kira gelirinin hangi kiralama yöntemi kullanılarak elde 

edildiği hakkında herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Ancak dönemin şartları ve kira 

gelirleri ile ilgili ortalamalar dikkate alındığı zaman elde edilen kira miktarına bakarak 

hangi yöntem kullanıldığı tespit edilmektedir. Örneğin kirası 180, 360 akçe gibi çok cüz’i 

bir miktar olan bir mülkün gerçek kira bedeli ile kiralanmadığı anlaşılmaktadır. Buradan 

                                                 
93 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-1. 

94 Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, (2010), s.112-113.  
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hareketle de daha öncesinde vakıf mülkün bedeline yakın bir muaccele alındığı ve alınan 

diğer cüz’i miktarların da müeccele olduğu üzerinden kullanılan yöntemin icâreteyn 

olduğu sonucuna varılmaktadır. Burada sınır olarak 1800 akçe baz alınıp bu miktarın 

altında kalanlar müeccele geliri dolayısıyla icâreteyn akdi, üstünde olanlar ise icâre-i 

vahide olarak kabul edilmiştir. Mukâtaa akdinin tespiti ise doğrudan muhasebe 

kayıtlarında yer alan bilgiden yapılmaktadır. Nitekim elde edilen gelir mukâtaa geliri ise 

kayıtlarda icâre ibaresi yerine mukâtaa ibaresi kullanılmaktadır.  

Aşağıda 1139 senesi Üsküdar vakıflarının her bir kiralama usulü ile bir senede elde 

ettikleri kira gelirleri tablo halinde verilmektedir. 

Tablo 24: Üsküdar Vakıflarının Elde Ettiği Kira Gelirleri (h.1139) 

Vakıf 

vr. 

No 

İcâre-i 

Vahide Adedi 

ve T. Miktarı 

İcâreteyn 

(Müeccele) 

Adedi ve 

T. Miktarı 

Mukâtaa 

Adedi ve 

T. 

Miktarı 

Mahlûl 

(Muaccele) 

İcârât 

(miktar) 

Mukâtaât 

(miktar) 

İcârât  

Ve 

Mukâtaât 

3a-1     3.240   

3b-1 1/5.760 9/5.880      

4a-1  9/3.050    70  

4b-1     720   

4b-2 1/4.320 2/1.080 1/840     

5b-1  12/4.320  1/3.120    

6a-2  2/420      

7b-1  ?*/1.080      

8a-1       3.635 

9a-1 1/1.920 1/720      

9b-1  11/4.684    674  

10a-1  2/480      

10a-2  2/468      

11a-1 1/3.600 10/3.240      

13b-1  2/600      

14a-1  4/1.080      

14b-1  30/16.440 1/10     
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15a-1  1/360      

15b-1    5/63.960 27.500   

16a-1  1/240      

16b-1  1/120 5/600     

* “Cami-i Kebir Mahallesi Bedel-i Avarız Vakfı(7b-1)” icâreteyn akdi ile kiraya verdiği mülklerden 1080 akçe kira 

geliri elde etmiştir. Ancak vakfın muhasebe kaydında kira geliri elde edilen mülkler ayrı ayrı yazılmayıp “odalar” 

şeklinde kapalı bir ifade kullanılmıştır. Bu sebepten dolayı mülk adedine dair herhangi bir bilgi verilememiş ve soru 

işareti koyularak bu kapalılığa işaret edilmiştir. 

Tabloda yer alan “icârât”, “mukâtaât” ve “icârât ve mukâtaât” bölümleri daha önce de 

ifade edildiği gibi kira gelirlerinin hangi mülkten ve hangi kiralama yöntemi ile elde 

edildiğine dair bilgi verilmeyen vakıfların toplam kira geliri şeklinde kaydedilmiş halini 

ifade etmektedir. Toplam gelir şeklinde yazıldıklarından dolayı hangi kiralama usulü ile 

kiraya verildikleri tespit edilememektedir. Bu sebepten dolayı her biri için tabloda ayrı 

başlık açılmış ve kiralama usulleri için açılan bölümlere ne adet ne de miktar olarak dâhil 

edilmemişlerdir. Ancak bunun dışında kalan kayıtlarda kiralama usulü ve miktarına dair 

bilgi verildiği için ayrı başlıklar altında ayrıntılı olarak tabloda yer verilebilmiştir. 

Tabloda her bir kira nev’i altında verilen rakamlardan koyu renkli olarak en başa 

yazılanlar kira geliri elde edilen mülk adedini, devamında bölme işaretinden sonra gelen 

rakamlar ise elde edilen kira gelirinin akçe cinsinden miktarını ifade etmektedir. Bu 

açıklamalardan sonra tablodan çıkan sonuçlar şu şekildedir; 

1139 senesi muhasebe kayıtları incelenen 36 Üsküdar vakfından 21 tanesi icâre-i vahide, 

icâreteyn ve mukâtaa yöntemlerinden birini, birkaçını veya her üçünü de kullanmak 

suretiyle kira geliri etmiştir. 21 vakıf içerisinden “Hayreddin Çavuş Muallimhanesi 

Evkafı” sadece kira gelirine sahip olup nakit sermayesi bulunmamaktadır. Geri kalan 20 

vakfın ise hem nakit sermayeyi işletmekten hem de kiradan gelir elde etmektedir.95 

Vakıfların her bir kira nev’i ile bir senede elde ettikleri toplam gelir tablo halinde 

aşağıdaki gibidir: 

                                                 
95 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-1. 
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Tablo 25: Vakıfların Her Bir Kira Nev’i ile Elde Ettikleri Toplam Kira Gelirleri 

Kira Nev’i Toplam Miktar(Akçe) Oran Mülk Sayısı Oran 

İcâre-i Vahide 15.600 %9,5 4 %3,3 

İcâreteyn (Müeccele) 44.262 %26,95 99 %86 

Mukâtaa 1.450 %0,9 7 %6 

Mahlûl (Muaccele) 67.080 %40,85 6 %5 

İcârât 31.460 %19,15 - - 

Mukâtaât 744 %0,45 - - 

İcârât ve Mukâtaât 3.635 %2,2 - - 

Toplam 164.231  116  

Tabloda görüldüğü üzere para vakıflarının hem yapılan işlem adedi hem de işlem miktarı 

açısından en çok kullandığı kiralama usulü icâreteyn olmuştur. İcâreteyn ile kiraya verilen 

mülk sayısı 99 iken bu mülklerden elde edilen kira geliri de 44.262 akçedir. İcâre-i vahide 

ise sadece 4 vakıf mülkün kiralanmasında tercih edilmiş ve bu işlemlerden de toplam 

15.600 akçe kira geliri elde edilmiştir. Mukâtaa ile kiraya verilen mülklerin sayısı icâre-i 

vahideden fazla olsa da elde edilen toplam miktar sadece 1.450 akçe olmuştur. Kira türü 

belirtilmeden toplu olarak “icârât” şeklinde 3 ayrı vakıf tarafından elde edilen toplam 

icâre gelirleri ise 31.460 akçedir. Bu miktarın 27.500 akçesi Şeyh Selami Efendi Vakfına 

aittir.96 Yine tabloda görüldüğü üzere mülk sayısı belirtilmeden “mukâtaât” şeklinde 

toplam miktar olarak verilen gelir ise 744 akçedir ve aynı zamanda elde edilen kira 

gelirleri arasında miktar olarak en düşük olanıdır. “İcârât ve Mukâtaât” şeklindeki kayda 

ise sadece “Tavaşi Hasan Ağa, Mehmet Ağa ve Hacı Aşir Vakıfları”nda rastlanmıştır.97 

Toplam gelir ise 3.635 akçedir. Tabloda en dikkat çeken kısım ise sadece 6 adet mülkten 

elde edilmiş olmasına rağmen 67.080 akçe ile en fazla gelir getiren “Mahlûl (Muaccele)” 

gelirleridir. Bu durum Şeyh Selami Efendi Vakfından kaynaklanmaktadır. Zira mahlûl 

geliri elde edilen 6 mülkten 5 tanesi bu vakfa aittir. Bu 5 mülkün toplam mahlûl getirisi 

ise 63.960 akçedir. Sonuç olarak tablodaki “icârât” ve “mahlûl” gelirlerinin yüksek 

olması Şeyh Selami Efendi Vakfından kaynaklanan bir durumdur. Bu durum da vakıf 

                                                 
96 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 15b-1 

97 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 8a-1. 
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mülkün mahlûl olarak geri döndükten sonra tekrar kiraya verilip muaccele geliri 

sağlamasının vakıf açısından ne denli önemli bir gelir olduğunu açıkça göstermektedir. 

Vakıfların da icâreteyn akdini bu sebepten dolayı daha fazla tercih etmiş olabileceği 

kuvvetle muhtemel bir durum olarak görülebilir. 

Kaya, 1198 senesi Üsküdar vakıflarından 53 tanesinin98, Durmuş ise 1184 senesi Üsküdar 

vakıflarından 42 tanesinin99 kira geliri elde ettiğini ifade etmektedir. Kaya ve Durmuş’un 

elde ettiği kira gelirlerine dair sonuçlar ve 1139 senesi kira gelirleri ile mukayesesi ise şu 

şekildedir; 

Tablo 26: Bektaş (1139), Durmuş (1184) ve Kaya (1198) Kira Gelirleri Mukayesesi 

Kira Türü 

Bektaş (1139) Durmuş (1184) Kaya (1198) 

Toplam Miktar 

(Akçe) 

Toplam Miktar 

(Akçe) 

Toplam Miktar 

(Akçe) 

İcâre-i Vahide 15.600 54.720 109.380 

İcâreteyn(İcâre-i Müeccele) 44.262 109.630 144.908 

Mukâtaa 1.450 6.610 3.180 

Mahlûl(İcâre-i Muaccele) 67.080 162.840 72.455 

Toplam 128.392 333.800 329.923 

Tabloda görüldüğü üzere her 3 senede de vakıfların en fazla tercih ettiği kiralama usulü 

icâreteyndir. Durmuş ve Kaya’nın elde ettiği sonuçlar yakınlık gösterse de 1139 

senesinden elde edilen veriler daha düşük miktarları göstermektedir. Bu durumun nedeni 

1139 senesinde muhasebe kaydını tespit edebildiğimiz vakıflarının sayısının diğer 

senelere nispeten az olması ve dolayısıyla kira geliri elde eden vakıf sayısının az 

olmasıdır. Zira 1139 senesinde kira geliri elde eden 21 vakfı diğer senelerdeki gibi 40-50 

vakıf civarında düşündüğümüzde diğer senelerde elde edilen gelirlere yakın değerler elde 

edilebilmektedir. Sonuç olarak 18. Yüzyıl başlarında ve sonlarında Üsküdar vakıflarının 

vakıf mülkleri kiraya verme davranışlarında gözle görülür bir değişim yaşanmamıştır 

denebilir. 

Defterde yer alan diğer vakıflara dair kira gelirleri tablosu ise şu şekildedir: 

                                                 
98 Kaya, XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları, (2010), s.117. 

99 Durmuş, s. 95. 



63 

 

Tablo 27: Üsküdar Vakıflarının Elde Ettiği Kira Gelirleri (1141-58 Arası 11 Vakıf) 

Vakıf 

vr. 

No 

İcâre-i 

Vahide Adedi 

ve T. Miktarı 

İcâreteyn 

(Müeccele) 

Adedi ve 

T. Miktarı 

Mukâtaa 

Adedi ve 

T. 

Miktarı 

Mahlûl 

(Muaccele) 

İcârât 

(miktar) 

Mukâtaât 

(miktar) 

İcârât  

Ve 

Mukâtaât 

17b-2 1/6480       

18b-1 1/5760 9/5880      

18b-2       3620 

22b-2  1/360      

25b-1  10/4544 2/27     

26a-1  2/480      

Defterde yer alan ve muhasebeleri 1141-58 seneleri arasında farklı senelere ait olan 11 

vakıftan 6 tanesi kira geliri elde etmiştir. Bu vakıflardan “Seyyid Fazlullah ve Biziyan 

Fatıma Hatun Vakıfları” 12, “Hayrettin Çavuş Muallimhanesi Evkafı” 10 adet mülkten 

kira geliri elde etmiştir. Diğer 4 vakıftan biri 2 adet, diğer üçü ise birer adet kira geliri 

elde etmişlerdir.  

Bu vakıfların her bir kira nev’i ile bir senede elde ettikleri toplam kira gelirleri ise 

aşağıdaki gibidir: 

Tablo 28: Vakıfların Her Bir Kira Nev’i ile Elde Ettikleri Toplam Kira Gelirleri 

(1141-58 Arası 11 Vakıf) 

Kira Nev’i Toplam Miktar(Akçe) Oran Mülk Sayısı Oran 

İcâre-i Vahide 12.240 %45 2 %7,7 

İcâreteyn (Müeccele) 11.264 %41,5 22 %84,6 

Mukâtaa 27 %0,1 2 %7,7 

Mahlûl (Muaccele) - - - - 

İcârât - - - - 

Mukâtaât - - - - 

İcârât ve Mukâtaât 3.620 %13,3 ? - 

Toplam 27.151 %100 26 %100 

Tabloda görüldüğü üzere 26 vakıf mülkten 2 tanesi icâre-i vahide ile kiraya verilip toplam 

12.240 akçe gelir elde edilmiştir. 22 mülk icâreteyn ile kiraya verilmiş ve toplam 11.264 

akçe gelir elde edilmiştir. Diğer 2 vakıf ise mukâtaa ile kiraya verilip toplam 27 akçe gelir 

elde edilmiştir. Bu sonuçlara göre 1139, 1184 ve 1198 senelerinde olduğu gibi bu yıllarda 
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da en fazla tercih edilen kira nev’inin icâreteyn olduğu görülmektedir. Ancak 22 adet 

icâreteyn akdi yapılmasına rağmen toplam gelir olarak 2 adet icâre-i vahide akdinden elde 

edilen miktardan daha az kira geliri elde edilmiştir. 

3.3. Mülk Nev’ilerine Göre Kira Türleri 

Muhasebe kayıtlarında kiraya verilen vakıf mülk hakkında bilgiler verilirken mülk 

nev’ine dair bilgiler de verilmektedir. 1139 senesi Üsküdar vakıflarına ait mülkler ve elde 

edilen kira gelirlerine dair tablo şu şekildedir: 

Tablo 29: Mülk Nev’ilerine Göre Kira Türleri (H. 1139) 

Kira Nev’i 

Vakıf 

Vr. 

