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OSMANLI. DEVLETi.' ZAMANINDA KURULAN V ARIFLARDA 
«MEKTUBİYET>> MESELESi VE BUNUN HUKUKİ. DURUMU · 

. . Midhat Ser.toğlu 

.. Osmanlı · devletinin ·sosyal hayatmda vakıfların pek mühim. bii 
rolü ve mevkıi - ôlmuştur. Bir. -taraftan dini ve ilmi müesseseleri ya-=. 
şatmak ve devamlılıklarını sağlamak, öte yandan insanlara muhtaç 
oldukları b~ka·. hizin~tleri sıinmak, bu. arada mesela onların bazı 
vergi mü.k~llefiyetlerihi karŞılamak1, ayrıca fakir ve muhtaçları do-· 
yui'mak, hasta. hayvanları tedavi .etmek, şehri temiz tutmak gibi ga"-· 
yelerle kurulmuş olan bu . vakıfların daha azı para ve bina gelirleri 
(murabaha ve musakkafat), -daha ·_çoğu·ise zirai gelirler (hasıl) şek
lindeydi. Osmanlı devletinde mevcut v~ mahsul veren .toprakların
bölgelere göre - % 20-30 unun. vakıf olduğu düşün~ürse bu ikinci 
şeklin ehemmiyeti daha iyi anlaşilır. 

Osmanlılarıri - kui:niuş ·oldukları vakıflar, bunları kuranlara göre 
genel-olarak ikiye ayrılabilir : 

· 1 - Evkai-ı · Selatin,· yani padişahlarla · hükümdar .ailesine 
İQ.en~up klıiıseletin. · kurbitiş olduklan ·vakıflar. 

. 2 - Evk~-ı .amme·; ~b~~~ ·&şi.nda- ·~al~ kims~lerin kurmuş 
olduklar.ı . v'akıfi~r. .. . . -·· . . . . .. . . 

· 1 . Osmanlı devletjnde vergiler kadimen Rüsum-ı Şer'iyye ve Rüsum-ı ör:. 
fiyye diye ik,i-ye aynıırdı: Adlarmdan·da anlaşılacağı gibi bunlarm·birincisi şer'an 
~cisi örfen . alı.İıan . ve'rgiİerdi: Rüsum-i ÖrfiyYe'deiı &imi olarak almanl~r Te-. 
kalif-i Örfiyye; Fevkalade zamanlarda almanlar Avarız-ı Divaniyye diye anı-' 
Iirdı. 'Bir losmı ziı.inanla daimlle§eıi Avarı.Z-ı. Div.aniyjre•nu{ bAzıiarmm yükünü 
bÖlge halkı üZerinden · kaldırmak_ -için Aıiarız Evkafı: adli. ve hiı.sıli bu vergiyi 
karşılıyacak vakıflar kurulmuştur. 
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Evkaf-ı Selatin'de, va1of müessesesinin ana gayesinden başka 
bir ma:ksat yoktur. Evkaf-ı amme'de ise, millklerin tecavüz ve mü- · 
sadereden korunması gayesini de sezmemek mümkün değildir. Bun
larda gelirin «Zevaid» denilen fazlası, yani sarf mahallinin ihtiyacını 
giderdikten sonra artanı va:kfedenin aile ve eviadına aid bulunur ve 
bazan bu ziyade asıl hizmet giderini çok aşardı. Bu şekilde bir vakıf 
kUrmak böylece hem ·mal ve mülküri ~er . türlü tecavüz ve musade
reden masun kalmasını, hem .de sahibi ve varisierinin gelirinden· en
dişesizce faydalanmalarını temin ederdi. Bunun için Osmanlı mem
leketlerinde mülk toprakların nisbeti, tanzimat devrimine kadar 
-bölgelere göre- ancak% ö~lQ .olaralt . ~.a~ş ve bu nisbet, bu devri
min getirdiği mal masuniyeti dolayısiyle bundan sonra artmıştır. 

Yine tanzimattan sonra çıkarılan arazi kanunnameleri (1858), geniş 
topraklar.da tasarruf sistemini mülkiyet sistemine çevirmiş olduğu 
gi~i. Hasıl'a dayanan yenj vakıflann ırur'uluşunu hemen he~en ıfur
Çhırmuştur. 

