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TEŞEKKÜR
Kudüs Vakıfları konusu üzerine doktora eğitimimi yürütmeye karar aldığım andan itibaren
geçen süre zarfında birçok kişinin teşvik, öneri ve yardımlarını gördüm. Bu bakımdan bu
çalışmayı vücuda getiren kişi olsam da aşağıda zikredeceğim şahısların katkıları şüphesiz
çalışmanın şekillenmesinde büyük rol oynamıştır. İlk olarak tez danışmanım Yrd. Doç. Dr.
Hulusi Lekesiz’e teşekkür etmeliyim. Tezin şekillenmesinde gösterdiği isabetli yönlendirmeleri
için sevgili hocama müteşekkirim. Vakıfları bana sevdiren ve vakıf kurumu konusundaki engin
bilgilerinden istifade etmemize müsaade eden, bunların yanı sıra nezaketine ve çalışmalarındaki
titizliğine hayran olduğum ilk danışmanım emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Bahaeddin
Yediyıldız’a teşekkür ederim. Tez izlemelerimde yer alan ve çok yerinde ve faydalı katkılar
sunan Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Öz olmasa bu çalışma elinizde
olmayabilirdi. Yoğun mesaisinde bana da zaman ayırarak bu heyecanlı doktor adayını dinlediği
ve tezin yazım aşamasındaki teşvikleri için kıymetli hocama minnettarım. Bir çalışmanın
şekillenmesinde o alanın önde gelen isimlerinin katkısı çoktur. Bu bakımdan çalışmam boyunca
tezimin ortaya çıkışında özellikle şer’iye sicillerinin tarihi kaynak olarak önemini vurgulayarak
kıymetli yönlendirmeleri için hocam Prof. Dr. Özer Ergenç’e teşekkürü borç bilirim. Beni
sicillerle tanıştıran ve şifrelerini çözmemize yardımcı olan değerli hocamın, lisans ve yüksek
lisans eğitimlerimiz süresince de bir Osmanlı tarihçisi olarak yetişmemizde emeği büyüktür.
Her an her konuda sorular yöneltebildiğim ve kıymetli fikir ve görüşlerinden bizi mahrum
etmeyen ve tez izlemelerimde yer alan sayın Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak’a teşekkürlerimi
sunarım. Çalışmamızın, Kudüs’te Osmanlı öncesi dönemlerdeki vakıfları özellikle de Emevî ve
Abbasî Dönemlerini de kapsaması yönündeki telkinleri farkındalığımızı artırmıştır.
Hayırseverlik çalışmaları ve özellikle de Kudüs vakıfları üzerine yapmış olduğu çalışmalarla
alanın çok önemli bir ismi Prof. Dr. Amy Singer’a da teşekkür ederim. Yazışmalarımızda hiç
sıkılmadan sorduğum suallere cevap verdiği ve çalışmanın konusundaki değerli yorumları için
kendisine şükran borçluyum. Ben Gurion’a nazik daveti ve uzun maillerime almış olduğum
yanıtlar sebebiyle de Prof. Dr. Dror Ze’evi’ye hassaten teşekkür ederim. Kudüs’teki Yahudi
vakıfları ile ilgili verdiği bilgiler için yine Prof. Dr. Eyal Ginio’ya ve aile vakıfları üzerine
yapmış olduğu paylaşımlar sebebiyle de Doç. Dr. Harel Chorev’e teşekkürlerimi sunarım.
Keza sayın Prof. Dr. Ömer Turan da bu konuda doktora tezi yürüteceğimi öğrendiği andan
itibaren şahsımdan ilgisini ve desteğini esirgememiştir. Kendisine bana olan inancı ve desteği
için teşekkür ederim. Ayrıca çeşitli yardımlarını gördüğüm Prof. Dr. Rhoads Murphy’e de
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şükran borçluyum. ADAM’a ve sevgili Reyhan Ağırsoy hocama da beni Arapça derslerine
kabulü için minnettarım.
Tez savunma sınavımda yer alan sayın Prof. Dr. Hülya Taş ve Doç Dr. Emine Özünlü
Erdoğan’ın çok yerinde ve faydalı katkıları olmuştur. Kendilerine candan teşekkür ederim.
Çalışmamın yoğun arşiv araştırması ayağında halen personeli olduğum Vakıflar Genel
Müdürlüğü Arşivi çalışanlarına minnettarım. Arşiv’de çalıştığım zamanlarda yardımcı olan
sayın Ayhan Yeşilyaprak’a, Arapça belgelerin tercümesi esnasında yardım ve desteklerini
esirgemeyen sayın Ali Çakır’a teşekkür ederim. Yanı sıra, arşivlerinde gösterdikleri nezaket ve
yardımsever tutumları için Başbakanlık Osmanlı Arşivi çalışanlarına ve özellikle sayın Mustafa
Sarnıç’a ve Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi çalışanlarına ve bilhassa Mustafa Sönmez’e
teşekkür etmeliyim.
Çalışmanın Kudüs ayağında ise yine şükranlarımı sunacağım kişiler çoktur. Öncelikle Kudüs’te
Abu Dis’te bulunan arşivde çalışmama imkân sağlayan ve gerek uzmanlık tezim ve gerekse
doktora tezim sürecinde bana güvenen Vakıflar Genel Müdürü Dr. Adnan Ertem’e
müteşekkirim. Kudüs’e gerçekleştirdiğim resmi ziyaretlerde göstermiş olduğu ilgi alaka ve
destek için Özel Kalem Müdürü sayın Arif İlhan’a da teşekkür etmeliyim. Kudüs’te
bulunduğumuz dönemde TİKA Filistin Koordinasyon Ofisi Koordinatörü olan sayın Kürşad
Mahmat’a hassaten teşekkür ederim. Mahmat, Kudüs’te bulunduğum zaman içerisinde her türlü
desteği sağlamış ve Mescid-i Aksâ ve Abu Dis’te bulunan Arşivler ile irtibatlarımı kurarak,
huzur ve güvenle çalışmalarımı yapabilmemi kolaylaştırmıştır. Hakeza Koordinatör Yardımcısı
sayın Mehmet Beyazıt Aksoy’a da yardımları için teşekkür ederim.
Mescid-i Aksâ’da bulunan Arşiv Müdürü’ne ve çalışanlarına da yakın ilgi ve alakalarından
dolayı çok teşekkür ederim. Zira bu çalışmada yararlanılan en önemli kaynak Kudüs’teki şer’i
mahkeme sicilleriydi. Burada sicillerin asıllarından bir kısmına erişebilme ve kataloglarını
temin edebilme imkânım oldu. Ancak çalışmanın önemli bir kısmı Abu Dis’te bulunan İhyâu'tTurâs ve'ş-Şuûnu'd-Dîniyye Müessesetu İhyâu't-Turâs ve'l-Buhûsu'l-İslâmiyye Arşivi’nden
temin edilen belgeler sayesinde yapılabildi. Sicillerin taranmasında ve vakfiye kayıtlarının
temin edilmesinde gösterdikleri kolaylık ve nezaket için Arşiv Müdürü sayın Muhammed Safadi
ile Besme Abbasi ve Bassam Kuttîne’ye hassaten teşekkürlerimi sunarım. Arapça çok sayıda
kaynağa erişebilme imkânı sağlayan Hâtuniyye Kütüphanesi çalışanlarına da müteşekkirim.
Pek çok arkadaşım düşünceleri ve bilgileriyle katkıda bulundular. Sürekli bir entelektüel
motivasyon sağlayan Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin Güneş’e; tezimi çeşitli bölümlerini okuma
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zahmetinde bulunan dostlarım Nilgün Çevrimli’ye, Hatice Ergin Ferik’e ve ümitsizliğe
düştüğümde beni yüreklendiren değerli dostlarım Beyza Günaydın ve Hilal Kabacıoğlu’na
entellektüel katkıları kadar dostlukları ve destekleri için de minnettarım.
Bir çalışmanın yürütülmesinde maddi olanakların da mühim olduğu bir gerçektir. Bu bakımdan
beni destekleyen VGM’ye teşekkür borçluyum. Bu anlamda TİKA’ya da şükran borçluyum.
2013 yılında MESA’nın New Orleans’ta gerçekleşen yıllık toplantısında tezimin bir bölümüne
ilişkin yapmış olduğum sunum ile konunun bir kez daha değerlendirme ve alanın söz sahibi
kişileri ile fikir alışverişinde bulunabilme imkânı sağlayan TTK’ya da ayrıca teşekkür
etmeliyim.
Son olarak uzun soluklu çalışmamı tek başıma yürütsem de varlıklarını ve manevî desteklerini
her an yanımda hissettiğim canım aileme teşekkürlerimi sunarken, bana olan güveni ve inancı
için sevgili babam Eyüp Eroğlu’yu rahmetle anarım. Çocuklarım Berra İrem ve Yusuf Bekir
Eymen elinizdeki çalışmanın araştırma ve yazım aşamalarında bir ölçüde ihmal edildiler ve
bilimsel çalışmalarımın dışında da bir yaşamım olduğunu bana durmadan anımsattılar. Eşim
Mehmet Akif, uzun süreli yokluklarımda ve aklımın başka yerde olduğu zamanlar ailenin
yükünü omuzladı. Bana verdiği destek ve duyduğu inancın meyvesi olan bu çalışmayı sevgi ve
gönül borcu içinde aileme adıyorum.
Her çalışmada görülebilecek birtakım eksik-gediğin tabii varlığına binaen, bu tezde de oluşacak
bu gibi durumlar yalnızca şahsıma aittir.

Aralık-2015
Batıkent
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ÖZET

MEMİŞ, Şerife. Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs, 1703-1831, Doktora Tezi,
Ankara, 2016.

Bu tez, 1703- 1831 yılları arasında Kudüs kenti vakıf ağının; kent mekânına, toplumsal ilişkilere
ve merkezi yönetimle olan münasebetlere etkisini ele almaktadır. Belirli kavramların, konuya
ilişkin çalışmaların, Osmanlı kent ve vakıf araştırmalarının tartışıldığı girişin ardından, kente
ilişkin tarihsel bir arka plana yer verilen birinci bölüm gelmektedir. Kentin Müslümanlarca
fethinden itibaren Kudüs’ün vakıf ağına yer verilen ikinci bölümden sonra, tanımlanan bu vakıf
ağı içerisindeki toplumsal ilişkiler ağı üçüncü bölümde her yönüyle değerlendirilmektedir.
Dördüncü bölümde ise farklı toplumsal kesimlere mensup taşradaki aktörlerin mahkeme ve
çevresinde gelişen gündelik etkileşimlere yansıdığı şekliyle Kudüs vakıflarına ilişkin
uygulamalar ele alınmaktadır. Osmanlı devlet aygıtının taşra ortamında nasıl işlediği bu
uygulamalar bağlamında çeşitli açılardan incelenmiştir. Tezde, Türkiye ve Filistin arşivlerinde
bulunan kaynaklardan faydalanılmıştır.