No 

Kira 

Geliri 

Mülk Nev’i 

Menzil Hane Dükkan Oda Mahzen Bahçe Zemin 

İcâre-i 

Vahide 

3b-1 5.760  1      

4b-2 4.320     1   

9a-1 1.920    1    

11a-1 3.600   1     

İcâreteyn 

(Müeccele) 

3b-1 5.880 2   7    

4a-1 3.050  4  3 2   

4b-2 1.080   1   1  

5b-1 4.320    12    

6a-2 420 2       

7b-1 1.080    ?    

9a-1 720    1    

9b-1 4.684 5  6     

10a-1 480 2       

10a-2 468    2    

11a-1 3.240 2   8    

13b-1 600    2    

14a-1 1.080   4     

14b-1 16.440   6 24    

15a-1 360   1     

16a-1 240 1       

16b-1 120 1       

Mahlûl 

(Muaccele) 

5b-1 3.120 - - - - - - - 

15b-1 63.960 - - - - - - - 

Mukâtaa 

4b-2 840       1 

14b-1 10       1 

16b-1 600       5 

Toplam - 128.392 15 5 19 60 3 1 7 

Tabloda görüldüğü üzere vakıfların en fazla sahip olduğu ve kiraya verdiği mülkler 

sırasıyla oda, dükkan ve menzildir. Geri kalan hane, mahzen ve bahçeise nispeten daha 
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az kiraya verilmektedir. Tabloda yer alan zemin ise mukâtaa akdine özeldir. Nitekim 

mukâtaa akdinde vakıf sadece mülkün bulunduğu zeminin sahibi olmaktadır. Bu sebeple 

kayıtlarda mukâtaa ile kiraya verilen mülkler için zemin tabiri kullanılması yeterli 

görülmüştür. Bazı kayıtlarda kiraya verilen dükkanın ne dükkanı olduğuna dair de bilgi 

verilmektedir. Kayıtlarda karşılaşılan dükkan türler ise berber, kasap, fırın, kalaycı, 

kahvehane, kayıkhane ve bakkal dükkanlarıdır. Mahlûl(Muaccele) gelirinde ise gelir elde 

edilen mülke dair herhangi bir bilgi kayıtlarda yer almamaktadır. Sadece elde edilen 

miktarın mahlûl(muaccele) geliri olduğu ifade edilmektedir. Bu sebeple tabloda mahlûl 

olan mülk nev’ilerine dair bilgi verilememiştir. Ayrıca kayıtlarda kiraya verilen mülkün 

mevkiine dair de bilgiler verilmektedir. Örneğin, İsfendiyar Mescid-i Şerifi Vakfının 

icâre-i vahide ile kiraya verdiği mahzenin Balaban mahallesinde olduğu ifade 

edilmiştir.100  

Tablodan çıkan sonuçlara göre mülk nev’i ile kira nev’i arasında anlamlı herhangi bir bağ 

kurmak mümkün gözükmemektedir. Zira vakıflar mülk nev’ine bakarak kira nev’ini tayin 

etmemiş, aynı mülkü farklı kira nev’ileri ile kiraya verebilmişlerdir.  

Tablodan ve kayıtlardan elde edilen bilgilerden hareketle her bir mülk nev’inden elde 

edilen gelir ortalamasına ulaşmak mümkündür. Ancak icâre-i vahidede hane, dükkan, oda 

ve mahzen olmak üzere toplam 4 akit bulunduğu için herhangi bir ortalama elde edilmesi 

mümkün değildir. Aynı durum mahlûl(muaccele) gelirleri için de geçerlidir. Bu durumda 

icâreteyn(müeccele) ve mukâtaa akitleriyle kiraya verilen mülklerin ortalama kira 

getirileri şöyledir: İcâreteyn ile kiraya verilen “menzil” adedi 15 olup kira gelirleri 60-

420 akçe arasında değişmektedir. Toplam menzil kira geliri ise 3.700 akçedir. Bu 

durumda menzilden elde edilen kira geliri ortalaması 246,6 akçe olmaktadır. Kiraya 

verilen 4 “hane”den 3 tanesi 360 akçeye, 1 tanesi ise 540 akçeye kira verilmiştir. Ortalama 

miktar ise hane başına 405 akçe olmaktadır. İcâreteyn ile kiraya verilen 18 adet 

“dükkan”dan elde edilen kira gelirleri 144-840 akçe arasında değişmektedir. Toplam 

dükkan kira geliri ise 6.264 akçe olup dükkan başına ortalama kira getirisi 348 akçedir. 

Kiraya verilen 60 adet “oda”nın ise kira gelirleri 180-1440 akçe aralığında değişmektedir. 

Ancak oda kirasından elde edilen 1140 akçenin icâre-i vahide olma ihtimali de 

                                                 
100 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 4b-2 
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bulunmaktadır. Nitekim kira geliri elde edilen diğer odalardan icâreteyn ile kiralananlar 

arasında 1080 akçeden daha fazla kirası olan hiçbir oda bulunmamaktadır. Odalardan elde 

edilen toplam kira geliri ise 30.398 akçe olup bu durumda oda başına düşen ortalama kira 

getirisi ise 506,6 akçe olmaktadır. İcâreteyn ile kiraya verilen 2 mahzenin herbirinden ise 

240 akçe kira geliri elde edilmiştir. Son olarak icâreteyn ile kiraya verilen “bahçe” adedi 

sadece 1 olup elde edilen kira geliri 1.080 akçedir. 

Yukarıda ifade edilen sonuçlara göre icâreteyn akdinde birim olarak en yüksek miktarda 

gelir getiren mülk nev’i, ortalama 506,6 akçe ile “oda” olmaktadır. Akabinde ise ortalama 

kira getirisi olarak sırasıyla hane(405 akçe), dükkan(348 akçe) ve menzil(246,6 akçe) 

gelmektedir.  

Mukâtaa akdinde ise 7 zeminden elde edilen kiralar 10-840 akçe arasındadır. Toplam 

mukâtaa kira geliri 1.450 akçe olup zemin başına düşen ortalama miktar 207 akçe 

olmaktadır.  

Mahlûl(muaccele) gelirlerine baktığımız zaman ise diğer kira türlerine nazaran bir hayli 

yüksek bir ortalama ile karşılaşılmaktadır. 6 mahlûl gelirinden toplam 67.080 akçe gelir 

elde edilmiştir. Bu durumda mahlûl başına elde edilen ortalama muaccele geliri 13.416 

akçe olmaktadır. Ancak bu kadar yüksek bir miktarın çıkmasının nedeni 6 mahlûlden bir 

tanesinin 30.000, bir tanesinin de 17.280 akçe gelir getirmiş olmasıdır.101 Geri kalan 4 

mahlûl ise 3 ila 9 bin akçe arasında değişmektedir. 

                                                 
101 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 15b-1. 
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Defterde yer alan diğer vakıfların mülk nev’ilerine göre kira türleri şu şekildedir: 

Tablo 30: Mülk Nev’ilerine Göre Kira Türleri (1141-58 Arası 11 Vakıf) 

Kira  

Nev’i 

Vakıf 

Vr. 

No 

Mülk Nev’i 

Menzil Hane Dükkan Oda Mahzen Bahçe Zemin ? 

İcâre-i 

Vahide 

17b-2      1   

18b-1  1       

İcâreteyn 

(Müeccele) 

18b-1 2   7     

22b-2   1      

25b-1 3  4     3 

26a-1 2        

Mukâtaa 25b-1       2  

Toplam  7 1 5 7 - 1 2 3 

1139 senesinde olduğu gibi bu senelerde de en fazla kiraya verilen mülk nev’ileri oda, 

menzil ve dükkandır. Diğer mülk nev’ilerinden olan mahzenin ise kiraya verildiği bir 

örneğe rastlanmamıştır.  

3.4. Para Vakıflarında Kiracılar 

Muhasebe kayıtlarında zimemde olduğu gibi vakıf mülklere kiracı olan kişiler hakkında 

da bilgiler verildiği görülmektedir. Bu bilgiler her kayıtta tam olarak verilmese de bazı 

kayıtlarda kiracı olan kişinin ismi, mesleği ve dini hakkında açık bilgiler yer almaktadır. 

Ayrıca isimlerden yola çıkarak cinsiyetleri hakkında da bilgi edinilebilmektedir. Kira 

gelirleri ayrı ayrı yazılmayıp toplu şekilde (icârât, mukâtaât, icârât ve mukâtaât) yazılan 

kayıtlardan kişiler hakkında herhangi bir bilgi elde etmek mümkün olmadığından dolayı 

bu bölümdeki veriler ve değerlendirmeler sadece icâre-i vahide, icâreteyn(müeccele), 

mahlûl(muaccele) ve mukâtaa üzerinden yapılacaktır. 

Tablo 25’te de görüldüğü üzere 1139 senesinde Üsküdar vakıfları toplam 116 mülkü 

çeşitli kira nev’ileri ile kiraya vermiş ve gelir elde etmiştir. Kiraya verilen 116 mülk 

arasında kiracısı hakkında bilgi verilen mülklerin sayısı 24’tür. 92 vakıf mülkün kiracıları 

hakkında ise herhangi bir bilgi verilmemektedir. Bu da bütün kiracıların arasında sadece 

%20’si hakkında bilgi bulunduğu ve çok kısıtlı bir veri üzerinden yorum yapılacağı 

anlamına gelmektedir. Hakkında bilgi bulunan 24 kiracının herbirinin cinsiyet ve dini 

hakkında bilgiye ulaşılmıştır. Ancak hiçbirinin mesleğine dair bir bilgiye 
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rastlanamamıştır. Bu sebepten dolayı kiracılar sadece cinsiyet ve din açısından 

değerlendirilmiştir. Kiracıların cinsiyetlerine dair elde edilen veriler şu şekildedir: 

Tablo 31: Cinsiyet Bakımından Kiracılar (h.1139) 

Cinsiyet Adet Oran 
Toplam 

Miktar(Akçe) 

Ortalama  

Miktar(Akçe) 

Erkek 18 %15 13.524* 751,3 

Kadın 6 %5 1.620 270 

Tespit Edilemeyen 92 %80 113.248 1.231 

Toplam 116 %100 128.392 - 

*Erkek kiracılardan elde edilen toplam 13.524 akçenin 7680 akçesi 2 adet icâre-i vahideli, geri kalan 5.844 akçesi ise 16 adet 

icâreteynli mülkten elde edilmiştir. 

Tabloda görüldüğü üzere 1139 senesinde vakıflar tarafından kiraya verilen 116 mülkün 

sadece 24 tanesinin kiracıları hakkında cinsiyetlerine dair bilgi bulunmaktadır. 24 

kiracıdan 18 tanesi erkek, 6 tanesi ise kadındır. Erkek kiracıların toplam kira miktarı 

13.524 akçe olup kişi başına düşen kira ortalaması 751,3 akçedir. Kadın kiracıların elde 

ettiği toplam kira miktarı ise 1.620 akçe olup ortalama 270 akçe kira ödemişlerdir. 

Kiracıları hakkında herhangi bir bilgiye yer verilmeyen 92 vakıf, genel toplam içerisinde 

%80 oranına tekabül etmektedir. Bu sebepten dolayı geri kalan %20’lik kesim hakkında 

yapılacak yorumlar, verilerin çok kısıtlı kalmasından dolayı sağlıklı yorumlar 

olmayacaktır.  

Vakıfların nakit sermaye kullandırdığı zimem arasında erkek ve kadının birlikte sermaye 

kullandıklarına dair örneklere yer verilmişti. Ancak vakıflara kiracı olan kişiler arasında 

erkek ve kadının birlikte kiracı olarak göründüğü bir örneğe rastlanmamıştır. Fakat 

Durmuş, vakıflarda kiracı olanlar arasında bu tarz örneklere de rastlandığını ortaya 

koymuş ve oran olarak da %5,1’e ulaşmıştır. Ayrıca erkek kiracıların ortalama 468, kadın 

kiracıların ise 329 akçe kira ödediklerini tespit etmiştir.102  

                                                 
102 Durmuş, s. 116. 
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Vakıflarda kiracı olan 116 kişinin dini hakkında bilgiler ise şu şekildedir: 

Tablo 32: Kiracıların Mensup Oldukları Dinler (h.1139) 

Kiracının Mensup 

Olduğu Din 
Adet Toplam Kira Miktarları Ortalama Kuruş 

Müslim 24 15.144 631 

Gayrimüslim 0 0 0 

Tespit Edilemeyen 92 113.248 1.231 

Toplam 116 128.392 - 

Tabloda görüldüğü üzere 24 kiracının dini hakkında bilgiye ulaşılabilmiştir. Bu 24 kişi, 

cinsiyet bilgisine ulaşılabilen 24 kişi ile aynı kişilerdir. 24 kiracının ismi de müslümanlara 

ait isimler olduğundan dolayı tespit edilebilen bütün kiracılar islam dini mensubudur. 

Ancak bu durum, mensup olduğu din hakkında bilgiye ulaşılamayan 92 kiracı arasında 

hiçbir gayrimüslimin yer almadığı anlamına gelmemektedir. Nitekim vakıflar nakit 

sermaye kullandırma konusunda kişilerin mensup olduğu din noktasında herhangi bir 

yapmamıştır. Aynı durumun kira konusunda da geçerli olduğu tahmin edilebilir. 

Defterde yer alan diğer senelerin mülklerinde kiracı olan kişilerin cinsiyet ve din 

açısından verileri ise şöyledir: 

Tablo 33: Cinsiyet ve Din Açısından Kiracılar (1141-58 Arası 11 Vakıf) 

  Adet Oran 
Toplam 

Miktar(Akçe) 

Ortalama 

Miktar(Akçe) 

Cinsiyet 

Erkek 5 %19,2 7.355 1.471 

Kadın 4 %15,4 1.392 348 

Tespit 

Edilemeyen 
17 %65,4 18.404 - 

Toplam 26 %100 27.151 - 

  Adet Oran 
Toplam  

Miktar(Akçe) 

Ortalama  

Miktar(Akçe) 

Kiracının 

Mensup 

Olduğu 

Din 

Müslim 9 %34,6 8.747 971,8 

Gayrimüslim 0 0 0 - 

Tespit 

Edilemeyen 
17 %65,4 18.404 - 

Toplam 26 %100 27.151  

Tabloda görüldüğü üzere kayıtlarda toplam 26 mülkün sadece 9 tanesinde kiracılara dair 

bilgi verilmektedir. Bilgi verilen 9 kiracıdan 5 tanesi erkek olup toplam kira miktarlar 

7.355 akçedir. Kadınların sayısı ise 4 olup toplam kira miktarları 1.392 akçedir. 
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4. BÖLÜM: PARA VAKIFLARINDA “MASÂRİF” ve “VAZÂİF” 

(GİDERLER) 

Vakıf muhasebe kayıtlarında vakıfların îrâd ve zimem bilgilerinin yanında, elde ettiği 

gelirleri hangi cihetlere sarf ettiğine dair gider kalemleri ile ilgili bilgilere de yer 

verilmektedir. Vakıfların giderleri iki farklı kalemde ele alınmaktadır. Bunlardan bir 

tanesi “masârif” denilen vakfın genel olarak idaresi için yaptığı tüm harcamaları kapsayan 

giderlerdir. İkincisi ise “vazâif” giderleridir. Vazâif ise vazifeli kişilere verilen maaş 

giderini ifade etmektedir. Kayıtlarda gider kalemlerinden her ikisi de ayrı başlıklar altında 

yazılabildiği gibi “masârif ve vazâif” olarak tek başlık altında da sıralandıkları 

görülebilmektedir.  

