KÜLTÜRÜMÜZDE VAKIF VE VAKFİYELER
VAKIF NEDİR

Vakıf, sadece Allah’ın rızasını kazanmak için, varlıklı kimseler tarafından kurulan
ve menfaati tamamıyla ihtiyaç içinde bulunanlara tahsis edilen müesseselerdir.

Vakfın temel espirisi:
“Yaratılanı sev, yaratandan ötürü” inancıdır.
Zaten bir müslümanın da en belirgin vasfı [Hâlık’a kulluk, Mahlûkâta şefkât]
tir.
Vakıf müessesesinin menşei
Vakıf , bir İslâm müessesesidir.
Kur’an ayetleriyle Hz. Peygamber’in ve ashâbının uygulamalarına dayanır.

Kur'an'da doğrudan vakıfla ilgili görülen âyet şudur:
.  ﻝلﻥن ﺕتﻥنﺍاﻝل ﺍاﻝلﺏبﺭر ﺡحﺕتﻱي ﺕتﻥنﻑفﻕقﻭوﺍا ﻡمﻡمﺍا ﺕتﺡحﺏبﻭوﻥن: ﺏب
"Sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça tam hayra erişemezsiniz"

(Al-i

İmran, 3/92).

Hz. Peygamber bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
“Bir insan öldüğünde, amelinin sevabı kesilir, amel defteri kapanır. Yalnız şu üç
kimse bundan müstesnâdır, onların amel defteri kapanmaz:
1. Sadaka-i câriye (devamlı sadaka) meydana getirenler,
2.Topluma yararlı bir ilim (eser) bırakanlar,
3. Kendisine dua eden hayırlı bir evladı bırakanlar.”
(Müslim, Vasıyye, 14; Ebû Davud, Vesâyâ, 14; Tirmizî, Ahkâm, 36).

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır.”

İlk Vakıf Uygulaması:
Hz. Âişe'den (ö. 57/676) nakledildiğine göre,
Hz.Peygamber, Medine’ye hicretlerinin 3. yılında kendi mülkü olan yedi parça
arazisini, “havâdis-i dehre” yani ortaya çıkacak ânî ihtiyaçların karşılanması için
vakfetmiştir.

Yine Fedek ve Hayber hurmalıklarından hissesine düşenleri de Allah yolunda
vakfetmiştir. (Canan,İ., Kütüb-i Sitte,XVI,275)
Sahâbeden Hz. Câbir şöyle demiştir:
“Muhâcir ve Ensâr’dan yani Mekke’den Medine’ye göç eden Müslümanlarla,
Medine’li Müslümanlardan imkanı olup da vakıfta bulunmayan tek kişi bilmiyorum.”

Vakıf yapan bazı sahâbe
-Hz. Ömer Hayber’deki bahçesini,
- Hâlid bin Velid'in (ö. 21/641) zırhını ve savaş atlarını,
-Hz. Ali'nin (ö. 40/660) Yenbu'daki bir arazisini ve çeşmesini ,
-Hz. Osman'ın (ö. 35/655) susuzluk çekildiği bir sırada, Medineli bir Yahudi'den
Rûme kuyusunu satın alıp, suyunu ebedî olarak topluma bağışlamış / Vakfetmiştir.

Vakfın gelişmesi
Tarihin hiçbir döneminde vakıf müessesesi ihmal edilmemiş, bilakis artarak
devam etmiştir.
Osmanlılar dönemindeki ilk müessisi Orhan Gazi olmuştur.
Orhan Gazi, İznik'te ilk Osmanlı medresesini kurarken, onun idaresi için,
yeterince gelir getirecek gayri menkul vakfetti. Bu medrese kısa bir müddet zarfında
kudretli ilim ve devlet adamları yetişti. (Ali Himmet Berki, "Vakıf kuran ilk Osmanlı Padişahı"
Vakıflar Dergisi V, 127-128).

Orhan Gazi'den başlayarak Osmanlı padişahları, sultanları, vezirleri, emirleri,
zengin tebea, pek çok vakıf yaptılar.
Mesela:
-Memlûkler zamanında Mısır topraklarının 2/7 (yedide ikisi) ni vakıf toprakları
teşkil ediyor.
-XVI.yüzyılda Osmanlı topraklarının 1/5 (beşte biri) vakıftı.