Anahtar Sözcükler
Kudüs, Vakıf, Kudüs Vakıfları, 18. Yüzyıl, ağ, vakıf ağı, taşra toplumu, toplumsal ağlar,
Osmanlı Sosyal Tarihi, Osmanlı Devleti.
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ABSTRACT

MEMİŞ, Şerife. Ottoman Provincial Society and the Waqf: Jerusalem, 1703-1831, PhD Thesis,
Ankara, 2016.

This thesis deals with the effects of Jerusalem’s waqf network on urban space, social relations
and relations with the central government in the years 1703-1831. After the introduction where
certain notions, main works related to the topic and Ottoman urban and waqf studies are argued,
the first chapter dealt with to place a historical background for the province of Jerusalem in an
Ottoman context. Following to the second chapter in which waqf network of Jerusalem is
described beginning from the Muslim conquest of the city, the social relations within this waqf
network are evaluated in its all aspects in the third chapter. In the fourth chapter waqf
applications are discussed emerging around the provincial court and around as reflected in daily
interactions of provincial actors of Jerusalem belonging to different social sectors. These
practices committed by the Ottoman state apparatus are examined from various angles in the
context of a provincial town. In the thesis, resources in Turkish and Palestinian Archives are
addressed.

Keywords:
Jerusalem , Waqf, Waqfs of Jerusalem, 18th century, network, waqf network, provincial
society, social networks, Ottoman Social History, The Ottoman Empire.
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GİRİŞ
I. AMAÇ VE KAPSAM
“Osmanlı Taşra Toplumu ve Vakıf Kurumu: Kudüs (1703-1831)” başlıklı bu doktora tezi,
Kudüs kenti taşra toplumunu kentin vakıf ağı içerisinde tanımlamayı hedeflemektedir. Aynı
zamanda Osmanlı devlet aygıtının taşra ortamında nasıl işlediği vakıflar bağlamında ele
alınırken, siyasal ve toplumsal hiyerarşi, kent ileri gelenlerinin gücü ve sıradan insanlarla olan
ilişkileri çerçevesinde Kudüs toplumunu incelemeyi amaçlamaktadır. Bu yapılırken,
Osmanlı/Ortadoğu tarihçiliğinin araştırma gündeminde yer alan başka pek çok mesele ile de
zaman zaman kesişen ve kimisinde kapsamlı kimisinde de daha kısıtlı olarak incelenen konular
arasında; dar anlamıyla merkez-çevre ilişkileri ve ele alınacak dönem itibariyle merkez-çevre
ilişkileriyle doğrudan bağlantılı olan adem-i merkeziyet, entegrasyon, yerel iktidar gruplarının
yükselişi ve bu yükselişte vakıfların rolü konuları; kent tarihi, özellikle de kent idaresi, özerklik
ve kimlik meseleleri ve son olarak da günlük yaşam içinde siyaset, sayılabilir.
Eyyûbî ve Memluklerden devralınan vakıflar ile Osmanlı fethiyle beraber kent yapısına
eklemlenen ve özellikle de çalışma alanına giren dönemde yeni kurulan vakıflar, Kudüs
kentinde 18. yüzyılda aktif bir vakıf ağının varlığına işaret etmektedir. Ancak kentteki vakıflara
ilişkin çalışmalara çoğu zaman sınırlı sayıda vakıf veya kısa bir zaman aralığında çeşitli
vakıfların konu edildiği görülmüştür.1 Çıkış noktasını buradan alan bu çalışma, bütüncül bir
yaklaşımla bu vakıf ağını tanımlamaya, tanımlanan bu ağın şehir mekânına, toplumsal ilişkilere
ve merkezi yönetimle olan münasebetlere etkisini incelemeye ve bu anlamda literatürde var olan
boşluğu doldurmaya odaklanmaktadır. Çalışma, Kudüs’ün tarihi gelişiminde vakıfların işlevine
dair kesin bir tahlil sunmaktan ziyade; vakıf olgusuna, daha özelde ise şehir yapısı içerisinde
vakıf olgusuna dair süregelen bir tartışmaya katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Aynı zamanda
modern öncesi dönemde Kudüs kenti ile vakıf kurumu arasındaki bağlantıları farklı bağlamlarda
detaylı bir şekilde incelemeyi amaçlamaktadır.
18. yüzyılda Osmanlı Filistin’i kentlerinde yerel Müslüman nüfus arasından önde gelen aileler
belki de en belirgin şekilde güç kazandılar ve yerel düzeyde çok çeşitli güçleri ellerinde

Örn. bkz. el-Arif (1961); Tibawi (1978); Baer (1979); Gerber (1986) Khayat (1996); Peri (1992); Singer (2004); esSivâriyye (2009); Abdulmehdi (2009).
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bulundurdular. Bu durum başka faktörlerin yanı sıra merkezî otoritenin zayıflaması ve devlet
görevlerinin miras yolu ile babadan oğula ya da en yakın aile üyelerine geçmesine bağlanabilir. 2
Bu uygulama neticesinde ise, pek çok önemli devlet kademelerindeki görevler uzun yıllar aynı
ailede kalmış, bu makamlar sayesinde de nüfuz, zenginlik ve güç kazanan aileler önde gelen
aileler statüsünü kazanmışlardır.3 Çalışmanın büyük bölümü, bu önde gelen ailelerin yükselişi
ve güç mekanizmalarına ayrılmıştır. Zira Kudüs kenti böyle bir çalışma için pek çok açıdan
oldukça uygun bir kenttir. Öncelikle Kudüs kenti önde gelen ailelerin sayılarının uygunluğu
bakımından mütevazı bir kenttir. İkinci olarak, kentte yer alan ve çoğu Eyyûbî- Memluklü
dönemlerinde inşa edilen dinî- eğitim vakıflarının sayıca çokluğu ulemâ sınıfına mensup
geleneksel ailelerin servet ve güç kazanmalarında vakıfların rolünün daha iyi gözlenebilmesine
imkân sağlamaktadır. Çünkü Kudüs kentinde önde gelen yerel ailelerin servet ve nüfuzlarının
kaynağını iltizam değil, vakıflar oluşturmakta idi.4 Üçüncü olarak, diğer İslam şehirlerinin
aksine, Kudüs’ün seçkin aileleri ve vakıf arasındaki ilişkiler daha geç bir dönemde, Tanzimat
sonrası5 veya 1920 ve 1930’larda, akademik çalışmaya konu olmuştur.6
Çalışma konusu 1703-1831 yılları arasını kapsamakta ve çalışma alanı da Kudüs kenti ile
sınırlandırılmaktadır. 1860’lara kadar Kudüs kenti surlarla çevrilmiş günümüzde Kadîm (Eski)
Şehir olarak adlandırılan alandan ibaretti. Ancak çalışma konumuzun vakıflar olması hasebiyle
çalışma alanına zaman zaman kentteki vakıflara gelir sağlayan tarımsal üretimin yapıldığı
köyler de dahil edilmiştir. Haseki Sultan’ın Kudüs’te bulunan imaretinden söz ettiğimiz çoğu
durumda, ‘Ayn Karim, Beytullahim, Beyt-i İnab, Beyt-i Sefâfa gibi köylerden ve köylülerinden
de bahsedilmiştir.

II. ANA TARTIŞMA KONULARI
Çalışma kapsamında yer alan veri çözümlemeleri derlenip toparlandığında dört sorunsala
indirgenebilir. Birinci sorunsalın ekseninde Osmanlı taşrasında bir kent olarak Kudüs
bulunmaktadır. Kent tipolojileri üzerine yapılan incelemeler doğrultusunda çalışmanın giriş
bölümünde Kudüs’ün bir “İslam kenti” karakterinin mi yoksa “dinî kent” karakterinin mi ağır
bastığı sorusu öncelikle cevaplanmaya çalışılmıştır. Mekân olarak Osmanlı’nın merkez olarak

2

Baer (1990: 299-309)
Abu-Manneh ( 1972: 95)
4 Taşradaki yerel güç sahipleri içinde köşeleri belki de en belirsiz olan grup, Arap şehirlerinin aʻyân adı verilen önde
gelen kişileri idi. Yerel vakanüvislerin yazdıklarına göre, bunlar şehir düzenini bir arada tutan çimento vazifesi
görüyordu. Khoury (2011: 186)
5 Bkz. Khayat (1996)
6 Bkz. Kupferschmidt (1978, 1979)
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belirlendiği birinci bölümde, bu merkeze göre bir taşra kenti olan Kudüs konumlandırılmıştır.
Bu çerçevede, merkezin büyük kent olduğu ön kabulünden hareket edildiğinde taşranın nereleri
kapsadığı sorusu gündeme gelmiştir. Yine Osmanlı taşra kentleri arasında Kudüs kentini
ayrıcalıklı kılan özellikleri bu bağlamda ele alınmıştır. Kudüs kenti vakıf ağı çalışmanın ikinci
sorunsalını oluşturmuştur. Vakıflar, Müslüman toplumlarda camiler, mektepler vs. yapılardan
oluşan dini kurumlar sisteminin esasını teşkil etmiştir. Bu kurum aynı zamanda ailelerin, birkaç
nesil boyunca elde ettikleri mülkü bir arada tutmak ve gelirini aileye tahsis etmek üzere vakfa
dönüştürdüğü emlak şeklinde de karşımıza çıkar. Son olarak vakıflar, toplumdaki fakirler,
ulemâ, sufiler, yolcular ve hacılara hizmet amacına yönelik bir sistemdir. Bu kısa tanımdan
anlaşılacağı gibi vakfın ana fikri, mal-mülk ile toplum menfaatine, gerek maddi gerek manevi
anlamda hizmet edecek bir vesile hazırlamaktır.7 Zaman içerisinde vakıfların iktisadi önemi
arttıkça onların devamlılığını sağlayan ve vakıf gelirlerinden yararlanan kişilerin sayısı da aynı
şekilde artmış ve vakıf kurumu çok daha karmaşık bir hal almıştır. Bu bağlamda, şehir
yapılarının gelişimi bağlamında, tarihsel süreçte Kudüs kentinde vakıf kurumunun gelişimine
dair genel bir çerçeve sunulmak istenmiştir. Gayrimüslim tebaa tarafından İslam hukukuna göre
vakıflar kurulup kurulmadığı ve kurulmuş ise ne şekilde kuruldukları da Kudüs vakıf ağı
bağlamında cevaplanması gereken bir başka soru olarak karşımıza çıkmıştır.
Çalışma çerçevesinde eğildiğimiz üçüncü sorun; 18. yüzyılda taşra toplumunu anlamak
çevresinde gelişir. Bunun için öncelikle taşradaki aktörler büyüteç altına alınmış, vakıf kurumu
ile bu aktörler arasındaki ilişkiler çeşitli açılardan tanımlanmıştır. 18. yüzyılın gerileme dönemi
olduğu savı büyük ölçüde inandırıcılığını yitirmiştir; yerine adem-i merkezileşmenin yönetimde
ağır bastığı önerisi üzerinde durulmuştur. Yüzyılın ikinci yarısı devletin yönetsel dizginleri
elinden kaçırdığı bir dönem gibi görünse de, bu durum Kudüs taşra toplumunun gittikçe
“Osmanlılaştırılması” ile dengelenmiştir.8 İmparatorluğun kurumsal çerçevesine farklı şekillerde
eklemlenen bu taşralılar, bir yandan imparatorluğun kurumsal şemsiyesine girerek taşradaki
güçlerini arttırıyorlar, diğer yandan ise imparatorluğun geleneksel idari yapısını da
dönüştürüyorlardı. Osmanlı merkezinin de bir yandan taşradaki kaynakları merkezin hizmetine
sunmak, diğer yandan taşradaki güvenliği sağlamak için bu yerel güçleri kendi bünyesine
eklemekten başka çaresi yoktu. Ne var ki, bu eklemlenme merkezden taşraya dikey bir atama
süreci ile değil, daha ziyade müzakere ve uzlaşı üzerinden devam eden yatay bir süreçle oluşuyordu.9 Öte yandan, kentte seçkinler en zengin, en etkili ve en saygın ulemâ, sivil ve askerî