Vakfiyelerde vakfın elde ettiği gelirin nereye sarf edileceği vâkıf tarafından 

belirlenebilmektedir. Bu şartlar aynı zamanda vakfın kuruluş amacını da teşkil 

etmektedir. Vâkıfın şartı yerine getirildikten sonra vakfın geliri diğer sarf yerlerine 

harcanmaktadır. Vakıfların kuruluş gayeleri vakfiyelerde ifade edilmekle birlikte bazı 

vakıfların isimleri kuruluş gayesini de ifade edecek şekilde yazılmaktadır. Örneğin, 

“Solak Sinan Mahallesi Bedel-i Avârız Vakfı”103 isminden de anlaşılacağı üzere 

bulunduğu mahallenin avârız giderleri için kurulmuş bir vakıf olduğunu göstermektedir. 

Yine “Solak Sinan Mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfı”104 isminden de anlaşılacağı üzere 

bulunduğu mahallenin mescidi için kurulmuş bir vakıftır. Bu gibi örnekler çoğaltılabilir. 

Ancak vakfın kuruluş amacı, elde ettiği geliri sadece o cihete sarf edip başka herhangi bir 

ihtiyacı karşılayamayacağı anlamına gelmemektedir. İhtiyaç hasıl olduğunda vakfın 

kuruluş gayesine yönelik harcamalardan sonra diğer cihetlere de harcama 

yapılabilmektedir. Bu durumda vakıfların vazife ücretleri ve resmi harcamaları standart 

harcamalar olduğundan dolayı vakıfların gider kalemleri arasındaki fark masârif 

kısmında ortaya çıkmaktadır.    

Defterde 1139 senesine ait muhasebe kaydı bulunan 36 Üsküdar vakfından herbirinde 

vakfın giderlerine dair bilgilere düzenli bir şekilde yer verilmiş olup aşağıdaki bölümlerde 

                                                 
103 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-2. 

104 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 4a-1. 
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bu giderlerin ayrıntılarına dair bilgilere yer verilmektedir. Ayrıca defterde kayıtları farklı 

senelere ait olan 11 vakfın giderlerine dair ayrıntılara da değinilmektedir. 

4.1. Masârif (Masraflar) 

Muhasebe kayıtlarında giderlere dair bilgiler verilirken masârif ve vazâif ayrımının 

dışında herhangi bir sınıflandırma yapılmamaktadır. Vakfın resmi olarak ödemekle 

yükümlü olduğu bazı masraflar, vakfın kendi içindeki masrafları, vakfın kuruluş 

maksadına yönelik masrafları kısacası vazife ücretleri haricindeki bütün giderler masârif, 

vazife ücretleri ise vazâif adı altında sınıflandırılmakta ve alt alta sıralanmaktadırlar. Bu 

sebepten dolayı, giderlerin düzensiz bir şekilde sıralanması yerine bazı sınıflandırmalar 

yapılarak daha anlaşılır bir hale getirilmesi ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu çalışmada da 

defterdeki kayıtlardan bağımsız olarak masraflardan tür olarak birbirine yakın olanlar 

bazı sınıflandırmalara tabi tutulmuştur. Nitekim masârif bölümü kendi içerisinde 5 ana 

sınıflandırma altında mütalaa edilmiştir. Birinci sınıflandırma vakfın “idari(resmi) ve 

muhasebe masrafları” şeklindedir. İkinci sınıflandırmada, vakfın kuruluş amacına yönelik 

masraflarından olan avârız bedeli ve vakfın ödediği bazı kira giderleri yer almaktadır. 

Üçüncü sınıflandırma vakıfların sahip olduğu mülklere yaptığı “tamirat ve merammat” 

masrafları şeklindedir. Dördüncü sınıflandırma, “temizlik, aydınlatma ve yakacak” gibi 

günlük ihtiyaçlar için sarf edilen kalemleri içermektedir. Beşinci ve son sınıflandırma ise 

aslında tam bir sınıflandırma olmayıp yukarıda sayılan sınıflardan herhangi birine dahil 

edilemeyen ve çoğu vakıfta bulunmayıp sadece bir veya birkaç vakıfta bulunan özel gider 

kalemlerini kapsamaktadır. Bu gider kalemleri “diğer masraflar” olarak 

isimlendirilmiştir. Defterde farklı senelere ait kayıtları bulunan 11 vakfın masârif 

giderleri ise verilerin çok kısıtlı olmasından dolayı yukarıda ifade edilen sınıflandırmalara 

tabi tutulmayıp sadece masârif adı altında verilecektir. 

 4.1.1. İdari(Resmi) Masraflar ve Muhasebe Masrafları 

Vakıfların gelirlerini sarf ettiği önemli kalemlerden biri idari(resmi) masraflar ve vakfın 

muhasebesi ile ilgili masraflardır. Bu masraflar genel olarak muhasebe harcı, ihzariye, 

battaliye, kaydiye ve kar-u noksan masraflarından oluşmaktadır. Defterlerde genellikle 

her bir masrafın ayrı ayrı kaydı tutulmaktadır. Ancak bazı kayıtlarda birkaç masrafın bir 

araya getirilmesi şeklinde kaydedilen masrafların olduğu da görülmektedir ki bu tarz 

örneklere çokça rastlanmıştır.  
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Aşağıda 1139 senesi Üsküdar vakıflarının idari masrafları ve muhasebe masraflarına dair 

veriler tablo halinde verilmiştir: 

Tablo 34: İdari(Resmi) Masraflar ve Muhasebe Masrafları (1139) 

Müstakil İdari(Resmi) Harcamalar 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Muhasebe Harcı 30 4.058 

Kar-u Noksan ve Battaliye 6 1.676 

Battaliye 3 740 

Kar-u Noksan 1 120 

İhzariye 5 658 

Kaydiye 1 8 

M. Harcı ve İhzariye 1 63 

Harc Müteferrika ve İhzariye 1 45 

Masarif-i Lazime ve İhzariye 1 165 

Mütevelli Sabık'ın Battaliyesi 1 740 

Battaliye ve İhzariye 1 150 

Harc-ı Lazime ve Battaliye 1 120 

Genel Toplam 52 8.543 

Tabloda görüldüğü üzere Üsküdar vakıfları 1139 senesinde idare ve muhasebe masrafları 

için toplam 8.543 akçe sarf etmiştir. Bu miktar toplamda 52 gideri ihtiva etmektedir. 

Vakıfların idare ve muhasebe masrafları arasında hem adet hem de miktar olarak en fazla 

yer bulan kalem Muhasebe harcıdır. Muhasebe harcı, vakıfların muhasebe kayıtlarını 

kadıya tescil ettirebilmeleri için ödemeleri gereken harcı ifade etmektedir. Kayıtlarda 36 

adet vakıf arasında 30 vakfın muhasebe harcı ödediği görülmektedir. 6 vakfın giderleri 

arasında ise muhasebe harcına dair bir gidere rastlanmamıştır. Ödenen harc miktarı her 

vakıf için aynı olmamakla birlikte ödenen tutarın hangi kritere göre farklılık gösterdiği 

de tespit edilememiştir. Ödenen miktarın vakfın büyüklüğüne bağlı olarak değiştiği 

düşünülse de bu durum kayıtlardan elde edilen verilere bakıldığı zaman doğrulanabilir bir 

durum gibi gözükmemektedir. Örneğin, “Şerbetçi Hacı Mustafa Vakfı”105 261 guruş asl-

                                                 
105 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 5a-1. 
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i mala sahip olup 120 akçe harc ödemektedir. “Kefece Mahallesi Bedel-i Avârız Vakfı”106 

ise 120 akçe harc ödemekle birlikte 1015 guruş asl-i mala sahiptir. Bu durumda ödenen 

harcın farklı olması vakfın büyüklüğüne göre değişen bir durum değildir. 

30 vakfın ödediği muhasebe harcı miktarları 40 ila 400 akçe arasında değişmektedir. 

Ancak bu vakıflardan 11 tanesi vakıf başına 120 akçe harc ödemiştir. Toplam muhasebe 

harcı gideri ve harc ödeyen vakıf sayısı karşılaştırıldığında ise vakıf başına düşen 

ortalama harc miktarı 135,2 akçe olmaktadır. 

417 numaralı defterdeki kayıtlar arasında 21. varakta 1141 senesi Üsküdar vakıflarının 

muhasebe harcı miktarları ve mütevellileri ile ilgili bir tablo yer aldığına daha önce 1. 

Bölümde kısaca temas edilmişti. Bu varakta yer alan 49 vakfın ödediği toplam muhasebe 

harcı miktarı 8.920 akçe olup 60 ila 1000 akçe arasında harc miktarları ödenmiştir.107 

Muhasebe harcı giderlerinin ardından vakıfların en fazla harcama yaptığı kalem kar-u 

noksan bir diğer adıyla battaliyedir. Bu terim vakıfların nakit sermaye kullandığı 

kişilerden tahsil edilmesi gereken gelirin herhangi bir sebepten dolayı tahsil edilememesi 

durumunu ifade etmektedir. Kısaca vakıflar tahsil edemedikleri murabaha gelirine 

battaliye veya kar-u noksan ismini vermiş ve gider kalemleri içerisinde yer vermeyi tercih 

etmişlerdir. Kayıtlarda tabloda da görüldüğü üzere battaliye veya kar-u noksan terimi tek 

başlarına kullanıldığı gibi “kar-u noksan ve battaliye” şeklinde birlikte de 

kullanılabilmektedir. Aynı zamanda battaliyenin ihzariye gibi diğer gider kalemleri ile 

birlikte toplam gider olarak da yazıldığına rastlanabilmektedir. 

 Tabloda görüldüğü üzere bu gider kalemi için 6 vakıf kar-u noksan ve battaliye, 3 vakıf 

battaliye, 1 vakıf ise kar-u noksan tabirini kullanmayı tercih etmiştir. Toplamda 10 vakıfta 

görülen battaliye giderinin toplam miktarı ise 2.536 akçedir.  

Vakıfların idari(resmi) ve muhasebe masraflarından bir diğeri “ihzariye”dir. İhzariye, 

Vakıfların aleyhinde dava açtıkları kişilerin mahkemeye getirilmesi için ödedikleri 

harçlara verilen isimdir. İncelenen senede toplam 9 vakfın ihzariye ödediği 

anlaşılmaktadır. 9 vakıftan 5’i, ihzariye giderini müstakil olarak zikretmeyi, 4 vakıf ise 

                                                 
106 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 6a-2. 

107 Bkz. EK 1. 
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muhasebe harcı, harc-ı müteferrika, masarif-i lazime ve battaliye giderleri ile birlikte 

toplam miktar olarak zikretmeyi tercih etmiştir. Ancak birkaç giderin bir arada 

kaydedildiği örneklerdeki ihzariye miktarlarının tespiti mümkün olmadığından dolayı 4 

vakıf toplam ihzariye giderlerinin dışında bırakılmıştır. Bu durumda toplam ihzariye 

gideri 658 akçe olarak kaydedilmiştir. Her bir ihzariye için ise ortalama 131 akçe 

ödenmektedir. 

Vakıfların idari anlamda son gider kalemi ise “kaydiye” adı verilen masraf ise vakıfların 

muhasebe kayıtlarının tutulması için ödedikleri miktarı göstermektedir. Kaydiye 

masrafına sadece bir vakıfta rastlanmış olup ödenen miktar 8 akçedir. 

Tabloda görülen “mütevelli sabık’ın battaliyesi” masrafı ise vakfın bir önceki 

mütevellisinin tahsil edemediği murabaha gelirini ifade etmektedir.  

4.1.2. Avârız ve Kira Masrafları 

Vakıfların masârif giderleri arasındaki bir diğer sınıflandırma ise vakfın kuruluş gayesine 

yönelik harcamalarından olan avârız ve vakfın kiracısı olduğu bazı mülklere ödediği kira 

masraflarını içine almaktadır. Bu nevi masraflara dair veriler şu şekildedir: 

Tablo 35: Avârız ve Kira Masrafları 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Avârız Bedeli 11 45.839 

Mukâtaa Zemin 4 530 

Mukâtaa 3 450 

Mukâtaa Kariz 1 135 

Toplam 19 46.954 

Tabloda görüldüğü üzere 36 Üsküdar vakfından 11 tanesi bulunduğu mahallenin avârız 

bedelini karşılamak gayesi ile kurulmuş vakıflar olup toplam 45.839 akçe harcanmıştır. 

Avârız bedeli, deprem, yangın, sel, salgın hastalık gibi doğal afetlere marz kalan fakir 

halkın ihtiyaçları, dul ve yetimlerin ihtiyaçları, sermayeye ihtiyaç duyan kimseler için 

küçük çaplı finansman, mektep veya cami gibi mekânların ihtiyaçlarına ve altyapı imarı 

gibi birçok cihete sarf edilmiştir. 
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Vakıfların mukâtaa, mukâtaa kariz ve mukâtaa zemin olmak üzere çeşitli kira masrafları 

olduğu da görülmektedir.108 8 vakıfta görülen mukâtaa giderleri toplam 1.115 akçedir.  

Tablodaki verilere göre 1139 senesi Üsküdar vakıfları avârız ve kira giderleri için toplam 

46.954 akçe sarf etmiştir.  