Aslında vakıflarda Zevaid'in Hasıl'ın çoğunu teşkil etmesi, 
vakıf kurmayı gayesinden uzaklaştıran bir sistemdi. Bu yüzden va
kıf kurma sosyal bir hizmet olmaktan çıkıp adeta gelirinden belli bir 
fed.akarlığa karşı mal ve mülkün tamamının tecavüz ve musadere-: 
den koruma vasıtası haline gelmiş bulunmaktaydı. Şunu da istidra
den arz etmek isterim ki böyle- bir istismara mani olmak için, Ka
nuni devrimle. yapılan tahrirlerde, .bu ·gibi vakıflara «Cebela» mü
kellefiyatı konulmuş olduğunu görüyoruz. 

Aslmqa İslami _v~~ıflarda gelirin bir- kıs~ vakıfm evlad 
ve ailesine tahsisi caizdir. Ancak, bunun .b~ hududu vardır. Şöyle 
ki : İsl~mda ilk val,rıf k_ur,an. ~.' .Peyg~er (S.S.) hicretin 32 nci 
yılında Medine'de kendisine ait yedi hurma bahçesiiri vakfedip ha
sılmı «havadis-i dehr»e, yaİıi isla.inın riıüdafaasını icabettirecek ha
diselere, mübrem ~htiyaçlara tahsis - etmiştir. Fedek hurmalığını da 
ibnü's-sebil'e, yani yiyecek ve içeceği tükenmiş, parasız kalmış yol
culara ve Hayher hurmalığını üçe taksim ederek iki hissesini müs
Iüinanların ihtiyaçlarına ve ·bir hissesini ehl·ü· iyaline' ve bundan bir 
Şey artarsa. fakirler~ ve muhac_irlere tahsis etmi~tir. ~öyl~ce de, bir. 
yakfa aıt gelirin bir kısmının vakıfın. .ailesine tahsisi' hakkında cevaz 
meydan~ gelmiş bl.ı.ıunmıiktadır. AYru zamanda aynı. hadise ile. bu 
cevaz bir hudud altına· alınmış ·bulunuyordu. Bu hudud da gelirin. 
üçte biridir. · 
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. Vakıfların - m~vcudiyet~ni ve intifa' _şartlarını tesbit . eden .bel
gelerin başında şüphesiz ki Vakfiyeler gelir. Vakfiye, vakfı kuranın 
bunu kurdu~~ -ye kur+n~ gayeşi,p.i ayrıntılarİyle ve keşin şe}plde 
bildiren ye şahidlerl~ te'yid eden_ eşki deyim,le <<Levazımü'l-ittioa» 
yani şartların;:ı. uyul~aı:;ı gerekli pe1gelerdir. Bundan sonra ·da «Ku
yud-ı Müdevvere»J. y~i v~k~ar hakkıp.da cereyan etmiş muamele
leri göster~n resmi k~yıdlçı.rla . tapu· ve arşiv kayıdları, kısaca «Public 
Records» denilen ot~tik milli k~yıdlar g~lir )!i bunların hepsini yQ:ıe 
eski derirole «Mektuhiyet» diye .anabilir~;. 

Konumuz ise, Osm;tnlı d_evl~~i zamanında kurulmuş olan vakıf
larda Mektubiyet Meselesi ve bunun hJJ,kv.ki durumudur . 

. Konunun daha iyi aydınlanabilmesi için her şeyden ev.vel Os
manlılardaki vakıf müessesesinin tarifini yapmak lazımdır. Mektu-. 
biyet meselesiniı:ı. hukuki d,urumu ise ancak bundan. sonra aydınlığa 
kavuşabilir. . 

Osmanlı İmparatorluğu devrinde kurulan vakıflar Hanefi fık-. 

hına, yani Osmanlı Devletinin ):"esmi· mezhebi olan Hanefi mezhebi
nin kurallarına ve İmameyn Kavlin.e, yani Ebu 'Hanife'nin iki m~ş
hur talebesi ve tilmiz ve muakkibi olan imam Ebu Yusuf ve imam 
Ebu Abdullah Muhammed'in icdihadlarına göredir. 

İmam EbU: Ha:nife, vakfı şöyle tarif etmiştir : 

«Bir mülkün aynı,· sahibiilin mülkü hi).kmünde kalmak üzere 
menfaatinin bir cihete, fukaraya veya vücuh-ı Birre ( yani her ba
kımdan hayırlı kimselerin önde gelenlerine) sadaka edilmesidir,.» 

Osmanlı Devleti zamanında ·mute·per tutulmuş ve vakıf müesse
sesinde esas ittihaz edi!İp.iş . olan im'ameyn'in ictihadları:na göre ise 
vakıf «Bir mülklin mei:ıfaati halka ait ·olmak ve Allahın· mülkü hük
münde. bulunmak üzere temlik ve temellükten e be di olarak men' ve .. . ... . 
menfaatini halka sadaka>> etmektir . . . . 