7

Van Leeuwen (2012: 19-22)
Khoury (2008: 3)
9 Yaycıoğlu (2010: 667-709).
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görevlilerden oluşan gayr-i resmi şekilde tanımlanmış elitlerdi. Sınırları net bir şekilde
çizilmemiş, ya da tam olarak tanımlanmamış bir sınıf olarak, çoğu zaman bazı aileleri bu sınıf
içerisine almak ya da dışında bırakmak kolay değildir. Bu çalışmada biz ailelerin ortak
özelliklerini

oluşturmaya,

aralarındaki

bazı

farklılıkları

tespit

etmeye

ve

vakıf

uygulamalarındaki sayısal önemlerini tanımlamaya yönelik sorular sorduk. Seçkin ailelerin
üyeleri mülk, gelir ve vakıflar üzerindeki kontrollerini örneğin kendi aileleri tarafından
kurulmayan vakıflarda ekonomik, soysal ve politik güçleri sayesinde kazanmışlardır.10 Konunun
Kudüs’ün seçkinleri ve vakıf kurumu arasındaki ilişkinin bu açıdan detaylı bir analizi
çalışmanın yine bu bölümünün temel sorununu oluşturmuştur. Çalışmada dördüncü sorunsalın
ekseninde Osmanlı merkezi yönetiminin mahiyeti, taşra ortamında işleyişi bulunmaktadır. Her
ne kadar burada merkezi yönetimin mahiyeti üstüne tartışmalara katılma girişiminde
bulunulmayacaksa da, merkezin elde bulundurduğu yönetsel dizginleri nasıl kullandığı,
denetimin nerelere dek uzandığı konusu, merkezi devletin arşivlerindeki kaynakları
çözümlenerek büyüteç altına alınmaktadır. Sorduğu sorular, Batı dillerinde yazmış Osmanlı
uzmanları arasında geçen tartışmalardan esinlenmekte ve merkezi devletin kurumlarından vakıf
kurumuna ilişkin uygulamaları bağlamında devlet iktidarı ve denetiminin taşradaki işleyişi ve
varlık belirtileri üzerinde durmaktadır. Zira merkezi hükümetin temsilcilerince kaleme alınan
belgeler bir şekilde kurumların çerçevesini ve işleyişlerini, gerekçelerini ve kurumlar üzerindeki
güç dağılımını ifade etmektedir.11
Kent: Kent tarihi alanında çalışan araştırmacılar, genellikle inceledikleri kenti ilgilerini
yoğunlaştırdıkları dönemle de bağlantılı olarak daha önce geliştirilmiş kent tarihi teorileri
doğrultusunda ve belli bir kent kategorisi içinde değerlendirmek isterler. Kentlerin gelişimiyle
ilgili teoriler ve bu teorilerin ortaya koyduğu kent tipleri, incelenen yerleşimin kentsel
niteliklerinin anlaşılmasını kolaylaştıracak bir çeşit “formül” önermesi veya kentin
tanımlanmasında faydalanılabilecek kavramsal çatıyı sunması açısından önemlidir. Tekeli, bu
yöntemin kent tarihi yazımında bazı üstünlükleri olabileceği gibi önemli bazı yetersizliklerinin
de olduğunu belirtmiştir.12 Her şeyden önce belirli bir “model” ya da “ideal tip” yaratan bu
teoriler fazlasıyla genel ve belirleyici olabilir. Dolayısıyla kent tarihçisi zaman ve mekândaki
sürekli değişimlerin etkisindeki dinamik ve canlı yapıyı göz ardı etme tehlikesiyle yüz yüze
kalır.13 Öyleyse bu yaklaşım belli bir kentin tarihinin yazılmasında daha ince ayrıntıların ve
farklılıkların ortaya çıkmasına imkân verecek bir esneklikte ve kentin özgün yanlarını ortaya

10

Baer (1979)
Van Leuuwen (2012: 19-22)
12 Tekeli (1998: 153-158)
13 Kark (1984: 18-19)
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koymak şeklinde kullanıldığı ölçüde faydalıdır.14
Modernleşme öncesi çağda, Osmanlı kentleri için somut bir tipleme oluşturmak istendiğinde
en sık gündeme gelen model “İslam kenti” dir.15 Kent tarihçileri arasında İslam'a mahsus bir
kent kavramının olup olmadığı ya da belli kurumları ile bir İslam şehrinden bahsedilip
bahsedilemeyeceği uzunca bir süredir tartışılan bir konudur. Bilindiği gibi, İslam kültür
çevresinin şehirleri üzerine yapılan çalışmaların çoğu Osmanlı öncesi döneme ve Anadolu
dışındaki mekâna ilişkindir.16 Tartışmaların ardından, İslam kenti üzerindeki çalışmaların iki
ilginç sonucu araştırmacıları bir araya getirmiştir: Birincisi, İslam dünyasının yerleşme
mıntıkalarına, tam anlamıyla şehir denilemeyeceği görüşüdür. Çünkü tarihsel gelişimi içinde
İslam şehrini inceleyenler, diğer öğelerin varlığını kabul etmekle beraber, şehrin tanımında
büyük önem taşıyan yönetim fonksiyonunu yüklenmiş kurumların, İslam kültür çevresinde
şehre özgü bir kurum olarak görünmediğini, bu kültür çevresindeki şehirlerin yönetim
kurumlarının bir üst örgütün şehirdeki uzantısı olduğunu ileri sürüyorlar.17 İkincisi de, bu
politik bilinçsizlik ve kendi kendini yönetme yokluğu nedeniyle, Müslüman şehirlerinde
fiziksel düzensizlik görülür. Bu, şehirlinin ortak yaşama iradesini temsil eden herhangi bir
sorumlu

örgütün

yokluğu

karşısında,

belde

yerleşiklerinin

bağımsız

davranışlara

yönelmelerinin sonucudur.18
İslam kenti, Batı'dakinden farklı bir hukuk düzenine ve fizikî yapıya sahip olduğuna göre, onun

Avcı (2004: 14)
Bazı araştırmacılar Ben-Arieh (1984); Kark (1981, 1984) 'İslam kenti' yerine 'Doğu kenti' terimini kullanmayı
tercih etmektedir. Burada daha genel bir kabul gördüğü için 'İslam kenti' terimini kullanmayı tercih ettik. Örneğin
Cerasi' ye göre, 18. yüzyılda "Levanten- Osmanlı kenti, Batı Anadolu ile Doğu Avrupa, Rönesans ile Endüstri
devrimi ve kendi doğası arasındaki eşik konumu nedeniyle genel tarihi sınıflamalara sokularak (İslam kenti, Doğu
kenti v.b.) değil, ancak karşılaştırmaları coğrafik kültürün bize duyumsattığı farklılıkları ve sınır konumları
değerlendirerek tanımlanabilir." (2001: 24)
16 Hourani ve Stern, (1965); Lapidus (1969) Bu yaklaşımı eleştiren Janet Abu-Lughod, İslam kentleri üzerinde
yapılan araştırmaların çoğunun aynı bölgedeki bir ya da birkaç olayı temel aldığını belirtir. Grünebaum ve
Marçais’nin yapıtlarında Mağrip’teki Fransız sömürge yönetimi dönemine uzanan bir Kuzey Afrika
paradigmasından, Lapidus’un da aralarında bulunduğu bir kesimin Mısır ve Bereketli Hilal bölgesindeki kentler
üzerinde odaklandığını belirtir. Bu yaklaşımlar neticesinde ise, bir bölgeye özgü durumlar İslam kültürünün
tamamına dair mutlak doğrular olarak tanımlanmıştır. Abu-Lughod, (1987: 155-59) Antropolog Dale Eickelman
egemen paradigmaya eleştirisinde, tek bir İslami model yerine birkaç farklı modelin var olduğunu ileri sürer. Hourani
ve Stern (1965: 160) Abu-Lughod kentin fiziki yapısında yoğunlaştığı çalışmasında topografya, ulaşım araçları ve
inşa malzemesinin her kent için farklı olduğu ancak özellikle İslami etkilerin araştırılmasında toplumsal
örgütlenmeler ve İslami hukuki sistemlerin belirleyici olduğunu varsayar. Bu alanlarda İslami kentlerde baskın ayırt
edici üç özellikten bahsedilir: dini cemaatlerin ayrılması, cinsiyete dayalı yasaklar ve mülkiyete dayalı hukuki sistem.
Çalışmasında, Abu-Lughod söz konusu tartışmanın “İslam kenti”nin tipik yapısı üzerinde değil, içinde çeşitli
kentlerin kurulup yönetildiği ve onların özgün karakterine katkıda bulunan özel İslami çerçevede odaklanması
gerektiği sonucuna varır.
17 Şehir denilince genellikle, yerleşiklerinin iş bölümüne tabi olarak tarım dışı mal ve hizmet ürettiği ve bunları yakın
çevresi ya da daha geniş bir alan için pazarladığı yerleşme birimi akla gelir. Böyle bir yerleşme birimini, sur, Pazar
yeri, kısmi otonomiye dayanan şehirsel yönetim kurumlarının binaları ve şehirlilerin genel toplanma yerleri
karakterize eder. Bkz. Weber (1966: 65-66)
18 Kuban (1975: 120-121)
14