4.1.3. Tamirat ve Meremmat Masrafları 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Merammât 7 950 

Tamirat 6 11.253 

Mescid-i Şerif Tamiri 2 1.094 

Dükkan Tamiri 1 315 

Toplam 16 13.612 

Merammât, osmanlıda ufak tefek onarım işleri için kullanılan meremmet tabirinin çoğul 

halidir. Tamirat ise daha masraflı onarım işleri için kullanılmaktadır. Tabloda da 

görüleceği üzere merammât masrafı 7, tamirat masrafı ise 9 vakıfta görülmesine rağmen 

toplam miktar olarak aralarında bir hayli fark vardır. Merammât masrafı toplam 950 akçe 

iken tamirat masrafı mescid ve dükkan tamiri ile birlikte 12.662 akçedir. 

4.1.4. Temizlik, Aydınlatma, Yakacak ve Taamiyye Masrafları 

Vakıfların arasında cami, mektep veya muallimhane vakıflarının da olmasından dolayı, 

vakıfların gider kalemleri arasında temizlik, aydınlatma, yakacak ve taamiyye gibi günlük 

ihtiyaçların olduğu da görülmektedir. 1139 senesi Üsküdar vakıfları arasında 12 mescid 

vakfı, 3 tane de muallimhane/mektep vakfı bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı masârif 

arasında vakıfların miktar olarak en fazla akçe sarf ettiği kalemlerden ikincisi bu nevi 

giderler olmuştur.  

                                                 
108 Bu nevi kiralar çalışmanın 3. Bölümünde ele alnmıştır. 
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Tablo 36: Temizlik, Aydınlatma, Yakacak ve Taamiyye Masrafları 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Şem-i Asel 11 7.863 

Revgan Zeyt 10 2.816 

Revgan Şem' 10 3.225 

Revgan Zeyt ve R. Şem' 2 700 

Çarub(Bir çeşit süpürge) ve Süpürge 3 141 

Taamiyye 2 17.400 

Aşure 1 240 

Ma-i Vakıf 1 720 

Mest ve Pabuç 1 1.820 

Mektebe Kömür 1 360 

Kandil 1 31 

Ramazaniyye 1 320 

Kandil ve Şamdan 1 133 

Genel Toplam - 35.769 

Tabloda görüldüğü üzere Üsküdar vakıfları aydınlatma, temizlik, yakacak ve taamiyye 

ihtiyaçları için toplamda 35.769 akçe sarf etmiştir.  

Vakıfların en fazla akçe sarf ettiği giderler aydınlatma ve taamiyye ihtiyaçlarıdır. Şem-i 

asel(bal mumu), revgan zeyt(zeytinyağı) ve revgan şem’, kandil, ramazaniye ve şamdan 

vakıfların aydınlatma ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılan bir takım malzemelerdir. 

Tablodan hareketle bu nevi masraflar için harcanan akçenin toplam 14.768 akçe olduğu 

görülmektedir. 

Taamiyye, vakıfların yiyecek masraflarına dair giderleri ifade etmektedir. Aşure ve ma-i 

vakıf tabloda ayrı ayrı verilmiş olsa da taamiyye masrafları arasında mütalaa edilebilirler. 

Bu nevi giderler için sarf edilen miktar ise toplam 18.360 akçedir. Ancak 17.400 akçe 

gibi yüksek bir rakama sahip olan taamiyye gideri sadece iki farklı vakıfta görülmektedir. 

Murat Reis Mahallesi Bedel-i Avârız109 vakfının 120 akçe, Şeyh Selami Efendi110 

vakfının ise 17.280 akçe taamiyye gideri vardır. 

                                                 
109 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 13b-1. 

110 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 15b-1. 
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Yakacak ihtiyacı için kömüre, temizlik ihtiyacı için ise çarub, süpürge, mest ve pabuça 

akçe sarf edilmiştir. Bu nevi giderlerin toplamı ise 1.961 akçedir. 

4.1.5. Diğer Masraflar 

Vakıfların giderleri arasında yukarıdaki sınıflandırmalar arasına dahil edilemeyen bir 

takım masraflar bulunmaktadır. Bu masraflar arasında kayıtlardaki yazıların 

bozukluğundan dolayı okunamayan giderler de bulunmaktadır. Bu nevi masraflara dair 

bilgiler aşağıdaki gibidir: 

Tablo 37: Diğer Masraflar 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Sandık 3 710 

Okunamayan 3 1.835 

İktiza Eden Masarif 2 721 

Sene-i Sabıkadan Alacaklı 1 777 

Masârif-i Lazime 1 63 

İsnadiye ve Hammaliye 1 138 

Bedel-i Öşür 1 80 

Teneke 1 84 

Sunduki 1 270 

Harc-ı Mum 1 90 

Delv 1 120 

Delv-i Mescid 1 48 

Akçe Tahsili İçin 1 640 

Vakıf Malının Tahsiline 1 300 

Vazife Kusuru 1 360 

Kayık Harcı 1 151 

Sıbyana Idiyye 1 210 

Semender 1 45 

Vakıf İhracına 1 180 

Mihrap İçin Seccade 1 246 

Toplam - 7.068 

Vakıfların diğer masraları arasında en fazla görülen gider kalemi sandık masrafıdır. 

Sandığın vakıfların çeşittli eşya veya belgelerini saklamak amacıyla kullanıldığı tahmin 

edilebilir ancak kullanım amacına dair kayıtlarda herhangi bir izaha rastlanamamıştır. 

Sandık masrafı toplamda 3 vakıfta görülmüş olup 710 akçe sarf edilmiştir. 
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Kayıtlarda bazı masraflar çeşitli sebeplerden dolayı okunamamıştır. Bu nedenle 

okunamayan masraflar diğer masraflar sınıfına dahil edilmiştir. Toplamda ise 1.835 

akçedirler. 

“İktiza eden masârif” tabiri kelime anlamı olarak gerekli olan masraflar anlamına 

gelmektedir. Bu nevi kayıtlarda akçenin hangi cihete sarf edildiğine dair bilgi verilmeyip 

toplam miktar olarak yazılmaktadırlar. Kaç tür masraf olduğuna dair bir bilgi de yer 

almamaktadır. Kayıtlarda iktiza eden masârif olarak kaydedilen masraflar iki farklı 

vakıfta görülmüş olup toplamda 721 akçedir. 

Tabloda yer alan bir diğer gider kalemi ise masarif-i lazimedir. Masarif-i lazime adı 

altında ne tür giderlerin karşılandığı hakkında kayıtlarda herhangi bir malumat 

bulunmadığından dolayı kayıtta okunduğu şekilde kaydedilmekle yetinilmiştir. Toplam 

miktarı ise 63 akçedir. 

Bir diğer gider kalemi ise “sene-i sabıkadan alacaklı” olarak ifade edilen bir önceki 

seneden vakıftan alacağı bulunan kişinin alacağını tahsil etmesi sonucu ortaya çıkan 

masraftır. Bu nevi masraf sadece bir vakıfta görülmüş olup 777 akçedir. 

Yukarıda ifade edilen masrafların haricinde geri kalan 14 gider kaleminin herbiri birer 

vakıfta görülmüş olup başka hiçbir vakıfta görülmemiştir. Bu giderler arasında vakfın 

borç verdiği akçe veya malını tahsil edebilmek amacıyla bir takım masraflara girip akçe 

harcadığı da görülmektedir. Ancak bu nevi giderlerin kime veya nereye verildiğine dair 

herhangi bir bilgi yer almayıp sadece tahsil için harcandığı ifade edilmektedir. Toplam 

miktarları ise 940 akçedir. 14 farklı gider kaleminde 2 tanesi de vakfın delv denilen su 

kovasına harcadığı akçeler olup toplam 168 akçe tutmaktadır. 

Defterde muhasebe kayıtları bulunan diğer 11 vakfın masârif giderleri hakkındaki veriler 

ise şu şekildedir: 

Tablo 38: 1141-58 Arası 11 Vakfın Masârifi 

Harcama Adet Miktar(Akçe) 

Muhasebe Harcı 4 1.320 

Avârız Bedeli 2 11.564 

Kar-u Noksan ve Battaliye 3 3.825 

İhzariye ve Kaydiye 1 80 

Kar-u Noksan 1 30 

Masarif-i Lazime 2 3.675 
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Tamirat 2 2.875 

Merammat 3 2.789 

Revgan Zeyt ve Revgan Şem' 1 540 

Şem-i Asel 2 1.600 

Revgan Zeyt 1 360 

İsnadiye ve Hammaliye 1 2.430 

Kandil 1 120 

Akçe Tahsili İçin 2 780 

Okunamayan 2 420 

Toplam 28 32.408 

Tabloda görüldüğü üzere defterde yer alan diğer 11 vakfın masârif kalemleri de 1139 

senesi kayıtları ile benzerlik göstemekte olup farklı herhangi bir gider kalemine 

rastlanmamıştır. Masârif içerisinde miktar olarak en fazla yer alan gider kalemi 11.564 

akçe ile avârız bedelidir. Bu durum 1139 senesi avârız giderlerinde de aynı olup 45.839 

akçe ile masârif içerisinde en fazla akçe sarf edilen kalem olmuştur. Masârif-i lazime, 

meremmat ve tamirat giderlerine bakıldığında avârız bedelinde olduğu gibi 1139 senesi 

ile benzer bir yapı arz ettiği görülmektedir. Bu veriler de vakıfların gelirlerini sarf ettiği 

gider kalemlerinde ağırşığın kuruluş gayelerine yönelik masraflara verildiğini gösterir 

niteliktedir. 

4.1.6. Masârif Genel Değerlendirme 

1139 senesi Üsküdar vakıflarının giderleri düzenli bir şekilde deftere kaydedildiğinden 

dolayı bu giderlerin tespiti mümkün olmaktadır. Ancak masârif adı altında verilen 

giderler başka herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Bu nedenle çalışmada 

masârif içerisindeki giderlerin türlerine göre 4 farklı sınıflandırma yapılmaya gayret 

edilmiştir. Yukarıda ayrıntıları verilen gider sınıflarının genel görünümü ise şu şekildedir: 

Tablo 39: Masârif Genel Değerlendirme 

Sarf Yeri Adedi 
Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

İdari(Resmi) ve Muhasebe Masrafları 52 8.543 %7,6 

Avârız ve Kira Masrafları 19 46.954 %42 

Tamirat ve Meremmat Masrafları 16 13.612 %12,2 

Temizlik, Aydınlatma, Yakacak ve 

Taamiyye Masrafları 
45 35.769 %32 

Diğer Masraflar 25 7.068 %6,2 

Toplam 157 111.946 %100 
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Tabloda görüldüğü üzere masârif adı altında kaydedilen giderlerin toplamı 111.946 

akçedir. Masârif arasında en fazla akçe sarf edilen cihet avârız ve kira masraflarıdır. 

Toplamda 46.954 akçe sarf edilmiş olup tüm masârif içindeki oranı %42’dir. %32’lik bir 

paya sahip olan temizlik, aydınlatma, yakacak ve taamiyye masrafları için ise 35.769 akçe 

sarf edilmiştir. Tamirat ve merammat masrafları için toplamda 13.612 akçe sarf edilmiş 

olup tüm masârif içerisindeki oranı %12,2’dir. Vakıfların gider kalemi adedi olarak en 

fazla harcama yaptığı idari(resmi) ve muhasebe masrafları ise en yüksek adede sahip 

olmasına rağmen toplam miktarı 8.543 akçedir. Masârif toplamına oranı ise %7,6’dır. 

Masârif adı altında yapılan sınıflandırmalara dahil edilemeyen giderlerin yer aldığı “diğer 

masraflar” ise %6,2’lik bir orana sahiptir ve toplamda 7.068 akçe sarf edilmiştir.  

Tüm bu veriler ışığında vakıfların en sık akçe sarf ettiği alanın idari masraflar olduğu 

söylenebilir. Ancak bu durum akçe miktarı açısından geçerli değildir. Zira vakıfların 

diğer iki sınıfa yönelik harcamaları masârif miktarının %86’sına denk gelmektedir.  

4.2. Vazâif (Vazifeli Maaşları) 

Vakıfların gider kalemlerinden bir diğeri vazâif yani vakıfta bir şekilde vazifeli olan 

kişilere ödenen ücretlerdir. Vakıfların vazife ücreti ödediği kişiler bizzat vakfın 

idaresinde görevli olan kişiler olabildiği gibi vakfın faaliyet gösterdiği alandaki görevliler 

de vakıf görevlisi olarak addedilmektedir. Örneğin eğer vakıf bir mescid vakfı ise o 

mescidin imamı ve müezzini, eğer vakıf cüz tilaveti için vakfedilen nukud vakfı ise cüz 

okumakla görevli cüzhan vakfın vazife ücreti ödediği kişiler arasında yer alabilmektedir. 

Bu nedenle her vakfın vazifeli kadrosu farklılık göstermektedir. Ayrıca vakfın vazifelileri 

vakfiyelerde vâkıf tarafından belirlenebilmektedir.  

Muhasebe kayıtlarında vazife ücretleri kaydedilirken bir gün için ödenen ve bir yıl için 

ödenen miktar birlikte yazılabildiği gibi sadece bir yıl için ödenen toplam miktar da 

yazılabilmektedir. Kayıtlarda her iki duruma da sıkça rastlanmaktadır. Ancak çalışmada, 

her iki kayıt şeklinde de ortak olan miktar bir senede ödenen ücret olduğundan dolayı 

senelik ödenen tutar dikkate alınmış, günlük ödenen tutara yer verilmemiştir.  

1139 senesi Üsküdar vakıflarında yaklaşık 30 farklı göreve sahip toplam 225 vazifeli 

tespit edilmiştir. Masârif bölümünde olduğu gibi vazâif bölümü de kayıtlarda kendi 

içerisinde farklı sınıflara ayrılmış değildir. Ancak çalışmada vazâif bölümü vazife nev’ine 

göre belirlenen 4 farklı kategoride ele alnmıştır. Birinci sınıflandırma vakfın idaresinde 
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vazifeli olanlar, ikinci sınıflandırma mescid görevlileri, üçüncü sınıflandırma mektep ve 

muallimhane görevlileri, dördüncü sınıflandırma ise vakıflarda cüz veya sure okumakla 

vazifeli olan kıraat görevlileri şeklindedir. Bu sınıflandırmalar her biri aşağıda farklı 

bölümler halinde ele alınıp ayrıntılı bilgi verilmektedir. 

Defterde yer alan diğer 11 vakfın vazâif kayıtlarında masârif kayıtlarına nazaran daha 

fazla veri yer almaktadır. Bu nedenle 1139 senesinde uygulanan 4 farklı sınıflandırma bu 

11 vakıf için de uygulanabilmiştir. Ancak her bir sınıflandırmada ayrı ayrı 11 vakfa yer 

verilmeyip vazâif bölümünün sonunda 11 vakfın vazâif verilerine toplu olarak yer 

verilecektir. 

