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HAY}\AT KAVRAMI ÜZERİNDE BAZI DtJŞÜNCELER
Prof. Dr. Bahaeddin YEDiYILDIZ
':foplumlara kimliklerini kazandıran en önemli faktör, yine .bu
·toplumlar tarafından . yaratılan kendi kültür sistemleridir. Kültür
siste~, normlar, modeller, değerler, ideolojiler ve bilgiler bütünlü· ğünden ibarettir. Bu sistem, geniş manası içinde, sad~ce dıştan gözlenebilen davranışları değil, · fakat düşünceleri, duyguları, ihtiyaçları,
arzulan ... da ·ifade eden beşeri davr_amşı yani insan hareketi?i yönlendirir ve kontrol eder. Değerler, bilgiler, fikirler ve semboller gibi
kültür sistemine bağlı unsurların, aktörler_ve gruplar arasındili etkileşimlerden oluşan sosyal sistemi harekete geçirerek müşahlıas olgular haline dönÜşmesi sonucunda miiesseseler ort~ya . çıkar.l
Bu perspektif içinde, Osmanlı sosyal ve ekonomik t arihine bir göz
zaman, oraaa, bazı kültUr değerlerinin, insanları hareket~
geçirerek sosyal sistemi· nasıl etkilediğini ve bu etkileşme neticesinde
bazı müesses~lerin nasıl kUrulduğunu açıkça görebileceğimiz en ilgi
çe~ci örneklerden birisini, kökü çok eskilere gitmesiİle rağmen, yukanda bahsettiğimiz ilişkiler ağı içerisinde varlığını. değişik biçimlerde
sürdürmüş Qlan vakıf müessesesi teşkil etmektedir.
.
.
.
attığımız

X IX.

asırdan

günümüze kadar bu müessese

hakkında

bir çok

araştırma yapılrmştır.t Ancak, mesel~ye genellikle hukuki açl.dan yaklaşılması ve · araştırmala~ başlangıcında bütün dikkatlerin · vakıf
kavramı .üzeı::iııe teksif edilmesi ve bu kelimenin özellikle Kur'an'da
yer almam~sı yüzÜnden ısriıtla müessesenin menşei üzerinde durulmuş;
arapça bir kelime olan vakıf, dlirdurmak, alıkoymak manasma geldiği
için, buradan har~ketle, vakıf müessesesinin İslam toplumlarmda
ekonomik potansiyelleri atıl duruma so~ ve bu toplumlarm iktisadi
açıdan geri kaİınalarma sebep olduğu tezi ileri s~üştür. Halbuki,
1 Bu konuda daha detaylı bir tahlil için, blı. B. Yediyıldız, "Türk kültür sistemi içinde
yakfm yeri", Vaktflar .Pergisi c. XX, Aııkara 1988, s. 405--408.
·
2 Bu araştırmalaT için bkz. B. Yediyıldız, "Valnf", lsliim Ansiklopcdisi, c. VII(2.
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böyle bir yaklaş~mla, vakıf müessesesinin, teknik bir deyim ola.r ak
. akar kavramı çerçevesinde inceleyebileceğim.iz sadece bir yönü ön
plana çıkarılmış olmakta, böylece .müessesenin bütünlüğü bozulduğundan ve asıl gayesi gözden uzak tu:tulduğundan ancak yanlış ve
eksik sonuçlara ulaşılmaktadır. Sözk_o nusu müessesesinin aslınd~ daha.
ağırlıklı ve daha önemli olan diğer cephesini hayrô.t kavraı:w temsil
etmektedir. H er ne kadar sanat tarihçileri, biraz sonra . göreceğimi~
·gibi birer hayrat olan eserler ü.z erinde sanat tarihi açısından bir hayli ,çalışı;na yapm.ışlarsa da, bildiğim kadarıyla, kült.ür sistemi ve sosyal:
· sistem arasındaki ilişkileri açısıı;ı.dan bu kavram üzerinde gerektiği
ölçüde durulmamışt!I. Dolayısıyla da, vakıf müessesesinin mahiyeti
tam olarak anlaşılamamıştır.. İşte bu sebeple, bu incelemede, kültür ve
sosy~ sistemler arasındaki ilişkiler açısından hayrat· kavramı üzerinde
bazı açıklamalar yapılacaktır.