15
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kendine has bir şehir tanımı içinde araştırılması çok daha doğrudur.19 Zira Batı'daki kentten çok
daha farklı dinamikler etrafında şekillenmiştir. Eğer İslam uygarlığından doğmuş bir kent tipi
varsa, bu kentin Batı kentlerine uygulanan şemalarla okunamayacağı da açıktır. İnalcık’ın da
işaret ettiği gibi “Biz kendi kaynaklarımızdan hareket ederek İslam şehrine has tipleri
bulmalıyız.”20 Bu hususları da göz önünde bulundurarak, İslam kenti tartışmasında öncelikle üç
temel konu üzerinde durulduğu görülmüştür: kentin yönetimi, kentsel cemaatin varlığı ve kentin
fizik yapı özellikleri. Bu üç konu başlığı ile belirlenen kavramsal çatıya göre, Kudüs’ün
yapısının ve planının bu fikirlere ne kadar uyduğu ve bizim “İslam kenti” anlayışımıza katkı
sağlayıp sağlamadığı sorularını cevaplamaya çalışacağız.
Osmanlı şehri bağlamında İslam kenti tartışmasına katkıda bulunan Ö. Ergenç, Osmanlı
şehrindeki yönetim kurumlarının kentin fizik yapısına damgasını vuran yapılar olarak
gözükmediğini belirtir.21 Çünkü hem padişahın merkezi-mutlak iradesinin temsilcisi olan
beylerbeyi veya sancakbeyi, hem de yargı kuvvetini temsil eden kadı, resmi dairelerini aynı
zamanda kendi özel yaşam alanları olarak kullanmışlardır. Bu durum sözü edilen iki görevlinin
Osmanlı şehrindeki kente özgü yönetim fonksiyonlarını göz ardı etmeyi gerektirmez. Bu iki
görevlinin otoritesinden başka şehir yönetiminde söz sahibi olan aʻyân ve eşrâfın varlığı,
mahalle teşkilatının niteliği ve esnaf loncalarının işleyişi Osmanlı devletinde şehre özgü bir
yönetimin varlığına işaret etmektedir.22
18. yüzyılın Osmanlı Kudüs’ünde, bizzat kadı ve yardımcıları tarafından yürütülen bir dizi
belediye hizmeti vardır. Şer’i mahkeme tüm kamu sorunları ile ilgilenmekte idi. Modern
belediyelere ait olan görevlerin bazıları ise kadının denetiminde esnaf loncaları ve vakıflar
tarafından yerine getirilmekte idi.23 Nitekim bu dönemde Kudüs'te çöplerin toplanması,
sokakların süpürülmesi, halka açık hamamların temizliği ve bakımı, kent sakinlerine su dağıtılması, ölülerin yıkanması, taşınması ve gömülmesi gibi çok çeşitli belediye işleri loncalar
tarafından yürütülmekte idi.24 Aynı şekilde, Kanuni Sultan Süleyman devrinde gerçekleştirilen

Armağan (1999: 541)
Halil İnalcık’a göre, "İslam şehir tarihçiliğinin ana kaynağı kadı sicilleridir. İslam şehirlerinde neden İtalyan şehir
komünlerindeki teşkilatı arayacaksınız. Batı'nın Cenevre, Londra, Paris'i bize örnek olmaz. Buradan hareket etmek
büyük hatadır. İslam şehir tarihçileri Avrupa modelini alarak Avrupa'dan hareket ederek bize izah etmeye
çalışıyorlar. Biz kendi kaynaklarımızdan hareket ederek İslam şehrine has tipleri bulmalıyız... Evvela kadı yalnız
devleti temsil etmez şehir cemaatini de temsil eder... O, saltanat karşısında halkın isteklerini temsil eder. Şehirlinin
bir şikâyeti olduğu zaman kadı, padişaha 'şehir kabul etmiyor arz ediyoruz' diye yazar. Yani kadı aynı zamanda şehir
komitesini temsil eden bir makamdır. Başka deyimle bir çeşit belediye başkanıdır." Kent Tarihçiliği (1994: 106)
21 Ergenç (1981: 1265-1274)
22 Avcı (2004: 18)
23 Şentop (1996: 284); Kahire, Cezayir, Tunus, Halep ve Şam gibi büyük Arap şehirlerinde belediye hizmetlerinin
yürütülmesinde esnaf loncalarının ve vakıfların rolü için bkz. Raymond (1995: 99-114).
24 Loncalar tarafından gerçekleştirilen belediye hizmetleri için bkz. Cohen (2001: 55-80)
19
20
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kapsamlı imar çalışmaları sırasında tamir edilen su kanallarının bakımı, bu iş için özel olarak
kurulan vakıf tarafından yürütülüyor;25 Kudüs'ün en büyük hastanesi olan Salâhiyye
Bimaristanı'nın bakımı ve işletilmesi de Selahaddin Eyyûbî zamanında kurulmuş olan vakfın
gelirleri ile karşılanıyor;26 yine 16. yüzyılda kurulmuş olan Haseki Sultan Vakfı Kudüs'te
yaşayanlara sosyal yardım sağlıyordu.27 Son olarak, ileri gelenlerin ve başkalarının sık sık
sicillere ve ahkâmlara geçmiş şikâyetlerinden anlaşıldığına göre, kentsel cemaatle yetkililer
arasında bir ölçüde karşılıklılık ve sorumluluk ilişkisi de vardı. Kısacası, her ne kadar Batılıların
beklentilerine karşılık gelecek, kurumlaşmış bir belediye yönetiminden ya da meclisinden söz
etmek mümkün değil ise de, Osmanlı Kudüs’ünde belediye düzeni çeşitli görevlilerin ve
kurumların hesabına bir işlevler ve yetkiler bütünü olarak ortaya çıkıyordu.28
Kentsel cemaatin varlığı ile ilgili ikinci konuda ise, Müslüman çoğunluk kentsel cemaate
şüphesiz bağlılık duyuyordu, bu cemaat etrafındaki köylerden farklı, loncalar ve mezhepler gibi
küçük ölçekli birlikteliklerinden daha güçlüydü. Kentsel cemaat kentin kutsal mabet statüsünün
üzerine kurulmuştu ve simgesi kenti içine alan ve etrafındakilerden ayıran duvardı.29 Kentsel
cemaatin ortaya koyduğu toplu kentsel eylemlerden biri de 18. yüzyıl başındaki Nakîbü’l-Eşrâf
isyanında kanıtlanan bir birlik ruhu idi.30 Merkezi yönetimin atadığı yöneticiye karşı bir
ayaklanma olan isyan, kent halkını birleştirmiş; kente giriş kapılarını kapatmalarına ve iki yıl
boyunca kuşatmanın güçlüklerine ve açlığa direnmelerine sebep olmuştur.31 Kudüs’ün heterojen
demografik yapısı,32 kentteki cemaat yapısının Hıristiyanları ve Yahudileri ne ölçüde kapsadığı
sorusunu da akla getirmektedir. Baskın olarak Müslüman olan kent cemaatine bağları,
muhtemelen kendi dinsel cemaatlerine olan bağlarından daha zayıftı. Arap olmayan
Müslümanlar ve gayrimüslimler şeklinde sınıflanan azınlıklar özerk bir yapıda olup, zimmet
statüsü gayrimüslimlere bir yandan güvence sağlarken, diğer yandan da kısıtlamalar getirmiştir.
Ancak Osmanlı'nın gayrimüslimlere muamelesi seleflerinden daha toleranslı olmuştur.33 Yine
de, Hıristiyan ve Yahudilerin kendilerini kent cemaatinin parçası olarak gördüklerini gösteren
hususlar var. Kadı mahkemesine başvuran gayrimüslimler kendi cemaatinden kişileri ya da

25

Singer (1996: 134)
Singer (1996: 201)
27 Ze'evi (2000: 31)
28 Cerasi (2001: 69)
29 Ze’evi (2000: 38)
30 Ze’evi (2000: 39)
31
Nakibü’l-Eşrâf ayaklanması ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Mannaʻ (1989: 54-56, 62-66)
32 16. yüzyıla ait tahrir defterleri kayıtlarına göre: Kudüs’teki kent nüfusunun üçte biri gayrimüslimlerden
oluşuyordu. Yüzyılın sonuna kadar kent nüfusunun üç katına çıkmasına rağmen, gayrimüslimlerin toplam nüfusa
oranında çok büyük bir değişiklik meydana gelmedi. Gayrimüslim nüfusun çoğunluğunu az bir farkla da olsa
Yahudiler oluşturmakta idi. Ancak bu durumun yüzyılın ikinci yarısından itibaren Hıristiyanların lehine değiştiği
kayıtlara yansımıştır. Erdoğan (1998: 50,73)
33 Braude and Lewis (1982: 1-33)
26
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Müslümanları şikâyet edebiliyorlardı. Loncalara üye olan zımmîlerin başkanlığa bile seçildikleri
olurdu. Son olarak D. Ze’evi, Hıristiyanların isyancı Müslüman cemaat tarafında yer alarak
onlara yardım ettiklerini kaydeder.34
Buna karşılık, Kudüs'teki cemaat mahalleleri kentteki dinî merkezler etrafında gelişmesi
toplumdaki diğer gruplarla ilişkileri hakkında soru işaretlerini akla getirmektedir. Şöyle ki,
Müslümanlar, Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ'nın bulunduğu Harem-i Şerif’in kuzey ve batı
yönlerinde yerleşmeyi tercih ederken, Hıristiyanlar Kamame Kilisesi civarında, Ermeniler
kentin güneybatı kısmında bulunan St. James Katedrali etrafında, Yahudiler ise Ağlama
Duvarı'na yakın bölgelerde ikamet etmekteydi.35 Bunun katı bir bölümleme değil, genel bir
yerleşme eğilimi olduğunu ve zorunlu tutulmadığını da biliyoruz. Önemli bir husus ise,
Müslümanlar, Yahudiler ve Hıristiyanlar istedikleri her yerde ev satın alabilir ya da kiralayabilirlerdi. Bu konuda hiç bir kısıtlamaya maruz kalmıyorlardı.36 Diğer taraftan iyi
örgütlenmiş, yetkililerce denetlenen, daha önemlisi mahalleler arasında gelişmiş olan pazar yeri,
kent halkını bir araya getiren en önemli kamusal alandı.37 Öyleyse kentsel cemaatlerin dinî
mensubiyetlerine göre belli bir yeri ikamet bölgesi olarak tercih ediyor olmaları, diğer gruplarla
her türlü organik ve sosyal bağlantıyı kestikleri ve dışa kapalı bir biçimde yaşadıkları anlamına
gelmiyordu. Benzer şekilde, cemaatler kendi aralarındaki sorunların çözümünde sadece ruhanî
liderleri muhatap almazlar sıklıkla kadıya ya da naibine de müracaat ederlerdi. İş mukavelelerini
onaylatmak, hukukî haklarını aramak ya da eskiden yapılmış bazı düzenlemelerin teyidini
istemek maksadıyla şer'i mahkemeye başvurdukları da olurdu.38 Dolayısıyla aralarında karşılıklı
bağlar ve günlük ilişkilerin işleyişinde belli etkileşimler olan bir kentsel topluluğun varlığından
söz etmek mümkün olmaktadır.39 Nitekim kentte gerek 18. yüzyılda gerekse 19. yüzyıl başında
meydana gelen ayaklanmalar esnasında kent halkının sur kapılarını kapatarak idarî ve askeri
güce karşı koymuş olmaları belli bir kolektif hareket duygusunun geliştiğini göstermektedir.40
Kudüs kenti üzerine yapılan bazı çalışmalarda, “İslam kenti” adı altında belli bir kent tipinin
varlığı üzerinde durmakta söz konusu kentin mekânsal organizasyonunun biçimlenmesinde dinî-

