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' V AKIF ANLAYIŞINDA.YENİLENME İHTİYACI VE 
. xrx: YÜ2YIL ORTALARINDA TRABZON· VAKIF'LARI 

.. •. · :· 

1 ı. · <: 'Abdullah SAYDAM 

Tanzimat'ın herrien · öncelerine gelinceye kadar ·osmanlı · Devleti'nde 
"kamu hizmeti" kavraniııiifi· daha: dar bir anlayışla ele alındiğmı, ·genelde 
devletin adalet; gUvenlik -gibi -'iki asır! görevi oiduğu," diğer görevlerin bu 
hiimetİere yardımcı- olduğu· öİÇude ·dikkate alındığinı görmekteyiz.-B ü -yüzden 
Osrrianlı Devleti'nde XIX. "yüzylıın ortalarına kadar Maarif Nezareti ya da 
Ticaret ve Nafia NezareÜ kurulmamıştır. Aynı ·şekilde 'sağlık hizmetleriyle 
meŞgul olmak üzere bir ktİrumuıi, ·diyelim ki bir bakiiıiİiğin oluşturulması da 
düşünülinemiştir.:Halbukİ Osmanlılar devletin 'e5as faaliyet alanları· bakımıiidan 
merkezııeŞmeyi tercih· eden bir'anlayıŞa··saİıiptiler~ Nitekim ordu, ·adalet ve vergi 
toplama konusunda merkezin plaruayıcı, yönlendirici ve denetleyici rolü olduğu 
bilinmektedir. Ancak Osmanlı Devleti'nin, bugün "kamu hi.zmeti" sayılan 
eğitim, ibadet, sağlık, alt yapı kurumlannın t~sisi,_ sosy~ _yar4_ımlaşma v~ 

dayanışma gipi alanlarda vakıfların kurulmasını teşvik etmek suretiyle bu, 
ihtiyacın karşıl~asına ~e~ hazırladığını sÖylemek. g~reldt} .. Devlet vakıf 
kuruhişlanna izin verirken hukuki Şart!aim yeriİle getiriiniesine dikkat ettiği 
gibi, u~ n zamari içeris4tde ,kuİi.ıluş· amaçlarına· ~ygun şekilde yönetiımeleri, 
kaynaklannın israf edilmemesi veya kötü amaçlı olarak kullanılmaması için 
gereken h~sasiyeti~. gösterilmes~ konusunda kadılara y~~ vermekteydi. Aynı 
zamaild~ bizz~t halka ait 9lan QU kUruluşlara haııq_ıi da sa!tiJ?. ç~ası.ve destek 

! • ;: • .ı·: ... 

} -'· 1 Osmanlı Devleti'nde vakıfl~n muhtelif öz~llikleri .ve:hukuki durumları hk .. bkz. Ahmet 
AkgUndilz, İslam Hukukunda ve Osmanlı Tatbikatında Vakıf Müessesesi, Ankara, 1988; 

. Bahaeddin Yediyıldıi, "Vakıf', İA, XIII, İstanbul, s.153~172 . .Vakıflann tesisinde 
devletin rolu hk. özet bilgi.iÇin bkz. Nejat GöytinÇ, "Vakı(Tesisinde Devlet Katkısı (16. 
yüzyıl içinde)", OA, XI (1991), s.123-128. · 

OSMANLI ARAŞTIRMALARI, XXIII (2003); 



.. 

186 Abdullah SAYDAM 

olması beklenrnekteydi. Böylelikle devlet - halk işbirliği ile vakıflar özerk 
şekilde, bir "sivil toplum kuruluşu" olarak hizmet yapmaktaydı. 

Vakıflar sosyal ihtiyaç dikkate alınarak hemen her alanda faaliyet göster
rnekteydiler.· Bir yerin iskarnndan ordunun silahlandınlrnasına, askere talirn 
alanı tahsisipden egitim v~ dini ~ar~, .gelinlik-kızlara çey~z tedarikinden 
sermayesi olmayan esnafın desteklenmesine, vergi ödernede güçlük çeken 
insanlara yardım etmeye ve hatta ağır kış şartlarında yiyecek bulamayan 
hayvanların beslenmesine varıncaya kadar çok çeşitli hizmetleri yüıütmek üzere 
vakıflar teşekkül ettirilmekteydi. Hatta yaygınlığı v~ toplum hayatında etkili 
oluşu sebebiyle Osmanlı medeniyetini aynı zamanda bir "vakıf medeniyeti" 
diye nitelendirmek asla yanlış olmaz2. Nitekim 1540 yılında yalnız Anadolu 
eyaletinde vakıf yoluyla 45 imaret, 342 ~ami, 1055 mescit, 110 medrese, 626 
zaviye ve hankab, 1.54 p.Juallirnbane, bir mev~evihfuıe, 2 dfuii'l-huffaz, 75 han 
ve kervansaray işletilmekte; 121 müderris, 3756 hatip, imam, müezzin ile 3299 
şeyh, şeyhzade, kayyum, talebe veya mütevelliye maaş verilmekteydi3. 
İstatistikler vakıf hizmetlerinde önceliği kültür ve din hizmetlerinin aldığını 
ortaya koymaktadır. )ÇVIII. asırda Türkiye'deki vakıfların giderler4ün% 28'i 
eğitim ve öğretim, % 3 I 'i ibadet, %ll kadarı sosyal, % IO't! yön~tim; ~alanı 
da diğer alanlara harcanmaktaydı4. Yüzyıllar arasında az çok farklılıklar 

2 

3 

4 

., 

Beşikten mezara kadar her alanı kucak1ayao hayır kurumlarının faaliyet alanları hk. geniş 
bilgi için bkz. Yediyıldız, "O.smanWar Döneminde Türk Vakıfları ya da Türk Hayrat 
Sistemi", Osmanlı, V, Ankara, 1999, ~.17-33. Vakıflana hizmet alanlan için bir 
kısıtlama mevcut değildi. İnsanlara yararlı ·olabilecek her alanda vakıf tesis edilebilirdi. 
Nitekim Trabzon'da yangınların yol açabileceği zararlan dikkate alan ve şehhde mevcut 
bulunan ' tutumbaların bir hayli . eskimiş olduğunu göreri Trabzon .valisinin kap u 
kethüdası Seyyid Efendi masrafını kendisi karşılayarak bir yeni tulumba alıp memlekete 
hediye etmişti. Tulumbaoın işe yarayabilmesi için neferlerinin de düzenli şeldlde 
oluşturulması gerektiği dilşilnUlerek bu iş için Trabzon • daki gayrimilslimlerin 
görevlendirilmesine karar verilmiştir. Vali Halil Rıfat Paşa tarafından kadıya, subaşı 
Halil Ağa'ya ve gayrimüslimlerin kocabaşlarına yazılan 19 RebiyUlevve1 1262 tarihli 
buyrultuda bu noktaya gereken itinanın gösterilmesi emredilmekteydi. Trabzon Şer' iye 
Sicilieri (TŞS), 1972, s.26/b. · ·'-· · 

Yusuf Halaçoğlu, "Osmanlı Devlet Teşkilan", Büyflk İsllim Tarihi, XII, İstanbul, 1989, 
s.435. · · 

Bahaeddin Yediyıldız, "VakıfMi.'üJesesinin XVIll. Asırda KU'ıtUr Üzerindeki Etkileri", 
Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi ( 1071-1920), Ankara,· I980, s.157 . 
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gösterse de genel olarak bakıldığında vakıflara ait gelirle~ devlet bütçesinin % 
15-25 'lik bir kısmına. denk gelmekteydi5. 

Sult~ II: ~ahmud öÖıiemii:ıde girişilen kurumlan yenileş!iime çalışma
lan· sırasında rnehklll ve· gay.rimenku·l olarak oldukça büyük bir' kaynağı 
yönieridiren ve giiüş çapta personel istihdam eden vakİfları~ idaresi de' ele 
alındı: Zifa ço~u yerlerde vaki( tesis, idare ve idamesindeki geleneksel anlayış· 
bozulmuş, suüstimaıier iirtniı'Ş· J.di. Vakfiye Şartıarın~ aykın davrarularak vakif 
mallarının ya~~aiıdığı, hayri· amaçlı değil de ~ergiden ve mUsadereden 
kuituliniık için servetin''mütevelli 'tayin 'eailen eviada intikal ettirildiği gibi 
sebeplerio yanı ' sırıi· İnuhteiif ek~nomik faktörlerin etkis.iyle bazı vakıf 
gelirlerinin zamanla ihtiyaçları katşılayama yacak derecede tükenınesi de sistemi 
zora sokmuştu. Öte yandan gerek merkezi yönetim gerekse taşradaki temsil
cileri,. vakıfların yaşamasını . sağlayıcı. denetim ve müdahaleleri her zaman 
layıkıyla gerçekleştiremeyecek öl_çüde genel bir zaaf içerisindeydi. Bunl_ara 
ilaveten II. Mahmud devletin .resmi hiyerarşisi dışındaki sivil unsurları denetim 
altına alma anlayışında olduğundan, vakıflardan güç. alan ulemayı kontrol 
edebilmekiçin merkezüeştirmeye yöneldi. Böylelikle 1826 yılında vakıfların 
meseleleriyle ilgilenmek ve yer yer yapılan yolsuzluklan takip edip sorumlulan 
cezalandırmak maksadıyla E":kaf-ı Hümayun Nezareti adıyla bir teşkiHit 
kuruldu. Başlangıçta bilhassa hükümdarıo kurduğu vakıftarla ilgilenen bu 
kurum 1839 yılında ülkedeki bütün vakıfların merkezi haline getirildi. 
Merkezlleştirme süreci Tanzimat yıllannda daha geniş kapsamlı hale getirildi ve 
daha önce nezarete ilhak edilmeyen irili ufaklı bütün yakıflar aralıklarla nezarete 
bağlandı6. Trabzon gibi·, Tanzimat'ın ilk aşamada _l,lygulanmak istenip fakat 
.bunun gerçekleştirilemediği yerlerde, bir süre daha kadı ve naipler vakıflardan 
sorumlu tutuldularsa da buralara dahi merkezin temsilcisi olan görevliler tayin 
edildi. Mesela 1259 (1843) yılında Trabzon Eyaleti Muaccelat Evkafı 
Müdürlüğü·görevini Mustafa Hayali Efendi yürütmekteydi7. 

5 

6 

7 

Ömer Lütfi Barkan, "H. 933 - 934 1 1527 - 1528 Mali Yılına Ait Bir BUtçe Örneği", 
İFM, XV (1955), s.268; Bahaeddin Yedi yıldız, "XVIII. Asır Türk Vakıflannın İktisadi 
·Boyutu", VD, XVIII (1984), ·s:26; Nazif Öztürk, Tiirk Yenileşme Tarihi Çerçevesinde 
Vakıf Miiessesesi, Ankara, 1995, s.25. 

Öztürk, Vakıf Miiessesesi, 5.63-244; İohn Robert Bames, An Introduction to Religious 
Fowıdations in the Ottomari Empire, Leiden, 1986, s.~7-86, 102-117. 

TŞS, 1968, s.41/a. 
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Tanzimat' ın uygul~masından önce. Ev kM Nezareti ~ne . bağlı olara]f 
vilayetlerde görevlendirilen muaccelat evkati müdürlerinin vakıflann·usillüiıe 

uygun yönetilmesi ve yolsuzlukl:ınn önle~J?leSi .için ç_aba ~ö~t~rdiklerini 
görme~teyi~o D~vlet kendi nzasıyla hayıi: yapan ve servetiJ?.in bir.b~lümünü bu 

• • . . .. . • • .. ' - . • • . . • i• o 

işe harcayan _şahısların öldükten sonra hayırlannın dev~. ~t;mesini .önemli bir 
dini ve insaıii görev saymaktaydı.' Hatta zeval bulmuŞ; fo~iyo_iııaıl~ yi~ş 
olan vakıftmo yeniden dirÜtiımesi ile.'1vakıf salİibinin rıiıiünun ad~tı:i iazç can 
bulmuŞ sayılacağı" düşünÜlmekteydi .. Bu amaçla taşr.aya yollanan fefİtıiırJ.iarla 
vakıflar~ n . iptali önlenrrieye~ yenoiden· canlandinlmay·a, ~~tiara : ~it "geiir 

. . . . .. • ' . . . •· •; l l • . ) . 

kaynaklannın mütevellilerin veya diğerlerinin elinde "yeme~". hı;ıline. gelmesi 
engellenıneye 9alışılınaımiydı8. · ... . . .. .. · · .. · . := =~ · . .· 

~ 

Birkaç teşebbüsten sonra 1847 yılında Trabzon'da Tanzimat'ın .uygulan- . 
inasına yönelik ilk adımlar atılırken; ayni zamanda mahkeme marifetiyle 
buradaki vakıflan n da sayım ve denetimi · gerçekleştirildi: · İşlemler: m3.bkeme 
marifetiyle gerçekleştirilirken idareyi E~kaf Müdürlüğü· temsil etniekteydio.Bu 
sıralarda söz -konusu görevde önce K§şif Efendizade Mehmed Asım.Efendi 

buhinmakta: olup daha sonra onun kötü idaresi gerekçe gösterilerek ailedilmesi 
ile yerine İzzet Bey tayin edllrniştfr9: Öncelikle 1847 yılı da dahil:olmak üzere 
eski' hesaplar incelendi, gelir ve ·giderler tespit edi}dio Çalışmalar sırasında 
vfuflann, valcfıye. mütevelli, ehl-i'ıiıurtezika, mal varlığı, giderleri, geçmiş 
dönem hesaplan incelenerek sistem oturtulniaya çalıŞıldı. İncelemeler.sırasında 
elde edilen bilgiler şer' iye sicillerine kaydedildi. ·1976,iıumarhl.ı :rrabzoiqer'iye 
·sicilinin neredeyse tamamına ycikını; 69'\.ı Trabzoii.merkezinde, 1·'i Orta;.3'ti 
Rize'de olmak·üzere toplam 74' vakıfhakkındaki bilgileri ihtiva etmektediri İşte 
bu makalede Trabzon merkezindeki 69 vakfa ·ait bilgilerden hareketle bu 
vakıflann faaliyet alanlan, gelir- ·gider durumu; servetin kaynağı; ;isiismara 
açık olup olmadığı incelenmektedirlOO Yalnız buradaki kayitlar Trabzon'daki 

. bütün vakıflan kapsamamaktadır o Mesela şehirdeki en geniş gelir !Çaynağına 

8 

9 
·TŞS, 1968, s.40/b-4lia. 