-Süleymaniye Vakfiyesine göre, Süleymâniye Külliyesinin gelir kaynakları:
-1 hamam ve bir çok dükkan ve evden başka,
-217 Köy
-30 Mezra

-2 Mahalle
-7 Değirmen
-2 İskele
-2 Dalyan
-1 Çayırlık
-2 Çiftlik
-2 Ada… bulunmaktadır. (Yediyıldız,B., İ.A.,XIII,160)

-İstanbul “Vakıf Şehir”
Bir tarihte İstanbul’da Rum kiliseleri hariç vakfedilmemiş bir karış toprak
kalmamıştır. Onun için İstanbul’a “Vakıf Şehir” derler. O kadar ki, ecdadımız gölleri
bile vakfetmiştir. Bugün İstanbul’a su sağlayan havzalardan biri olan TERKOS GÖLÜ
vakıftır ve Dâru’l-Aceze’ye vakfedilmiştir.

-Vakfın Hizmet Alanları:
1. Eğitim hizmetleri
2.Din hizmetleri
3. Sağlık hizmetleri
4. Bayındırlık hizmetleri
5.Beledî ve Sosyal hizmetler
6.Sivil ve Askerî saha ile ilgili hizmetler
7.Ve diğer hizmet gerektiren alanlar…..

-Vakıf eksenli bir kültürel yapı:
Vakıf düşüncesi, müslüman milletlerin özellikle Türk milletinin âdetâ hayatının bir
parçası olmuştur. Öyle zamanlar olmuştur ki;
Medresede görev yapan bir hoca (müderris), vakıf evinde dünyaya geliyor, vakıf
medresesinde okuyor, vakıf medresesinde görev alıyor, orada ders verip maaşını yine
vakıftan alıyor ve nihayet ölünce vakıf tabutu ile defnediliyor.
Bütün bu bilgiler bize, sosyal ve kültürel yapısı, vakıf ekseni üzerine oturmuş bir
toplum portresi çiziyor

-VAKFIN OLUŞMASI VAKFIN OLUŞMASI
Bir vakfın hukûkî değer taşıması Vakıf Senedinin yani VAKFİYE’nin oluşmasıyla
meydana gelmektedir. Klasik Vakfiyelerde yer alan hususlar genel olarak şöyledir:
1. Allah’a hamd-ü senâ, Rasûlüne sâlât-ü Selâm.
2. Vakfın önemiyle ilgili âyet ve hadisler
3. Vakfa konu olan (yani vakfedilen) mallar
4. Vakfedilen malların yönetim biçimi ve sarf yerleri
5.Vakfın kimler tarafından idâre edileceği yani mütevellîsi
6. Hâkimin tescîli
7. Dua
8.İmza ve Mühürler

VAKFİYENİN YAZILIŞI
Tarih boyunca vakfiyeler, taş, deri ve kağıt gibi yazı için elverişli bulunan şeyler
üzerine yazılarak günümüze kadar gelmişlerdir. Şâyet vakfın mevzuu bir bina ise, bazan
vakfiyenin özeti, binanın duvarlarından birine kazılırdı. Nitekim Faruk Sümer, taş
üzerine yazılan Germiyanoğlu II.Yakub Bey (öl. 1428) vakfiyesinin Türkçe ilk vakfiye
olduğundan bahsettiği nakledilir. (Ziya Kazıcı, İslâmî ve Sosyal açıdan Vakıflar, İstanbul 1996, 187).

HUKÛKÎ STATÜSÜ
Özel Hukûkî Statüye sahip olan vakıf müessesesinde vakfedilen mallar, herhangi
bir sebeple müsadere edilemeyeceği, kullanım sahası değiştirilemeyeceği ve vakfiyedeki
esaslara aykırı davranmadıkça mütevellileri değiştirilemeyeceği için bu müesseseler,
siyasî ve idarî müdahalelerin dışında kalıyorlardı.
Vakfın hukûkî statüsünü belirleyici en genel hüküm şöyle ifâde edilmiştir:
.Vâkıfın koyduğu şart, aynı Allah’ın emri gibidir =][ﺵشﺭرﻁط ﺍاﻝلﻭوﺍاﻕقﻑف ﻙكﻥنﺹص ﺍاﻝلﺵشﺍاﺭرﻉع

HUKÛKÎ STATÜSÜ
Vakfın gerek hukûkî statüsünü belirleme, gerekse önemini belirtme açısından
Vakfiyelerin hem başlangıç bölümünde hem de dua bölümünde belirtilen hususlar dikkat
çekicidir.
Vakfiyenin Giriş bölümünde :

-Allah’a hamd ve Rasûlüne salavat edilir
-Sadaka ve hayır/iyilik yapmanın önemine işaret eden âyet ve hadislere yer verilir.
Vakfiyenin Dua bölümünde: Vakıf hizmetlerinin doğru ve dürüst yürütülmesine
özen gösteren idareciler için dünya ve âhiret saadetine kavuşmaları için DUA edilir.

Beddua Bölümü: Vakıf hizmetlerinin doğru ve dürüst yürütülmesine özen
göstermeyen ve gayesi dışında kullanılmasına göz yuman idareciler için BEDDUA
edilir. Bu beddualar düşünen kimseler için tüyler ürperticidir.