Ze’evi (2000: 38)
Arnon (1992: 7)
36 Ze'evi (2000: 26) Nitekim Osmanlı tahrir kayıtlarında da hiç bir mahalle resmî olarak "Yahudi mahallesi" ya da
"Hıristiyan mahallesi" olarak gösterilmiyordu. Üstelik Müslüman ve gayrimüslimlerin aynı mahallede birarada
kaydedildikleri de oluyordu. Örneğin; 1538-9 tahririne göre Kudüs'ün Rîşe ve Sahyun mahallesinde kaydedilen 81
hanenin 12'si Hıristiyanlara, diğerleri ise Müslümanlara aitti. Erdoğan (1998: 32).
37 Ze'evi (2000: 30)
38 Cohen (1982: 15)
39 Avcı (2004: 20-21)
40 Kudüs’te 1703’te meydana gelen Nakibü’l-Eşrâf ayaklanmasının yanı sıra, 1825 ve 1834 tarihlerinde de
ayaklanmalar olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Mannaʻ (1989: 49-74).
34
35
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kültürel değerlerin başat rolüne dikkat çekilmekte, fiziksel özellikleri hakkında da bazı
genelleştirmeler yapılmaktadır.41 D. Ze’evi’ye göre Kudüs kentinin planı, önemli ölçüde
İslamiyet’in kültürel ve toplumsal normlarının etkisinde idi. Kentteki evlerin yapısı, girişlerin ve
pencerelerin konumları, evler arasındaki uzamsal ilişkiler, yarı özel geçitlerin oluşturulması,
farklı bölmelere ayrılma süreci; gibi fizik özellikleri sosyal ve kültürel kuralların etkisindeki
tarihi süreçler tarafından belirlenmişti. Kente ayrı bir İslami nitelik kazandıran bu yapılar,
Ze’evi’ye göre kentin devraldığı Roma-Bizans mirası planı üzerinde açık bir iz bırakmıştır.42
Y. Avcı ise Kudüs kentinde, İslam kenti özellikleri arasında zikredilen fizik yapı özelliklerinden
yalnızca bir kaçını bulabileceğimizi ileri sürmektedir. Bu görüşünü öncelikle, kentin genel
yerleşim planının, İslamî dönemden çok daha önce, M.S. 2. yüzyılda Kudüs'ün “Aelia
Kapitolina” adıyla bir Roma kenti olarak yeniden kurulduğu dönemde belirlenmiş olmasına
dayandırmaktadır.43 İkinci olarak, Kudüs’ün de İslam kentlerinin tipik coğrafi formlarından biri
olarak kabul edilen surlarla çevrili olduğunu, ancak şehir surlarının da aslında Roma döneminde
yapıldığını belirtmektedir. A. Arnon da Kanuni Sultan Süleyman zamanında yeniden inşa
edildiğinde ise eski hattın takip edildiğini ifade etmiştir.44 Avcı, kentin manevî merkez noktasını
teşkil eden ve “Cuma Camii” olarak nitelenebilecek Mescid-i Aksa’nın kentin kuzeydoğusunda
ve başka bir İslami yapı, Kubbetü’s-Sahra Camii’nin de onun hemen yanında olduğunu, diğer
İslam kentlerinde olduğu gibi bu iki caminin fiziksel olarak kentin merkezinde olmaması
nedeniyle bir İslam kentindeki Cuma Camii konumunda olmadıklarını belirtmiştir. Çalışmanın
ilerleyen sayfalarında, “Harem-i Şerif olarak bilinen alanın M.Ö. 1000 civarından beri
değişmemiş ve kenti yöneten siyasal iktidar hangi dinin temsil ederse etsin kentin din merkezi
olmaya devam ettiği” kaydedilmiştir.45 Avcı’ya göre, hemen her dönemde kentin yönetim
merkezinin ya bu kutsal alanın içinde ya da buraya egemen olacak biçimde yanında yer alıyor

Ben-Arieh de kaydedildiği şekliyle kentin genel yerleşim planı şöyledir; "Şehir merkezinde yerleşmiş büyük Cuma
Camii; hemen bitişiğinde yüksek dini eğitimin verildiği medrese; büyük caminin yanında veya bazen güvenlik sebebiyle şehrin dışında yüksek bir alanda konumlanan yöneticinin resmi ikametgahı olan idare binası, yani saray ya da
kale; çoğunlukla şehir merkezinde veya şehir kapılarına yakın bir yerde bulunan hamam ve han; ve ticarî emtianın
çeşidine göre fonksiyonel olarak bölümlenmiş ve hiyerarşik bir sıralamayı takip eden pazar yeri... Bu tipik kent
genellikle bir sur ile çevrilidir ve kent mahalleleri çeşitli dinî ve etnik grupların ayrı ayrı oturdukları ikamet
alanlarıdır." Ben-Arieh (1984: 390).
42 Ze’evi (2000: 38).
43 Avcı (2004: 21)
44 Arnon (1992: 3-5)
45
Hz. Davud'un oğlu Süleyman Peygamber, bu alanın merkezine ünlü Süleyman tapınağını yaparmış, böylece söz
konusu alan Museviliğin merkezi olmuştur. M.S. 70 yılında İmparator Titus'un Süleyman tapınağını ve çevresindeki
yapıları yıktırmasına rağmen kutsal alan varlığını sürdürmüş, bu kez tam ortasına Jüpiter tapınağı inşa edilmiştir.
M.S. 4. yüzyılda Hıristiyanlığın tek yasal din haline getirilmesiyle Jüpiter tapınağının faaliyeti son bulmuş ve Bizans
döneminde dinî hayatın merkezi Hz. İsa'nın çarmığa gerildiği mevkide inşa edilen Kamame kilisesine kaymışsa da
İslamî hakimiyetin başlamasıyla birlikte bu alanda inşa edilen Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra camileriyle Haremi Şerif ismini alan bölgenin yıldızı yeniden parlamıştır. Tanman (2001: 511-512)
41
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olması da yine kentin dinî niteliğinin üstünlüğü ile ilgiliydi.46 Öte yandan, mahallelerin arasına
yerleşmiş olan pazarda hiyerarşik denilebilecek bir sıralanmanın mevcut olması ve belli
konularda uzmanlaşmış iş alanlarının kendi aralarında gruplaşarak pazarın bölümlere
ayrılmasını da tipik İslam kentlerindeki çarşıların mekânsal organizasyonu ile benzerlik
gösterdiğini belirtmiştir.47
Avcı, Kudüs'ü “İslam kenti” kategorisi içinde tasvir eden kent tipiyle özdeşleştirmeyi zorlaştıran
bir diğer faktörü ise, kentin üç büyük din için de kutsal sayılmasına dayandırmaktadır. Bu
düşüncesini de Kudüs kentini diğer İslam kentlerinden ayırt edecek çeşitli özelliklerini sunarak
desteklemiştir. Kudüs'ün kendine özgü fizik yapısının gelişimini yönlendiren en önemli etken,
kentin yüzyıllar boyunca ibadet ve inanç farklılıkları ya da etnik kökenler doğrultusunda çeşitli
mezheplere bölünmüş üç büyük dinin mensuplarının toplandığı yer olmasıdır. Mescid-i Aksa ve
diğer İslamî yapılardan başka, Hıristiyanlar için şehrin en kutsal mekânı olan Kamame Kilisesi
ve Yahudilerin dinî merkezi olan Ağlama Duvarı kentteki cemaatlerin ayrı dinî-kamusal
alanlarıydı. Kentte çoğu dinî nitelikteki kamu binaları hacimli ve etkileyici binalardı. Minareler,
havra ve kiliselerin kubbeli çatıları kentin görünümünü biçimlendirmekteydi.48 Aynı şekilde,
kent ekonomisinde endüstriyel faaliyetlerin paydası çok büyük değildi, şehir ekonomisi büyük
ölçüde kent cemaatlerinin dinî aktivitelerine, dinî amaçlarla kente gelen hacı ve ziyaretçilere
verilen hizmetlere dayanıyordu.49
Bu düşüncelerden hareketle, Avcı, 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar, Kudüs kentini daha çok bir
“din kenti” olarak tasvir etmenin mümkün olabileceğini belirtmektedir. Bu görüşünü ifade
ederken de kentleri ait oldukları üst yapıyla sürdürdükleri ideolojik, ekonomik ve siyasî
ilişkilerine göre değerlendiren R. Fox (1977)’un, “din kenti” kavramı için başvurulabilecek
elverişli bir teorik perspektifi dikkate aldığını belirtmiştir. Fox, kentleri geniş bir bütün içindeki
kendilerine özgü işlevlerine göre sınıflandırarak, beş çeşit temel kent formu önermektedir; din
kentleri, idarî kentler, ticarî kentler, koloni kentleri ve sanayi kentleri. Fox 'un yaklaşımında,
“dinî kent” yerleşim alanının büyüklüğüne ya da kentsel işlevlerinin çokluğuna göre değil, ona
yüklenen manevi rol ile tanımlanır. Her ne kadar bu kent, belli ekonomik ve siyasî işlevlere