Bames, Religious F;undations, s.l33 (BOA, İrade, DphiÜye, 7152 1 3 R~biyülevvel 
1263/1847); TŞS, 1975, s.51/b. . . ~ ..... ' ·, . . ·' ·= '~. 

lO TŞS, 1976, ~.11/b-26/b, 33-b. Sicilde.Rize'de bulu~~ Ali. Kaptan Camii, Ggloz Camii 
(s. ll/b), Piri Çelebi mahallesindeki fiacı Süleyman ~b'dullah Medresesi (so23/b) ile Of 
kazasına bağlı Hola-i Kebir köyU Zenozna mahallesindeki cciini vakfına ait bilgiler de yer 
almaktadır (s.33/b). · · . : . . 
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s_ahip olan Hatuniye .vak:fıll ile Tavaşi Mahmud Ağa, Hacı Mustafa·: Hacı 
Feyzullah, Uzunzade, Hacı Ömer. Paşa, Bayburtlu oğlıi Hasan. Kaptan bin 
İsn.ıail adlı kişiler taraflarindan.kurulan vakıflar bu .tarihte faal oldukları12 ve 
üstelik kayıtlarda bunlardan bazılarıı;un Evkaf-i Hümayun:Nezareti'ne bağlı 
bul!ındukları açıkça :ifade edildiği halde13 .ince~ediğimiz muhasebe kayıtları'nda 
bunlara ait cetveller:yer almamaktac4r: B lı demektir ki, faal oldukları halde 
muhasebe cetvellerinde.-yer almayan daha başka .vakıflar da olsa gerektir: 
Muhtemelen bu vakıflara ait bilgilerin bulunduğu : varaklar kaybolmuş 
olmalıdır. . ' .. __ 

. . . 
. -Tablo:. I' deki isim. listesiİıden anlaşılacağı' iliere 'incelenen vaıÇıflardan ku-

rucusunun kimliği belli olan 52 vakıf bultinıliaktadırl4. Bunların 44'ü e~kek, 
8'si kadındır15. Erkekler tarafından tesis edilen 44 vakıf kurucusundan 7 kiŞi 
paşa;· ı o kişi' ağa, 1 kişi bey, '17 kişi efendi, hoca,. molla veya,.qerviŞ unvanı 
taşımaktadır. 7 kiŞinin statüsünil befirleyen .bit unvan yok ise ·<ıe birnlardan beşi 
"Hacı" . olup bi.r tanesinlıı ·;,E~kici" lak~bıyla·; ~ıldı~·-göriiİ~~ktedir. Ağa 
unvanlı iki kişi katip ·oJahık devlet kurumlarında çalış~ ins~ar _olup ÜÇ ağanın 

• • o " • - • •• • • ~ 

ıı .. Haruniye vakfı öneelen bag;~SJ~ 1254 (18.38)'de de '$y~at-ı HÜmay~~ Nezareti'ne 
· bagl~nmiı.Jda beraber (Öz_türk,. Vakıf Müessesesi, s.76) yine de öz~rk !dar~ edildiği 
· arılaşılan Haremeyn-i Şerifeyn:evkaftna dah!l-idi. ,IÇadı tarafından 29 Cemazi yelevvel 

. ]261/, 1845 tarihli.olarak vilay~te yazılan bir yazıda açıkça "_Haremeyn-i Şerifeyn Ev kafi 
nezaretinde olup Trabzon'da viiki merhOme ve mağffiriln-leha Haruniye evklifı" ibaresi 

, ... _ geçinekte~ir. TŞS1 1971: s.5/a. :.. . .. .: ....... . , . 

12 TŞS, . 1967, s.41ia; ,1971, s.4/b; 1976~ s.18/a, b. Giresun :şer,.iye Sicilieri (Bu sicil 
• . .'frabzon'a ait . olıip sehven Gire5un:'diye kayıtlara geÇmiştir), 1417, 28/b-29/a. _Gerçi · 

bizim verdiğimiz listede Muradhanziide.Ömer Paşa vakfı diye bir-vakıf bulunmaktadır, 
fakat buradaki Ömer Paşa farklı. olmalıdır. Çünkü Hoca Ali Camü -gelirleri arasında 
i~ci tınarn için Hacı Ömer Paşa va#J.ndan seneli~ 15 k~ tahsis_ ol unduğu kayıtlıdır. 

. TŞS, 1976, s.18/b. Buna k~şıhk M_uradh,anz~de .Qmer Paşa vakfının ·giderleri arasında 
_ , .(?yle bir meblağa rastl~amaktadır. s.34/a. . 

12. .·ili misiil ~~reJim: "Nezaret~i Evkaf-ı Htimay~n-ı mUliikaneye inülh'ak evkiifdan Trabzon 
. Haffaflar.sukunda vakı' Hacı.Feyzullah .vakfı:.'." TŞS, •1971, s.4/b (19 RebiyUiahir 1261 

· .:: . ./· 1845).- "Nezaret-i Evkaf-ı ·Hümiıyun-ı mUliikaneye riıülhak Trabzon'da viikı Hamza 
. ·Alay.beyi vakfı .. ~· TŞS, .1976; s.8/b (19 Muh·arrem 1265 1 1848). Üsteli)( bu son vakıf 

,ile ilgili kayıt.genel muhasebe işlemlerinin yapıldığryıla.aittir: · · . . ı • • • 

14 Hacı Ebubekir Cariıii imameti için 'Fatma binti Hacı 'Ali ııdh bir k'adın ile aynı caminin 
vaizliği için Hati'ce binti öıiıer adlı başka bir kadın tarafından kurulan iki ·ayn vakfın 
kaydı bir arada yer almıştır. TŞS, 1976, 5.24/a. · 

i5 kadınlan n vakıf kurulmasındaki rolleri için bkz. Hasan Yüksı;l, "Osmanlı Toplumunda 
V~fl!l!" ve Kadıni~ (XVI.- XVU. Yüz>,:ıllarr', Osmanlı, V, Ankara. ~999, s.49-55. 
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ise şehrin önde gelen ailelerine mensup olduklan ve zaman zaman devlette 
ay anlık, su başılık gibi görevlerde bulundukları. bilinmektedir. "Bey" .. unvanlı 
olan kişi için de aynı durum söz konusudur. "Efendi"; genelde kamu 
kurumlannda çalişan veya vakıf kuruluşlannda dini-ilmi görevlerde bulunan 
medreseden yetişme k.irnseler.için kullanılan bir linvan olduğundan, buradan 
hareketle .vakıf kurucularımn büyük çoğunluğunun "askeri" sınıftan oldukla:. 
nm söylemek mtimkündürl6. Muhasebe kayıtlannd~ muhtelif tarihlerde 
kurulan bu vakıflardan 33'ünün. vakfiyesinin-bulunduğu, 36'sının ise 
bulunmadığı anlaşılmaktadır. Vakfiyesi olmayanlardan 4 tanesinin muhasebesi, 
mutasarqf olan kişinin elinde· bulu~an hü.ccete dayanılarak, kalan 32 vakfınk.i 
ise teamliı! tiz~rine gerÇekleştirilmiştirı7. . , . . . ~ · . 

• • • • < • • • • • ~~ • 

16 Nazi.f Öztürk, "Sosyal Siyaset Açısınd~n Osmanlı ,Dönemi Vakıflan", Osmanlı, V, 
Ankara, 1999, s.39'da Tanzimat öncesinde vakıf kuranlardan her yüz kişiden 80-90'ının 
askeri kesimden olduğunu ifade etmektedir. Kimleiin ·askeri sınıftan bldiıklanna dair 
Temmuz 1606 tarihli bir fermanda şöyle denilmektedir: :'Ber§t-ı hümayuniJm ile hitabet 
ve imarnet ve kitabet ve t~vliyet ve cibayet ve nezaret ve. meşlhat .~e cüz ':'e tesqih ye 
vakıf ve mezrea ve tekye ve sair'bunun emsali cihet tasarruf edenlerin vazifeleri bir akçe 
ve nim akçe ise kUlli ve cüzi askeridir ... Ve yaya ve mUsellem ve mensuh ve gayr.i. 
mensuh ve yörUk ve tatar ve cenbaz ve voynuk askeridir .. .Ve sadat dahi askeridir; 
askerinin zevci askeridir, madamki fevt ·olduktan sonra reaya ıalfesine nikahıanmış 
olmaya. Veberat-i şerifle imarnet ve hitabet ve emaiıet ve kitabet ve riieŞibat ve cibayet 
ve tevliyet vesaire bunun emsali cihet tasarruf edenler askeridir. Ve. berat-ı ·şe~if ile 
doğancı ve yuvacı ve derbendci ve köprüeti 've ulakcı ve yağ~ı ve 'ortakcı ve haY.ma'na ve 
çelttikçi ve tuzcu ve bakırcı ve kadı naiblerl ve· şeliir kethUdalan vetekalif-i örfıyyeden 
muaf olanlar askerldir. Ve mansıb tasarruf eden mülazim killllyen a5keridir:;, İsmail. 
Hakkı ·Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin ilmiye Teşkilatı, Ankara, 1988, :s.125-126. 
Aynca bkz; Suraiya Faroghi, "Politics and Socio-economic Change in the Ottoman 
Empire of the Later Sİxteenth Century", Süleyman the Magnificient: and His Age, 
Loqdon, 1995, s.ll0-113; Halil Sahillioğlu, "Askeri", DİA, m, s.488-489.:' ..•. 

17 Vakfiyelerin varlığlnın, gelirlerin sağlıklı ş~kilde ·toplanmasını gerçekleştilineye yaiadığı 
muhakkaktı. Bu önemli belgenin bulunmadığı durumlarda teamUI Uzerine iş görUlse de, 
uzun yıllar geçtiğinde mUtevelliler ile vakfın Şu veyıi ' bu ' hi.zmetinaeô' yararlananlar, 
arasında an.laşmazl·ıklar çıkrnaktaydı. Buna dairTrabzon mahkemesineJntikıi.l eden bir 
örneği verelim: İsmi · kayıtlarda bulunmayan bit kadının vekili olan kardeşi Mustafa Ağa 
ile Muaccelat Nazın Hayali Efendi de hazır olduğu halde vali kethüdasının odasında 
toplan "meclis-i şer" de, Ortahisar Fatih Camii mtitevellisi Tayyip Efendi;. kadının 
tasarruf ettiği binalar kendi millkü olmakla birlikte bu binaların Uzerine ~duğu arsa
ların icareli evkllfdan olduğunu, buna karşılık otuz seneden beri senelik maktu kirasını 
ödemediğini belirterek şikayetçi olmuştur. Kadınin vekili cevabında bıi.tisedilen.arsalann 
vakfıyetini inkar etmiştir. MUtevelliden iddlasın·ı ispatlayıc~ delil istenmiştir. Ancak o 
ispattan aciz kalıp yemine de talip olmamakla beraber 1190 tarihli olup o ' zamanın 
hakiminin imza ve mUhrtiyle hazırlanmış ve yukansında·vaHnin sahhı _b.uh.inan V.e sicll-i 
mahfuzda kayıtlı bir defter ibraz ederek gereğinin yapılması nı talep· etıii.iştii.' Bunun 
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Tablo-ı. EvkM Nezareti'ıie bağlı olup muhasebe'si görülen bazı 
vakıflar (1848) 

.. .. . . 
Sıra . -

Vakfın adı Mütevellisi Vakfiyesi no 

ı 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

lO 

ll 

12 

13 

14 

15 

.. .. 
• !. !'' 

Ayafilibo Mahallesi Mana'stır Camii Hafız Halife . , . . Yok 

zagıioskapı Camii 
.. .. 

Hacı Emin r:ıalife Yok ' 
Yenicuma mahallesi Me5cid-i K§şif nam-ı ? Yok 
diger Molla Miri Mescidi 

Bayram Bey Mahallesi Camii Nuh Efendizfufe İsmail ' Yok 
Halife (hUccetJe) 

Bayram Bey Mahallesi Camii imametine Mehmed Emin Halife (hUccet 
meşriit vakıf ·- (mutasamf) geregince) 

Tekfur Çayın mahallesindeki Erdoğdu Hüseyin Halife Var 
KetbUda Camii imametine meşriit vakıf (mutasamf) 

Tekfur Çayın maiıille5indeki Erdogdu 
KetbUda Camii imanietine meşriit vakıf 

RUseyin Halife yok 

Aşagıhisar'da bulunan Eski Saray Mescidi İsmail Halife (imam, yok 
vakfı 

: be~tla) ; 

Faros Camii vakfı Hacı Mehmed Emin ' yok 
.. .. Halife (hUccetJe) 

Aşağıhisar' daki Hoca Saçlı· mahallesinde Ahmed Halife (hilccetle) yok 
vaki Abdullah Çelebi *.ıescidi vakfı .. ... ' ' 

Boztepe-i Baıa ~ahallesind~ki Gözaçan Hacı Harndi Halife (hUccetle) _yok 
Ahmed Aga Camii ... . .. ., 

Eskici Süleyman vakfı ... Hatun (m~şriiten) var 
vekili Ahmed Kavas 

~ssahan mahallesindeki Musa Paşa Camii Seyyid Ömer ve Seyyid yok 
vakfı Mustafa (beratla) 

HacıSalihcamii vakfı ~e~ed İmam Aga yok 
(beı:litla) 

Hoca Halil camii vakfı SeyyilHafız Halife yok . . . -
· . (hUccetle) : . . . 

Uzerine fetvaya müracaat olunmuş; "mazmunu sabit olmayan defter-i milmza ve mu
kayyed ile amel olunamayacağı" hillanti dikkate alınarak bahsedilen arsarun billi-beyyine 
vakıf olamayacağı kararlaştınlmıştır (ll Rebiyillahir 1259 1 1843). TŞS, 1968, s.38/a. 
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• 1 ·'··· 

16 İskender Paşa v.":kfı 
' Mehmed Tayy~ Halif~ var 

-... -~- ; :· .'ı 

(beratla ye meşruten)_, ·. • . ı\ 

- . -
17 Mumhilııe önüilde Hasan Ağa'nın yaptırdığı Osman Efendi var 

. cami im~ y~ mü~~~ne vakfeylediği (mıı~amf) 
dükklinlann. vakfı 

18 Eksotha mahallesi~deki İsİ<imder Ağa Camii Tevfik Halife '(huccetıe) 
; 

· yok 

~asım Ağa ciiflui .,. 
r ,. •! '} i:, 

19 - Ali Hafız Halife · . - yok · 

' 
(hUccetle) 

' • 

20 Debbağhilııe'de Kaşifkızı Rabia Hatun'un Mustafa Halife (beratla) ' yok 
yaptırdığı mescit 

21 Hacı Hasan bin Ahmed ·vakfı Mehmed Halife var . . . 
(meşru ten) 

22 Kindinar mahallesindeki cami vakfı Aluned Halife : yok -· 

23 Pazarkapı Camü' ıiıüei.Zinligtne meşrut · 'Hacı AiifHalife yok 
vakıf . (mutasamf) .. 

24 Tekye mahallesindeki Derviş Ali Zaviyesi Hacı Mustafa Halife yok 
vakfı .. 

'- İbrahim Zühdiİ ve HafıZ 25 Haff'aflar çarşısında Hasan Ağa'nın .. var 
yaptırdığı cami imam ve müezzinine meşrut Harndi (İmaınlık ve 
vakıf 

~ .· . mUezzinl.iğe mutasamf) .. ı 

26 Hatice Hatun vakfı · '. 
.. - . Mustafa Behçet Halife var 

" ... . ·,: (meşru ten) ., 

27 Saray Atik mahallesindeki Hüseyin Ağa' .. Ahmed ve Mehmed :._ yok 
Camii ' 

.. Sabit halifeler (beratla) ; .. 
28 Semerkandi Hasan Efendi vakfı . Mustafa Behçet Efendi' _var 

(beratla meşruten) .. .,. 