Nedir .hayrat?
Hayrat kelimesinin kökü, arapça hayr, türkçe söylenişi ile lıa.yır'
dır. Hay.rın müennesi lıayre, onun· da. çoğulu lıayrat'!Jr· Hayre, türkçede hemen hemen hiç l..:mlanılmadığı halde, hayıi v~ hayrat kelim~leri,
Osmanlılar döneminde · olduğu gibi bugün de istisnasız Anadolu ve
Rumeli'de yaşayan . Türkler tarafından bilinir ve kullanılır. İyilik,· in'. am, ihsan, menfaat, uğur, saadet manalarma gelen hayır kelimesi
tüi-kçede çok geiıiş b~ kullanım alanına sahiptir. Deyimlere ve atasözlerine geçmiştir. Sabah ve akşam vakti karşılaşılan insan~ "hayırlı
sabahlar" ~eya "hayırlı akşamlar" dilenir. Yeni bir şeye sahip olan
kişiye, onu iyi ğünlerde kullanması dileğini ifade etmek için "hayrını
gör" denir. Görülen bir rüya veya beklenmedik bir olay "hayra yorulur". Din ve insanlık açısından övünillecek bir davranış ta bulunursam.z, "hayır işlemiş" olursunuz) Diğer taraftan, '~hayır dile koroşuna
hayu gele başına"4 prensibi, sosyal ilişkileri yÖıılendiren .T~k insancılık aıılayışımİı. at;asözü haline gelmiş en öneınl.i düsturlarmdan birisidir.
·
.

. ·Deyiriı ve.

atasözlt~riiı.de, hayır kelimesiyle ifade edilen

iyi çluygu,
eserler haline dönüştüğünü,
ilk Osmanlı Kroniklerinde görüyoruz. Mesela, Şükrullah'ın i,fadesiyle,
Yıidırım Bayezid Edirne'de, "kimsesizlere, yoksullara, 1lilginlere,
şeyhlere -ister hay ~ter yoksul herkese- türlü yemekler verilmek üzere
düşünce

ve

davranı.şlarm, nasıl müşahhas

3 Ö. Asım A.ks;oy, Atasö::ü ve deyimler sözlüğü, 4. bs., Ankara 1984, c. Il, s. 716-717.
4 Ö. Asım Aksoy, Aydın eser, c. I, s. 254.
·
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bir diirü'l--hayr yıi.ni hayır evi", ve daha soll!a Buxsa'da da "bir diirii'lhayr, bir hastahane, Ebu İshaldhane, iki ;medrese, bir cami" yaptır
mıştır.S
.
.
Metnin bağlaınından . anlaşılacağı üzere, buxada yazar, diirü'l-hayrile bedava yemek dağıtılan imaretleri kastetmek-ıedir. BunUnla birlikte, o dö~en:yle, topluma herhangi bir hizmet sunma gayesiyle inşa
edilmiş bütün binruara darif'l-hayr denildiğini görüyoruz. Zira · aynı
yazar, Bayezid;in oğlu Çelebi Mehmed'de:p. bahsederken şöyle diyor:
O, Buxsa'da, "atalan dedeleri gibi darü'l-lıayr yapılmasını buyuxdu.
Yaptılar. Hem ·cami, hem hanJFah, hem de yoksullar evidir. .... .
Darü'l-h~yrı.n." karşısıİı.da medı·ese .buyuxdu, 'yaptılar. . .. İki darü'lhaynn arasına bir. kuhbe yapılmasını buyuxdu, kendileri dinlenınek
için".6 Görülüyor ki, buı·ada cami, ~ankah ve medrese qe· darü'l-hayr
kapsamı içine girmektedir. İşte bütün bu hayır eserlerinin, bin&Jannin
hepsine · birden hayrat denilmektedir. Nit"kim, .Aşıkpaşazade, eserinin
bir yerinde Yıldırım Bayezid'den şöyle bahsediyor: "Bayezid Han
Buxsa'ya gldi. Bina-yı hayrata meşgul oldu. Cami yapdı. Mukabilinde
medrese ve şehir ucunda bir imaret ~e yanında medrese ve bir tıriıar
hane ve zaviye-i Ebu İshakiye yapdı"J Bu inetne göre, medrese, imaret
tımarlıane ve zaviyenin d~ hayrattan sayıldığı anlaşılmaktadır. Acaba
bu kavram başka neleri ifade etmek için kullanılmıştır? Bu sorunun
cevabını, İstanbul'daki cami ve diğer eserlerden bahseden Hadtkatü'lcevami'den bazı kısa alıntılar yaparak vermeye .çalışalım:
. - Sinan Paşa camiinin "havlusunda vaki' mekteb, ... Uluc Çelebi
Hasan Paşa'nın lıayrı'dır".S
-