46 Süleyman Peygamberin sarayı inşa ettirdiği ilk tapınağın da yanında yer alıyordu. Tanman’a göre kutsal alan aynı
zamanda devlet merkezi olma özelliğine de sahipti. Bundan sonraki dönemde ise kentin yönetim merkezi kutsal
alanın kuzeybatı köşesinde inşa edilen kale oldu. Kudüs'ün 637'de Araplar tarafından fethedilmesi üzerine idarî
merkez Harem-i Şerifin güneyine kaydı. Ancak Memlûk döneminde yönetim merkezi tekrar Harem-i Şerifin
kuzeybatı köşesine taşındı. Bu kez 1315-1320 arasında inşa ettirilen Caviliyye Medresesi, 15. yüzyılda tamir edilmiş
ve Memlûk valilerinin makamı haline gelmişti. Osmanlı döneminde de belli bir süre aynı işlevi sürdüren Câviliyye
Medresesi'nin en önemli özelliği Harem-i Şerif alanına egemen konumuydu (Tanman 2001: 513).
47 Avcı (2004: 22-23)
48 Avcı (2004: 23)
49 Ben-Arieh (1984: 392-394)
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sahipse de bütün içindeki en önemli etkinliği kutsal olanı somutlaştırma yoluyladır. Fox'un
bahsettiği bu kent tipi merkezi olmayan bir idarî yapılanma içinde ortaya çıkar; hükümdarın
kısıtlı iktidarı, kenti yerel elitin kontrolüne bırakarak ona bir tür özerklik eğilimi kazandırır.
Nitekim üretimin düşük düzeyde kalması, kırsal kesime bağımlı tüketici bir kent nüfusu
yaratmakta, fizikî yapının şekillenmesinde ise yine maneviyat en önemli belirleyen
olmaktadır.50
Öte yandan A. Toynbee “Tarihte Şehirler” adlı kitabında sanayileşme öncesi dönemde bütün
şehirlerin dinî bir cepheye mutlaka sahip mukaddes şehirler olduğunu söyler. Ona göre, modern
devir öncesinde, hiç bir yerde hiç bir şehir bütünüyle siyasî bir şehir, ya da askerî bir şehir veya
dinî bir şehir değildir.51 Nitekim Kudüs'ün de bir kent olarak elbette belli bir idarî, askerî ve
ekonomik işlevi vardır. Ancak Kudüs'teki “dinî faaliyetler”, kenti diğerlerinden ayıran ve
sosyo-ekonomik yapısını şekillendiren temel unsur olması bakımından önemlidir. Her ne kadar
Kudüs kentini diğer İslam kentlerinden ayırt edecek dinî işlevi baskın olsa da bu durum diğer
bütün işlevlerini saf dışı bırakmamaktadır.
R. van Leuuwen, tarih yazınının bize pek çok stereotip sunduğundan bahseder; mesela İslam’ın
yayılışında rol oynayan askeri üslerin kentsel yerleşimlere dönüşmesiyle oluşan garnizon
şehirleri (Fustat ve Kûfe); iktidar merkezleri olarak tasarlanan ve dini otorite sistemlerinin
merkezinde yer alan imparatorluk şehirleri (Bağdat); geniş dini altyapıları hâkimiyetinde
bulunduran, tarihleri gerçek, efsane ve dini inanışların karışımı olan kutsal şehirler (Mekke ve
Medine).” Bu şehirlerin ya kuruluşlarından statü sahibi olduklarını ya da statülerinin özel tarihi
şartlarca belirlendiğini belirtir. Yine bu şehirlerin açık bir amaç için ya da özgün kutsal
zenginliklerle donatıldıklarından bahseder.52 Üçüncü kategoride değerlendirilebilecek Kudüs
şehri de kuruluşundan itibaren dini statü sahibi ve özgün kutsal zenginliklerle donatılmış bir
şehirdir.
S. Faroqhi ise tartışmaya bir başka boyut ekler, kentin yapısını tanımlamada dine atfedilen
önemin abartıldığını öne sürer. Dinin, binaların ve kentlerin şekil ve yapılarını belirlemede
elbette bir rolü vardır, ancak ona bu kadar önem yüklemek, ahlaki ve sosyal normlarda zamanla
hiçbir gerçek değişikliğin olmadığını ima etmektir. İslam tarihi boyunca, kuşkusuz ahlaki ve
toplumsal çok önemli değişmeler olmuştur. Bu değişimler kentlerin, hatta tek tek evlerin
yapısına ve idaresine yansımıştır. Modern araştırmacılar bu değişimleri incelemeli, din ve

50

Fox (1977: 41-43)
Aktaran; Yediyıldız (1999: 27).
52 Van Leeuwen (2012: 13)
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kültürün kalıcı özellikleri üzerine tartışmayı bir kenara bırakmalıdır.53
Özetle, tartışmaya başladığımız noktaya dönersek, kentleri belirli bazı modeller içerisinde tasnif
ederken, kentlerin zaman ve mekândaki sürekli değişimlerin etkisindeki dinamik ve canlı
yapının göz ardı edilmemesi gerektiği görüşünü paylaştık. Bu noktada, “süreklilik ve değişimi”
bir arada yakalayabilmek amacıyla erken modern dönemde kentin kimliğini tanımlarken “İslam
kenti” ile “din kenti” modeli etrafında gelişen tartışmalara yer vermeye çalıştık. Kudüs’ün
gerçekten de pek çok açıdan tam bir İslam kenti olduğunu, fiziki özelliklerinin ve örgütlenişinin,
en azından Müslüman çoğunluk düşünüldüğünde, bütüncül bir kentsel cemaatin varlığını
yansıttığını söyleyebiliriz.54 Kentin dini statü sahibi ve özgün kutsal zenginliklerle donatılmış
bir kent olarak merkezi idare ile ilişkileri, bölgesel önemi ve kentsel işlevleri söz konusu
olduğunda ise “dinî kent” özelliklerini gösterdiğini belirtebiliriz.
Vakıflar: Çalışmanın ikinci meselesi Kudüs kenti “vakıf ağı”dır. Osmanlı kentleri açısından
vakıfların önemini vurgulayan araştırmacılardan D. Kuban’a göre, konut ve ticaret alanlarının
ayrılığı, cami ve çarşının merkezi rolü, mahalle biriminin şehrin yapıcı molekünü teşkil edişi,
şehir halkının çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması ve örgütlenmesinin temeli olan vakıf kurumu,
toplumsal dayanışmayı sağlayan loncalar ve 16. yüzyıldan sonra önemi artan eşrâf, Osmanlı
şehrinin temel özellikleridir.55 Kuban’ın görüşünü destekler nitelikte çalışmasında Ö. Ergenç “
(…) Osmanlı kenti bir sentezdir ve bu sentezde İslami öğeleri, Orta Asya Türk uygarlığının
etkilerini bulmak mümkündür.”56 der. Ona göre “Osmanlı kentlerini karakterize eden ve diğer
İslam kentlerinden üstün kılan bir husus, dinsel ve sosyal yapılar topluluğu olan imaretler tesis
ederek şehirleri geliştirmektir.”57 Ergenç bu görüşünde, Kuban’ın58 yanı sıra, Osmanlı sosyal ve
ekonomik tarihçiliğinin kurucularından Ö. L. Barkan’ın59 ve H. İnalcık’ın60 aynı kurumsal etken
üzerindeki vurgularını paylaşmaktadır. Kent tarihinde vakıfların çeşitli yönlerine işaret eden bu
çalışmalardan Barkan’ın61 imaret siteleri ve daha yakın bir zamanda ise B. Yediyıldız’ın62
hayrât siteleri şeklinde nitelendirdiği yapıların kentlerin fizik, sosyal, ekonomik ve kültürel
hayatındaki yerlerine dair açılımlar getirebilmektedir. Biz bu çalışmada, benzer bir yaklaşımla,
kentin fizik, sosyal, ekonomik ve kültürel hayatındaki yerlerini belirlerken vakıfları
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Faroqhi ( 1994: 3-18)
Ze’evi (2000: 39).
55 Kuban (1968: 54-55)
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Ergenç (1995: 48).
57 Ergenç (1995: 49).
58 Kuban (1968: 54-55)
59 Barkan (1962-63: 239-296)
60 İnalcık (1967: 1-2, 5-15)
61 Barkan (1962-1963)
62 Yediyıldız (1999: 17-33)
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tanımlamada “vakıf ağı” kavramını kullandık.63 Osmanlı sultanının hayırseverliğinin bir
göstergesi ve aynı zamanda da güç ve meşruiyetinin kaynağı, Haseki Sultan İmareti her ne
kadar kentin merkezinde yer alsa ve yalnızca Kudüs için değil etrafı için de imareti ile çok
önemli bir fonksiyonu yerine getirse de,64 kentin manevî merkez noktasını teşkil eden ve aynı
zamanda da vakıf ağının çekirdeğini oluşturan Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra Camileri idi.
Emeviler Dönemi’nde inşa edilen, Eyyûbî, Memlüklu ve Osmanlı dönemlerinde çok sayıda
tamir ve bakımlarla ihya edilen bu camiler, zaman içerisinde, şehir merkezini kuşatan ve idari
sistem ve kentsel hizmetler örgütlenmesinin bir parçası olan geniş bir vakıf ağının da merkezi
olmuştur. Bu iki camiyi de bünyesinde bulunduran ve Harem-i Şerif olarak adlandırılan alan,
eski şehrin altıda birini kapsamakta idi. Harem, yüzyıllarca çeşitli İslam devletleri tarafından
inşa edilen çok sayıda vakıf eserlerin, hayrâtların bir araya geldiği bir alan görünümünde idi.
Mescid-i Aksa Camii'nin inşası ve zamanla Kudüs’ün dini kurumlar sisteminin merkezi
oluşunun tarihi, bu çalışmanın dini kurumlar veya vakıflara yaklaşımına dair temel unsurlar
içerir: Öncelikle vakıflar, şehir yapılanması içerisinde, mekânsal örgütlenmeyi şekillendiren
dinamik bir sürecin ve mekânsal ayrışmanın sembolizminin bir parçasıdır. İkinci olarak, bu
süreç Müslüman toplumlarda güç mekanizmalarının yani şer'i hukukun, idareciler tarafından hazırlanan idari sistemlerin ve sosyal grupların, özellikle ulemânın etkisinin gelişimiyle yakından
ilgilidir. Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra Camileri aslında vakıf olarak tayin edilmemiş
olmakla beraber, zaman içerisinde şehrin vakıf sisteminin çekirdeği haline gelmiştir. Eyyûbî,
Memluklü ve Osmanlı dönemlerinde gerek Harem-i Şerif içerisinde gerekse etrafında yer alan
vakıf emlakı, gerek maddi gerek manevi anlamda çok büyük öneme sahip olmuştur. Bu
tekâmül, Osmanlı yönetimi ile bir kentin, sıkı hukuki kurallarla idare edilen zengin bir vakıf
sistemine dönüşmesini anlatır.
Vakıf, esasında, bir mülkün belirli bir hayır işine ebedi olarak tahsis edilmesi anlamına
gelmektedir. Vâkıf (vakfın kurucusu) mülkiyet haklarından feragat edip, vakfın hayır amacını
ve artık “Allah'ın mülkü” olan vakıf mülkünün işletilmesiyle ilgili kuralları vakfiyesinde
belirlemekte idi. Vakıf mülkü bir piyasa metaı olmaktan tamamen çıkıyor; satış, hibe veya rehin
ne şekilde olursa olsun temlikine kesinlikle yasak geliyordu. Söz konusu mülkler genellikle,
kendileri de vakıf statüsünde olan “hayrât”ların istifadesi için kurulmuştur. Vakıflar, gelir ve
kâr sağlayan mülkler olabileceği gibi bu gelirleri kullanarak dini veya sosyal hizmet sunan