29 Hacı Yahyazade Ahllullah Efendi vakfı Osman Efendi (beratla var 
.· .. meşrU ten) 

30 Ortahisar Fatih Sıil_tan İ\iehİned Han Camii Mustafa Tayyib Halife __ ·_yok _ 
vakfı ··- . -" (beratla) . -

31 Kemerkaya mahallesi carlui vakfı Mehmed Halife (beratla) yok 

32 Kale Katibi Hacı İsıiı~J'in Pazarkapı Camii Pirselimzade İsmail yok 
sofalannın temizlenıiiesi için'vakfeylediği Halife {hUccetle) 
bir dükkilıı vakfı 

33 Meydan'daki Hoca Ali Camii Mehmed Efendi. yok 
(h üceeti e) . 

.. . . 
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- . - .. -

34 Muhyiddin Mahallesi.'~ Hacı Ahmed Halife yok 
.-,' . ' . (hUccetle) -; · 

35 Halil Efendi vakfı . . - .. Seyyid Tayyib Ha,llfe ·.' var 

36 · Ortahi sar' daki Fatih Camii müezzinli~ine Hacı Abdurrahman yok 
meşrut vakıf . . . . . ·.. . Efendi (miıezZin) 

37 Kindinar mahallesinden Hatice Hatun binti Seyyid H~e var 
Ahmed vakfı ·• 

38 Kavak Meydan mahallesindeki Fatma Hatun Hacı Es'ad Efendi var 
binti Abdullah vakfı ... 

. . . 
39 Mağara·ı Zir mahallesinde İsmail Efendi'nin İsmail Efendi'nin ·bizzat var 

yapnrdı~ cami vakfı kendisi 

40 Kondapzade Hacı !Jafıı.Mehmed Efendi Hacı Vehbi Efendi .. var 
vakfı (meşru ten) 

. . 
41 Pulathaneli Hı\cı M_ustafa Efeııdi vakfı Mes'ud Halife 

' 
var 

42 Yahya Paşa vakfı . - Hoca Alizade Seyyid var 
... :·. •: ;; Halife -

43 Havva Hatun Camii vaıdi· psman Halife (mutasamf var 

44 Amasya mahallesindeki Kaşif Camii vakfı (mutasamf) yok 

45 Aişe Hatun'un fazlası evUidiyet ve Havva Hatun (meşrU- var 
meşrutiyet eylediği vııkfı t~n) v~kill Salih Halife 

46 Tek:furçayın mahallesindeki Nurullah camii Krunil Halife (hüccetle) yok 
vakfı .. 

47 
' 

Siyahizade Mahmud Hüseyin Efendi vakfı Hacı Mustafa Halife · var 

48 Hacı Hüseyin Efendi vakfı vllifın bizzat kendisi var 

49 Kodaloğlu Ahmed Efenqi vakô ArifHalife var 

50 Kalcızade Hacı Ömer Bey v~ vruo.fı.n bizzat kendisi var 
.. - -

51 Pazarkapı Camii vakfı Osman Efendi (hüccetle) yok 

52 Hacı Hüseyin Alemdarzade Hacı Arif Ağa vllifıô bizZat kendisi var 
vakô .. 

53 Katipzade Hacı Ömer Efendi vakô HacıömerHalife var 

54 Hacı Mehmed vakfi Ahmed Halife (hUccet 
gereğince) 

55 Sarı Abdullah Paşa vakfı Ahmed Halife var 

(kaimmakam) 
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~. . . . . - .. 
56 

57 

58 

59 

60 

Hacı Sali.lızade Süleyman Ağa vakfı 

Trabzon çarşısındaki tı.ıvaletlerin tamir ve 
temizliği ile Çarşı Camii su yollarına 
meşrut vakıf 

Hacı Ebubekir Camiiinde dersiam olan 
efendiye meşrut vakıf. · · ... 

Hacı Ebubekir Camii imarnetine Fatma 
binti Hacı · Ali adlı hatun ile Hacı Hasan 
Alemdar'ın vakfeylediğ(dükkfuıların vakfı 

Hacı Ebubekir Camii'nin vaiz ve 
n§sihlığına Hatice binti Ömer-adlı hatuniııi 
vakfeylediği bir adet ev vakfı 

vak.ıfın bizzat ke!Jdisi·· 

.SUleyman Halife. 
(hUccetle) . . . . 

Hacı ibrıihlrn Efenclt: , 
(ders_iam) · ·-

Hafız Mustafa Halife 

(imam) , 

(vaiz) ·· - · 

var ı 

... yok 

, · '<huccet' 
gereğince) 

· var 

~.· ;_,. 

(hüccet 
· ,. gereğince) 

•• ~ ı ' lı 

61 Ortahisar'daki Fatih Cainii~nin vaiziyesine Hacı Emin Efendi (vaiz) . yok 
meşrut vakıf · 

62 Boztepe mahallesindeki Ketenci.zade Hafız Es'ad Halife' 'yok -
Mehmed Efendi Camii vakfı . 

63 Müftü İsmail Efendi vakfı 

64 Çarşı Camii vakfı 

65 Semerciler çarşısında .. bulunanHacı 
Ebubekir bin l'fuh Camii vakfı ... . 

İsmail Halife 
(meşıilten) 

Arif ve Mehmed 
· ~ halifeler (beıitla 

meşıilten) 

-

Ali Mahmud ve 
Hüseyin halifeler ·ı., 

(ber§tla meşrOten) 

66 Emtia Gümrüğü Katibi İbrahim Ağa vakfı ·Mahmud Mesud Halife 
· (meşı:Qten) 

,. ! 
67 Mustafa Paşa vakfı 

68 Saraçzacte fİacı MustafaE_fendi vakfı _ . 

69 Muradhanzade Ömer Paşa'nın Akçaabad, 
Yoınra ve Vakfısagir nahiyelerinde k.Wn. 
evladiyet üzere meşıilt eylediği vakıfları 

Kaynak: TŞS, 1976, s.12/a~26/b, 33-b. 

Mahmud Mes'ud Efendi 
(lleratla meşrOten) 

H~cı Pir Efendi (ber§tla) 

İbrahim Bey (meşıilten 
ekber evladı) 

-

yok 

.. var 

var 
' 

' var 

.. 
.. var 

·• 
var 

var -. 

-

Üzerinde durduğumuz 69 vakıftan dört tanesi tamamen para vakfı olup 
61 tanesi gayrimenkul vakfı, kalan dört tanesi de esasen gayrimenkul vakfı 
olmakla birlikte bütçenin fazla verdiği durumlarda artan meblağı ·"muamele-i 
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şer'iye" esasıanna işietmekte idi ıs. Elimizdeki bütçe rakamlarında hem gayri
menkul hem de para vakfı --gibi işlem yapıinların· sayısı dörcoloiakla birlikte 
farklı dönemlerde diğer vakıfların da bu tarz ·işlem yaptıklarını söylemek 
mümkündürl9. Dört para vakfından en yüksek serinayeli olaru 3o:ooo kuruş ile 
Siyahizade .Mahınud Hüseyin Efendi vakfı· olup Hacı Hüseyin Efendi va:Icfı 
20.000 kuruş sermayeli idi. Hacı Yahyazade Abdullah'Efendi'nin vakfı' han 

kirasının yanı sıra 19.334 k:t.ıruşluk sermayeyi işlettiği gibi Musa Paşa Camii 
vakfının da pek çok gayrfuienkulunun yanında ıo'.042 kuruş sermayesi de 
işlei:ilmekteydi . 

. Ülke genelinde para vakıflannın sermayeyi kullandınrktm çoğunluİda 
yıllık% 15'lik kan ~sas aldıkları bilinmektedir. Trabzon'daki para vakıflarının 

18 Osmarilılarda hayır yollannın kapatılmaması ve maddi balamdan zor durumda olanlara 
yardımcı olunması maksadıyla para vakıflannın "muamele-i şer'iye'; denilen usulle 
kullanılması uygun bulunmuştur. Yalnız tartışmalı özelli!i dolayısıyla bir ara Kanuni 
tarafından yasaklandığı görülmektedir. Şeyhülisllim Şeyh Muhammed b. Molla Çivi, 
para vakfının muteber olmadığını belirtince Kanuni, 1545'te bu uygulamayı yasakladı. 
Ancak daha sonra Sultan, Ebussuud Efendi'ye konuyu danıştığında, Ebussuud Efendi bu 
konuda İmam Züfer'in öğrencisi El-Ensari'nin içtibadını benimseyerek bu yolda fetva 
ve~rdi. Devrin uleması da çoğunlukla Ebıissuud'u desteldeyince 1548'de eski fermanın 
ilga edildiğini belirten yeni bir ferman çıkanldı. Fermarıın bir yennde "milminlerin 
işlerini ilerietmek ve gerçek şeriatı yaymak benim adet-i bümayunı,ı~ ve uygulamam 
olduğundan; Osmanlı ülkelerinde öteden· beri ·can olan uygulamayı esas alarak hayır 
yapmak ve vakıf kurmak fsteyen bayırseverler, altın ve gümüşten birini tercih eyleyerek 
kendi vakiflannı tesıs· edebileceklerdir" denilmektedir. Richard C. ·Repp; "Osmanlı 
Bağlamında Kanun ve Şeriat", Sosyal ve Tarihi Bağlamı İçinde İslam Hukuku, Çev. F. 
Gedikli, İstanbul, 1992, s.l77. Yavuz Kanunnamesinde% 10'1uk bir oranla ·muiımele-i 
şer'iyeye mUsaade edilııiekte olup şöyle denuinektedir: "Ve muamele-i'şer'iye edenin 
onun on birden ziyadeye etdürmeyeler ve şer:ı muamele etmeden kat'li riba etdürmeyeler." 
Bir aialık % 20'ye kadar kar haddine izin veril.ııiişse de para vakıflanlım çoğalması 
dolayısıyla XVI. yiizyıl ortalarından itibaren Ebussuud Efendi'nin verdi~ fetva ile kann 
% 15'i geçmemesi kanun halirie gelmiştir. 1680 tarihli narh kanunu ile de oran% 10'a. 
indirilıpiştir. Ahmet AkgündÜz, Osmanlı Kanunnamele ri, I, İstanb'ul, · [990, s.238-250. 

19 Öztürk:· 60 vakfı esas· alariık yaptığı çalışmada Xı;x. yüzyılda kurulan para vakıflannın 
oranını% 56.81 olarak belirtmiş ise de, örnekleme yöntenüyle tespit edilen J;ıu rakanun 
sağlıklı olmadığı anlaşılmaktadır. Bizim Trabzon çapında incelediğimiz 69 vakıftan 
esasen dört tanesi para vakfıdır ki, yukanda verilen oranla hiç · bir benzerliği 
bulunmamaktadir. Murabaha işlenü yapanlan da dahil etti~imizde toplam 8 vakfın bu 
türden sayılabileceği dikkate alınsa bile oran % lO'un altındadır Dolayısıyla sınırlı 
verilerle yapılan istatistiklerden b~eketle genel büktimler vermenin yanlışlığı ortaya 
çıkmaktadır. Öztürk'ün verdiği orandan sadece ele aldığı vakıflar içerisinde çok bilyük 
kısmının para vakfı olduğu anlaşılmakta, ülke geneli için böyle bir yorum sağlıklı 
olmamaktadır. Öztürk, VakıfMiie.ssesesi, s.26, 52 (Tablo-IV). 
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ya da zaman zaman para işleten diğer vak:ı..flann iki tanesi hariç diğerleri % 1~ 
kan esas almıştır. ·Bu kar nispeti Kodaloğlu Ahmed Efendi'nın kurduğu para 
vakfının senedinde şöyle ifade edilmektedir: "Onu on bir buçuk hesabıyla irbah 
olunup zayi olunur ihtimali olan kesandan hazer olunarak rehin-i ka vi ve tayin-i 
kefU ile verilip ... "20 Yalnız Musa Paşa Camii ile Aişe Hatun vakıflanna ait 

sermayenin % 10 karla işletildiği görülmektedif21. 

Eldeki verilerden anlaŞıldığına göre'bahsedilen 69 vak:fü_ı 1264 yılına ait 
gelirleri toplamı. yaklaşık olarak 87 bin kuruş, giderleri ise 60 bin kuruşa yakın
dır22. Bu durunıda vakıflara ait bütçenin 27 bin kuruş fazla verdiği anlaşılmak
tadır. Bu vakıflardan bazılannın gelir ve giderleri örnek olmak üzere Tablo-2, 
3, 4, 5, 6' da gösterilmiştir. Trabzon ölçeğinde bu gelirin ne anlam ifade ettiğini 
mukayese edebilmek için 1264 yılında, Tanzimat usOlü gereğin~~ şehrin 
Müslüman mahalleleri ahalisinden vergi mükellefi olan 2.920 hanenin, bu yıla 
ait "vergi-yi mahsusa-ı seneviyyesi"nin miktapnın 85.8 biJı kuruş olduğunu 

..... · 

20 TŞS, 1968, s.49/a (21 Şevval1259./ 1843). ·Benzer ifadeler Şeyhü'l-kurra.Ha.cı Hüseyin 
Efendi bin Mehmed Efendi;nin vaktiyesinde de yer almaktadır: s.38/b (Gurre Rebiytil
evvel 1259). Bu gelirin 'faiz sayılarak hararn olup olmadıgt çeşitli zamanlarda tartışılmış 
ise de bu çeşit gelir elde eden "vakıf se~aye, israflı b~ tüketim ve gösteriş )~~ya~ı.veya 
mal.l spekülasyon sahalanndan u~ak tutularak dogrudan do~ ya ticaret ~e ,s~ayi işlerinin 
kazanç ve gelir teıi:ıin eden kayriakJanoın arttınlması maksadıyla kullanılmak isteiıilmek
tedir. Bu sebeple vakfı yapaıilar paralan~ın ··muamele-i şer'iyye ve murabaha-i mer'iyye 
ile muamele olunmasını' açıkça ve tam bir vicdan huzuru ile isteyebilmekteydiler." 
Ömer Lütfi Barkan, "Tüi:kiye:de [)in ve Devlet İlişkilerinin Tarihsel G.elişimi", Cum
huriyet'in 50. Yıldönümü Seminerleri (İli/diri/er), Ankara, 1975, s.79.' Aynca bkz. Jon 
E. Mandaville, "Usıir:iôiıs Piety: The Cci.sh Vaqf Controversy in the O ıtoman Empire", 
I!.MES, 10 (1979), s.289-308. Ankara'da ve Saraybosna'da kurulan para vakıflanna dair 
bilgi için 'bkz. Rıfat Özdemir, "Aııkara Hatuiii Mahallesi Nakit Avanz Vaktinın Kredi 
Kaynağı Açısından: Önemi (1785-1802), V. Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat 
Tarihi Kongresi- Tebliğler-, Anlçara, 1990, s.733-754; Avdo Suçeska, "Sarayova'da 
XVI. Asırda VakıfKredileıi", Aynı eser, 5.721-726. 

21 TŞS, 1976, s.14/a. 21/a. ·' 

22 Bütçe hesaplamalan yapılırken cetveldeki bazı toplarnalarda hatalar görilldügünden bunlar 
tarafımızdan yeniden topl~ ve bulunan deger dikkate alınmıştır. Öte yandan bir 
kısım cetvellerde sadece 1264 yılına ait veriler yerine, 1262-1264 yıllan arasındakiler 
birlikte hesaplanmıştır. Bu tür cetvellerde zikredilmişse 1264 yılına ait değerleri esas 
aldık, zikredilmemişse, yani diyelimki vakıf binasının tamirine yapılan harcama diye 
belirli bir meblağ yazılmışsa bunun ortalarnası tespit edilerek bir yıla düşen miktar 
belirlenmeye alındı. Şüphesiz her yıl tamirat olmayabileceği akılda tutulmalıdır. · 
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hatırlatınakla yetine1im23. Yani Müslüman ahalinin vereceği emlake tabi yıllık 
vergi kadar bir meblağ vakıflarm gelirlerini oluşturmaktaydı. İleride görüleceği 

· üzere, aslında rayiç bedel üzerinde gayrinienkullerin kiralanıniSı halinde b'u 
meblağın çok daha yüksek düzeye ulaşacağı muhakkaktır. 

Tablo-2. Musa Paşa Camii vakfı (Mart -~ubat 1264) (lruruj) 
Gelirin niteli~i miktarı giderin niteli~i miktar 
10.Q42lcr; asıl sermayeli para 1.004' Vakfın imam ve mütevellisi olan 852 
vakfının geliri . . 

Seyyid Ömer ve Mustafa halifelerin . 
ücreti (72 kuruş + 780 kuruj zam) . 

dllkkfuı kirası .. 500 Günlük beş akçe ile hatip olan Mehmed 84 
Emin'in ücreti (21 kuruş+ 63 kuruş 
zam) 

4 düklin kirası (300'er · 1.200 Günlük yedi akçe ile müezzin ve dört 120 
kuruştan) akçe ile temizlik hizmetine bakan 

Nuh'un ücreti (45 kuruş + 75 kuruş 
zam) -

dükkan kirası 350 Günlük iki akçe ile n azır olan Ahmed ' 106 
Rll§id'in ücreti (6 kuruş+ 100 kuruş 
Zam) . . . - -

3 dükkfuı kirası (400'er ' 1.200 Günlük üç akçe ile müezzin olan 89 
kuruş tan) 

. . 
Mustafa Pir'in ücreti (9 kuruş + 80 .· 
kuruş zam) -

dlikkfuı 
.. 