"Kasııp.paşa'da Küçük :Piyale Paşa mescidi ve İstanbul'da

Uzunçarşı başında Mercan çarşısı .1.-u.rbunda vaki' sebil ve fev'kinde

·.mekteb-i sıbyan dahi Paşa'nın hayiı'dır".9

- "Sadrazam MakbUl İbrahim Paşa'nın Eski Yağkapanı mescidinden başka, Selanik'de . :.camii ile Kavala'da ve Hezergrad'q.a
cami'leri ve imaretleri ve sair lıayrlitlan vardır" .ı o
5 Şükrullalı, Belıcetütteuiirih (Türkçeye çev. N. Atsız, Osmanlı Tarihleri I, İstanbul, tnrihsi2), s. 57.
.
6 Şükrullnh, Aynı eser, s. 60-61.
7 Aşıkpnşaoğlu, Teviirih-i Al-i Osman (Atsız neşri, Osmanlı Tarihleri I, lstoubul, tıırihsiz),
s. 135.
8 H.ifız Hüseyin Efendi bin Hacı İsmail el-Ayvonsorayi, Hadikaıii'l-ceviinıi', İstanbul
1281, c. II, s. 21.
9 Aynı eser, c. II, s. 27.
10 Aynı eser, c. H, s·. 39. 1
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. "Topc~aı· karhanesinde dök~m vaktiiıde du'a hizmeti, yevmiye
_akçe ulU.fe ile". Tophane yakınındaki Karabaş Tek.kesi'nde "şeyh
olanlara meşrutad.ır: Bu lı~yra .. ·. Ylisuf Efendi sebep olmuşdur":ıı

lınk

- Çorlulu All Paşa, "kendi lıayn ·olan İstanb~'da Divanyolu'nda
vaki' cami'-i şerifinin _mezaristanına -defn oliındu")2
.
.

.

.

.:_ Asma mescidi "karibiiıde vaki' çeşme nazır-ı daı:üssaai:le Beşir
Ağa'nın hayr-ı carisidir".I3
Daha binlercesini zikr edebileceğinıiz bu örneklerde de görüldüğü
gibi, Osmanlı literatüründe, dua . ofw.maktan çeşme, mektep, cami;mezarlık, kasr,14 kışla,ıs, han,.l6 iskele,l1 hamam ve şaı:lırvaniS ya.'
pım)D.a kadar insanlanıi maddi ve maneVi yaranna hizmet eden her
kuruluş, hayır veya hayrat · Jsapsamıiıa girmektedir. Vakfiyelerde19
· ll
12

Ayn• eser,' c.

II, s. 62.

Aym eser, c: Il, s.

14.

13 Aynı es~r, c. Il, 's. 8.
14
şiirde şu

G.alatnsnrayı'ndaki

bir
beyitle.r geçmektedir:

kasrıtı

içinde bir levhadn

asılı

ve

Balırl'ye .

iüt uzunca bir

·"B~ek-Allah

·

böyle bir iili bina /ıayr-ı ce/il
Sulton Ahmed "?an'ın cihanda yadigar
Ne sn'adet böyle bir lıayra delalet eyleyüb
Sadr-ı aliden dahl kalsun bu güne_ bergüzar"
Kaldı

Ha~ikaıü'l-cevanii',

15

Il, s. 53.