4.2.1. İdari Vazifeliler ve Aldıkları Ücretler 

Vakıfların idari kadrosu mütevelli, katip, cabi ve nazırdan oluşmaktadır. Bu vazifelerin 

her birini farklı kişiler yürütebildiği gibi birkaç vazifeyi tek bir kişinin idare ettiğinin de 

kayıtlarda örnekleri mevcuttur. Kayıtlarda mütevellinin vazifesi tevliyet, katibin vazifesi 

kitabet, cabinin vazifesi cibayet ve nazırın vazifesi de nezaret olarak ifade edilmektedir. 

Mütevelli, vakfiyelerdeki şartlar çerçevesinde vakfın işlerini yürütmekle görevli olan 

kişidir. Vakfa tayin edilecek mütevellinin belirlenmesi noktasında ilk yetkili merci 

vâkıfın kendisidir. Eğer vakfiyede vâkıf tarafından şart koşulan bir mütevelli varsa 

meşrutiyet üzere mütevelli atanmış olur ve meşrut mütevelli olarak isimlendirilir. 

Vakfiyede belirlenmiş bir mütevellinin olmaması durumunda ise atanacak kişinin 

belirlenmesi hakime bırakılmaktadır. Hakimin atadığı mütevelli ise mansub mütevelli 

olarak isimlendirilmektedir.111 Aynı zamanda vakfın mütevellisi vâkıfın kendisi, evladı 

veya ahfadı da olabilmektedir. Mütevellilerde çoğunluk erkek olmakla birlikte kadınların 

da mütevelli olabildiği görülmektedir.  

Bazı durumlarda mütevellilerin tevliyet görevinden azledildiği de görülmektedir. 

Örneğin, Bulgurlu Mescid-i Şerifi Vakfının şerh kısmında, vakfın mütevellisi olan 

Hüseyin Çelebinin vakfın asl-i malı olan 300 guruşu kendi masrafları için sarf eylediği 

ve suçunun yakinen sabit olduğunu ve bu sebeple tevliyet görevinden azl edilip yerine 

                                                 
111 Nazif Öztürk, “Mütevelli”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Dia), c. 32. Ankara: Türkiye Diyanet 

Vakfı, 2006, s. 217. 
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vakfın nazırı Seyyid Mehmet Ağanın mütevelli olarak atandığı ifade edilmektedir.112 

Örnekte de görüldüğü üzere vazifenin hakkıyla ifa edilmeyip kötüye kullanıldığı 

durumlarda azl işlemi gerçekleştirilebilmektedir.  

Vakıfta esas olan mütevellinin tevliyet görevini bizzat yerine getirmesi olmakla birlikte 

tevliyet görevi için yerine bir başkasını vekil tayin etmesi de mümkündür. Örneğin, 

“Hayrettin Çavuş Mahallesi Bedel-i Avârız” vakfının mütevellisi olan Seyyid Mehmet 

kızı Şerife Rukiye, tevliyet görevini bizzat kendisi yürütmeyip yerine Osman Beşe isimli 

şahsı vekil tayin etmiştir.113 

Tek bir mütevellinin birden fazla vakfın tevliyet görevini ifa ettiği de görülmektedir. Bu 

gibi örnekler daha çok aynı mahallede kurulan mescid ve avarız vakıflarına tek bir 

mütevelli atanması şeklinde örneklerdir.  

1139 senesi Üsküdar vakıflarının mütevellileri ve aldıkları maaşlar tablo halinde şu 

şekildedir: 

Tablo 40: Üsküdar Vakıfları Mütevellileri ve Maaşları (1139) 

Vakıf Adı 
Vr. 

No 
Mütevelli Maaş 

Hüsrev Ağa Mescid-i Şerifi Vakfı 2b-1 Osman Ağa 3600 

Gerede Mescid-i Şerifi ve Mahallesi Bedel-i 

Avarız 
3a-1 

Mehmet oğlu Hacı Abdullah 

Çelebi 
1440 

Hayrettin Çavuş Mahallesi Muallimhanesi 

Evkafı 
3b-1 

Seyyid Mehmet Kızı Şerife 

Rukiye (Vekili Osman Beşe) 
720 

Solak Sinan Mahallesi Bedel-i Avarız 3b-2 Osman oğlu İsmail Ağa - 

Solak Sinan Mahallesi Mescid-i Şerifi Vakfı 4a-1 Osman oğlu İsmail Ağa 1080 

Hamza Fakih M. Ş.’de Mehmet Çavuşun Cüz 

Tilaveti İçin Vakfeylediği Nukûd 
4b-1 Şaban oğlu Ali Ağa 554 

İsfendiyar Mescid-i Şerifi Vakfı 4b-2 
Mahmut oğlu Şeyh İbrahim 

Efendi 
1440 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifinde 

Şerbetçi Hacı Mustafa Vakfı 
5a-1 

Fahru’l-Eimme İmam Hacı 

Mustafa Efendi 
360 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifi Vakfı 5b-1 Müezzin Mehmet Efendi 1440 

Arakiyeci Hac Cafer Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-1 
Fahru’l-Eimme İmam Hacı 

Mustafa Efendi 
720 

Kefece Mahallesi Bedel-i Avarız 6a-2 İmam Hasan Efendi 1440 

Mehmet Paşa Mahallesi Bedel-i Avarız 6b-1 Hattat Hasan Efendi 2090 

Kâtip Hüseyin Çelebi Muallimhanesi Vakfı 7a-1 Hattat Hasan Efendi 2160 

                                                 
112 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 22b-2. 

113 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-1. 
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Cami-i Kebir Mahallesi Bedel-i Avarız 7b-1 
Fahru’l-Eimme İmam Hacı 

Mustafa Efendi 
1080 

Belkıs Hatun Vakfı 7b-2 
Yusuf oğlu Hacı Abdullah 

Efendi 
360 

Tavaşi Hasan Ağa(1600 guruş), Mehmet 

Ağa(200 guruş) ve Hac Aşir(40 guruş) Vakıfları 
8a-1 Subaşı Ağası Ali Ağa 2520 

Hacı Ebubekir Camii Şerifi Mahallesinde 

Hacı Hasan'ın Va'ziyye için VakfeylediğiNukûd 
8b-1 Şeyh Ali Efendi 628 

Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi Vakfı 9a-1 - - 

Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifi, Seyyid 

Fazlullah ve Bîziyan Fatıma Hatun Vakıfları 
9b-1 Mehmet Çelebi 1440 

Alaaddin Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif 

Tilaveti için Hacı Süleyman'ın Vakfeylediği 

Nukûd/Hacı Süleyman Vakfı 

10a-1 Mehmet Çelebi 150 

Tavaşi Hasan Ağa Cami-i Şerifinde Ramazan 

Ahmed Efendi'nin Hutbe ve Sala 

içinVakfeylediği Nukûd 

10a-2 İmam Hacı Mahmut Efendi 1026 

Ayşe Hatun Vakfı 10b-1 Hacı Ömer Efendi 612 

Debbağlar Mahallesi Bedel-i Avarız 10b-2 İmam Hacı Mahmut Efendi 1440 

Hacı Murat Reis Mescid-i Şerifi Vakfı 11a-1 Mehmet Emin Efendi 720 

Debbağlar Mescid-i Şerifinde Ecza-i Şerif 

Tilaveti için Hacı Kalender Ağa'nın 

Vakfeylediği Nukûd 

11b-1 İmam Hacı Mahmut Efendi 540 

Debbağ Hacı Mehmet, Hacı Ferman, Hacı 

Ebubekir ve Sair Ashab-ı Hayrın Vakıfları 
12a-1 İmam Hacı Mahmut Efendi 1440 

Samandıra Karyesinde Vaki Arap Hakîmin Bina 

Eylediği Cami-i Şerif Evkafı 
12b-1 Osman Efendi 1200 

Hacı Muslihuddin Vakfı(Samandıra Karyesi) 13a-1 Osman Efendi 1200 

Murat Reis Mahallesi Bedel-i Avarız 13b-1 Mustafa oğlu Hüseyin Çelebi 720 

Poyraz Yusuf'un Nukûd-u Mevkûfesi 14a-1 Şaban oğlu Ali Ağa 720 

Ramazan Ahmet Efendi Muallimhanesi Vakfı 14b-1 Ali oğlu İbrahim Çelebi 1800 

Şakire Hatun Vakfı 15a-1 Hacı Hüseyin Efendi 219 

Şeyh Selami Efendi Vakfı 15b-1 
Hacı Sefer oğlu Hacı Mehmet 

Dede 
2880 

Davud Efendi'nin Nukûd-u Mevkûfesi(8 Aylık 

Muhasebe) 
16a-1 Haririzade Mahmut Efendi 900 

Şeyh Mehmet Abdülhalim Efendi Vakfı 16b-1 Hasan oğlu Hacı Mahmut 1080 

Saliha Hatun'un Ecza-i Şerif Tilaveti İçin 

Vakfeylediği Nukûd (Saliha Hatun Vakfı) 
17a-1 Şaban oğlu Ali Ağa 39 

Toplam  35 39.758 

Tabloda görüldüğü üzere 36 Üsküdar vakfından 35 tanesinin mütevellisi ve aldığı maaş 

hakkında bilgi verilmiştir. Hacı Murat Efendi Mescid-i Şerifi Vakfının114 ise 

mütevellisine dair kayıtlarda herhangi bir bilgi yer almamaktadır. 35 vakıfta görevli 

toplam 19 farklı kişi mütevelli olarak görev yapmaktadır. Vakıf sayısına nazaran görevli 

                                                 
114 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 9a-1. 
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kişi sayısının az olması aynı kişinin birkaç vakıfta mütevelli olmasından 

kaynaklanmaktadır. Mütevelliler arasında İmam Hacı Mahmut Efendi 4, Fahru’l-Eimme 

İmam Hacı Mustafa Efendi 3, Şaban oğlu Ali Ağa 3, Osman oğlu İsmail Ağa 2, Hattat Hasan 

Efendi 2, Mehmet Çelebi 2 vakfın tevliyet görevini üstlenmiştir. Mütevellilerin toplam aldığı 

maaş 39.758 akçedir. 

Vakfın idari kadrosunda “Katip” de yer almaktadır. Katibin vakıftaki görevi vakıfların 

muhasebe kayıtlarını tutmaktır. Katipler esasen kadılık müessesesinin görevlisi olmakla 

beraber muhasebesini tuttuğu vakıftan kitabet ücreti almaktadır.  

Vakfın idari kadrosunda yer alan bir diğer vazifeli “cabi”dir. Cabi, vakfın murabaha ve 

kira gibi gelirlerini tahsil etmek ve toplamakla yükümlüdür. Cabinin yürüttüğü vazifeye 

de cibayet vazifesi denmektedir. Vakıflar vakfın büyüklüğüne göre cibayet vazifesi için 

özel cabi tayin etmeyip bu vazifeyi katip veya mütevelli gibi görevlilere verebildiği gibi 

bir veya birden fazla cabi de çalıştırabilmektedir. Örneğin, Hayrettin Çavuş Mahallesi 

Bedel-i Avârız vakfının 2 farklı cabisi bulunmaktadır.115 

Vakfın idari kadrosunda yer alan son görevli ise “nazır”dır. Nazırın görevi ise vakfın 

işleyişinin denetlenmesidir. Nazırın yürüttüğü göreve ise nezaret ismi verilmektedir. 

1139 senesi Üsküdar vakıflarının idari(resmi) ve muhasebe görevlilileri ve aldıkları 

maaşlara dair bilgiler şu şekildedir: 

Tablo 41: İdari Vazifeliler ve Aldıkları Ücretler 

Vazifeli 
Vazifeli 

Sayısı 

Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

Ortalama 

Miktar(Akçe) 

Mütevelli 35 39.758 %52 1.136 

Katip 22 13.311 %17,5 605 

Cabi 17 9.728 %12,8 572 

Nazır 9 5.565 %7,3 618 

Katip ve Cabi 2 2.844 %3,8 1.422 

Mütevelli, Cabi ve Katip 1 5.040 %6,6 - 

Toplam 86 76.246 %100 - 

                                                 
115 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 3b-1. 
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Tabloda görüldüğü üzere ilgili senede Üsküdar vakıflarında toplam 86 kişi idari görev 

yapmaktadır. Bu görevlilerden 35’i mütevelli, 22’si katip, 17’si cabi ve 9 tanesi de 

nazırdır. Kayıtlarda “katip ve cabi” olarak kaydedilen 2 gider kalemine rastlanmıştır. Bu 

giderlerin biri katip diğeri cabi olmak üzere 2 farklı kişiye ödenen miktar mı olduğu yoksa 

vakıfta hem katiplik hem de cabilik yapan tek bir kişiye mi ödenen miktar olduğu meçhul 

olup kayıtlarda herhangi bir izah yer almamaktadır. Aynı durum “mütevelli, cabi ve 

katip” kaydı için de geçerlidir.  

35 mütevellinin aldığı toplam miktar 39.758 akçe olup genel toplam içerisindeki yeri 

%52’dir. Mütevelli başına hesaplanan ortalama maaş miktarı ise 1.136 akçedir. 

22 katibin aldığı toplam miktar 13.311 akçe olup genel toplam içerisinde %17,5 oranına 

sahiptir. Her bir cabi için hesaplanan ortalama miktar ise 605 akçedir. 

17 cabinin aldığı toplam miktar 9.728 akçedir. İdari kadroya verilen maaşların toplamı 

içerisindeki oranı ise %12,8’dir. Her bir cabinin alabileceği ortalama miktar ise 572 

akçedir. 

Vakıflarda sayı ve miktar olarak en az rastlanan görevli nazırdır. 9 nazıra ödenen toplam 

miktar 5.565 akçe olup %7,3’lük bir orana sahiptir.  

Bu verilere göre vakıfların idari kadro içerisinde sayı, miktar ve ortalama miktar olarak 

en fazla yer verdiği görevli mütevellidir. Akabinde ise sırasıyla katip, cabi ve nazır 

gelmektedir. 

4.2.2. Mescid Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vakıfların mescid vakfı olarak kurulduğu durumlarda mescidin görevli kadrosuna tahsis 

edilen maaşlar bulunmaktadır. Ancak vakfiyelerde vakfın kuruluş gayesine bakılmadan 

vakfın kurulduğu mahalledeki mescidin görevlilerine maaş tahsis edildiği de 

görülmektedir. Örneğin, “Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi Bedel-i Avârız”116 vakfının 

giderleri arasında mescidin görevlilerine verilen ücretlerin de olduğu görülmektedir. 