120 GÜnlük sekiz akçe ile rolideiris olaİı 24 . . . ' . 
Mehmed Emin'In ücreti 

dilkk.lin 84 ' Zeytinya~ı masrafı ·• . .. 126 
dlikkfuı 

., ' . boş · Tamir masraflan ' . .. v L 1.647 
kahve . . , 100 ·M:uharrir maaşı ı '!L·: .. 35 
kahve 200 Muhasebe harcı 

· ---. ... 19 
toplam 4.757 Toplam 3.102 
NOT: 1.656 kuruş fazlalık olup mtite~ellİnin uhdesindedir. . . -
{Ktisuratlar tama yükseltilmiştir. Defterin orijinalinde toplama hatası oldı.i~ndan toplam 
kısmına tarafımızdan bulunan miktar yazılmıştır.) - - - . 

Kaynak: TŞS, 1976, 14/a. . . 

23 

...... 
TŞS, 1976, s.7/a. Bu vergi, Tanzimat öncesinde tahsil edilen kalyoncı.ı veya asakir-i 
bahriye bedeli, imdadiye-i seferiye ve hazariye, iane-i cihadiye, rer -i menz.il, müb§şiriye, 
harc-ı imza ve defter, sancak masrafları gibi' çok sayıdaki teka!if-i örfiyeıiin yerine 
geçmek üzere konulmuştu. "Askeri" sınıftan olanlardan bu vergi alınmadıgi iibi muh
telif sebeplerle vali tarafından vergiden muaf tutulanlar da olmaktaydı. Bkz. Abdullah 
Saydam, "Trabzon Sancağı'nın Teka!if-i Örfiye Ytiktimltilügü (1830-1840)", TDA, 127 
{Agustos 2000), s.69-102. Bu yüzden yukarıda verilen bilgide hane miktarı oldukça 
düşüktür. 
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Tablo-3. İskender Paşa .vakfı (Mart -Şubat 1264) . (kuiıış) 

oeiirıiı nlteli~i ' mi~tar gider! n 
. . . 

nite~i~( ID;iktar 

T~han denilen yerde bulunan ~6 .5.2()Q Günlük O!J akçe j.le teyliyet,> Uç. akçe . 1.039 
oda kirası (her biri - 200 kuruş) · Oe nezai"et cihetlerine meşruten 

mutasamf olan Mehmed Tayyar'Jn .. 
,; " ücreti (39kuruş + 1000 kuru'ş ·zam) 

• l ,,... 

T~han' da 7 oda kiras! (her biri ·-ı o.so Günlük oi:ı· akçe ile jmarn_et, d~rt akç~ 243 
150 kuruş) 

: 
ile hitabet, bir akçe ile cUzhan .. 

- elbetlerine fermanla mutasamf olan 
. Osman ve Evli ya halifelerin ücreti . . 

... (45 kuruş+ 198 kuruş zam) . ~ !: 

. . 
T~han'da ı oda kirası 160 Günlük bir akçe ile ~irhan, bir akçe 120 

.. ile cüzhan, bir akçe· ile devrhan, bii' · 

.. . akçe ile müderris, üç akçe ile kiltip . : .. 
olan Osman ve Evli ya halifelerin 

\ 
ücreti (48 kuruş+ 72 kuruş zam) 

T~han'da ı kahve kirası ... 160. Günlük üç akçe ile cabl olan Evliya 9 
ve Osman halifelerin ücreti 

T~han'da 2 odakirası ıoo Günlük dört akçe ile müezzinlik . - 96 
yapan Ali b. Ahmed Halife ücreti (12 

- kuruş + 84 kuruş zam) 

T~han'da 2 oda_kiras~ 100 Gü~~ük bir akçe ile eczaıian-olan 33 
.. Seyyid Osman Halife ücreti 3 + 

Kayyumluk ücreti 30 kuruş .. 

T~haiı'da f oda kirası ; ~9 Yakılan kandillerin ücreti (50 kıyye) ·396 

. T~han'd~ ı_oda!_cirası . . 75 .Balmumu masrafı (10.5 kıyye) ' 2p0 

T~han'ın içerisinde 9 adet dolap tı60 J'~hiın' ın tamir masrafları -. 2.50,0 

T~han'ın içerisinde 9.5 peyke 475 Muharrir ma~ı. 
.. 

; , ' 467 - . 
T~han dışarısında dlikk.lin; .-960 Muhasebe harcı · . .. . . 116 

: 
2 adet dükklin kirası ı84 - -

ı dükkan kirası 90 .. 

2 adet ve arsası kirası . .. : 
10 

.. . .. .. 
.. .. .. 

ı hamarn kirası . (· 3.000 ' . : .. . .. 
1 adet bahçe geliri 650 ! . · ' 

,. 

. . . 
ı tarla geliri 170 . : 
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I bahçe geliri :: ·:. 130' .· . . ~ ' '- . 

Toplain 
.. 

13.093 :!'.: ... ~.279 

NOT: 7.814 kuru.ş miite~elli uhdesindedlı:.~AY,Tica 1258'den 1263 sonuna kadar vakiin 'iİıillından 
gelir fazlası olarak mütevellinin-yiınında 22.743 kuruş bulunmakta olup bu· l?ırada mütevelli 
yerlindeki toplam meblağ 30.557 ktiruşnır24. · ··' · .:;: · · · 

Kayn~: TŞS,-197.6, 14fl?-~5./a _· :· .. 
: .· , t : ~ • • •· • 

tablo.:.4. Ortahi.sıh- Fa~ıl ' suıfaıi Mehılıed Camii vakfı. 
(Mart-Şubat-:: 1264) · (kuiıış) · . . . .. : -· ._._ .. :· - ... _:_ 

. · • · ı ,. • ""ı: · ··· 

. ·· Gelirin niteli~i · · ·· · · · •=: miktari giderin niteli~i 

. f ! 1 • • ; • • •• 

: . . . 
·, ' 

niiktar . 

. . 4.000 MAtevelli Mustafa Tayyip Efendi ücreti . ; · 765 

1 fınn kirası. 

2 adetmağazadan% 37.5 kira 
hi_ssesi · · · 
.... 

'Dükklinların arsa kirası 

Uzunzade vakfından su geliri 

Halil Paşa hamamiİıın arsa 
kirası · : 

Camicle yakılan. büyük mumlar 
yeniden döküldüğünde yanınayıp 
kalan mumların balıası 

Toplam 

Kaynak: TŞS, 1976, 18/a. 

· :. · · 260 . Kay~ Kamil Efendi ücreti .. 110 

.!.087- ;Müezzin.ömer K.aşifEfeodi ücreti 108 

.265 Aşirljfuı ücreti .. · •. 48 

. 30 Zeytinyağı masrafı (150 kıyye) ····· _· ~ 1.200 

3Ö Balıiıumu masraft (i7 kıyyef 900 

. \ 

300 Hamanun tamir masrafı ..... _ 341 
. . · .... ::.· . ~. 

Caminin tamiratı ve ufak tefe~. m~riifı<!fi · .' · · ' · 691 

. Vakfın 1263 senesinden borcu ı;. . ·: .2.112 

5.972 T<iplıim .::,,5.935 

. ::. ~- •• • ! 

_ .. ·' : 
; .. 

.,.· 

... · :'. : ~ -

24 . Normalde önceki yıllara ait olan b~ . fazlalık kısmı par~ v_akıflan es~~~~~~, gö~e 
kullandınlıp bunun da gelir~.,i_lave e!iilmesi gerekirdi. Ancak böyle bir durumun söz 
konusu edilmediği ya da elde edilen· gelirin gizletildiği anlaşılmaktıidır. Halbuki diğer bir 
kısım vakıflarda buna dikkat edildiği görülmektedir. · · · · · · · · · · · 
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Tablo-5. Müftü ısmail Efendi vakfı (Mart:.Şubat 1264) (kuru§) 
Gelirin niteli~i miktar giderin niteli~i m'iktar 

vakfın gelir fazlası olan 4.672 700 Fermanla ve meşruten çeşitli. vazi- 600 
kuruşun murabah~ı fe! erden dol~yı mütev.elli Ism~il 

Efendi ücreti 
vakıf harundaki 5 tane odanın 400 İmam İsmail Efendi ücreti : ı80 
kirası -

ı oda kirası 2ı MUezzin İSmail Efendi ücreti ı8o 

Aynı handa ı oda kirası ı2 Hatip Abdullah Efendi ücreti 48 
ı odakirası 2ı MUdeais Zühdii Efendi ilcreti 24 
2 oda kirası ı6o Kandil vakma ücreti ~ -. ··so 

ı odakirası ıoo - Zeytİnya~ masrafı (8 kıyye) 22ı 

ı odakirası 56 Balmumu masrafı (3 layye) 79 
ı oda kirası ı8 Haruıi muhafazasına ı80 

1 oda kirası 58 . ... (?).verilen vergi . .. 48 
ı odakirası 

. 
24 Camiye gelen su kirası 12 

3 oda kirası 270 İmama verilen menzil ve dükkanlann 250 
kirası . ~ 

ı oda kirası 46 Cami medrese ve han tamiratı ·. 690 
ı oda kirası 45 Muharrir maaşı - 36 
ı oda kirası 20 Muhasebe harcı 16 
ı odakirası 22 .· . 
ı odakirası 13 -
ı odakirası 38 ... 
ı oda kirası 63 ·' .. 

· ı oda kirası 45 . ı • ~; •. . ,; ı ı . ı:· ' 
1 adet aynı handa bulunan çevirme ı2 · ·, ı. ; • .. . ,;. . 
(?)kirası .· ·.· .. . ": .. 
ı öiikkin kirası - ı2 

. . . 

ı cevirme (?) kirası ı8 - -
ı dükkin kirası ·56 
ı abacı dükkinı kirası 250 

. - - .. 
ı dükkfuı kirası 300 . . 
2 dükkruı kirası (250'ser kurustan) 500 . .. · : 

ı dUkkin kirası 350 
Derviş Alioğlu kuyusunun kirası 110 
İmama mesrut ı adet ev kirası ı20 

İmama mesrut 2 dUkkan kirası 130 
Toplam (daha önceki fazlalık dahil 3.990 Toplam 

- . - - 2.'61~ 
edilmemiş) · ... - . 
NOT: Gelir fazlası olan 1.376 kurus mütevellinin uhdesindediİ-. . · · .... 
Kaynak: TŞS, 1976, 24/b. . .. .. : . 
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Tablo-6. Çarşı Camii . vakfı _(Mcu.t-Şubat 1264) (kuruş) 

Gelirin ni teli~!-' - ·' 

Vakfıh önceden bilikkifoİan 379 
İ<unişluk fazıa: naıdtirun muraba-·. 
bası ·.-. , . _, ·· ; , 

·miktar giderin niteli~i 

56 Mütevelli;olan Arif ve Mebined'in 
· • ücreti ·· ,;···. 

miktar 

. 750 

ı dUkkan kirası. . . . . - 500 Müezzin olan Hafız Süleyman • ın · 250 
ücreti 

1 dUkkan kirası 190 Kayyum Arif in ücreti . 250 

ı dükldin kirası ' ıso Temizlikçi Abdülaziz'in ücreti . 250 

2 dükkan kirası , 400 Temizlikçi Ahmed'in ücreti 250 

ı yazlık ev kirası . ıoo . Aşirhart Süleyman'ın ücreti • 60 

400 250 ı yaz~ ev kirası . 
-

Su yollan nazın Arif ve Mehmed 'in 
ücreti · · .. 

2 dükkan (550'şer kuruştan) kirası 
-

2 dükkan (300'er kuruştan) Idiası 

ı magaza kirası 

ı bedestanda dolap ~ı 

.. ., . ~,., 

ı dükkan klr!ısı 

Çarşı~aki tuvaJetler için vakıf. . .. · 
'yapılan dükkantardiın caminin sıi 
yolian hissesi · · · ' · · ' · 

ı dUkkan kip.sı 

su' kirası 

Hacı Ebubekir Camii'ne balmumu (ı 
layye) 

600 'Kasım ·Aga Camiine balmumu (1 
: layye) 

800 

200 
. w 

iso 
900 

20 

A vizede yalaian balmumu 

Hatuniye vakfına, dolap ve dük
kaniann arsil idrcısı 

Minare'nın ~~dilinin yakılmasına 
. ' 

Cam, süpürge, şamandıra v.s. ufak 
~fukmasrnflM .. 

•• 1; 

ı ' 
Zeytinya~ masrafı (93 layye) 

2 Caıiıi tamiri 

Suluh~ıi'dcin su kiiası ... · 18 · Su yÔUan tamiri • i 

Müftti Hacı isınail Idiası 12 Muhanir maaşı 

.Bir hayır sahibinin vakfettigi · ıoo· 15 Muhasebe harcı 
kuruşun neması · · : · ! • • ' 

.. . 25 

25 

30 

8 

20 

350 
':- -"' 

693 

'475 

845 

sı 

13 

Toplam 5.613 Toplam 4.595 

NOT: Gelir; failası oJaİi- (OI8 .kuruş mU~vellidedir. Vakfın önceki yıllardan birikmiş 379 kuruş 
parası mevcu~ olup bunun mm.at>~ası gelir _hanesinde ye~ aldıgı halde vakfa alt ol~ bü ana para 
gelir ~srnında göst_eril~emiştir. .. 

--
J Kaynak: TŞS, 1976, 24/b-25/a· 

. ' ,., 
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V akıflann yıllık gelirlerini dikkate aldlğımızda - 1.000 kuruş un· altında 
gelire sahip vakıfların dörtte üçlük kısnii .oi!iştuiduğÜ d!kka(Çekİİi~~t~-~~
Bütçe cetv.ellerin~ göre 21" vakfın yıllık geliri 200 lçuruştan az,.20 vakfınki.201-.. . . ...... . . · :. . ' ., . ı. ' 
500 kuruş arası, 11 vakfınki 501:-1000 kuruş arası, - 4 vakfıpk.i,_ 1001-ıOQO 

kuruş arası, 3 vakfınki 2001-3000 kuruş arası, 3 ,\la!cf~ 3001:4000 ~.D:JŞ 
arası, 3 vakfınki 4001-5000 kuruş arası, 3 vakfınki 5001-6000 kuruş arası, 1 
vakfınki ise 13.000 kuruştan fazladır. Buna göre geliri en fazla olan ilk dört 
vakıf şunlardır: İskender Paşa vakfı (13.093 kuruş), Ortahisar'da· bulun~ 
Fatih Sultan Mehmed Camii vakfı (5:972 kuruş)25, Hacı Yahyazade Abd~_ah 
Efendi vakfı (5629 kuruş), Çarşı Camii vakfı (5.614 kuruş). Yıllık gelirleri 
dikkate alındığında en düşÜk ~üzeyde olanlar ki, bunların gelirler(.IOO 
kuıi.ıştan ~ idi, şul)lardır: Aşamhisar' da)d Saçlı Hoca mahallesinde Qtfl~nan 
Abdullah Çelebi vakfı (23 kurt.İş), Meydan semtinde bulunan Hoca .Aıf Caİnii 

. vakfı (3·o kuru.ş), Eksotl_ıa mahailesipde buluf!an İskende~ .Ağa Caniii vakfı (38 
kuruş), Ha~ı Salihzade Süleyman Ağa v~ (60 kuru.ş), Kindinar mahallesinde 
bulunan Hatice binti Ahmed. vakfı (70 kuruş), Kodaloğlu A.hqıed Efendi vakfı 
(75 kuru.ş), Ortahisar'daki Fatih Camii -vaizliğ~ne meşru.t kı)ınan vakıf (80 
kuruş). 