Hiidikatü'l-cevanıi',

II, 65.

16 Bağdad valisi Ömer Paşa'nın Beb.rfu: kalesi ile Bağqad nı-asında yaptırdığı büyük
lıa'na Nazmiza'de'ııin söylediği tarih şiirinin SQn iki neyti şöyledir:
"Ribat-ı

köhnedir bu. dar-ı dünya her gelen göçer

H~man baki cihanda bôyle pir ~ayrôı-ı Jıaıır-hii11 ·
Çılmb

bir bende-i da'i di<li

bünyadıniı

Bina kıldı Ömer Paşa bu cayı

't arih

fi sebllillab'~.

Hadikaıü'l-cevami, II,. 75-76.

17 uCennetmeiin. Sultan Abdulhamid Han hazretlerinin lıayraı'ı s'enlyyelerinden Tol-

mabağçe iskelesi k~ibinde şclıraba nazır bağçe köşesindeki çeş~e pa<lişab-ı mii.şiirliıı-ileyhin

şehzade-i ekberi Sultan Meh.med hazretlerinin v~de-i maddeleri Hüma Şah Kadın hazretleri~n
binii-kerdesidir", Hadikatü'l-cevami', II, 89.

18 "İstanbul'da vaki, meşhur Çinili hamam" Cezayir ve Tunus fatibi Gazi Hayreddin
Paşa'nın "asür-ı lıayriye'sinden<lir", Hadikatü'l-cevami', İI, 93. " ... Pederi lıaj7iitına munzam
olmak üzere ittisalinde
bir mekıep v~ bir
tek hamam ve• sebil·.i mezhurdn
yek;pare bir mermerd~n
.
•
•
V'"
•
şadırvatı bina etmiştir", Hadikatii'l-ceviinıi', II, 89.
·
·
·

. 19 II. Biiyezid, " ... mevarid-i hayrôı'dan her mevride viirid ve: menazil-i nfeberrôıdan
· lıer mevkıfda vakıf oldu. Pes iin4n lıayrôt-ı cemilesinden ve nıeberriil·ı celilesindendir şol nesne
kim anı medinetü'l-ıiıuvahhlclliı Ed.irne'de ... hinii idüb ta'mir eyledi. Ol bina olunan mescid-i .
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ve sözkonusu:. binalarm kitabelerinde20 de, bu durum, açık ifadeleı·lc
belirtilmis· buhinmaktadır.
,>