Görüldüğü gibi, aradaki en inUb.im fark, mülkün aynı, yani ra,-
kabesı meselesinden çı-kmaktadır. İmam. Ebfı. Hanife, rakabelıin sa- · 
hibinin mülkü hükmünde kal~cağı; ·fmame:Yn ise bunun· Allahın mill
lili ·hükmünde olacağı • ·kanaatindedirler~ ' Diİ-inci ··ictihada göre mül
klin aynı sahibinin mülkü hükmünde kalacağı için vakıfm vakıfdan 
rücuu ·ınifuı.küİidlfr. İkinci ictihadda ise,o mülkün aynı Allahın· mülkü 
hükmünde olduğU kabul edildiğiiıdim vakıfdan rücu' ·_mümkün :de
ğildir. Nitekim Osmanlı fakihleri, eski Adiiye Nazın Ali Haydar 
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Efendi'nin bilalıara İmam~yn ka;vline day~iı:rak · şu . şekilde forinille 
ettiği şekli kal?~ v:e tatbik etmişl~rdir : . : 

«Menfaati ibade (-yani -Allahui klii:allarma) -raci' ·olmak · üzere 
ayn-ı memlfıkü (yani bir mülkün rakabe denilen çıplak mülkiyetini) 
Allahın-- mülkü hükmünde ol:irak temİik ve temellükden (yani baş-: 
kasına mülk-olarak .verilmek veya mülk olarak sahib olunmakdan) · 
ala veeh-ı te'bid (yani.ebedi olarak) .kavlen (yani sözle) habs (yani 
tutma) ve menfaati sadaka .-veya sarf etmektir»; 

Bu tarifde en çok dikkati çeken «sa:daka ve sarf» tabiridir. Sa
daka,. gelirin hayır iŞlerine ayrılan kısmı, sarf ise serbestçe harca
nacak kısmıdır. Böylece, zevaid -için bir hudud koİıulınamış ve neti-·· 
cede·. Osmanlı yakıflarında zevaidin istenilıJiği kadar arttırılınasına 
yol açılmıştır . _ · 

_·_ İslam -fıkhında bir vakfrn kuruluşu için sadece «Meclis-i şer'-i 
enverde ve şuhud-ı müslimin huzurlarında ikrar» yani kanuni yet--
kisi olanlardan· kurulu .bir-meclisde .ve· müslüman şahldlerin huzur
larmda bunu söylemek kafi görülmüştür .. Bu kifayetin dayana,ğı ise. 
islamda. ilk vakfı kuran Hz. Peygamberi!). (S.S.) ·. Medine'deki hur.
malıklarını bu şekilde, yani sözlü olarak vakfetmesidir ki Ali Hay
dar Efendi'nin tarifjnd~ki (kavlen) sözünün mesnedi' de budtır. 

Osmanlı fa.kihleri . Rütün bunlara daya;n?-rak bir va,kfıp s~hih 
ve mu'teber olabilmesi için aşağıdaki şartların mevcudiyetini ara
mışlar ve kafi . görmüşler'dir : 

1 - Vakfedilecek şeyin, vakfedenin kendi öz malı olması. 
·2 - Vakfedllecek şeyllı malfun ve .. İnuayyen olması . 
. 3. ~ ·vakfedilen şeycieıi- bir- meııfaaFhas1f oiab1ıinesi. 
4 - ·vakfedenin " l:)uıia 'razı olduğunu ijrrar etmesi. 

. 5 - Va-kf.edenin vakfetme sıras~da vakıf veya teberri'e ehil 
(ya~f §.kıı; 'baliğ, hür, . mumeyyiz V.~_.) hUI~a~ı: . 

_ 6 -:- Va.k:fın sübutunll:ll şarta muallfuk ve vakfedenin ilk vakıf 
şartlarına değiştirmekte · muliayyer olairiaması. · · 