Trabzon vakıflannın gelirlerlnden daha az giderleri ·olduğu görülmekle 
birlikte beş vakfın girlerieri gelirlerindeJ1_fazla olup bu yılki bütç~ dönemini 
borçla kapatmışlardır. Borçlu olarak bütçeyi kapatan vakıflar-şurilardır: Hatice 
İlatun vakfı (g'elir-800, gider-956, borç-156), Sar~y-ı Atik.'mahallesindeki 

. ., t. • .,. 1 '. • 

Hüseyin Ağa Camii vakfı (gelir-552, gider-564~ börç-12 ·lcüru.ş), Kindinar 
-mahallesinde bulunan Hatice Hatun binti Ahmed vakfı (gelir-70, gider-280, 

'· . 
borç:.210 kuruş), Pulathane~ Hacı Mustafa Efendi vakfı_· (gelj~-860, gider-
l139, borç-279 kuruş), Hacı Salihzade Süleyman 'Ağa vakfı (gellr-60, ifder-
178, borç-118 kuruş). 28 v~ bütçesi fazla vermiştir. Bunlardan on tanes~ 

. verdiği fazlalık 1.000 k~Şun üzerindedir. Geliri gideriİıdeıf- fazla qİan 
1.· • • ı • , 

vakıflardan ilk dördü şunlardır: İskençler Paşa vakfı · (gelir-'13.'093, giaer-
. 5 .279, fazla-7 .814 kuruş), · Siy.ahizade Mahmud Hüs·eyin' Efendi· ~akfl (ge~ir~ 

25 M. Tayyip Gökbilgin, "XVll. Yüzyıl Başlannda Trabzon Livası ve Dogu Karadeniz 
Bölgeşi", Belleten, 102 · (Nisai1 1962);:· s.25'ı"'de zikredilen · Fatll_ı Sultan Mehmed'in 
Trabzon'daki evkafı oldukça 'zengin gelir kaynaklann·a· sahiptir: 53 d_Ukkan, Degir
mendere'de 24 değirmen, Ortahisar'da hamam, kale dışında hamam. Tablo-'ı'te aynntısı 
verilen bilgiler ise Fatih Sultan Mehmed'e ait bütün vakıf gelir ve giderlerini degil de 
sadece Ortahisar'daki Fatih Camii vakfı nı kapsamaktadıi. · · · · 
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3.000, gider-609,_ fazla-2.391 kuruş), Mustafa Paşa vakfı (gelir-4.590, gider-
2.840, borç-1.750 kuruş), Hacı Yahyazade Abdullah Efendi vakfı (gelir-
5.679, gider-3.839, fazla-L790 kuı:tış). . 

incelenen vakıfların büyük ço~nluğu ibadet ve eğitim ile ilgili alanlard·a· 
f~yet göstermekteydi. Tablo-ı' de verilen isimlerden de anlaşılacağı üzere ço
ğunlukla bir cami -veya mescit adıyla vakıflar tesis eqil.miştir. Bununla birlikte 
camilerde, aynı zamanda dini eğitim hizmetleri de verildiğinden bazı vakıfların 
giderleri arasında hem caminin genel ihtiy~çları, hem de ibadet}~ görevli 
personelin yanı sıra· eğitim hizmeti yapan personelin maaşları da yer almak
tadır. Hatta çoğu zaman caminin imaını veya hatibi ile ders okutanı aynı kişi 
olmaktaydı. Bu geneliernenin dışmda kalan birkaç vakıf var ki, bunlardan biri 
De b bağhane fakirlerinin ·verillerine yardımcı olmak, öört tanesi siı yollarının 
tamiri ve görevli su yoicusunun ücretini karşılamak için tesis edilmiştir. ·iki 
vakıfta da medrese ö~ncilerinin masraflarının karşılanması maksadı güdüldü
ğü görülmektedir. Bazı vakıflar~a· giderlerin çok farklı alanlara yayıldığını 
söylemek mümkündür. Buna dair e,n dikkat çekici örnek Hacı Hüseyin ,Alem
darzade Hacı Arif Ağa vak:fıdır. Tablo-7'deki muhasebe cetvelinden anlaşıla
cağı üzere v3.ıcıf cami personeli nden' bakım ve· onarıına, talebeye ve fakiİlere 
yardımdan kurbanlık koyun teminine kadar değişik hizmetleri yerine getirmek
teydi2~. 

- ' . . ~~ : . i 7 • t :i· . ·. . -·~ 1 

Tablo-7 •. Hacı Hüseyin. Alemdaı::dde Hacı ~if Ağ~ vakfının 
. . . ~uhasel?.e ce~y~li . (Muha,riem:-?ilhic-ce.· l264) (Kuruş) 

; _ .. ~. ~ . . . ' . : . 

Gelirin· niteligi 
. 

miktar ·giderin ·· niteligi · · j miktar ". 

825 kuruşluk asıl para·, 
: 

123 Bezzaikapısı Camii'nde yakılan ' . 40 
vakfırun mılrabahası .. balmumu masrafı 

... 

_Bir adet m~gıizarun ~~ 1.200 _Caminin sofa v~ tuvaJetinin tenuzli~ ıoo· 

; Vakıf sahibinin fakirlerine verilen 200 .. -~ 

. : Talebelere verilen körnUr ve mum bedeli 100 
. 

İki adet ~banlık koyu!l 
. 

100 

İşkefiY.e'de Yalı M~allesi Camii'nde 50 
teravih kıldıran imamaverilen 

-
.. 

26 TŞS, 1976, s.22/b. 
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Airu camide beş valdt. naınıiz kıldıran 
efendiye verilen . - - ' 

Mağazanui tamir masrafı ·- - ııo · 
Muharrir maaşı . ·: -·- 31 

•.. • i .. . · 

Muhasebe harcı 

Toplam · L323 Tqplam . . ,·' . . '. . . . . . " 
NOT: Faziıllık olan 527 kuruş mütevelli olan vakıf kurucusunun yiuıında:dır~.'" · · 

• 1 • • -

Kaynak: TŞS, 1976,_s.22/b. ~.. '+ r;. ~. -· . : ;: . . . ı . . • ~' • J. 

••• ; ~ j... ' ~·~ • : ; • •• • ' ı;:: d . 
. Tr~bzon~ daki vakiflar içerisinde tam~en yeni bir hizmeti yW:ü~~k Qzere 

kuruliınİar oldugu gibi daha Önce var oian bir vaıcfin ta.rnİıi,' baküill,' terİiizuk ve 
aydın.l,atma\izr~1etlerinin. kaqılanmas~. persoiı~l ücretlerlİ).i~ iyileş.tiriİ~~s'i, 
. .. . .- . . . . . ' . . ' -~ ; ... - . ' · .. ı ... ' 
.hatim ve rnevlit okutm~ gibi sosyal ve dini .~açlı olafak .!e.sis ~di~~~eri çi~ 
vardi. Esasında· v·aı?f tesisinde:ö~emli .Ölan bir i)eld~niİı ihtiyaÇ 'ciüydugu 'a))mda 

vakıfkurmak idLKonu ile iliili e~erler~eihtiyaÇ Cıuytilan aı~divıik_ıf~~. 
~ti~aç olrnay~· ~~da _v~f kUnİı~ d!aha hayır~ p_lar~ _gösterfu.lıiş§ii~- . · 

Mevcut bir vakıf eserinin canlandırılmasına yönelik iyi bir örnek Trabzon 
Çarşı Camii'nin yeniden inşasıdır. Bu cami şehrin tarihi çarşısının ortaSında 
yer almakta olup aslında meşhur hayırseverlerden Hacı Kasım Ağa tarafından 
ahşaptan y~ptırı~ştı. Zamanla caminiiı harap iolniayf yu~ ni tm:~ ı -v~- üstelik 
ce_maate dar gelrn~si ~eb~b(yle Trab~~h V ıilisi o~ih~. ~aŞa) 840--Y4.l?aşl~Qa 
eski camiyi yıktırdıktan sonra bitişiğindeki üç ev,.ile beş dükkaru, satın alıp 

onların atsasıiii da· ilave ederek oldukÇa sağhim ve geniş bir kargir cami 
• • • ; •• · ••• ,·. • •• •• : • -~ •• ; • : • 1 ı·l ' ........ 

yaptırmıştır. Cami inşaatına d_ergab-~ Mi Jcapucubaşılanndan. 9<>,:-eJ~ .Mti.tes~l-

linii Tirebolulu ·Kethtidazade Mehmed Emin Ağa nezaret etmiş, ahali de bedeni 
ve mali baıdi~Üli-dıin katkida buhınmuşnrr. inşaafertesi yıi tamamıarıru.aıc cruru 
ibadete açılmıştır. Eski ~~ vakfıİuiı yak_fiyesi bilinme~~den t~~ül tizeFe 
caminin balrnumu, zeyt,ip.yağı ve_ diğeı: .mçllzemesi için mahalle ahatisi marifet
leriyle sarf olunan Trabz_on ç~şls~h~aki-beş dtikkfuıııi senelik töphün gelfrrolaıi 
1.220 kuruş yine bu caininiİı hasıilarirun 'tamm, süpürge, sünger, fitil, şamdan 
ve diğer kandil masraflanna· tahs~s olunmuştur. Aynca vali tarafından da bir 
takım yeni gelir kayn.akiari vakfeduniiŞtir (Tablo-6). Başlangıçta tevliyet 
görevini Mehmed Emin Ağa ytirtitmtiş ise de 9 Mi.ıharre~ 1258 (20_ Şubat 

. ; . ~·. . . . . . 
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1842) tarihi vali buyrultusuyla bu göreve Hacı Kadızade Hasan Ağa getiril
mişfu27. 

Trabzon vakıflan hillında geriel bilgiler verildileten sonra, y~ının bu 
bölümüride XIX. yüzyılda vakıfların nasıl bir yenil~Şme ihtiyacı içerisinde 
olduğu noktasını tahlile tabi tutabiliriz. Yaygın olarak bilindiği üzere hukuki 
açıdan bakıldığında vakıf. tesis etmek isteyen kişi, hangi ş artlarla hayır tesis 
ettiğini gösteren bir "vakfiye.", yani vakıf senedi hazİrlayarak kadı ya müracaat 
eder, kadı mevcut kanunlar çerçevesinde yapılan işlemin me.şruluğunu 
inceledikten sonra vakfın-kuruluşunu onaylardı. Vakıf sahibi vakfını- yönetmek 

üzere bir mütevelli tayin ederdi. Mütevelli olacak kişi ya da kişiler, vakıf 
sahibinin kendisi veya akrabası olabileceği gibi şu veya bu caminin mütev~llisi, 
imamı, şehrin müftüsü gibi fomiüllerle zikredilen bir K:amu görevlisi de 
olabilirdi28: Bazı vakıf -sahipleri ise alışılıİnş usullerin dışında mütevelli 
tayinine yönelmekteydiler. Buna dair dikkat çekici bir-ı:İ:ıisili zikretmekte yatar 
bulunmaktadır: Trabzon'dan Şeyhti'l-kurra Hacı Hüseyin Efendi bin Mehmed 
Efendi, 15.000 kuruş sermayeli olarak tesis ettiği para· vakfının gelirini, 
Debbağbane mahallesi ahalisinin senelik vergiyi ödemede zorluk çeken erkek ve 
kadıniarına yardımcı olmak üzere vak:fetmişti. Vakıf hayatı süresince mütevelli 
olarak kendisini tayin etmiş vefatından sonra ise mütevellinin nasıl seçileceğini 
şu şekilde belirlemiş tir: De b bağhane mahallesi ahalisinin ittifaklarıyla mahalle 
ahalisinden güvenilir beş kişi seçilecek, daha sonra buiilarıo nezaretleriyle 
içlerinden bir dürüst ve dindar kimse tevliyet görevini yürütecekti29._Bu tarz 
mütevelli tayinine .fazla rastlanmasa da, vakıf sahibi Hacı Hüseyin Efendi 
mahalle halkının iradesinin etkili biçimde yönetime katılİnasını sağlayarak 
vak:fa mahallelinin sahip çıkm~ını. böylelikle toplumsal ~atılım ve dayanış
macun en üst düzeyde ~erçekleşmesini sağlamak istemiş olsa ge~ektir. Bazı 

27 · TŞS, 1968, s.57/b, 7/a, Caminin muhtelif görevleri {çin yapılan atamalara dair de bkz. 
1967, s.31/b-32/a. ' · --

28 Bazı vakfiye örnekleri için bkz. İsmet Kayaoglu, "Rahatoğlu ve Vakfiyesi", VD, XIII 
(1981), s.1-29; Sadi Bayram, Ahmet Harndi Karabacak, "Salıib Ata Fahrüddin Ali'nin 
Konya, İmaret ve Sivas Gökmedrese Vakfiyeleri", Aynı Dergi, XIII (1981) s.31-69; 

· Mehmet Duru, "Yozgat Çapanoğlu Cantii ve Vakfiyeleri; Aynı Dergi, s.71-89. Çeşitli 
vakfiyelerden örnekler için de bkz. İbrahim Ateş, "Hayri ve Sosyal Hizmetler Açısından 
Vakıflar", VD, XV1982), s.SS-88. 

29 TŞS, 1968, s.38/b (Gurre Rebiyülevvel 1259). 1264 yılına ait muhasebe cetvelinde bu 
vakfın sermayesi 20.000 kuruş olarak görülmektedir. 1976, s.21/b. 
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hallerde mütevelli yerine o g~lire .~~f eden kişinin vakfın işleriyle meşgul 
olduğu anlaşılmaktadır. Diyelim ki bir caminin imametine veya müezzinliğine 
meşrut bir vakıf varsa, o caminin imam veya müezzini mütevelli yerin~ geçerek 
muhaS'ebe işlerini de yürütıİiekte, vakredllen geliri tahsil .edip kendi ihp.yaçlan 
için harcamaktaydi. · · ·· · · · ·. · 

ıi . . 'ı'.· 'ıl' 

Müteve~i tayinine dair usıll vakfıyede "meşrut" kılınmış . ise. beratla veya 
hücce~e yapı).an atamalı;ırda buna. dikkat edilmekteydi. Şayet vakfiyenin kaybol
ması veya benzeri sebeplerle ~tamanın nasıl yapılacağı bilinmiyorsa, vakfın 
zarar görmemesi için mahk~me marifetiyle bir şahıs mütevelli tayin olunmak.: 
taydı. Mahkeme atamayı yaparken o vakfın faaliyet alanıyla· yakından ilgili ve 
fermanla atanmış bir gö~eyli :varsa onu tercih etmekteydi. Bu uygulamaya dair 
Trabzon' daki v~arla ilgi.U iki örnek-verelim: Yenicl}lll3. mahallesinde bulunan 
Fatih Camii'nin fetmanla veya hüccetle tayin edilen bir mütevellisi olmayıp, ev
kan şunun bunun elinde-kaldığından mahkeme tarafından ıiıünasip bir kim
senin tayini gerektiği dikkate alınarak, fermanla aynı camide imamlık yapmakta . 
olan Abdtilaziz Efendi bin Mehmed söz konusu tevliyet görevine. getirilmiştir. 
Yine Hoca Halil Camii vakfının da bir mütevellisi-olmadığını.n ihbar edilmesi 
Uzerine cami imaını olan HatipzMe Hafız Efendi bin Hasan Efendi· bu göreve 
tayin edilmiş idi~o. Vakıfl~n devaqılılığırun olabilmesi için yerine getirilmesi 
ger~ken hususların başında vakıf kaynaklarının sa~lıklı şekilde kullanılması 

gelmektedir . .Verdiğimiz iki öı:nekte. sö~ü edilen vakıflarda mütevelli bulun
maq.ığı ihbannı. "er~ab-ı vukı1f'up yaptığı dikkat çekmektedir .. Bu durum hal
kın kendisine. hizmet veren kuruluşlara ş ahip çıkma eğiliminde olduğunun 
göstergesi sayıl.abilir. ,, , iı·. . · · 

·osmanlı· Devleti'nde'vakıf kaynaid~mn kullanımında vıiıcfıyelere göre 
icraatın yapılması ·görevi mütevellilere bıiakil.rnaıcta birlikte kadilar vasıtasıyla 
denetim yapılması keyfiyeti sürekli geçerli kılınmış idi. Tanzimat yıllarından 
itibaren Evkaf-ı HümaYJ!n Nezareti'nin taşradaki yöneticileri de buna müdahil 
olmaya başladılar. İdari bakımdan vakıfların denetlenmesinin merkezi ve 
uzman bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmesi önemli bir yenilik idi. Fakat 
vakıflardaki yaygın bir uyguiamanın problemlere temel teşkil ettiğini görmekte
yiz. Şöyle ki: Osmanlı hukuk sisteininde v~ mallan idare edilirken kesinlikle 
vakfiyeye uygun davranılniası gerekmekteydi. Vakfiyey~ uygun olarak . . . 