Kanuninin 140 Envanter No.’lu Orijinal Vakfiyesinden
“…Hiç kimse, tescil edilmiş ve lüzum ile hükmolunmuş olan vakıfların şart ve
kayıtlarını tağyir ve tebdiline yeltenmesin, riayet olunan usul ve kaidelerini bozmak
suretiyle hainlik ve tecavüz eylemesin.
Her kim ki bilumum mezkur vakıflara bizzat zarar vermeye niyet eder veya
Allah’tan çekinmeyip zarar kasdeden bir kimseye yardım eder veya destek olursa ve
vakıflarda bazı hususların noksanlaştırılmasına bizzat ve dolaysıyla sebep olursa
muhakkak ki âhirete Allah’ın gazabıyla döner onun varacağı yer de Cehennemdir. Bu
gibilerin, bütün amelleri hükümsüz bırakılarak daimi azap içinde sürünecekleri yer
mahrumiyet vadisidir.
Her kim mezkur vakıfların bekâsına ve gelirlerinin artmasına ve hüsnü idâresine
gayret gösterirse Allah’ın nezdinde sa’yi meşkür olup sevapları kat kat artsın. Dünyada
bütün fenalıklardan ve musibetlerden korunsun.”

Vakıfla ilgili bazı atasözleri
-Vakıf malı Allah malı, ferdî çıkar değil toplu yarar sağlamalı.
-Vakıf malına göz diken, ocağına incir diker.
-Vakıf malını semiren kendi kendini kemiren.
-Vakıf malı deyip geçme, başına çorap seçme.

BAZI VAKIF ÖRNEKLERİ:
Sağlık Kuruluşları
-Gevher Nesibe Sultan Dâru’ş-Şifâ’sı ve Tıp Merkezi (h.602/1205) Kayseri

2-Sâhip Atâ Dâru’ş-Şifâ’sı (13. Asır), Akşehir
3-Nurettin Artûkî Dâru’ş-Şifâ’sı (13. Asır), Harput
4-Süleymâniye Dâru’ş-Şifâ’sı (1539), İstanbul
5-Gurâbâ Hastânesi (1836), Edirnekapı- İstanbul
6-Vâlide Atik Bîmarhânesi (1583), İstanbul,
7.Bezm-i Âlem Vâlide Sultan Gurabâ-i Müslimîn (1843), İstanbul

Diğer Vakıf Örnekleri:
-Haremeyn Vakıfları
-Camiler, Medreseler, Kütüphaneler
-Aşevleri, Çeşmeler, Sebiller, Göller
-Çalışan kadınlara süt anaları bulmak için
-Borç yüzünden hapse düşmüş kimseleri hapisten kurtarmak için
-Öksüz ve yetimleri evlendirmek için çeyiz yapmalarına yardım vakıfları
-Yollara atılan tükürük vs.’i temizleyip dezenfekte için
-Dul kadınlara yardım vakıfları
-Göçmen kuşlardan yaralananları tedavi etmek için
-Kışın kar yağdığında yiyecek bulamayan kuşlara yem atılması için
-Haremeyn Vakıfları
-Camiler, Medreseler, Kütüphaneler
-Aşevleri, Çeşmeler, Sebiller, Göller
-Kimsesiz fakirlerin ölülerini kaldırmak için
-Çalışan kadınlara süt anaları bulmak için
-Borç yüzünden hapse düşmüş kimseleri hapisten kurtarmak için
-Öksüz ve yetimleri evlendirmek için çeyiz yapmalarına yardım vakıfları
-Yollara atılan tükürük vs.’i temizleyip dezenfekte için
-Dul kadınlara yardım vakıfları
-Göçmen kuşlardan yaralananları tedavi etmek için Kışın kar yağdığında yiyecek
bulamayan

GÜNÜMÜZDE Vakıf Hizmetleri

Günümüzde Vakıf, Anayasanın 33. mad. Ve Türk Medenî Kanununun 73. ve
müteâkip maddeleri uyarınca kişiler tarafında serbestçe Asliye Hukuk Hâkiminin hükmü
ile kurulabilmektedir.
Cumhuriyet Dönemi öncesi kurulan vakıflar da 2762 sayılı Vakıflar Kanunu,
Vakfiyeleri ve Ahkâmu’l-Evkâf’ın hukuki düzenlemeleriyle yaşatılmaktadır.
Osmanlı Devletinin kuruluşundan günümüze intikal eden vakıfların sayısını kesin
olarak bilemiyoruz. Bugün Mazbut Vakıfları sayısı 40.000 civarında olduğu
söylenmektedir.