Benzer bir kullanım için bkz. Van Leeuwen (2012)
“Surlarla çevrili eski şehrin merkezinde, ʻVâd ile Akabetü’t-Takiye caddelerinin birleştiği noktada, Via Dolorosa
[Çile Yolu]’nun biraz güneyindeki tepeye çıkan yokuştan, Haseki Sultan İmareti ya da et-Takiyye diye bilinen
görkemli bina hâlâ ayaktadır.” Singer (2004: 1)
63
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birimler de olabiliyordu. Mesela, tarım arazileri vakfa dönüştürülmüş ve gelirleri belirli bir
cami, medrese, mektep ve müştemilatlarının inşası ve bakımına tahsis edilmiş olabiliyordu.
Vakıflara yönelik düzenlemeler henüz yeni iken vâkıf kendini ve/ya ailesini ve ahfadını
(soyundan gelenleri) vakfının “lehtar”ları olarak tayin edebiliyordu. Ancak soyu tamamen
kesildiğinde vakıf gelirleri belirli bir hayır işine (mesela Kudüs fakirlerine) tahsis edilebiliyordu. Kurucu aynı zamanda kendini veya soyundan gelenleri mütevelli de atayabiliyordu.
Böylelikle mülkiyet haklarından feragat etmiş olmakla beraber vakıf mülkünün idaresini elinde
tutabiliyordu. Vakıf kavramının bu genel tanımı, kurumun temel işlevini göstermektedir.
Çalışmanın amaçlarından biri de şehir yapılarının gelişimi bağlamında, tarihsel süreçte vakıf
kurumunun gelişimine dair genel bir çerçeve sunmaktır.
Yakın zamanlarda hem vakıf eksenli araştırmalarda, hem de kent tarihi çalışmalarında vakıflar
önemli bir yere sahip olmuştur. Vakıflar üzerine yapılan çalışmalarda ilgi çeşitlilik kazanmış ve
vakıfların sosyo-ekonomik yönlerine dair çalışmaların sayısında ciddi bir artış olmuştur. Vakıf
belgeleri de İslam toplumlarının sosyal tarihlerine yönelik bir kaynak olarak daha fazla
incelenmektedir. Vakıflara ilginin bu şekilde genişlemesi tarihi, sosyolojik, kültürel olmak üzere
daha zengin yaklaşım ve perspektiflere ilham sağlamış veya bunları zorunlu kılmıştır. Ancak
hala vakıflar konusunda yapılan önemli pek çok çalışma kapsam olarak sınırlı ve eksik kalmış,
örnek vaka çalışmalarına veya kurumun sadece belirli bir yönü ya da işlevine odaklanmıştır. Vakıf kurumunu, tüm karmaşıklığıyla beraber kapsamlı bir biçimde ele alma çabası nispeten
azdır.65
Vakıflar konusunda yapılan pek çok araştırma, vakıf kurumu konusunda bazı geleneksel
düşünceleri yeniden değerlendirmeyi gerekli kılacak hususlar ortaya çıkarmıştır. Bu geleneksel
düşünceler genellikle, satışı veya rehin verilmesi yasak olduğu için vakıf mülkünün, malların
değerinin belirlendiği ekonomik dolaşımın tamamen dışında kaldığı varsayımına dayanıyordu.
Bu bakış açısına göre, vakıf mülkü, artık alım satım süreci ve piyasalardaki dalgalanmanın bir
parçası olmaktan çıkıyor, dolayısıyla Müslüman toplumlarda sosyo-ekonomik gelişmeye engel