30 TŞS, 1968, s.58/a (7 ve 9 Recep 1259 tarihli kayıtlar). 
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~~ann yönetJlm.esinin sağlannıasr pir_ devlet görevi olarak algılanmaktaydı. 
Bir vakıf sal:tibinin kendi hi,ir iradesiyle kazancından bir kıs$1nı toplum 
menfaa~ne sun~ken _ dilediği şartl_ara göre QUnun · kullanılmasını istemesi, 
hukuki g~rel(çelerin haricinde, insaqt açıdan saygı duyulması ger~ken ~ir 
davranış olarak düşünülebilir31. Dolayısıyla kurucusunun nzası dışındaki 
hizmetlerde vakıf mallannın kulluııJması, servetln yağmal~arak hizmetlerin 
aksatılm~ııia 'yoi= ~çıl~ası gibf. olu'msuzluklaiih meydana 'getm~m~si içi~ 
v~ye önemli bir huhki belge idi ve bu belg~ ~eı:kesi bağlamaktaych~ Hatta 
yasal mecbtİ!iyetin yruu smi bazi yak!f sahipleri vakfiyeleriiıde belirlediği 
şartlara' uyanlara dua, uymayaiilara_ise beddua· ederdi. Dolayısıyla manevi ve 
vicdani bakimiardan da vakfiyenin geçerli kılınması sağlanmak istepirdi3i ~ 
Ancaklam~eı_ı piyasa ·şaİtJanna gÖre değeilenebilen ekonomik göstergelerin 
değişmeyecek tarzda belirlenmesi ileriki asırlarda önemli bir sıkıntı kaynağı 
qlmuştur. Zira vak:fın kuruiniası aşamasında kullanılan para değeri ile ifade 
edilen bir gelir yahut da gider; ekonomideki muhtelif değişmelerle zaman içeri
sinde anlamını yitlrebilmekteydi-. :Bu durumda vakfiye şartlarına riayet 'ıiıecburi
yeti vakıflann amaçHınan hizmetlerinin aksamasina, hatta tümüyle yok olma-
sına s~bebiyet verebilm~kteydi. . 

ı . - -.: 

. ~esela vakıfl~a ait gayrimenkullerin kira gelirlerinin tespitinde zamanın 
ş~l~n~ ~ayet e~il~emesi:_h;ılinde vakfın kaynaklmnın·_ yok .edileceği, 
b4ilerinin bu yoUa_ haksız k~ıınç elde edeceği aşikar idi. Bütçeleri incelenen 
vakıflardan bazılan_ııın kj.ra gelirl~rinin, -devrirı şartlan dikkate alındığında, 
gerçekte olı:İıası gerekenden _daha _ düşük olarak tahsil edildiği ya da ·yüksek 
oranda tahsil ed$p kayıtlara düş(ik olarak geçirildiği görülmekte ve buna neden 
müdahale e~ediği sorusu akla gelmektedir. Gerçekten de bazı dükkaniann 
Y!llık gelirleri komik denilecek derecede düşüktür. Gerçi gayrimenkullerin 
gelirlerini karşıl~ştınrken şüphesiz bulunduğu mevki, yüzölçümü, yapılış 

31 Hatta genel anlayış "vakıf-sahibinin şartının Allah'ın emri gibi olduğu" yolundaydı. 
Ziya Kazıcı, "Os~anlı Devle~'nde İmaret", Osmanlı, V, Ankara. 1999, s..47 . . 

32 Mesela Sahib Atiı Fahrüddin Ali'nin Sivas'ta bulunan Gökmedrese vaktiyesinde şöyle 
denilmekteydi: " .. : Bu haynn tagyir; tebdil, nalaz ve tahviline yeltenrnek helai değildir~ 
Her kim bunlara cüret eder ise onun hasıru Allah, nasibi ateş, malı kefen, meskeni 
cehennem, cümle melekler, dürüst kişilerin laneti onun Uzerine olsun. Vllkıf ha,zretlerini 
niyetine göre Allah mükafatlandıracaktJr. Her kim ki işittikten sonra, bunu bozmay~ 
yeltenirse vebali ve günahı bozaniann üzerinde olur." Sadi Bayram, Ahmet Harndi 
Karabacak, "Sahib Ata ve Vakfiyeleri", s.59. 
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şekli, bir dükkan ise ticaret merkezinde' olup olmadığı gibi birçok faktör fiyata 
etki eder. Ancak elimizde bu düzeyde kıyaslama yapabilece~z ·derecede 
veriler buJurunamaktadır. Bun\inla birlikte bu · yıllarda Trabzon' datc( eŞya 
fiyatlanyla bir karşılaştırma yapıldığında kabaca da olsa bir fiİd.r ·edinilri:ıesi 
sağlanabilecektir . .. · ··: · .·. · · · : ·. . , .. · :ı · j ·,: ,:: • ·• : ." r ı 

• • • 1 ., • • • • • • i .. · ·~ •. . • 

V akıflara rut gefu kayı~~dan. de~le~ğiıp.iz bilgilere g~re "dÔkkfuı" :ola:-
rak tanımlanan ~ahve, magai:a, han_ odası, kazaz dükk~ 'W-bi özel riitelik 

. • i . • • • 1 ... • 

belirtilmemiş~) _gayrimenkulle!iJI yıllık kiralan, 1.000 kuruş ci';'annda g~lir~ 
sahip bir iki dükkan bulunsa·_ da, genel olarak ı50-500 kuruŞ ~~sinda 
değiŞmektedir. Bu veriyi kuriıİuŞiı incele<4ğimiz tarihe yakın Ç>l~· vakıpırrdan 
biri durumundaki Çarşı Cami vakfına ait dükkan kiralanndan öğrenn;ı.ekİ:eyiz 
(Tablo-6). Buna karşılık_rriesela Zağnoskapı Camii'ne ait bir dlikkanrn ·~e!lep.k 
kirası 12 kuruş, y~ ayda ı kiıruş idi. A.şağıhisar' daki Şaçlı Hoca mcih~e.~ 
sinde bulunan Abdullah Çele~i Mescidi vakfına ait bir dtikkan da yıllık ~~
kuruşa kiralanmıştı. Aynı şe!ctlde evlerin ortalama kirası yıllık ı5Q-400 -~Ş 
arasında iken Ayafllibo mahallesi Manastıİ' Ca.r,nü'ne ait b~ vakıf eVin yıl41(2~. 
diğerinin 75 kuruşa; Tekye mahallesindeki Derviş Ali zavıyesine ajt bif evin de 
20 kuruşa kiralandığı görülmektedir33. Bu tarihte yine . ayni muhasebe 
cetvellerinde bir kıyye (ı282 gram) zeytinyağının 7-8 kuruŞ olduğu· görülmek
tedir. Yani Zağnoskapı Camii'ne ait vakıf dUlekanın yıl.lık kirası ile ancak 1.5 
kıyye zeytinyağı alınabilmekteydi. Diğer eşyalara ait ı264 yılı fiyatlariıia 
ulaşamarlık ise de üç yıl öncesine ait bir ıiarh çizelgesinde ı kıyye ·zeytfuya
ğının fiyatının 6.5 kuruş, ı kıyye nan-ı azizin 28, tuzun ı O, sirkenin .10, 
nohutun 60 ve pirincin 68. para olduğunu görmekteyiz34. Bir miktar fiyat 
artışını ilave etsek bile sözünÜ ettiğimiz kira gelirlerinin piyasa şartları:nda 'ne . 
derece yetersiz kaldığı anlaşılmaktadır. Burada rayiç bedele riayet edilmeme-· 
sinin vakıflan çok büyük gelir kaybına uğrattığı görülmektedir. · 

Rayiç bedele uyulmaması vakıflarda görevli personeli de zor duruma dü
şürmüş olmalıdır. Bu da hizmet kalitesi bakımından sıkıntı vermekteydi. 
Mesela İskender Paşa viıkfının giderleri arasında yevmiye 4 akçe ile tayin 
edilen müezzinin yıllık geliri' 12 kuruş idi. Bu meblağ vakfın ilk kurulduğu 
yıllar için önemli bir değere sahip olabilirdi, fakat XIX. ·ytizyılın ortalanna 

33 TŞS, 1976, s.l2/a, 16/b. 

34 TŞS, 1970, s.91/b. 
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gelindiğinde bırakalım· akçeyi, ·onun üç katı olan paraİiın dahi pek kıymeti 
kalıiıamıştı. Biı 'demektir ki İskender Pa'şa vakfından maaŞ alan bir müezziiı 
yılda· 1~5 kıyye' 'zeytinyağı, 7-8 kıyye nohut, 6-7 kıyye pirinç karşılı~ maaş' 
alacak, bununla kendisi ve ailesi!geçinecekti. Bu· mümkün olmadığından dolayı · 
vakıfidaresi zamana uym"ak için '!zanifn-ı adile" ·diye üctete.ilave yapmaktaydı. 
Nitekini bahsedilen ·vaırnn 1264 (1848) yılına ait gelir.: gider ··nesaplannda 
müezzine 84 kuruŞ ızam yapılarak ·yıllık 100 kuriış tahsis olunmuştu. Bu bile· 
çok-adaletli bfr rakani 'değildir diye düşünülebilif. Zira 1842'de yeniden ibadete 
açılan Çarşı Camii'ne ait ·vakfın müezzin için thlısis ettiği maaş miktan senelik 
250.kuruş idi35. Yani aynı görevi yapan iki kişiden biri diğerinin~ buçuk kıitı' 
kadar -maaş almaktaydı. Diğer görevliler için .de aym: duıiım· söz komisuydu. 
Halbuki her iki vakfın gelir kaynaklan karşılaştırıldığında İskender Paşa 
vakfımn Çarşı .C~~ .v~nd~ daha zengin olduğu görülmektediı: (Tablo-3, 
6):. öt~- yandan ~s~ç_il:Ci~r Paş~ ·V,~ ·m~tevellisi.İıi~. göi~vlilere yaptığı zamla 

· kıırşılaŞtırıldığında, kendi ücretini anormal çlexecede artırmış olduğu dikkat 
• • ~- ' • • • • • j 

çe~~ktecUr. Şöyle ki günl~ 10 akçe ile tevliyet, 3 akçe ile nezare~ görev~~ 
yiiıii,t:ürken ken~i gelirine- 1.000. kuruş zam yapmıştır: Halb~ günlük 10 akçe 
p~.· imaıpet, dö~ akçe 'ile ~~bet Yt: bir akçe ile cüzhan 6l!l:fl Osman ve ,Evli ya 
efendilerin maaşlanna 198 _kuru~,Have edilmiştir. Şayet m~tevelli kendisine 
yaptığı zamla bunlara _yap~~ arasında aym oram uygulamış olşaydı bu şahıs-
lara da 1.000 kuruşun. üzeQnde zam verilmesi.gerekirdi36.. . . . . · 
.... · . . . . ' .·. . . ... . . . . '·• 

: . Personell:naaŞlaniun;az olriıası ilgili kişilerin baŞka yollardan gelir sağla
maya yönelmelerine sebebiyet vermekteydi. 'Nitekiin çoğu·· zainaiı bir ·şarus 
vakıftan .tevliyet, imamet; hitabet, vaizlik, belirli gühlerde mevlit veya-ihlas!.ı 
şerif okunia gibi vazifeleri·üstlenmekteydi.; Bir-kişi'bif camide imam, bir başka-· 

s~da :vaiz, bir diğe_rind~ ~~te~~lli olabilmektey~. Ta~~o-J.' de :verdi~ Trab
~on·~~ 69 vakf~ müt~v.e]Ji is~e~~den ~aşılac~ğı ~ere f~klı v~arda 
bu gör~.v~ y~rine getiren kişileı;i.n: sayısı bir h_~yli f~_a<iı!;. ;Her ne kadar ~ür~ 
toplumun~a yaygın olarak kullanıla~ işimlerin aym ~. farklı mı kişileri 
gösterdiğini. ~ayamaisak bile'; en ~ından Mus'tıifa BehÇei Efendi'nin Hatice 
Hatun vakfı ile Semerkandi Hasan Efendi vak:fı'mn; Mahmud Mes'ud Efen
di' nin Emtia Gümrüğü Katibi İbrahim Ağa vakfı ile-Mustafa Paşa vakfİ' nın, . .. .· 

35 TŞS, 1976, s.14/b-15/a-24/b-25/a. 

36 TŞS, 1976, s. 14/b-15/a. .. ı -. 
. \ ı 
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Hacı Emin Efendi'nin de Zağnoskapı <;amii ile Fatih Camii vaiziyesine meşru~ 
bir vakfın mütevellisi olduklan görülmektedir. Başka kayıtlarda· da ·bu· yolpa 
bilgiler bulunmaktadır. Mesela 9 Muharre~ 1258/ 184~ tarihli olarak Osman 
Paşa tarafından kadı ya yazılan buyrultuda Çarşı Ca.rrıij vakfına mütevelli olarak 
tayin edilen Hacı Kadızade . Hasan Ağa3?, bu sıfatı -dol~yısıyla aynı zapıanda 
Kodaloğlu Ahmed Efendi bin Hacı Hüseyin Ağa tar~ndan tesis edilen· 500. 
kur_uş sermayeli vakfın da müt~vellisi ipi. :V akfiyede camiinin mütevellisi bu. 
vakfın da mütevellisi tayin edildiğinden bu görevi dy Hasan Ağa üstlenmek:
teydi38. Trabzon'un önde gelen alimlerinden olup niliplik; kadılık ,gibi 
görevlerde bulunan ve öldüğünde qüfus .nazırı olan Mahmud Kilşif Efendi'nin 
uhdesinde aynca Hacı Ali Mescidi imamlığı, Mustafa Paşa medresesi 
müderrisliği ilenazırlığı da vardı39, . ' -· 

Aslında vakfiyelerin· çağın şartıanna uyduruimasına yönelik olarak bazı 
uygulamalann valilik veya mahkeme marifetiyle gerçekleştirildiğini de· gözlem
lemek mümkündür. Y arı.i normalde vak:fiye şartlatma sadakat esastır, fakat"l)un
dan da daha önemli olanı vakıf sahibinin temel amacının geçerliliğini sürdÜr
mek ve vakfiyede ~amana uymayaiı duruİnlıira· iyi niyetli ·ol~iık kayd~yla 
müdahalelerde bulunmaktır. Trabzon sicillerinde buna dair de dikkat çekici 
örnekler bulunmiıktadır. Mesela Vali ~alil ·Rıfat Paşa· tarafından ·Trabzon 
Muaccelat Müdürüne, Hatuniye Evkat'ı Mütevelli Kalınmakamına ve katihe 
yazılan buyrultuya göre; Hatuniye· Medresesinde ·okuyan talebelere ·ö'cienen. 
sen~lik 150 kuruş yetersiz kaldığındai).1260'da Vali Abdullah Paşa tarafından 
yılda dört defa pişirilen imaret pilavı karşılığı olarak 335 kurQş .tahsis ol~nmuş 

idi .. Ancak bu da yet:qıediğindeQ.Şimdi her sene Muharrem ayında pişirilen aşure 
için 300 kuruş daha kendilerine bedel verilmesi uygun bulunmuştuı:40 . . . · 

Vakıf gelirlerine de yer yer z~ yapı!~ değer kaybının ortadaİı kaldı~ 
nlmasına çaiışıldığına dair misaıier var. Mesela Trabzon, Aıcçaabad, ·Pazar
suyu, Perşembe kazalm ı'ıaiplerine ve cllğer ilgililere yollanan 25· Zi.J.hicce 'i25İ 
/1836 tarihli vali buyrultusun(Ia "Hatuniye vakfı malısai-i kadimesi üZerine bii 

• • •• • • : : 1 

...... 
. .. 