7 - Vakıf şa:i-tlarinın ıiaYi-at veya sevabı istilZam etmesi. 
8 - Vakfedenin borç veya· sefahat yüzünden hacr .. altmda bu-

lunnian:iası. · . , · · · 

·. 9. - Vakfedilen' şey~-:~~ı9.f . sırasında mevcud· bulunma:sı. 
10 - Vakf~qiien şeyin yok o~ya mahkfım bulunmaıp.as~. · 
ll - Vakfın ebedi olması. · 
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Bütün bunlardan bir.: şeyin va:kıf olduğuıla dair deliller mevcud 
ol'duktan sonra, bir vakfiyenin ·veia tapu· kaydının' bulumriamasmın· 

vakfın sihhatine ı.ı;ı.üessir olmadığı anlaşılır. ·Çünkü, :vakfi:ô. sahih. ol
ması için «Mektubiyet», yani yazilı · olnia ·hali .şart ·değildir: İslam 
~ıkıh.ında bir vakıf aslıiıda ikrar ile, yani sö~ü olaraK teşekkül eder. 
Mektubiyet ise, o:qun. geleceğini hukuki teminat altına almak için 
baş vurulan bir tedbirden ibarettir. Ancak, bu ·arada vakfm mevcu
diyetinin üipati lazırriçlir. ·Bunun ilk sahiıh delili, .vakıf sırasında •buna 
şahid olanlardır. Ancak, bunlar çoktan vefat·edip gitmiş ve kendi•: 
lerinden mevsuk bir delil veya muteber Qlabilec~k bir rivayet -kalma
mış olabilir. Bundan.: sonra va'laiye :ve sonrada va~ın mevcudiyetine 
dair kuyud-ı Müdevv!lre, tapu kay_dı veya devlet arşivlerinde otantik 
bir belgenin bulunması aranır. Yani, milli kayıdlara baş.· vlirulur. 
Buralarda o vakfı:ô. m!=Jvcudiyetine dair 'bilgi v·arsa, ·onun mevcudi
yetini kabul etmek zaruridir, ayrıca: vakfiye aranmaz. Esasen Yar
gıtay I. Hukuk Dairesinin görüşüne göre, böyle bir kaydın mevcu
diyeti kati delil hükmündedir. Ancak, bunların hiç biri mevcud de
ğilse, vakfın mevcudiyeti iddiasını ispat ve kabule imkan kalmaz. 

Bundan sonra başka bir mesele •bahis konusudur. Vakfiyelerde 
«Şart-ı Vakıf» denilen ve vakfedenin vakfa dair şartlarını açıklayan 
hususlar kayıdlıdır. Bu şartların da mer'i ve muteber olabilmesi 
için, vakıf müessesesinin gayesine ve vakfın sıhhat şartlarına uygun 
olması aranır. Bunların varlığı halinde ise, şart-ı vakıfa tamamen 
uyulması mecburiyeti doğar. Elde bir vakfiye yoksa, diğer kayıd
larda mevcut şartlara uyulur. Kayıdlarda da -vakfın mevcudiyeti an
laşılmakla beraber- bu şartlardan bahse·dilmiyorsa, o zaman vakfın 
menfaati, yani tahsis ve sarf mahalli ortada kalır. Ancak, vakfın 
esas gayesi sosyal bir hizmet olduğuna göre, böyle bir durumda 
devrin hükümetleri için bu menfaatlere el koyup onları okul, has
tahane, aşevi, yetimhane, kimsesizler yurdu gibi sosyal hizmetlere 
taıhsis etme yetki ve görevi h-asıl olur. Esasen vakfiyelerin sonla
rında daima vakfı idare veya bundan intifa' edecek kimse kalmadığı 
takdirde, idare ve tasarruf yetkisi <<Sultaan-ı Zaman» a bırakılmış
tır ki bu da cumhuriyet idarelerinde de'Vrin siyasi iktidarıdır. üstelik 
meselenin bundan başka hal çaresi de yoktur. 

Şu halde, durumu şöyle özetliyebiliriz : 
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1 - Osmanli Devleti zamanında kuı:ulan vakıflarm sahih ola-
bilmeleri için mektubiyet. şart .değildir. . . .. . . 

2 - ~de vakfiye yoksa, bir .vakfın milli kayıdlardaki varlığı, 
mevcudiyeti . için yeterli hukuki delildir. -

3 - Vakıf müessesesinin gayesine .ve vakfın sıhhat Şartlarına, 

ayrıca kurulduğu. devirde cari şer.'i 'hükümlere uygun olması şart-ı 
v!kıfa tamamen uyulması zaruddir. 

4 - Elimizde vakfiye yoksa, şart-ı vakıfın milli kayıdlarda 
mevcud şekline uyulur. · . · 
·. 5 - Milll kayıdlarda da şart-ı vakıfa aid h~er mevcut de
ğilse, yapılacak şey devrin hükümet inin vak:fın menfaatine· el koyup 
bunu vakıf müessesesinin esas gayesi olan sosyal hizmetlere tahsis 
etmesidir. 

6 - Bütün bunlara aykırı tasarruf ve uygulamalar ise -her ne 
olursa. olsun- bunlar ile :ı;p.a'lfı.ldür; 