Kayıtlarda bu nevi örneklere sıkça rastlanmaktadır. 

                                                 
116 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 6a-1. 
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Mescid vazifelileri imam, müezzin, vaiz, hatip, kayyum ve abkeşten oluşmaktadır. 

Üsküdar vakıflarının maaş tahsis ettiği mescid görevlileri ve aldıkları maaşlar aşağıdaki 

gibidir: 

Tablo 42: Mescid Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vazifeli 
Vazifeli 

Sayısı 

Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

Ortalama 

Miktar(Akçe) 

İmam 18 39.092 %48 2.171 

Müezzin 15 18.128 %22,3 1.208 

Vaiz 2 3.684 %4,5 1.842 

Hatip 1 1.368 %1,7 - 

Kayyum 5 5.892 %7,2 1.178 

Kayyum ve Abkeş 5 5.904 %7,2 1.180 

Müezzin, Kayyum ve 

Abkeş 
1 7.380 %9 - 

Toplam 47 81.448 %100 - 

Tabloda görüldüğü üzere mescid vazifelileri arasında vakıflardan en fazla maaş alan 

kesim imamlardır. İlgili senede vakıflar toplam 18 imama maaş vermiştir. İmamlara 

verilen toplam miktar 39.092 akçe olup her bir imamın ortalama aldığı maaş miktarı 2.171 

akçedir. Bütün mescid vazifelilerine verilen toplam miktarın ise %48’ini 

oluşturmaktadırlar. 

İmamlardan sonra en fazla maaş alan kesim müezzinler olmuştur. Müezzinlerin sayısının 

imamlara yakın olmasına rağmen alınan maaş miktarları arasında farklar olduğu 

görülmektedir. 18 müezzinin toplam aldığı miktar 18.128 akçedir. Müezzin başına düşen 

ortalama miktar ise 1.208 akçedir. Bu durumda imamların müezzinlerden iki kat fazla 

maaş aldığını söylemek mümkün gözükmektedir. 

İmam ve müezzinlerin akabinde vakıftan maaş alan vaiz ve hatiplerin aldığı maaşlara yer 

verilmiştir. Kayıtlarda vaize 2 vakıfta, hatip ise sadece bir vakıfta rastlanmıştır. Vaizlerin 

aldıkları toplam miktar 3.684 akçe olup ortalama miktar 1.842 akçedir. Hatibe için ödenen 

miktar ise “Tavaşi Hasan Ağa Cami-i Şerifinde Ramazan Ahmed Efendi'nin Hutbe ve 

Sala için Vakfeylediği Nukud” vakfında kaydedilmiş olup aldığı ücret 1.368 akçedir. Bu 

veriler ışığında mescid görevlilerinden vaiz ve hatiplerin aldığı maaş ortalaması hakkında 

sağlıklı bir yorum yapmak mümkün gözükmemektedir. 
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Mescidlerde vazifeli kişiler arasında kayyum ve abkeş de yer almaktadır. Kayyum, 

temizlik işlerinden sorumlu olan kişi için kullanılan bir tabirdir. Kayıtlarda tek başına 

kayyum için ödenen miktarın müstakil olarak yazıldığı örnekler 5 tanedir. Aldıkları 

toplam maaş miktarı ise 5.892 akçe olup kayyum başına düşen ortalama miktar ise 1.178 

akçedir. Görevlilerden bir diğieri ise abkeştir. Abkeş, sucu anlamına gelmektedir. Vakfın 

veya mescidin su ihtiyacını gideren kişi için kullanılan bir tabirdir. Kayıtlarda abkeşe 

ödenen miktarın müstakil olarak tutulduğu bir örneğe rastlanmamıştır. Kayyum ile 

birlikte yazıldığına dair 5, müezzin ve kayyum ile birlikte yazıldığına dair ise 1 örnek 

mevcuttur. Bir önceki bölümde vakıfların idari kadrosuna dair bilgiler verilirken kayıtları 

birlikte tutulan görevlilerin farklı kişiler olabileceği gibi aynı kişi olma ihtimalinin de 

olduğu ifade edilmişti. Aynı durum kayyum ve abkeş örneği için de geçerlidir. Nitekim 

kayıtlarda kayyum ve abkeşin aynı kişi olduğuna dair herhangi bir bilgi verilmemektedir.  

4.2.3. Mektep ve Muallimhane Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vakıflardan maaş alan bir diğer vazifeli grubu ise mektep ve muallimhanelerde görevli 

olan kişilerdir. Mekteplerde tedris görevini yerine getiren kişiler genelde mektep veya 

muallimhane vakfı olarak kurulan vakıflardan ücret almaktadırlar. Ancak kayıtlarda 

avârız ve mescid vakıflarının da eğitim görevlilerine ücret verdiğine  dair örneklere de 

rastlanmaktadır. Üsküdar vakıflarında adet ve miktar olarak en az rastlanan vazifeli grubu 

mektep ve muallimhane vazifelileridir. Mektep ve muallimhane vazifelileri ve aldıkları 

maaşlara dair veriler şu şekildedir: 

Tablo 43: Mektep ve Muallimhane Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vazifeli 
Vazifeli 

Sayısı 

Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

Ortalama 

Miktar(Akçe) 

Şeyh 1 180 %1,2 - 

Halife-i Mektep (Muallimhane) 3 2.560 %17 853 

Dersi Âmm 1 1.080 %7,2 - 

Mektep Hocası 4 7.500 %49,8 1.875 

Muallim-i Sıbyan 2 1.800 %12 900 

Talebe-i Kuran 1 1.710 %11,4 - 

Hafız-ı Kütüb 1 230 %1,5 - 

Toplam 13 15.060 %100 - 
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Üsküdar vakıfları vazâif kayıtlarında eğitim görevlisi olarak maaş ödenen toplam 13 şahıs 

tespit edilmiştir. Aldıkları toplam maaş miktarı 15.060 akçedir.  Bu şahıslardan 4 tanesi 

mektep hocasıdır. Mektep hocalarına ödenen toplam maaş miktarı 7.500 akçe olup hoca 

başına ödenen ortalama miktar ise 1.875 akçedir. Ödenen ortalama miktara baktığımız 

zaman imamlara ödenen ortalama miktar ile müezzinlere ödenen ortalama miktar 

arasında bir rakam olduğu görülebilir.  

Mektep hocalarının ardından en fazla görülen mektep vazifelisi halife-i mekteptir. 3 

mektep halifesine ödenen toplam miktar 2.56 akçe olup ortalama ödenen miktar ise 853 

akçedir.  

Muallim-i sıbyanlara ise kayıtlarda iki yerde rastlanmıştır. Aldıkları toplam maaş miktarı 

1.800 akçe olup ortalama 900 akçeye denk gelmektedir.  

Tabloda görüldüğü üzere şeyh, dersi âmm, talebe-i kuran ve hafız-ı kütüb de eğitim 

görevlileri arasına dahil edilmişlerdir. Kayıtlarda bu örneklerle sadece birer defa 

karşılaşılmıştır. Şeyhe 180, dersi âmma 1.080 akçe maaş ödenmiştir. Talebe-i Kuran, 

mekteplerde Kuran eğitimi gören öğrencilerdir. Bu öğrenciler eğitim görevlisi olmasa da 

mekteple alaklı oldukları için bu kısım içine dahil edilmiştir. Bu nevi bir gideri 

öğrencilere verilen burs olarak düşünmek mümkündür. Aldıkları toplam miktar ise 1.710 

akçedir. Hafız-ı kütüb hakkında ise ayrıntılı bir bilgi yer almamaktadır. Ancak bu kişinin 

Kuranı hıfz eden bir öğrenci olduğu düşünülebilir. Aldığı akçe ise 230’dur. 

4.2.4. Kıraat Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vakıfların vazâif giderleri arasında idari kadrodan sonra en fazla yer alan grup vakıflarda 

kıraat vazifesi ifa eden gruptur. Bu grupta yer alan vazifelilerin büyük bir çoğunluğunun 

mescidin imam ve müezzininden oluştuğu tahmin edilmektedir. Nitekim kayıtlarda imam 

ve müezzine şart koşulan cüzhanlık ve karilik vazifelerinin olduğu görülmektedir. Ancak 

bu nevi vazifelerin kaydında çoğunlukla şahıslara dair bilgiye rastlanmamaktadır. 

Vakıflarda kıraat vazifesi yerine getiren vazifeliler cüzhanlar ve Kuran-ı Kerimden çeşitli 

sureleri okumakla görevli kişilerdir. Kıraat vazifelileri ve aldıkları ücretlere dair bilgiler 

şu şekildedir: 
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Tablo 44: Vakıflarda Kıraat Vazifelileri ve Aldıkları Ücretler 

Vazifeli 
Vazifeli 

Sayısı 

Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

Ortalama 

Miktar(Akçe) 

Cüzhan 44 23.342 %59 530,5 

Yasin-i Şerif Han 8 3.711 %9,2 463 

Mülk-i Şerif Han 5 2.382 %6 476 

Nebe-i Şerif Han 3 1.011 %2,5 337 

İhlas-i Şerif Han 12 5.354 %13,3 446 

Fatiha-i Şerif Han 2 1.080 %2,7 540 

Mevlüd-i Şerif Tilaveti 1 360 %0,9 - 

Muhammediyye Han 1 360 %0,9 - 

Fetih ve İhlas Han 1 720 %1,8 - 

Cüzhan ve İhlashan 1 1.440 %3,6 - 

Dud(?) Şerif Han 1 350 %0,87 - 

Toplam 79 40.110 %100 - 

Tabloda görüldüğü üzere vakıfların kıraat vazifesi yerine getiren 79 kişiye ödediği toplam 

miktar 40.110 akçedir. Vakıflarda kıraat vazifeleri arasında en fazla yer alan görevli 

cüzhanlardır. Vakıflarda toplam 44 kişi cüzhan olarak görev yapmış ve toplamda 23.342 

akçe vazife ücreti almışlardır. Bu miktar kıraat vazifelilerinin aldığı toplam miktarın 

%59’unu teşkil etmektedir. Cüzhan başına düşen ortalama miktar ise 530,5 akçedir.  

Vakıflarda cüzhan dışında kalan kıraat görevlileri aslında vazife nevi olarak tamamen 

aynıdırlar. Sadece okudukları sure değişmektedir. Bu sebeple tabloda da görüldüğü üzere 

aldıkları ortalama miktarlar birbirlerine çok yakın miktarlardır. 

Cüzhanların ardından en fazla kıraat vazifesi alanlar ihlas suresini okumakla görevli olan 

ihlas-i şerifhanlardır. 12 ihlas şerif hanın aldığı toplam miktar 5.354 akçe olup ortalama 

aldıkları maaş miktarı ise 446 akçedir. İhlas-i şerifhanların ardından en fazla görev alan 

grup yasin suresini okumakla görevli olan yasin-i şerif hanlardır. 8 yasin-i şerif hanın 

aldığı toplam miktar 3.711 akçe olup ortalama aldıkları miktar 463 akçedir.  

Mülk suresini okumakla görevli 5 mülk-i şerifhanın aldığı toplam miktar 2.382 akçedir. 

Mülk-i şerif han başına düşen ortalama miktar ise 476 akçedir. Kayıtlarda Nebe suresini 

okumakla görevli olan nebe-i şerifhanların sayısı 3’tür. Aldıkları toplam miktar 1.011 

akçe olup ortalama aldıkları maaş miktarı ise 337 akçedir.  
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Fatiha suresini okumakla görevli fatiha-i şerif han sayısı 2 olup aldıkları toplam miktar 

1.080 akçedir. Ortalama aldıkları miktar ise 540 akçedir. 

Vakıfların kıraat vazifelileri arasında cüz ve sure okumak dışında bir de mevlüt ve 

muhammediye okumakla görevli olan kişiler vardır. Ancak her iki vazifeye de kayıtlarda 

sadece birer defa rastlanmıştır. Her iki vazifeli de 360 akçe vazife ücreti almıştır. Tabloda 

son olarak yer alan dud şerif han hakkında herhangi bir malumat edinilememiştir. Ancak 

kıraat görevlilerinden olduğu diğer görevli isimlerinde yer alan han tabirinden tespit 

edilmiş ve kıraat vazifelileri tablosunda yer verilmiştir. Aldığı maaş miktarı ise 350 

akçedir. 

Defterde yer alan diğer 11 vakfın vazâif verileri ise şu şekildedir: 

Tablo 45: 1141-58 Arası 11 Vakfın Vazâif Giderleri 

Sarf Yeri Vazife Vazifeli Sayısı 
Toplam 

Miktar(Akçe) 

İdari Görevliler 

Mütevelli 7 13.830 

Katip 4 2.160 

Cabi 4 2.880 

Nazır 3 900 

Kayyum 2 540 

Mescid Görevlileri 

İmam  1 3.240 

Müezzin 2 3.420 

Vaiz 1 2.160 

Hatip 1 600 

Abkeş 2 1.140 

Kıraat Vazifelileri 

Cüzhan 3 1.320 

Nebe(Amme) Şerif Han 1 360 

İhlas Şerif Han 2 720 

Eğitim Görevlileri 

Şeyhul kurra 1 2.160 

Halife Mektep 

(Muallimhane) 
1 360 

Diğer Bilcümle Vazâif 23.400 

Toplam  35 Vazifeli 59.490 

Tabloda da görüldüğü üzere defterde farklı senelerde muhasebeleri yer alan 11 vakfın 

toplam vazifeli sayısı 35, toplam ödenen vazife ücretleri ise 59.490 akçedir. Vazâif 

içerisinde en fazla yer verilen kalem vakfın idari kadrosu olup tüm vazifeliler içerisinde 

en fazla yer verilen vazifeli ise mütevellidir. Vakıf sayısı 11 olmasına rağmen 4 vakfın 
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mütevelli maaşı ile ilgili herhangi bir bilgi yer almamaktadır. Geri kalan 7 mütevellinin 

aldığı maaş toplamı ise 13.830 akçedir.  

Tabloda yer alan ve sadece bir vakıfta rastlanan “bilcümle vazâif”, vakfın vazife 

ücretlerinin ayrı ayrı yazılmayıp toplam miktar olarak yazıldığını göstermektedir. Bu 

kayda Tavaşi Hasan Ağa Mescid-i Şerifi, Mehmet Ağa ve Hacı Aşir Vakıflarında 

rastlanmış olup vakfın ödediği toplam vazife ücreti 23.400 akçedir.117 Bu miktar aynı 

zamanda defterde kaydı bulunan toplam 47 vakıf arasında ödenen en yüksek miktardır. 