37 TŞS, 1968, s.7/a. 
.· 

38 TŞS, 1968, s.49/a (21 Şevval 1259). 

39 TŞS, 1967, s.26/a-b (5 Rebiyülevvel 1259); 1968, 39/a (21 Rebiyülahir 1259). 

40 TŞS, 1973, s.20/a. . . . .ı . • 
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mahsfil zam ve ilave buyruldu.ğu" kayıtlıdıJ:41. Yine Hatuniye Caroo'nin atıl ve 
terk edilmiş halde olan imaret çeşniesinin suyunun fazla olan kısım boşu bo:. 
şuna akmaktaydı. Mahalledeki halk ise su konusunda büyük darlık yaşa
maktaydı. Bunu dikkate alan hayır ·sahiplerinden· Hazinedarzade Ali Bey yeni 
bir çeşme inşa ederek, imarete ait fazla suyun buraya akıtilmasını ve böylece 
halkın istifadesine sunulmasını sağlamıştır. Bunun için ·vak:fa senelik 3.600 
kuruş kira verilmesi şartıyla gereken izin verilmiş idi42. İmaret deresinden 
Ortahisar Camii liavuzuna getirtilen ve ihtiyaç fazlası olduğundan dolayı taşıp 
sokağa akan suyu, ücreti karşılığında bir kısım ileri gelenlerin evlerine veya 
vakıf olaratc kurulan sokak çeşmelepne naklettirdiklerine dair örnekler de 
bulunrnaktadıJ:43. · 

Vakfiye hükümlerinin mahkeme marifetiyle değiş~diğine dair daha dik
kat çekici bir misal verelim: Trabzon çarşısındaki Hacı Kasım Camii (Çarşı 
Camii) şadırvanı ile tuvaletlerin temizliği, depalarma ku}'udan su Çekilip konul
ması ve vakfedilen dükkanıarın temizliği maksadıyla caıiii yiıkırun.da ikişer 
künklü iki kazaz dükkanı tahsis ~dilmişti. 1259 1 1843'te vakfın mütevellisi 
Süleyman bin Ömer adli biridir. Ancak eskiden şadırvaıi ve tuvaletlerin akar 
suyu yok iken kuyudan su temin edilip halkın ihtiya~ının görülmesi için böyle 
bir vakıf gerçekleştirilmişti. Oysa sonradan yine hayır sahiplerinin katkılarıyla 
Kuzgundere' den hem şadırvana hem de tuvaletlere ' iıkıir su bağlaniTııştır. 
Dolayısıyla mütevelli taraf'ından yürütülen "kuyudan su çekme" işine artık 
hacet kalmamıştır. Kuyu da zaten iptal edilrniştir: :Böylece vakfın yürütülriıesini 

istediği hizmetten geriye sadece tuvaletlerin temizliği kalmiŞtır. Bu ise oldukça 
küçük bir iş olup gelirin büyük kismı mütevelliye "yemeklik ve mabeyn 
mahsfilü" gibi kalmakta ve böyle),ikle hayır sahibinin amacına hizmet etmemek-

41 TŞS, 1958, s.45/a. 

42 TŞS, 1963, s.18/a (ll Safer 1250 1 1834). Büyük vakıflara ait s~ kaynaklannın 
ihtiyaçt~ fazla olması -halinde halka veya başka. vakıflara tahsisi yaygın bir uygulama 
olup bazı vakıflan n· gelir l.<aynaklı~rı arasında yer almaktaydı. Mes~Ia Çarşı Camii 
vakfının gelirleri arasında, Hacı Ebubekir bin Nuh vakfından yıllık'2 kuruş, Suluhan'dan 
18 kuruş "su icaresi" var idi (Tablo-6). TŞS, 1976, s.24/b-25/a. . 

43 Trabzon hanedamndan olup Pazarkapı'da ikamet eden Uzunzade Mehmed A~a bin 
Mustafa bin İbrahim Ağa'nın yaptırdığı çeşmelere ve· evine· yıllık kırk kuruş bedelle su 
nakletmek Uzere Ortahisar Camii mUtevellisi ile anlaştığı; yine şehrin hanedarundan olan 
Hacı Salihzade Süleyman Ağa bin Osman A~a'run Amasya maha!lesiode yaptırdığı 
çeşmeye ve kendi konağına su aldırdığı lık. bkz. TŞS, 1959, s.2/a (19 Muharrem 1259/ 
1843). . 
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tedir. Bu tespit yapıldıktan ~onra vakıf ~ahibinin amacına yararlı bir ~unıml!n 
oluşması için vakıf mütevellisi. Süleyman bin Ömer mahkemeye da':'~t edilerek 
konu kendisine anlatıldpctan s~nra, camiy~ Kuzgunder~· q~n su getirilmesi hay)j 
masraflı olduğu~g~,J~1uh3ffem ~259 1 .1843'ten iti~~en vakfın_ yıllık gelirinin 
3/5'inin bu tür m~sr~~ k~şılamalç üzer~ carİıi _müteyellisine, 2/5'i dy tuvalet 
ve diğer temizlik_ işlerU,çj,Il .y!ne Sü)eyıpan'ın tevliyef::4ıe bırakılmıştır. Vakfa ait 
dülekanların tamire ibqyaç_ göstermesi halinqe önce Muac.celat Nazırlığı.na. 

durum bildirilecek, gerek~~- ~eşifler yapıld.ıktan so_nra ortaya çıkacak masraflar 
buradaki hisseler oranınd_a: iki müt~v~lli tarafıı;ıd~ karşılanacakf:ır44. 1264 ~ 
1847 yılı gelir gider hesabına göre bu vakfın bir dükkfuıının yıllık geliri 900, 
diğerinİnki 700 kuruş olup .alİnan karar gere~nc-~ yüzde altmışı camiye 
bırakıldığında Süleyman bin Ömer'in eline 640 kuruş geçmiştir. Aynı yıl adı 
geÇen mütevelli : 259' kuiuş harcamış olduğundan . gerisi -faZht oiarak elinde 
kalmıştır45: Dereden şad.ırVana su bağlanİria~ıyİa paraiuİı bir riıiktaruun camiye 
tahsis edilmesi arasındaki . dönemde . g'erçekleŞen fazlalık : düşünüldüğUİıde. 
mütevelliniri bir hayli Önemli bir mebla~ı, vakıf sahibinin hayn için başka 
yerlerde harcamadıysa, haksız olarak. ele geÇirdiği aDiaşılİnaıctadır: -

Mahkeme kararıyla ~ak;fiyenin şartlarınd3: değişiklik yapılacağına dair bir 
örnek daha verelim: Tr~bz_<?n'un İm~et mahaJ.lesinde ikamet ede_n Sabit 
Efendizade Saiq Efen~i ~aQkemeye müracaat ederek mütevellisi ·ve müdertisi 
olduğu Hamzı;t Paşa ,medr~sesine ait adı geçen mah~~de bir vakıf evin s~kak 
kapı~ı üzerine ken~si_ yararl!!Jlffiak maksadiyla ıpalından bir qda. ve altında b~ 
tuvalet yaptırmak Içi~ _n:ıahkeıv.eden i~in.i~temişt:iı:~ ~apkeme bu talebi olumlu 
karşılayarak adı geÇ~ne b~ hüccet vermişti.f46. ·. . . . , : . ·. . . 

V akfiyeden kayniıklanaıl ve çağa ayak ·uydutamayan teknik meselelerin 
yanı sıra, bizzat yönetici kalitesizliği yüzünden küçümsenmeyecek ölçüde yol
suzluklar meydana gelmekteydi. Yolsuzluklarm büyük çoğunluğu öncelikle va
kıflann maddi kaynaklannın istisman olarak karşınnza çıkmaktadır. incele
diğimiz 69 vruqa ait bütçe cetvellerinde gi<Jeı: olarak kaydedilen "maaş-ı 
muharrir:' ve "harc-ı muhasebe" kafemleriıide keyfilikle(e ve yÔlsuzluklara karı
şıldığı açıkça görü.!lmektedir.- Kayıtlardan bu giderler için -yapılan harcamanın. 

44 TŞS, 1968, s.40/b-41/a. 

45 TŞS, 1976, s.23/b. 

-_--:· 

46 rşs. 1968, s.69/b (9 Ramazan 1259). 

: ;;.,. 
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nasıl tespit edildiğini ·öğrenemiyor isek de, her vakıf yöneticisinin farklı 
miktarlar belirlediği görülmektedir. Belki de bu tür kayıtlan kendileri ttitup 
sonra da belirlenen paral~~tahsil etmekteydiler. Böyle düşürı.rrlemize .. yoi aÇan 
en önemli delil bir kısım vakıflarda böyle gider kalemlerine· rastlanrmliiiasıdır . . 
Bunlar ~asında 5.972lçuruşluk gelire sahip olan Ortahisar'daki Fatih Sultan 
Mehmed Han Camii vakfı da bulunmaktadır. Diğer bazı örnekler ise şunlardır: 
1.000 kuruşluk gelirj. olan Hacı Hü-seyin Efendi v~,.930. k;upış gelire s$i,p 
Kasım Ağa Camii vakfı, 860 kuruşluk gelire sahip Pulathaneli Hacı Mustafa 
Efendi vakfı ile 800 kuruş gelire sahip Hatice Hatun vakfı. Buna karşılık 
burada zi.lqedilenlerden .çok daha düşük geliri olan bazı vakıfların 'maaş-ı 

muharrir ve harc-ı muhasebe ödedikleri göİiilınektedir (Tablo-8). İki vakfı 
karşılaştiralım: Musa Paşa Camii ·vakfının geliri 4:758 kuruŞ· olup 35 kuruş 
maaş-ı muharrir, 19 kuriış da haic-ı muhasebe 'ödemiştir. Halbuki bundan 
yaklaşık üç· kat ~ büyük olan ve 13.093 kuruş geliri bulunan İskender Paşa 
vakfırup ödediği 467 kuruşluk maaş-ı muharrir on iki kat,· 115 kuruşluk harc-ı 
muhasebe de beş kat fazladır. Yine toplam 5.629 kuni'ş geliri olan Hacı Yahya
zade Abdullah Efendi vakfı tafafından · 95 kuruş -maaş-ı muharrir, 24 ·kuruş 

· harc-ı muhasebe ödenmiŞkeiı; 'yili~ geliri 3.000 kuruş olan Siyalii.zade Mah
mud Hüseyin Efendi vakfınca yapilan ödemeler sıiisiyla 127 ve 37 kuruştur. 

• ' • • : • ' • ; • , · .. 1 • • • i. . . ~:. . i. 

Tablo-8. Bazı vakıflara .ait muliarrir maaşı ve: muhasebe· harcı ' 
(kuruş) . , : 1· • 

1 , . . 
Vakfin adı Gelir Maaş Harç .. . . .. 
Eski Saray Mescidi vakfı 130 8 2 

Musa Paşa Camii vakfı . 
4.757 35 19 

İskender Paşa_ vakfı 13.093 467 115 

Semerkandi Hasan Efendi vakfı ... 2.209 . 49 12 

Hacı Y ahyclde Abdullah Efendi vakfı r: !·: 5.629 95 24 

Hafız-Mehmed Efendi vakfı .. - •405 15 . 4 

Aişe Hatun vakti ! 
1.250 60 15 

Siy~e Mahmud HüseYin E(endi vakfı . 3.000 127- 37 

K.alcı.zMeHacı Ömer Bey vakfı 1.000 14 3 

Hacı Hüseyin Alemdarzade Hacı Arif Ağa vakfı - 1.323 30. 5 
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Katibzade Hacı Ömer Efendi vakfı 840 40 10 

Hacı Mehmed vakfı · 2.100 26 6 

San Abdullah Paşa vakfı .. 2.560 22 5 

MUftü İsmail Efendi vakfı 3.990 36 16 

Çarşı Camii vakfı. 5614 51 13 

Emtia Gümrü~U Katibi İbrahim A~a vakfı 1.500 43 10 

Mustafa Paşa vakfı 4.59'0 100 25 

Kaynak: TŞS, 1976, muhtelif sayfalar. · 

Camilerde aydınlatma aı;nacıyla kullanılan zeytinyağı ve balınumu gibi 
malzemelerin harcamalannda da pir tutarlılık bulmak mümkün değil. Orta
hisar'daki Fatih Camii'~de bir yılda 150 kıyye zeytinyağı karşılığında 1.200 
kuruş harcanmışken, bunun gibi büyük camilerden olan Çarşı Camii'nde 93 
kıyye, İskender Paşa Camii'nde 50 kıyye, Müftü Camii'nde 27.5 kıyye 
zeytinyağı kullarulınıştır. Kayıtla_rda zeytinyağının kıyyesi 7-8 kuruş arasında 
değişmektedir. Büyüklükleri birbirine yakın olan bu camiler arasındaki · 

harcamanın oldukça farklı ~lması dikkat çekmektedir. Zeytinyağı kullanımı ile 
ilgili olarak küçük camilerden de örnek verelim. Onlarda da benzer farklılıklan 
gözlemlemek mümkündür. Mesela Kasım Ağa ve Hoca Halil camilerinde yılda 
100, Hasan Ağa 30, Muhyiddin Mahallesi Camii'nde 22.5, Mağara-i Zir · 
mahallesindelQ İsmail Efendi Camii'nde 70 kuruşluk zeytinyağı harcanmıştır. 
Bu düzeyde farklılaşma.balmumu kullanımında da_ görülmektedir. · 

Pek çok vakıfta ~n yüklü harcama kalemini tamir giderleri oluşturmak
taydı. Bu konuda vakfiyelere sınırlayıcı hüküm k~nulamamasından olsa 
gerektir ki, bu gider kaleminde aşırılıklar olduğunu düşürunemize yol açan 
misaller bulunmaktadır. Mesela Kindinar mahallesinde bulunan Hatice Hattın 
binti Ahmed vakfının geliri bir bahçenin yıllık hasılatı olan 70 kuruştur. 1847 
yılında bu bahçenin etrafındaki duvarların tamiri için 280 kuruş, yani gelirin 
dört katı bir harcama yapılmıştır. Yahya Paşa vakfının geliri de bir bahçenin 
yıllık hasılatı olan 450 kuruştur. Bu vakfın gider kısmında ise bahçenin 
çevresindeki duvarların tamiri için harcanan 615. kuruş kayıtlıdır. Hatice Hattın 
vakfının yıllık geliri 800 kuruş, vakfa ait 4ükkarun tamiri ise 744 kuruştur. 
Hacı Yahyazade Abdullah Efendi vak.fına ait harun tamir masrafı 2.123, 
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Semerkandi Hasan Efendi cainii ile hamamın tamir masrafı 787, Musa Paşa 
Camii tairi.ir masrafd.647, İskender Paşa vakfına ait Taşhan'ın tamir masrafı 
2:500, Ortahis.ar Fatih Cimıli'nin üı.ınir masrafı 69i, Saraçzade Hacı Mustafa 
Efendi vakfının Üunir masran ise 2.319 kuruştur47. Mi.İctarlardhlci. anormallikler 
bu'hususta'baiı yolsuzlukla.İın olabileceği ihtimalini akla getirriıektedir. 

Tanzimat yıllarında vakıftarla ilgili olarak devletin tepkiyle karşıladığı 
hususların başınd~ baZ~ kimselerin kendi eviadım veya akrabal~run çocuk
larım askere gitmekten .alıkoymak amacıyla cami, mescit ve zaviye gibi hayrat 
~serleri yaptıİip, bu yerlerin ·hitabet ve şeybii ği ni o şahıslara meşıiit kılmak 
i.stemeleri geı.niekte~di. Üstelik böyle :vakı~ara çok cüzi miktarda gelir tahsis 
edildiğinden ilerleyen zamanlar~a v~n sıkıntı çekmesine de yol açılmak
taydı. Bunların taahhüt ettikleri görevlerin finansmanı ise Evkaf Nezaretine 
veya geliri fazla olan vakıflara k~aktaydı. Bu tür örnekleri dikkate alan hü
kümet 1847 yılında kadılara böyle konulara dikkat etmelerini, bunlara sağlam 
bina y·aptıriiıaİarım, yetecek ıniktiırda ve sağlam gelir tahsis ettirmelerini, va
kıfla ilgili bir göreve tayin edilecek kimselerin askerlik yaşında olup olmama
larına dikkat edilerek bu· durumda olanların ta )'in edilmemesini hatirlatmışt:ı.r48. 