Zamanmda Osmanlı Devleti dahilinde bulunan bölgelerin her birinde bugün bile· birçok örneğine rastlandığımız bu hayrata, )rine Osmanlı literatüründe müessesat-ı hayriye yani iyilik kuruluşlan ~dı da
verilmektedir. Ö.H. Efendi, vakıfla ilgili .eserinde, müessesat-ı hayriyeyi
şöyle tanımlamaktadır: . "me'abid ve medaris ve rnekatih ve imaret
ve daru'l-kurra ve zevaya ve kütü.hhane ve fukarahane ve misafirhane
ve köprü ve hastahane ve darü'ş-şifa ve çeşme ve sebilhane ve havuz
ve. kabristan gibi aslıab-ı hayr tarafından inşa .ve vakf edilen asiir-ı .
lıayriyedir". 21
Burada karşımıza biı" de aslıab-ı hayr kavramı çıkıyor ki, hayır ·
sahipleri manasma gelen bu tabirle, yukanda bahsettiğimiz hayır eserlerini, yani bugün. modern devletlerin topluma götürmek zorunda
olduğu hizmetlerin hemen hemen hepsi:Oi kendi şahsi malvarlı.klanyla
ve vakıf yoluyla, muhtelif · fonksiyonltı müesseseler kurarak gerçekleştirriıeye çalışan kimseler kastediliyordu. Bu kişilerden herbirine;
sahibü'l-hayrat, salıibü'l-lıayra~ ve'l-lıasenat, salıibü'l-lıayrfit ve'l-meberraLda deniliyordu ki, burada lıasenat ve meberrat tabirleri hayratla .
aynı ş~yi . ifade etme~tedirler. E&erİeriyle sosyal ihtiyaçlara çö~m
cömi'dir ve imiiretdir ve medresedir ve dörii.'ş·şifô.dır ve köprüdür", bkz. M.T, Gökbilgiıı. },.'VXVI. Asırlarda Edirne ve Pnşa Livlisı vakıflar, mülkler-mukataalar, İstanbul 1952, Ek: Vakfiyele.r, s. 10. Sokullu 1\Iehmed Pıışa'nın vakü kayıtlarmda şu ibireler vardır: "Verir-i 112nın i.ken
divanında şehid olan Mehmed Pıışa · merbiımun ebniye-i hayrlit ve ·hasenlitrm beyan ide.r....
Dünyada ikmru·i ni'met v~ i tmlim-ı rahat ve ukbada vesile·i· rahmet ve fevz-i 1..-u.rb-i bazret
içiin niç·e .' .. lıayrii! .. . ve hasenôt müyesser eyledi. ·... Lııtif nıescidler, at~ ciimi'ler, bi-bedel
imiiretler, hanlar, mcdreseler, dur-• kurrli ve bosıanlar, çeşmeler, kaldırım/ar, köprüliier ve bunlara
benzer ebniye-i hayrdan nice biuiilar ibdiietmişlerdir. Tafsili budur ki zikr olunur ... ", 1ıi.T.
Gııkbilgin, .Aynı esrr, s. 509.
20 ?ıleselü, Bursa Keles ilçesi Kıranışıklar köyünde 1131/1719 taribli" çcşmenin kitüh~si
"Seyyid oğlu el-Hiic l\Iustnfıı'nm hayriiııdır", Türkiye'de vakıf libideTcr ve eski eserler
(H112. Y. Ötükeo, A. Duruk~~?· H. Acun, S. Pekıık), Ank~ıı 19R6, c. IV, s. 439. Bursa'nın Mudanya jlçeillıde Tekke·i Atik camiinin u.; kitühesinden birisi şöyledir: "Mudanya kaimmııkamı
Hnsno Fehmi Bey'in hayriipdır, sene 1311", Türkiye'cl" va1;ıf abide/er ve eski eser.ler, c. IV, s.
467. Bursa'nm l\Iudanya ilçesi Zeytinbağı bucaqı Fliıih camii kitabesi d~ şllyledir:
şilylP.dir:

Sabı1di cami-i Fatih bizziit/ Vire 1\Ievlilsı eennetde . d~reciit/i'15.m·ı pô.kidir Hiicı Hnsan/
Adet ·olmuş ıcli ana bem lıayraı",

Türki~·e'de vakıf iibidcl~ ı:e Piri eserler, IV, s. 479 .
. 21 Ömer Hilmi Efendi, !ıhufü'/..alılilffiahkii,;i'l-evkiif, İstanbul, 13(17, s. 6; kr·. Ebti'l·IDii
l\Inrdin, Toprak hııkııku dersleri, İstanbul 1947, s. 56; A.H. Berki, Vakıflar, 2. bs., Ankaro,.l946,
(', I, s. 116.
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getiren bu insanlardan bazıla:rı.İı.a da Ebü'l-liayriit yani hayı·at · babası
lllkabı v~ıilmiştir. . Mesela II. Murad bunlardan biridir.22
· Bir çok eserin kurucusu olaiı II. Mura<}.'m Ebü'l-H ayrat diye
an1amak ve hayratm nasıl bir bütünlük teşkil
· ettiğini daha iyi kavramak için, II. Murad'm sadece Ergene'yi nasıl
-imar ettiğini görmek yeterlidir. Bu olay, Tiicii't-Tevô.rih'te, sadeleşttirilmiş şekliyle ·şöyle anlatılmaktadır:23
·
amlınasmm sebebiıii