Bu durum vakfın sahip olduğu 1705 guruş nakit sermayeden elde ettiği 24.480 akçe 

murabaha gelirinden kaynaklanmaktadır. Vakıf elde ettiği tüm gelirleri, gelir fazlası 

kalmayacak şekilde vazâif ve masârife aktarmış ve en yüksek vazâif giderine sahip 

olmuştur. 

4.2.5. Vazâif Genel Değerlendirme 

Kayıtlarda vakıfların giderleri ile ilgili bilgiler verilirken masârif ve vazâif olmak üzere 

iki sınıflandırma yapılmıştır. Ancak ne masârif ne de vazâif kendi içerisinde gider nevine 

göre başka herhangi bir sınıflandırmaya tabi tutulmamıştır. Bu çalışma masârifte olduğu 

gibi vazâif de kendi içerisinde 4 farklı sınıfladırma yapılarak mütalaa edilmeye 

çalışılmıştır. Vazâifin kendi içerisinde yapılan sınıflandırmalara dair ayrıntılı bilgilere 

yukarıdaki bölümlerde yer verilmiştir. Bu 4 sınıflandırmanın genel görünümü ise şu 

şekildedir: 

Tablo 46: Vazâif Genel Değerlendirme 

Sarf Yeri Adedi 
Toplam 

Miktar(Akçe) 
Oran 

İdari(Resmi) ve Muhasebe Vazifelileri  86 76.246 %35,8 

Mescid Vazifelileri  47 81.448 %38,3 

Mektep ve Muallimhane Vazifelileri 13 15.060 %7 

Kıraat Vazifelileri  79 40.110 %18,9 

Toplam 225 212.864 %100 

                                                 
117 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 18b-2. 
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1139 senesi Üsküdar vakıfları tabloda da görüldüğü üzere 225 görevliye toplam 212.864 

akçe vazife ücreti sarf etmiştir. Vakıfların idari görevlilerinin 86, mescid görevlilerinin 

ise 47 kişi olmasına rağmen mescid görevlilerinin daha yüksek ortalamalarda maaş alması 

sonucu her iki sınıfın genel toplam miktar içerisindeki yeri birbirine çok yakındır. Bu iki 

grubun ardından sırasıyla kıraat vazifelileri ve mektep vazifelileri gelmektedir.  

Vazâif içerisinde en yüksek ortalama ile maaş alanların imamlar olduğu ilgili tablolar 

karşılaştırıldığında görülebilmektedir. İmamların ardından ise mütevelli ve müezzin 

maaşları en yüksek maaş ortalamaları olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Vakıfların idari kadrosu haricinde maaş verdiği kesimler vakfın kuruluş amacına yönelik 

vazâif giderleri olarak da düşünülebilir. Bu durumda vakıfların maaşlar için sarf ettiği 

miktarların %35’inin idari vazifeler için geri kalan %65’lik kısmının ise vakfın kuruluş 

gayesine yönelik vazâif giderleri için olduğu söylenebilir. 

4.3. Masârif ve Vazâif Genel Değerlendirme 

Vakıfların giderlerini oluşturan masârif ve vazâife dair ayrıntılı bilgilere yukarıdaki 

bölümlerde yer verilmiştir. Kayıtlardan elde edilen verilere göre vakıfların 157’si masârif 

kalemi, 225’i de vazâif kalemi olmak üzere toplam 382 gider kalemi için akçe sarf 

etmiştir. Masârife 111.946, vazâife ise 212.864 akçe olmak üzere vakıfların toplam 

masrafları 324.810 akçedir. Bu sonuçlara göre vakıfların giderlerinin %65,5’ini vazâif, 

%34,5’ini ise masârif oluşturmaktadır.  

Vakıfların ilgili senede masârif ve vazâif arasında en fazla akçe sarf ettiği alanlar sırasıyla 

şu şekildedir: 

 Mescid vazifelileri: 47 görevli, 81.448 akçe. 

 İdari Vazifeliler: 86 görevli, 76.246 akçe. 

 Avârız ve Kira Masrafları: 19 adet masraf, 46.954 akçe. 

 Kıraat Vazifelileri: 79 görevli, 40.110 akçe. 

 Temizlik, Aydınlatma, Yakacak ve Taamiyye Masrafları: 45 adet masraf, 35.769 

akçe. 

 Mektep ve Muallimhane Vazifelileri: 13 görevli, 15.060 akçe. 

 İdari(Resmi) Masraflar ve Muhasebe Masrafları: 52 adet masraf, 8.543 akçe. 

 Diğer Masraflar: 23 adet masraf, 6.867 akçe. 
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Vakıfların gider kalemlerine yaptıkları harcamaların diğer çalışmalar ile karşılaştırılması 

değişim olup olmadığını görmek açısından önem arz etmektedir. 

Aşağıdaki tabloda bu çalışma ile 1184-88 senelerine dair çalışma yapan Durmuş’un 

verileri karşılaştırılmaktadır. 

Tablo 47: Bektaş (1139) ve Durmuş(1184) Vakıf Giderleri Karşılaştırması 

Sarf Yeri 
Bektaş Toplam 

Miktar 
Oran 

Durmuş Toplam 

Miktar 
Oran 

Toplam Masârif 111.946  %34,5 406.656 %46,9 

Toplam Vazâif 212.864 %65,5 460.133 %53,1 

Genel Toplam 324.810 %100 866.789 %100 

Durmuş,çalışmasında 1184 senesine ait 81 vakfın muhasebe kayıtlarına ulaşmış ve bu 

kayıtlardan elde ettiği verilere göre vakıfların 406.656 akçe masârif, 460.133 akçe de 

vazâif gideri olduğunu tespit etmiştir. Masârifin genel toplam içerisindeki oranı %46,9 

iken vazâifin oranı %53,1’dir. Tabloda da görüldüğü üzere 1139 senesinde 

muhasebelerine ulaşılan 36 Üsküdar vakfının giderleri arasında masârifin oranı %34,5, 

vazâifin oranı ise %65,5 olarak tespit edilmiştir. Bu verilere göre Üsküdar vakıflarının 

gelirlerini sarf etme noktasındaki ağırlık verdiği noktalarda köklü değişiklikler olmadığı 

söylenebilir. Toplam sarf edilen akçe miktarlarına bakıldığında ise Durmuş’un ulaştığı 

sonuçların akçe miktarı olarak bu çalışmanın bir hayli üzerinde olduğu görülmektedir. 

Ancak 1184 senesinde 81, 1139 senesinde ise 36 vakfın muhasebe kaydının tespit 

edilebildiği göz önüne alındığında toplam miktarlar arasındaki fark anlamlı hale 

gelmektedir.  

Durmuş, yaptığı çalışmada masârif içerisindeki gider kalemlerini bu çalışmada yapılan 

sınıflandırmalardan daha farklı şekilde sınıflandırmıştır. Bu sebepten dolayı masârif 

bölümünün sınıflandırmaları arasında herhangi bir karşılaştırma yapılamamıştır. Vazâif 

bölümünde ise her iki çalışmada da aynı sınıflandırmalar kullanıldığı için karşılaştırma 

yapma imkanı doğmuştur. 
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Tablo 48: Bektaş (1139) ve Durmuş(1184) Vazâif Karşılaştırması 

Sarf Yeri 
Bektaş (Toplam 

Miktar) 
Oran 

Durmuş 

(Toplam Miktar) 
Oran 

Vazâif 

İdari Görevleri 76.246 %23,5 177.383 %20,4 

Eğitim 

Görevlileri 
15.060 %4,6 40.634 %4,6 

Camii Görevlileri 81.448 %25,1 129.940 %14,9 

Kârîler (Kıraat 

Görevlileri) 
40.110 %12,3 81.085 %9,3 

Toplam 212.864 %65,5 460.133 %53,1 

Karşılaştırma tablosu oluşturulurken her iki çalışmanın vazâif giderlerindeki oranlar 

masârif ve vazâif giderlerinin toplamına bakılarak elde edilmiştir. Bu durum genel toplam 

oranların %100 olmamasından da anlaşılabilir. 

Tabloda görüldüğü üzere her iki çalışmada da toplam miktar olarak olmasa da oranlar 

açısından benzerlikler söz konusudur. 1139 senesi giderleri arasında idari görevlilerin 

maaş toplamı oranları %23,5 iken 1184 senesi kayıtlarında bu oran %20,4’tür. Eğitim 

görevlilerinin aldığı maaş toplamının her iki senede de eşit olup %4,6’dır. Karşılaştırma 

esnasında ortaya çıkan en büyük farkın camii görevlilerinin maaş oranları arasında olduğu 

görülmektedir. 1139 senesinde bu %25,1 iken 1184 senesine gelindiğinde %14,9’a 

düşmüştür. Son sınıflandırma olan kıraat görevlilerinde ise oranlar birbirine yakın olup 

1139’da %12,3 iken 1184’te %9,3’e gerilemiştir.  

Vazâif giderlerinin tüm giderler içerisindeki oranlarına bakıldığında ise 1139 senesinde 

%65,5, 1184 senesinde ise %53,1 olduğu görülmektedir. 

4.4. Vakıfların Îrâd ve Masârif-Vazâif (Gelir-Gider) Dengesi 

Muhasebe kayıtlarında vakıfların asl-i malları(nakit sermayeleri), nakit sermaye 

işletmekten elde ettikleri gelirler, kiralardan elde ettikleri gelirler ayrı ayrı 

kaydedilmektedir. Bu verilerden hareketle vakıfların gelirlerinin giderlerini karşılayıp 

karşılayamadığı ile ilgili kesin bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Ayrıca kayıtlarda 

eğer vakfın geliri giderinden fazla ise veya geliri giderini karşılamıyor ise şerh bölümünde 

bu konuya değinilmektedir. Üsküdar vakıflarının 1139 senesi nakit sermayeleri, nakit 

sermayeden elde ettikleri gelirler, kiralardan elde ettikleri gelirler ve gelir-gider 

dengelerine dair veriler şu şekildedir: 
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Tablo 49: Vakıfların Gelir-Gider Dengesi 

Vakıf 

Vr. No 

Nakit Sermayeden 

Elde Edilen Yıllık 

Gelir (Akçe) 

Kiradan Elde 

Edilen Yıllık Gelir 

(Akçe) 

Toplam 

Gelir (Akçe) 

Yıllık Gider 

(Akçe) 

Gelir-Gider 

Dengesi 

 

2b-1 17.415  17.415 17.415 0 

3a-1 12.080 3.240 15.620 12.740 +2.880 

3b-1  11.640 11.640 8.406 +3.234 

3b-2 6.120  6.120 7.498 0 

4a-1 8.406 2.110 10.586 8.941 +1.245 

4b-1 2.524 720 3.244 3.244 0 

4b-2 5.550 5.400 11.790 11.271 +519 

5a-1 3.915  3.915 3.560 +355 

5b-1 8.406 4.320 15.846 13.048 +2798 

6a-1 6.315  6.315 5.560 +755 

6a-2 15.225 420 15.645 15.645 0 

6b-1 14.940  14.940 14.940 0 

7a-1 17.160  17.160 17.160 0 

7b-1 7.950 1.080 9.030 7.440 +1.590 

7b-2 2.020  2.020 2.020 +114 

8a-1 29.728  33.363 25.960 +7.403 

8b-1 2.890  2.890 2.890 0 

9a-1 6.940 2.680 9.580 9.580 0 

9b-1 10.040 4.584 15.398 16.555 -1.157 

10a-1 270 480 750 750 0 

10a-2 4.360 2.980 7.340 7.340 0 

10b-1 4.572  4.572 4.562 +10 

10b-2 3.774  3.774 3.774 0 

11a-1 3.055 6.804 9.895 13.494 -3.599 

11b-1 6.030  6.030 6.030 0 

12a-1 15.255  15.255 12.855 +2.400 

12b-1 10.640  10.640 10.640 0 

13a-1 4.680  4.680 4.680 0 

13b-1 6.360 600 6.960 6.580 +380 
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14a-1 8.016 1.080 9.096 9.096 0 

14b-1 740 16.440 17.195 16.865 +330 

15a-1 2.370 360 2.730 2.730 0 

15b-1 13.320 27.500 114.530 62.298 +52.232 

16a-1 3.660 240 3.900 3.900 0 

16b-1 3.840 120 4.560 3.480 +1.080 

17a-1      

Toplam 268.566 81.158 432.784 364.541 +68.243 

Tabloda görüldüğü üzere 36 vakıftan 35 tanesinin gelir-gider dengesi hakkında veri 

bulunmaktadır. 17a-1 varak numaralı vakfın nakit sermayesi bulunmasına rağmen vakfın 

kayıtlarında herhangi bir gelir veya gider bilgisi yer almadığından dolayı gelir-gider 

dengesine dair bir veri de elde edilememiştir. 35 vakıftan 17 tanesinin gelirleri 

giderlerinden fazla, 16 vakfın gelirleri giderlerine denk ve 2 vakfın gelirleri giderlerini 

karşılamayıp eksiktir. 

Muhasebe kayıtlarında vakıfların gelir fazlası veya eksiği olduğu durumlarda bazı şerhler 

düşülmektedir. Gelir fazlası olan vakıflarda fazla olan gelir genellikle ya mütevellide 

kalmakta ya da bir sonraki senenin asl-i malına eklenmektedir. Nitekim 17 vakıftan 9 

tanesinde verilen şerhe göre gelir fazlası olan miktar yed-i mütevellidedir. 5 vakıfta 

verilen şerhe göre ise gelir fazlası olan miktar bir sonraki senenin asl-i malına 

eklenecektir. Geri kalan 3 vakıfta ise gelir fazlasının nasıl değerlendirildiğine dair 

herhangi bir bilgiye yer verilmemektedir. 

Vakıfların gelirleri giderlerini karşılamadığı durumlarda ise çeşitli yollarla bu eksik 

giderilmeye çalışılmakta ve kayıtlarda yer alan şerhlerde buna dair bilgiler verilmektedir. 

“Karakadı Alaaddin Mescid-i Şerifi, Seyyid Fazlullah ve Biziyan Fatıma Hatun 

Vakıfları” gelirlerinin giderlerini karşılamadığı ve 1.157 akçe açık verdiği görülmektedir. 