. . . 
Vakıf ku-ruluşlarına ·yapılan tayinlerde babanın öHlrnü halinde evladın 

onun yerine tayiİı edilmesi uygulamasfnıı:ı oldukça yaygın olquğu da dikkat 
çekmektedir. Hatta bu tür atapıa tekliflerinde kadıların,' ölen kişinin oğlunu 
"erbab-ı istihkak" diye tanımlainası ilginçtir. Dolayısıyla gerekli vasıflara sahip 
oldıi:kıarı takelli-de böyle göre~l~rin babadan oğula intikal etmesi gibi bir durum 
ortaya çıkmaktadır. Hatta ölen kişinin birdep fazla eviadı varsa. bu durumda 
onlar bir tevliyet, nezaret, imamet. veya müezzinlik g'örevine müşterek olarak 
tayiı;ı ecinmekteydilef49. Mesela Zübeyde binti İsmail bin Abdullah'ın vakfettiği 
200 kuruş sermayeli para vakfının mütevellisi bizzat kendisi olup vakfın 
~emasından haftada iki. @n Pazarkapı Camii'nde vaaz yapılması . şart koşul-

47 TŞS, 1976, muhtelif sayfalar. 

48 BOA, İrade, Meclis-i Mahsus, 591: 

49 TŞS, 1967, s.26/a-b, 35/a-b; 1971, s.3/b, 4/b. Hatta uygun gördugu biri lehine olarak 
görevinden feragat edenlere dair örnekler de bulunmaktadır. Mesela Haruniye vakfından 
almak Uzere yevmiye beş akçe ve iki çift fodola ile mektep muallimi ve yevmiye iki 
akçe iki çift fodola ile mektebin ternizligi görevlerini beratla yUriltmekte olan Hafız 
Ahmed bin Hafız Mehmed uhdesinde olan bu iki görevi kendi nzasıyla Mahmud 
Celaleddin bin Ömer Efendi'ye ferağ etmiştir. Kadı da berat gönderilmesi için durumu 
İstanbul'a yaznuştır. TŞS, 1971, s.5/a (29 Cemaziyelevvel 1261/1845). 
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muştu. V aiz Qlarak bu görevi :üstl~ne~ ~şi_ de,_ y~f~)s~.l?.iııHı k<?q~ı, <?!~ 
Pazarkapı Çamii imaını Me~ed Tevfık _Şf~~~i bin .F_acı ; Qs.~~ .ftf~?~~, j9!: 
pqlayısıyla Me~e.4 Tevfik_ Efendi,_ cami imamlığı~clıı_n ,sağl~cp.ğı. _g~Uf;~şp:ı~~ 
ke!ldi .~şinin ~~~tt.iği p~~n nemasından c!S: vai~lik. üc~e.~. ~M1ayd!:J3ir 
gün gelip de kap. :: koc~ ,vefat -~ttikle~<f.e "e.rl1ab-ıjs~_@c" ,9:~4~~_I}~~ 
ö.türü, Zübeyde Hanım vakfının yev,miye 6 akçelik tevliyet, 6 akçelik_yaizlik 
gÖr~~ i ile Tial)zoii' gumruğü' mukataasıiıdan aiı~ak !!zere· yevnii:YfüÇ' *çelik 

: -"~ .. ' . .• • .... . : .-.. -~ . to::. ... ~ ,.ı .. .•. ; · ..-.-~ ,/" .:ı ••· l · ı ·. · ... . 

Pazatk;ıpı Camii imarnlığı görevlerj.ıtin oğullari"ol~ Osman~; Qmer ve 
Taytar · efendilete inü.Şieteken. te:vcili ·oiuiü:İıası_ lçlıi idrdi · taı-ifiHclaıi riıeİkei&n 
"betat-ı · rui·i i~teninlŞtiso. ·şuı)hesi'ı:·· oğulun haHanıİı~yapiığl· göh~VIeri Y:aı>atii~ 
1~C'~ic Cie~ecede ·ehliyetli; dirayetli ·~e her bakınldaiı iayık·i:>~'tfg~ieıdrie!ıdeydi~ 

O , , , , , , 0 1 , 0 ~ i ' , o . , J . ~- o; • i,. ; : *' r i' ,. ', ~ •: o : • 

Gerektiğinde bir 'imtihan sonuetinda bu durumun tespJ.~ ·edildiği kaydi · da 
. ·. - . . . . . . . . .. ,..· . ~ .. . .. ,- . '· 

ekleiırnekteydi. I_(adi tarafından Is(anbu.l'a yollarii.r ve· "be~at.:~ aır: ' ~nziiiıiii.i 
talep eden\•atılarda ou ıiuslıs 6ilha5sa: Vıng\ıiarunaktayçiı. ·. '. .. ... ,, _··;.' :_.;?- .: · '· . 

. .J: •· .... ~ . . :.J • • • . : ;~(}.: •·• • .- • ::-.~.!.; .! ~:l~i : ;p~ ·. ; .~. : ":, .. :~:.ı,..; 

. ; , Vakıf gel~leriniı;ı karşılığınd~:küçük ~~d~ gi~~r. gqs,tç!"!liP. ·.~ ~ep,. 
Iı;ı.ğın eviadına intikal etmesini sağlamaya yönelik. gayretlerl,cgöste~~n;vakıf 

' . . . . . .. . .. (' ..... ' . -'- . 
kuruculuğuı;ıa da bir ·misal verelim, Aişe .. Hatun ~dlı bir vakıf kuruc~su yıllık 

. . .. • • • . • -'·-· ·' . ' • •.! 

!IJ:asraflardan artan ı:ıaranın evlad~na intikal etmesini şart kpşm1:1ştu~ .. V akfın 
·senelik 1:250' kutuŞ ·geliri olmasına ·mukabil üÇ kalem gide'ıi 'buhinma'ktadır. 
Vakfıyede is~ ya2:ilı cainiye 's~ıiede ' i.ld _kı:y}'e:baiıriuinu ' aliriiİıakta id, 1847'·de 

· topiarn bedeli $0 kuruş tur,·· diğer · iki' gider ıdııeip.i.İıi is~ rriil~ş.:ı _muhatl# :C 60 
kuruş), harc:.i rriuhas.epe . (İ 'S . kuiıiş(oluşttırmatcta<ıit ' y ahl'-'6sasinda' .'50 
kuruşluk tiir harcainaİıın kaydını· tutina:k içifl'"6ö ku~ş~rriaaŞ ;ödeririıek'te ve~ıs 

-~ruş 'da muhasebe iç ni· h~canrnaktadıt: Geriye kaiaıi i :i25. ~ruŞ: :ise· viicif 
sahibinin eviadına "intikal etmektedirsı·. Daha değişik .bir b'aŞka·'ffiis~l: M~gara~i 
Zir rrialıaıiesİİide .İsmail E(endi adlı . biri taratından yaptııtı:ıili 'cainiiıİİı im~, 
müteveılisi, ıiıüezzini, ıiatibi, kayyun_iu ve ~erniilik gorevlisilsmau Efendi'nİn 
bizzat kendisi oii.ip dolayısıyla' viliedilen· gelirin büyÜk kıslnı yirte· ı<~Hciisi 

. - . 

. . ; [.. . . ~ .. ' . i .. 

. ... ·· ;, ;; 

50 · -rşs~ ı9n; s~_3/b (2Ş RebiyÜlevveı 126l've 3 Rebiy~ı.;.nu: 1261 tarilıli kayıtlar): .,,_ 

sı iş s, ı976, s.21/~. Bıi türde~ Ömekıetytizunil~n 'Tıi~~iiİıat'ta~- sci~iiik.Cdönemde 
· vilayet!e~de ~veiiiıen top_Iamakla gÖrevli ôıan bazı muhassi.llar, vakıf ge~iiieriiideiı razıa 

. olan_ n;ı.iktııra el_ koyunca, durum merkeze lntika1. etmiŞ,g_ön<feıil~n,fermaıi ile vakıf 
validatının ilgili. mUtevellilere iadesi emredilınişti. Bames, Religious Foundations, 
s.Ü6-117. . . ."':: .. : .· . ·. ...: ··,.,: ·~:·:~:r. -·~ ·. '::'.":"~~~.} 
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tarafından tahsil edilmekteydi52. Böyle bir. vakıf kuruculuğunun geleneğin 
öngördüğü hayır amacını.sağlaıiıaya yönelik olduğunu söylemek zor olmalıdır. 

Bu ç~Şit ofu_ms\}zluklarin· zamaİı z~an gö.rlllmesine karş~ık viıkı.fların 
Ösrİianlı toplum ·h~yatındald etkilj ı:olü sürekli devam etniiştir. 'Genel 'oiarak bu 
ıdıiulu}larin · şehirlerin i,skan, k.aikinma; sosyal b~Ş, ibadet· ve ·: eğitini :iibi 
alanlardaki . hizinetleri n yürÜtir.iiıesine 'katkılai:inıİı . yanı . sıra . ekonomik 

· faaliy~tlerl de dogrudaİı. doğrUya etkilerlikleri biliılniektedir. Trabzon vakıflarıri 
Trabzon şehrinin ekol).omik hayatındaki yerine 'baktığlmı.zda Çok:s·ayıda iş yeri 
ile evin. bu icurumıarın denetiı:plnde olduğunu 'gömiekteyiz; Sadece 69 vakfa ait 
geİiİ' kaynakıarı· dVckate alındığında bunlara ~t olan iş yeri sayısımn Trabzon 
ölçeğinde' hiç de· kÜçümseiımey~cek düzeyde olduğu ·ortaya çtbnaktadıi: 
Toplain ı3i '~an,_ 2 değifı?en, ·3 hamam, ı han, 57 han o~as1, 2 fırın, · ı 
kireç kiıyusu, ı su ku~su, ı debbağ·kuyu~u, 7 parça dükkan arsası vakıflar 
tarafından değerlendiriımekie idi. Ayrıca 28 ev ile 7 ev arsası, 19 bahçe ve tarla 
da gelir kaynaklan' arasında yer iılıİıaktaydı. Müslüman veya'·gayrimüsliıiı 
esnafın Şartıanna uyafaıc. klı-aıayabildikleri53 · bu gayrimenkullerden sorumlu 
olan 'vakıflann iyi idaresinin ve 7sağİıklı leftişfnin şehrin ekono~ hayatım 
olumlu yönde' ·eudleyeceği aşikardJİ; Dolayısıyla vakıflar'daİci bozulma ve 
çöküntü ister istem'ez: eİcÖıioıillyı"d~ bıiımsuz etkileyeceİcti.. . . 

• ,, .. • ! • . • ~ . ; 

. . Ekonomik bakıni~ciiı şeh.Çi: doğruı:Ian etkileyen para ~akıflmna gelince, 
yaiı~n baŞıp..da ·sö:Zü . edileiı para ·vakı~.an vey~ gayrimepkul ~akfı .olup·.da 
elinde·n~t _biılunan viıkıflar taraniıdaiı kretii . olariık t~sis edilen. ve yıllık% 
10-i5 arasında kar sağlanan serıiiayenin miktarı toplam 91.97.ı .Icuruş.1di. Bu· 
sermayeden ı847 yilı için sağlanan kar ise' 9.675 kuriiŞtu. Para vakıfl~nı 
n~ te ihtiyaç 'duyan ·esnafa veya halktan kimselere zorlanmadan borç para temin 
ei~~siyle piyasa . şa~tlan~ın ·du·z~nli yürümesine katkıda bulunduğu 
muhakkaktı54. Üstelik bu yapılırken sade~e Müslümanların des.teklenm~si söz 

. . - . 
. . " ... • ·: t 

52 TŞS, 1976, s.19/b. . . 

53 Mesela Xrx. yüzyılın .ilk y_aİıs~ ~t v;;,af kayıtl~na. gör~ Selanik'te bulunan 22 aba 
atölyesinden 20'si Ortodoks Ruriılar.tarafından işletilmekteydi. Meropi Anastassiadou, 
Tanzimat Çağında Bir Osmanlı Şehri, Selanik, Çev: _ Işık Ergüden, İstanbul, 2001, 
s.282. ~ ·- . ' · - . 

54 · Valaflara -;ut ~ilerde tanm y~paiı köyiUierin de vakıf para1arla des~jde~esi uygula
. ması yaygındı. Böylelikle vakıflar, köylülerin olunisuz iklim şartları yüZünden yeterince 

ürün alamadıkları durumlarda, orayı bırakıp gibneleri halinde u~yacaklan büyük zariın 
düşünerek böyle bir tarunsal kredi desteğine başvunnaktaydıJar. Bunu hem sosyal y~ 
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konusu değildi. Gayrimüslimlere de kredi desteğinde bulunulduğu durumlar 
olabilmçkteydi. B u yıllarda Trabzon' da kredi ihtiyacının hangi derecede olçiu
ğunu tespit etmek güç olsa da aşın bir talep olduğu söylenemez. Zira Siyahi
zade Mahmud Hüseyin Efendi vakfının sermayesi d-ört ay müşteri yokluğundan 
dolayı değerlendirilememişfu55. Yine vakfiyesinden sermayeyi % 15 kar~a 
işlettiğini ö~endiğimiz Hacı Hüseyin Efendi vakfımn 20.000 kuruşluk 
sermayesinin ~ç yılda 3.000 kur:uş gelir sağlaması da, b~ı zam~arda krediye 
talep olmadığÜun göstergesi olmaJıdır5~. 

Toplum baya~nda önemi tartışılmayacak derecede büyük olan vakıflaiın, 
XIX. yüzyıl ortalarına gelindiğ:iride kuruluş, ç$şma ve özellikle de denetim 
bakımından ciddi ve köklü reforıpa muhtaç olduklan görülmektedir. Yöneti
cilerin de bunun farkın:da olarak merk«?zlleştjnne ve· mevzuatın yenilenmesi 
matcsadıyla yoğun çalİşmı:ilar içerisine girdikleri bilinmektedir. Ancak bu 
tarihlerden itibaren vakıfların üstlendikleri bazı görevlerin, adım adım devlet 
tarafından tanzim edilmeye başlanması, bu kuruluşİarın faaliyet aJanlarını 

. daralttı. Diğer taraftan bu yıllardan itibaren insaniarın servet edinme, toplum ve 
devlet ile ilgili görevlerde rol üstlenme, geleceğe ilişiçin kararlar alma gibi 
hususlarda bir zihniyet değişimine uğradıkları bilinmektedir. II. Mahmud 
döneminde başlatılan ve Tanziı:ı:iat yıllarında devam ettiri~en yeni anlayışla 
mUsaderenin kaldırılması, batı tarzında yaşama anlayışının yaygınlaşması 
yüzünden zenginler, vakıf kurmak yerine servetlerini köşk, yalı sahibi olmak 
gibi _daha dünyevi hayata meyletmeleri, hayır amaçıı··ve toplum yararına 
kullanılan kaynakları azalttı. Bu değişim süreci vakıfların' devlet ve tophim 
hayatındaki konumunu da değiştirdi. Aynca yukarıda sıraladığımız olumsuz
lukları hertaraf etmek için devlete daha fazla bağlı klınian ve böylelikle daha 
serbest, daha özerk icraat yap~a yeteneğini kaybeden vakıfların, eskiye na
zaran, "sivil güç unsuru olma özellikleri" de zaafa uğradı. Tanzimat yıllarına 
gelindiğinde vakıfların cidden yenilenmeye muhtaç olduğu gayet açıktır. Ancak 
ilerleyen -zamanlarda sistem yenilenerek daha güçlü biçimde varlığını devam 
ettirC?ceğine; adım adım gerilemeye, çöküşe ve tasfiyeye maruz kaldı. Bir 
bakıma devletle aynı kaderi bu kurum da paylaşı,nış.oldu. 

hem de_ kendi kaynaklannın yok olmaması için gerekli ~örmekteydiler. Amy Singer, 
Kadı/ar, Kullar, Kudüslü Köy/ii/er, Çev.: Sema Bulutsuz, Istanbul, 1996, s.151-152. 

55 TŞS, 1976, s.21/b. 

56 TŞS, 1968, s.38/b, 1976, s.21/b. 