"Söylımdiğine

göre Ergene köprüsünün hultınduğu yer vaktiyle
çengelistan (sık orman) imiş ve çoğu hucağı hatak, ormanlık yöreleri
ise .haramilere sığınak _ olurmuş. Bu ormanlıkta gizlenen yol kesiciler,
her an, gelen giden yolcularm yollarını k~ser, ni.ce günahsızları öldürerek, yok yere tepeİerlermiş.. Hiç bir gün geçmezmiş ki bu korkulu
ve tehlikeli yerde bir nice hiçare zulüm kılıcıyla doğranmamış ve varlıklan ·parçalanmamıŞ olsun. tşte bu sebeple aydın yolları tutan padişah, · zulüm yollarmdan keder dikenlerini kaldırmak üzere ve pek
çok para şarfetmek suretiyle önce bölgeyi temizledi. Orasmı konaklanacak düzenli .bir yer haline geti.İ-di. Yüz yetmiş dört yüksek kemer
üzerine uzatılınış eşsiz bir köprü yaptırdı ki, cihana örnek oldu. Koprünün bir başında Ergene- adiyla anılan güzel bir kasaba kurdu:nip,
cami, imaret, vb. yapılarla süsledi. Böylece gelen ve gidenlerin, bolluk
içinde olan bu kasahadan faydalanmalarmı sağladı. Sözü edilen imaret
tamaınlanınca, Edirne'den · bilginleri, fakirleri bu kasahaya çağınp
şölen eyledi. İlk yemeği kerem dağıtmaya alişkın .eliyle üleştirdi. Bilginlere, olgun kişilere pek çok lütuflarda, ikraınlarda bulundu.· Camiin
.muınlarmı hile kendi eliyle yakıp kerem, cö"inertlik ve adalet' çerağıyla
orada olanların, törene katılanlarm gönüllerini aydınlattı. Bunlan
yapan mimara, değerli bir hil'at ile birlikte pek çok armağanlar verdi.
Köprünün öte başında da hir ulu kuhhe inş~ ettirerek, hurasmı köy
!

22 "Merlıfun Ebii'l·lıayraı Murad Han-ı Sani ha~etlerinin vasat-ı şehirde (Edirne) bina
niirniyle mariıf <!lan camüdir... ", M.T. Gökbilgin, Aynı, eser, s. 214. Dimiid
. İhra!ıiııı Paşa da Ebü'l-hayr diye tanıtılmaktadır. Orta-köy ciimünin tak-ı dergiihındak.i şiirde
şu beyitler geçmektedü·:
·
itdiği ÜÇ·ŞI\refeli

"O sultan-ı cihiının sıhr·ı hôssı sadr-ı mümtazı
Ebü'l-lıayr asfıf İhrôhim Paşa-yı kerem-plıa
Zamiııı-ı şevketinde eyleyüb dünyiıyı hayr-iıbad
Cihan-ı köhnede kalmadı ma'miir olmadık bir ca",

Hadikaıü'l·cevami',

c. II, s.

119-120.
23 Hoca Sadettin Efendi, Tacü'ı-Tevarilı (Yıilınla~tıran: . 1. Parmaksızoğlu), Ankara
1974, c. II, s. 165- 166.
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haliıie getiı:di ve gerek kasaba da; gerek bu köyde oturan. halkı . her
türlü avanz-1 divaniyeden beri V~ mÜsellem eyledi".

.

.

.

Bu açıklamalardan sonra, Osmanlılar döneminde Tfuk - insani.n.ı
. bu hayratı diğer bir ifadeyle vakıf eserleri yapmaya iten· kıyınet hükümlerinin neler olduğu soi:us'unu ele almak ve bunun cevabını aramak
yerinde olaca1m.r. Söz konusu hayır eserlerinin kuruluş belgesi vasfını
taşıyan vakfiyelerde sık sık karşılaştığımız bazı Kur'an · ayetleri, bu
meselenin çözümünde bize yardımçı olmaktadır. Gerçe1..-ıen Türk kültür
sisteminin dini boyutunun temelini . teş.kil eden Kur'a~ ayetlerinden
iki tanesi bu konuda son derece dikkat çekicidir. Bunlardan birisi
şudur:

"Allah'a ve ahiret gününe

iı:ianırlar,

İyiliği emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar;

Hayrut'ta, yani hayri_ve sosyal işlerde biribirleriyle. yarış yaparlar,
İşte onlar kurtuluşa erenlerdir" . {Ku~' an; III /114) .
. Diğer ayet de şöyle:
"Herkesin (ve her milletin) yÖne~diği bir yönü ve yöntemi vardır.
Siz hayrut yapmaya koşun, .bu hususta biribirinizle yarış ~din ... ~·
(Kur' an, II /148).
Şeyhülislam -~busı;uud, Kur'an'daki hayrat kavramım yorumlarken, hayı·atın, insam iki dünya saadetine ulaştıran her türlü· faaliyet
ve eser olduğunu söylemektedir.2.4 Yukanda hayratın eş anlamlarını
ifade ettiğini söylediğimiz· meberrat ve hasenat kavramlarının /da
Kur'an'dan alınarak vakfiyelerde sık sık kullanıldığı2S düşü,nülecek
.· ol~sa, Osmaıilı döneıni Türk toplumunda, insanların maddi ve manevi
ihtiyaçlarını karşılamak ~zere tesis edilen vakıf kuruluşlarının neden
son derece yaygın olduğunu anlamak kolaylaşacaktır. Gerçi, vakfın
bu yaygınlığımn . sebepleri arasında, bizim de başka · bir araştırmada
gösterdiğiıniz gibi, jslam toplumlarında meydana gelen .siyasi-içt4ı:i.a1
değişmeleri, psikolojik arzul~m, sosyo-:-ekonomik ihtiyaçlan, toplumun
ahlaki-z~ yapısını ve daha birçok başka faktörü saymamız mümkündür.26 Ancak, yukanda zikrettiğimiz ayetleri~ hayrat kavramı çerçc-

24 Rbussuüd, lrşadü'l-akli's-selim ila me::iiya'l-kiıabi'l-kerim, tarilısiz, c. I, s. 119.
25 llfebcrrabn kökü olan birr kelimesi için bkz. Kur'an, Il/177; Hasenaı için, Kur'an,
II/ 114, VII/168.
26 B. Ye~yıldız, lnsıitution du vaqf au XVIIle siecle en Turquie eıude socio-historique
(Publie avec le concouı:s du Centre National de la Rechercbe Scientifique et de la Societe
d'Histoire Turque), Ankara 1985, s. 20-90.
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vesinde yapmaya ·çalıştığımız tahliller bütünlüğü _içinde değerleıı:dir
diğimiz zaman, burada: sözkonusu olan ve benzeri prensiplerin, Tii+k
kül~ hareketine, Türk hümanizmasma yön veren _ düsturları oluş
turduğunu; hayrat yapmakta yani insanlığa hizmet sunmakta yanş
manın, Türk kültür sisteminde ]?ir kıymet hük~ü, bii- kültürel değer
olarak benimsenmiş ve Türk insap.ının ortaklaşa kabul ettikleri ve
uydukları bir davranış modeli 4aline gelmiş olduklannı söyleyebiliriz.
V ~arla ilgili arşiv malzemeleri üzerinde gerçekleştirilecek sistemli
tahliller, bu kıymet hükmü ve davranış modelinin teoride kalri:ı.adı
ğını, vakıf yoluyla müşahbas müesseselere dönüşerek, özellikle Selçulilu ve Osmanlı dönemlerinde, Türk düny~sının bir baştan öhill. başa hayratla donatıldığını ortaya koyacak~: Elbette bu.müessesenin
iç dinaııiizmini asırlar boyu aynı ş~kilde ınuhaf~za ettiğini söylememiz
de ·:m.ümkün değildiı·. MeseleDin bu yönü de, peşin · hüküı:tı.lerle · yapılan .
ge~ellemelerle değil, ancak yukaiıd.a da sözkonusu edilen tahliller sayes~de açıklığa kavuşacaktır.
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