Vakfın şerhinde yer alan bilgiye göre açık kalan bu miktar mahlulden elde edilmesi 

beklenen muaccele geliri tahsil edildiğinde telafi edilecektir.118 Hacı Murat Reis Mescid-

i Şerifi Vakfının ise giderlerinin gelirlerinden 3.599 akçe fazla olduğu görülmektedir. Bu 

                                                 
118 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 9b-1. 
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açığı mütevelli kendi cebinden verdiği akçeler ile telafi etmiş ve vakıftan 3.599 akçe 

alacaklı olmuştur.119 

Gelirleri giderlerinde fazla olan vakıflar arasında Şeyh Selami Efendi Vakfı 52.232 akçe 

gelir fazlası olduğu dikkat çeken bir durumdur. Bu durumun sebebi ise vakfın elde ettiği 

73.110 akçelik mahlul gelirleridir.120 Hacı Murat Reis Mescid-i Şerifi Vakfının akçe 

açığını mahlul yolu ile kapatma planı da göz önüne alındığında mahlul gelirlerinin 

vakıfları bütçe anlamında ne derece rahatlattığı açıkça görülebilmektedir. 

Sonuç olarak 1139 senesinde Üsküdar vakıflarının gelir ve gider dengesi noktasında 

başarılı bir performans sergilediği söylenebilir. Bu durum ise vakıfların muhasebe sistemi 

iyi çalıştığının ve idari kadrosunun işlerinde ehil kimseler olduğunun bir göstergesi 

niteliğindedir. 

Üsküdar vakıfları üzerine yapılan diğer çalışmalarda vakıfların gelir-gider dengelerine 

dair veriler ise şu şekildedir:  

Kaya’nın Üsküdar vakıflarının 18. Yüzyılın sonlarında (1198-1200) gelir gider 

dengelerine dair ulaştığı sonuçlara göre 53 vakfın geliri giderinden fazla, 18 vakfın geliri 

giderine denk ve 10 vakfın geliri giderinden azdır.121 Durmuş’un ulaştığı sonuçlara göre 

ise muhasebe kayıtlarına ulaştığı 81 Üsküdar vakfından 44 tanesinin geliri giderinden 

fazla, 26 tanesinin geliri giderine denk, 11 tanesinin ise geliri giderinden azdır.122 Bu 

durumda Üsküdar vakıflarının 18. İlk yarısında ve sonlarında gelir gider dengeleri 

açısından bezner bir durumda oldukları söylenebilir.  

 

 

 

                                                 
119 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 11a-1. 

120 Üsküdar Mahkemesi 417, vr. 15b-1. 

121 Kaya,  “XVIII. Yüzyıl Sonlarında Üsküdar Vakıflarının Gelir Kaynakları” (2010), s. 126-131. 

122 Durmuş, s. 175. 
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Defterde yer alan diğer 11 vakfın gelir-gider dengelerini gösteren tablo ise aşağıdaki 

gibidir: 

Tablo 50: 1141-58 Arası 11 Vakfın Gelir-Gider Dengesi 

Vakıf Vr. 

No 

Nakit 

Sermaye 

(Guruş) 

Nakit 

Paradan 

Elde Edilen 

Yıllık Gelir 

(Akçe) 

Kiradan 

Elde Edilen 

Yıllık Gelir 

(Akçe) 

Toplam 

Gelir 

(Akçe) 

Yıllık Gider 

(Akçe) 

Gelir-Gider 

Dengesi 

 

17b-1 ?  9.540 9.540 5.760 +3.780 

17b-2 50 5.400 6.480 11.880 8.909 +2.981 

18b-1 ?  11.640 11.939 11.160 +779 

18b-2 1.705 24.480  28.100 28.100 0 

22b-1 58 750  750 750 0 

22b-2 300 3.600 360 3.960 4.964 -1.004 

23b-1 425 Halen Merbuh   2.220  

24a-1 220 19.800  19.800 16.320 +3.480 

24b-1 600      

25b-1 937 13.180 4.544 17.751 20.038 -2.287 

26a-1 18 280 480 750 750 0 

Tabloda görüldüğü üzere 11 vakıftan 3 tanesinin geliri giderinden fazla, 2 tanesinin gideri 

gelirinden fazla ve 3 tanesinin geliri giderine eşittir. 2 vakfın ise birinin nakit 

sermayesinin halen merbuh, diğerinin ise giderlerine dair herhangi bir bilgi 

bulunmamasından dolayı gelir-gider dengesine dair veriye ulaşılamamıştır. Bu sonuçlara 

geriye kalan 9 vakıftan 7’sinin muhasebelerinde bütçe sorunu ile karşılaşmamış olması 

1139 senesi sonuçlarında olduğu gibi olumlu bir tablo ortaya koymaktadır.
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SONUÇ 

1139 senesi yılına dair muhasebe kayıtları tespit edilen 36 Üsküdar vakfı bu araştırmanın 

temel veri kaynağını oluşturmaktadır. İncelenen kayıtlarda bu vakıfların îrâd, zimem, 

masârif ve vazâif bilgilerine ulaşılmış ve bu veriler çeşitli mukayese ve yorumlar ile ele 

alınmaya çalışılmıştır. Aynı zamanda Osmanlı muhasebe sistemi ve vakıflarda muhasebe 

konuları ele alınarak, 417 numaralı defter üzerinden vakıfların muhasebe yöntemi 

açıklanmaya çalışılmıştır. 

Osmanlıda devlet muhasebesinde kullanılan merdiven yönteminin vakıfların muhasebe 

kayıtlarında da aynen tatbik edildiği görülmektedir. Merdiven yönteminde esas olan ana 

tutarın başa yazılıp ana tutarı oluşturan unsurların ve miktarların ana tutarın altında 

sıralanmasıdır. Bu durum vakıf muhasebelerinde de görülmektedir. Nitekim incelenen 

417 numaralı defterde bu duruma muhalif hiçbir kayda rastlanmamıştır. Vakfın gelir ve 

giderlerinin kaydedilmesinde merdiven yöntemi aynen tatbik edilmiştir. 

İncelenen senede vakıfların muhasebe kayıtlarının sağlıklı bir şekilde tutulduğu ve 

günümüze ulaştırıldığı görülmektedir. Bu kayıtlardan elde edilen bilgilere göre 1139 

senesinde Üsküdar vakıfları nakit sermaye işletme noktasında muâmele-i şer’iyye, bey’ 

bi’l-istiğlâl ve ferâğ bi’l-istiğlâl olmak üzere 3 farklı yöntem kullanmıştır. Bu yöntemler 

içerisinden en fazla tercih edilen %54,3 oranı ile bey’ bi’l-istiğlâl yöntemi olmuştur. Aynı 

zamanda kişi başına düşen ortalama işlem miktarı açısından bey’ bi’l-istiğlâl yöntemi 65 

guruş ile en önde yer almıştır. Vakıfların borç verirken aldıkları teminatlar genel olarak 

kefil, rehin ve temessük olup daha çok rehin ve temessük yöntemlerini tercih ettikleri 

tespit edilmiştir. Nakit sermaye işletme yöntemi olarak Mudarebe gibi ortaklık usullerine 

ise hiçbir kayıtta rastlanmamıştır. Vakıflar, devletin ribh oranlarına koymuş olduğu 

sınırlamalara riayet ederek %10-15 arasında ribh oranları uygulamışlardır. Aynı zamanda 

vakıfların toplumun her kesimine kredi verdiği ve bu konuda cinsiyet, din veya sosyal 

statü farkı gözetmediği görülmektedir. 

Kiralama usulleri açısından ise icâre-i vahide, icâreteyn ve mukâtaa dışında herhangi bir 

farklı yönteme rastlanmamış, bu konuda yapılan diğer çalışmalar ile benzer bir yapı 

arzetmiştir. Vakıflar bu kiralama usulleri arasında en fazla icâreteyni kullanmışlardır. 

Kiracılar arasında ise yine cinsiyet, din ve statü ayrımı yapmadıkları görülmüştür.  
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Masârif ve vazâif her ne kadar kayıtlarda sadece bu iki sınıflandırmaya tabi tutulsa da bu 

çalışmada masraf nevine göre kendi içerisinde farklı sınıflandırmalara tabi tutulmuşlardır. 

Masârif, idari masraflar, avârız, tamirat gibi vakıfların daha çok gayelerine yönelik 

masraflar, aydınlatma ve temizlik benzeri masraflar ve diğer üç sınıflandırmaya dahil 

edilememeleri sebebiyle oluşturulmuş olan diğer masraflar olmak üzere 4 farklı 

sınıflandırmada ele alnımışlardır. Vakıfların masârif konusunda en fazla harcama yaptığı 

alan ise ikinci sınıflandırma olan vakıfların gayelerine yönelik masrafları olmuştur. 

Vazâif ise idari kadro, mescid görevlileri, mektep(eğitim) görevlileri ve kıraat görevlileri 

olmak üzere 4 farklı sınıflandırmaya tabi tutulmuş ve neticede vakıfların en fazla akçe 

sarf ettiği vazâif alanı idari görevliler ve mescid görevlileri olarak tespit edilmiştir. 

Vakıflar ilgili senede gelir gider dengesi açısından ya gelir fazlası vermiş ya da geliri 

giderine denk olmuştur. Muhasebe kayıtlarına ulaşılabilen 36 vakıftan sadece 2 vakfın 

gelirleri giderlerini karşılamamıştır.   

Araştırma, Üsküdar vakıfları üzerine çalışma yapan Özcan, Kaya ve Durmuş’un 

çalışmaları ile zaman zaman mukayese edilerek herhangi bir farklılık olup olmadığı 

gözlenmeye çalışılmıştır. Vakıfların kullandığı usuller her ne kadar miktar ve adet olarak 

farklılık arz etse de diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir. Nitekim Özcan, Kaya 

ve Durmuş nakit sermaye kullandırma yöntemlerini genel olarak muâmele-i şer’iyye, 

bey’ işlemleri ve ferâğ olarak tespit etmişlerdir. Bu çalışmada da ilgili senede para 

vakıflarının aynı usuller üzere çalıştıkları ve bu uygulamalar dışında herhangi bir 

uygulamaya baş vurmadıkları görülmektedir. Ancak ribh oranları konusunda vakıfların 

1139 senesinde daha %10-12,5 oranlarını tercih ettiği %15 oranına çok başvurmadıkları 

görülmektedir. Kaya ve Durmuş’un çalışmalarında ise vakıfların yaklaşık 50 sene sonra 

daha çok %15 civarında ribh oranlarını tercih ettiği görülmektedir.  

Bu çalışma, para vakıflarının 18. Yüzyılın ilk yarısındaki durumunu 1139 senesi örneği 

üzerinden okumaya ve mukayese imkanları sayesinde yukarıda da ifade edildiği üzere 

para vakıflarının tarihi tecrübe olarak günümüze aktarmaya gayret göstermiştir.
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EKLER 

EK 1: 1141 Senesi Üsküdar Vakıflarının Harc-ı Muhasebeleri ve Mütevellileri 

Vakıf Adı Mütevelli H. Muhasebesi 

Hüsrev Ağa Mescid-i Şerifi Kisedar Garındaşı Osman Ağa 120 

Gerede Mescid-i Şerifi Kettani Hacı Abdullah 240 

Muallimhane-i Hacı Bedel Rukiye Hatun 120 

Solak Sinan Mahallesi Bedel-i Avarızı İsmail Ağa 60 

Solak Sinan Mescid-i Şerifi İsmail Ağa 150 

Candar Mehmet Çavuş Ali Ağa 40 

İsfendiyar Mescid-i Şerifi İbrahim Efendi 360 

Şerbetçi Hacı Mustafa İmam Hacı Mustafa Efendi 120 

Arakiyeci Hacı Cafer Mescid-i Şerifi Hacı Mustafa Efendi 120 

Arakiyeci Hacı Cafer Mahallesi B. Av. Hacı Mustafa Efendi 60 

Kefece Mahallesi Bedel-i Avarız İmam Hasan Efendi 120 

Rum Mehmet Mahallesi Bedel-i Avarız Osman Efendi 120 

Muallimhane-i Katip Hüseyin Hattat Ahmet Efendizade 120 

Sultan Atik Mahallesi Bedel-i Avrarız Baltacı Ağa 120 

Belkıs Hatun Vakfı Hacı Abdullah Efendi 70 

Tavaşi Hasan Ağa Cami-i Şerifi Ali Ağa 100 

Va'ziye-i Merhum Hacı Hasan Hacı Ali Efendi 40 

Marangoz Mescid-i Şerifi Mehmet Ağa 210 

Karakadı Mescid-i Şerifi Mehmet Çelebi 180 

Ramazan Ahmet Efendi Vakfı İmamı Hacı Mahmut Efendi 100 

Aişe Hatun Vakfı Mektep Hocası Ömer Efendi 120 

Debbağlar Mahallesi Bedel-i Avarız İmamı Hacı Mahmut Efendi 40 

Muratreis Mescid-i Şerifi Mehmet Emin Efendi 120 

Hacı Kalender İmam Mehmet Efendi 60 

Debbağlar Mescid-i Şerifi İmam Hacı Mahmut Efendi 200 

Arap Hakim Vakfı Gerede İmam Osman Efendi 300 

Hacı Muslihuddin Vakfı Gerede İmam Osman Efendi 200 

Muratreis Mahallesi Bedel-i Avarız Na'lbend Hasan Çelebi 120 

Şakire Hatun Vakfı Hüseyin Çelebi 50 

Ramazan Ahmet Efendi Muallinhanesi Devati İbrahim Çelebi 360 

Şeyh Selami Vakfı Hacı Mehmet 360 

Davud Efendi Vakfı Harirzade Mahmud Efendi 40 

Şeyh Mehmet AbdulHalim Hacı Mahmud 120 

İsmail Ağa Vakfı Mustafa Ağa 360 

Abdi Efendi Vakfı Kara Mehmet Ağa 720 

Haytettin Çavuş Vakfı Hacı Mustafa Efendi 360 

Solak Mülhakatından Zakirzade 40 

Çeşme-i Arslan Ağa Yusuf Ağa 1000 

Evliya Hoca Vakfı Hacı Ahmet 120 

Ahmet Çelebi Mescid-i Şerifi Müezzin AbdurRahman Çelebi 120 

Ahmet Çelebi Mahallesi Bedel-i Avarız Müezzin AbdurRahman Çelebi 300 

Hacehesna Hatun Mescid-i Şerifi Müezzin Hacı Mehmet 120 

Ensari Mahmud Ağa Fatma Hatun 180 

Sahra Fakih İmam Veli Efendi 140 

Fakih Vakfı Mülhakatından Ali Efendi 100 

Tenbel Mahallesi Bedel-i Avarız Seyyid Mehmet 40 

Mustafa Efendi Mescid-i Şerifi Hacı Ali Zevcesi 120 

Poyraz Yusuf Ağa Vakfı Ali Ağa 180 

Rukiye Hanım Vakfı ? 360 
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