Yediyıldız’ın çalışması vakıf kurumunun dinamizmini 18. yüzyılda da devam ettirdiğini ortaya koymuştur.
Yediyıldız (2003) Yediyıldız’ın 18. yüzyıl için yaptığının bir benzerini 17. yüzyıla uyarlayan Hasan Yüksel’in bu
yüzyılı temsil edebilecek bir örneklem seçerek (313 vakfiye) söz konusu vakıfları incelediği eserinin bir bölümü
şehirlerin gelişiminde vakıfların rolüne ayrılmıştır. Yüksel (1998) Yediyıldız ve Yüksel’in çalışmaları model alınarak
yapılan çok sayıda çalışma da mevcuttur. Ö. Demirel’in Sivas şehri ve A. Gürbüz’ün Amasya örneğindeki çalışmaları
yine bu kapsamda sayılabilir. Demirel (2000); Gürbüz (1993) Çalışmalarda; kent ve yöre bağlamında, vakıf eserlerle
mahalleler arasındaki ilişkiden vakıf gelirlerinin kent ekonomisindeki yerine kadar vakıf kurumunun toplumsal ve
ekonomik hayat üzerindeki etkileri, Osmanlı yönetim sistemi ve sosyal örgütlenmesi açısından sonuçları üzerinde
durulur. S. Şavaş’ın çalışması, Osmanlı dönemi kentlerinde genel bir özellik olan zaviye çekirdeği üzerinde oluşmuş
bir mahallenin gelişimini içerir. Savaş (1992) Cafer Çiftçi’nin çalışması ise Bursa vakıflarının kentin gelişmesinde,
sosyal ve iktisadi hayatındaki yeri açısından incelemiştir. Çiftçi (2004)
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olan durağan ve kısıtlayıcı bir unsur haline geliyor, hatta kapitalist ekonomik ilişkilerin
gelişimini engelliyordu. Vakıf kurumuna dair bu resim, kurumun bazı asli özelliklerini göz ardı
edecek şekilde dar ve sınırlıdır.66 Vakıf kurumunun tarihselleştirilmesi ile aslında kurumun
ekonomik şartların dışında kalmadığı ortaya konarak vakıf konusunda “geleneksel” görüşe bir
itiraz sunulmak istenmektedir. Bunun yanında vakıfların, iktisadi varlıklar olma rolünü aşan
dinamik işlevleri mevcuttur. Tarihsel değişim sürecinde bu farklı roller arasındaki etkileşim,
çalışmamızın üzerinde duracağı bir husus olmaktadır.
Vakfı daha yakından mercek altına alan bu çalışma, vakıfların yapısı ve yönetimi hakkında bir
zamanlar var olan mutlakçı yaklaşımla çoğunlukla karşıtlık içindedir. Vakfın vakfiyesinde
herhangi bir sapmanın suçu yoz idarecilere ve vakıfların bozuk yapılarına yüklenmiştir. Oysa
dikkatle incelendiğinde, bir vakfın vakfiyesi her zaman geçerli olacak ayrıntılı bir yol gösterici
değil, genel bir taslaktır.67 McChesney, Belh’teki türbe külliyesi hakkında zamandizimsel
boyutta bir araştırma yapmış ve çeşitli kaynakları kullanarak bir vakfın nasıl değişken
olabileceğini göstermiştir. Konuya ilişkin olarak da şunları söylemişti: “İster vakıfların ilkelerini
resmi bir biçime sokmaya çalışan hukuk bilginleri, ister vakıflarla tarihsel bir olgu diye
ilgilenen araştırmacılar olsun, pek çok yazar değişimin kaçınılmazlığı fikriyle vakfın değişmez
doğası olduğunu savunan hukuki anlayışı birbiriyle ilişkilendirmekte zorlanmıştır.”68
Suraiya Faroqhi, Miriam Hoexter ve Ronald Jennings gibi araştırmacılar, Osmanlı arşivlerinde
mevcut olan, kurumlara ait belgelerdeki zengin ayrıntıları daha önce tek tek göstermişlerdi.69
Bunun yanı sıra, yukarıda bazı örneklerine yer verdiğimiz, vakıflar hakkında daha genel
sorulardan yola çıkıp analitik çalışmalar üreten bir araştırma geleneği vardır; bunlara örnek
olarak Baer, Barkan, Gerber, Yediyıldız ve Yüksel’in çalışmaları gösterilebilir.70 Bu
araştırmaların odak noktası ve temel sorunsalı vakıftır. Öte yandan, vakıf genellikle çok geniş
boyutlu birçok kategorinin yalnızca bir biçimidir. Örneğin, mülkiyeti elinde tutmanın bir türü,
sermaye yatırımının bir çeşidi, himaye etmenin bir yolu, hayırseverliğin bir türü gibi. 71
Dolayısıyla, benzer bir bakış açısı ile vakfı bu çoklu ve birbiriyle örtüşen bağlamlarda
değerlendirmenin en faydalı yol olduğu kanaatindeyiz. Toplu olarak bakıldığında ise bu
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çalışma, Kudüs kenti vakıflarını yakından tanımaya olanak verirken, bir yandan da başlı başına
bu kurumun Osmanlı dünyasının çok çeşitli boyutlarının kesişme noktasında nasıl var olduğuna
açıklık getirmeye çalışmaktadır.
Toplum: Çalışmanın üçüncü problematiği; 18. yüzyıl Kudüs kenti taşra toplumunu belli bir
bağlama oturtma ve başka dönemlerden ayrı yönlerini belirleme sorunu, adem-i merkezileşme
tartışmaları etrafında şekillenir. 18. yüzyılı adem-i merkezileşme yüzyılı olarak belirleyen
görüşlere iki akademisyenin çalışmaları farklı bir bakış açısı sunmuştur. Merkezi hükümetin
kurumlarına eğildiği çalışmasında Barbir, 18. yüzyılın ilk yarısında eyaletlerin yönetiminin
yeniden düzenlenmesine ağırlık verildiğini göstermiştir. 72 İkincisinde Mehmet Genç’in
çalışmalarını temel alan Ariel Salzman, 18. yüzyıldaki iltizam sistemi uygulamalarının bir
adem-i merkezileşme sürecinin göstergesi olduğu yönündeki görüşlere önemli eleştiriler
sunmuştur. Salzman, ömür boyu vergi toplama ayrıcalığı anlamına gelen malikânelerin devlet
hazinesinin devredilmesi sonucunu doğurmadığına ve yönetim dizginlerinin elden kaçmadığına
değinmiştir. Salzman’ın savı devlet seçkinleri tarafından tasarlanmış pek çok stratejiden biri
olarak ömür boyu vergi toplama ayrıcalığı getirilmesinin taşralı siyasal ve toplumsal grupların
kaynaklarına el atmak amacıyla geliştirildiği düşüncesine dayanıyor. Siyasal anlamda, taşralı
grupların devlet maliyesi içine alınmış olmalarının devletin gücünü yitirmesi anlamına
gelmediğini vurguluyor. 73
Merkezileşme/ adem-i merkezileşme modelini sınamak amacıyla biz, belirli bir zaman aralığı
boyunca Kudüs toplumunun -vakıf kurumu etrafında şekillenen ilişkiler ağı çerçevesindedevlet ile ilişkilerini biçimlendirmede önemli iki özelliğini büyüteç altına almayı seçtik: Vakıf
kurumu içerisindeki atamalar ve vakıf mülklerin kiralanması usulleri üzerinde durmayı
yeğledik. Bu bağlamda, elinizdeki çalışma, Kudüs’te yerel toplum gruplarının nasıl dönüşüm
geçirdiğini ve ardından bu dönüşümün vakıf kurumunu nasıl biçimlendirdiğini sergilemeyi
deniyor. Dönüşüm süreci boyunca ve 19. yüzyılın başına gelindiğinde devletin artık yönetsel
dizginleri elinden kaçırmış olmasına rağmen, Osmanlı devletine bağlılığın gereklerini yerine
getirmeye girişen kesimler genişledikçe, Kudüs toplumu daha “Osmanlılaştı”.74 Çalışma
açısından özellikle önem taşıyan bu kavram, imparatorluk merkezi ile eyaletler arasında 150
yıllık merkeziyetçi “klasik” yönetim altında görülenden daha farklı bir bütünleşme ifadesi
olarak bir yandan yerel halkın merkezi idare ve dağıtım ağlarına dahil olması ve böylelikle,
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sisteme entegre edilmiş bir seçkinler sınıfının oluşması ve diğer yandan Osmanlı bürokrasisinin
mensuplarının “yerlileşmesi”ni ifade eder oldu. Canbakal’da ifade bulduğu şekliyle: “Yetkililer
atandıkları yerde ekonomik girişimlerde bulunarak yerli konumuna gelirken yerliler de maaşlar,
görevler ve iltizam mukaveleleri aracılığı ile Osmanlı oluyorlardı. Evlilik ise bağları her iki taraf
lehine sağlamlaştırıyordu.”75 Kudüs kenti vakıfları açısından bu süreç, vakıf görevlerinin
hisselendirilerek yapılan yeni atamalar, bu görevler yapılsın veya yapılmasın maaş tahsisleri ve
vakıf mülklerinin uzun süreli kiralanma usullerinde kendisini göstermekte idi.
Son zamanlarda yapılan çalışmalar, taşra seçkinlerinin yükselmesinin imparatorluğun
çözülmesinin habercisi olmayabileceğini ortaya koydu.76 Tersine Osmanlılaşma kavramı ile
ifade bulan dönüşümü; merkezî görevliler ile yerel güçlerin işlevsel ve toplumsal olarak iç içe
geçmesiyle oluşan karma bir elit yaratılması olarak düşünecek olursak, bunu mümkün kılan,
payitaht kaynaklı bir imtiyaz sisteminin varlığından söz etmek gerekir.77 Böyle bir imtiyaz
sisteminin Kudüs kenti vakıfları bağlamında var olup olmadığı da çalışma açısından
cevaplandırılması gereken bir sorudur. 18. yüzyılı Osmanlı’nın daha önceki dönemlerinden ayrı
kılan da merkez ile türlü taşra seçkinleri arasında sağlanan ekonomik, toplumsal ve
muhtemelen, aynı zamanda ideolojik bütünleşmenin düzeyiydi. Bu bağlamda Ariel Salzman ve
Abou-el-Haj’ın sürece ilişkin yorumları yol gösterici olmuştur.78
18. yüzyıldaki gelişmeleri belirleyen etmenler ise 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren
şekillenmiştir. 16. yüzyılın ikinci yarısında yaşanan askerî ve malî sarsıntılar sonucunda 17.
yüzyılda Osmanlı Devleti, artık eski konumunda değildir. Ortaçağın ekonomik ve malî
yapısından doğmuş olan tımar rejimi büyük ölçüde önemini yitirmiş, yerini ateşli silahlarla
donatılmış bir ordu almıştır. Dolayısıyla iltizam sisteminin uygulama alanı tımar sistemi
aleyhine genişlemiştir.79 Bu sistemle birebir ilişkili olan vergi düzeni de daha çok nakdî
vergilere dayanır hale gelmiştir. Devlet, uzun ve masraflı savaşların ve Anadolu'daki iç
karışıklıkların yükü altında ezilirken yeni kaynak arayışlarına girmiştir. Birçok yetki alanı birer
mukataa birimi haline getirildiği gibi olağanüstü hallerde toplanan vergiler de sürekli hale
getirilmiştir.80
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Canbakal (2009: 82)
Konuya ilişkin eleştirel yorumlar için bkz. Pierce (2004: 6-28 ve 29-53).
77 Canbakal (2009: 19)
78 Salzmann (1993); Abou-El-Haj (1991)
79 Genç (2000: 99- 147, 100)
80 Avrupa'daki Amerika'dan akan gümüşün etkisiyle görülen fiyat hareketlerinin etkileri ile uzun süren ve verim
alınamayan savaşlardan kaynaklanan malî sıkıntılar genel bir ekonomik krize neden olmuştur. Bir taraftan da
Osmanlı Devleti, Avrupa devletlerinin savaş teknolojisinde gösterdikleri gelişmelere ayak uydurmak zorundaydı.
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Bu süreçte (tüm 17. yüzyıl) devletin "Osmanlı düzenini" korumaya yönelik aldığı önlemlerin
kasıtlı olmadan taşrada yeni bir yönetim gücünün, âyanın yükselişini hazırladığı
görülmektedir.81 İnalcık, bu konuda önemli bir etken olarak özellikle 16. yüzyılın sonlarından
itibaren taşradaki beylerin, kapılarında beslemeye başladıkları sarıca- sekban ya da levend
birliklerinin (ücretli asker) verdiği güce dayanarak sultanın icra yetkisini temsil etmeyi bırakma
eğilimlerini vurgulamaktadır. Reaya da artık sadece merkezin artan talepleriyle ve güvenlik
problemleriyle değil, bu yöneticilerin yasadışı topladıkları vergilerle ve diğer başına buyruk
uygulamalarıyla da uğraşmaktadır.82 17. yüzyıl sonlarından itibaren devlet taşradaki
idarecilerine başvurmuştur.83 Bu dönemde âyan, bulunduğu yerin koşullarına göre değişik roller
üstlendi: Merkezin emirlerini yerine getirtme aracı, reayanın koruyucusu, hatta yöneticilerin
suistimalleri karşısında kadı'nın destekçisi ya da onu ve diğer şehir idarecilerini yerel çıkarlar
doğrultusunda yönlendiren bir fiilî yönetici.84 Abou El-Haj, bu süreçle ilişkili başka bir
gelişmenin etkisini vurgulamıştır. Aynı dönemde Osmanlı yönetiminde klasik dönemin sınıf
temelli hizmette liyakat sistemi sona ermiştir. Yönetici seçkinler arasında birlik azalmış ve
siyasî rekabet artmıştır. Merkezî otoritenin giderek adem-i merkeziyetçi bir hal almasına neden
olan bu etken köylü artık ürünü üzerindeki talepleri arttırmış ve vergi düzeninde istikrarsızlığı
beraberinde getirmiştir. Artık ürünün toplanması sürecinde devlet kontrolünü kaybetme sürecine
girmiştir.85
Dolayısıyla, 17. ve 18. yüzyıllarda düzenin içinde var olan adem-i merkezileşme yönetimde ağır
basar hale gelmiş86 ve imparatorluğun çeşitli yerlerinde farklı düzey ve niteliklerde bir
yerelleşme, bir yeniden yapılanma ortaya çıkmıştır.87 İmparatorluğun bazı yerlerinde bir takım
âyan aileleri ekonomik ve siyasal işlere egemen oldular. Batı Anadolu'da Karaosmanoğulları,
Orta Anadolu'da Çapanoğulları, Kuzeydoğu Anadolu'da Canikli Ali Paşaoğulları; Rumeli'de
Epir'de Tepedelenli Ali Paşa, Aşağı Tuna'nın Belgrad'dan denize kadar uzanan bölgesinde
Vidinli Osman Pasvandoğlu ve Arap Eyaletleri'nde ise 18. yüzyıl boyunca Bağdat'ta Büyük

Tımarlı sipahiler Alman ve Avusturyalıların ateşli silah kullanan piyade askerlerine karşı etkisiz kaldı. Bunun
sonucunda Osmanlı Devleti, yeniçerilerin sayısını arttırdı. 1574'te 21.094 olan yeniçerilerin sayısı, 1609'da 47.033'e
yükselmiştir. Diğer bir deyişle 35 sene de %123'lük bir artış olmuştur. Diğer tarafta I. Süleyman zamanında 87.000
olan sipahilerin sayıları 17. yüzyılın başlarında 45.000'e, 1630'larda ise yaklaşık sekiz binlere düşmüştür. Özvar
(2003: 12); İnalcık (2003: 53) Bu süreç hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. İnalcık (1980: 288); Özvar (2003: 917); Pamuk (2005: 113-121).
81
Yücel (1992: 657); İnalcık (1977: 27)
82 16. yüzyıl başlarına kadar uzanan yöneticilerin bu tür usulsüzlüklerinin örnekleri için bkz. İnalcık (2000: 75-190)
83 İnalcık (1977: 28); İnalcık (1980); Özkaya (1994: 8)
84 İnalcık (1977: 28-29)
85 Abou-el-Haj (1991: 39-42)
86 Yücel (1992: 658-664); Khoury (1999: 3)
87 Bkz. Barbir (1988); Abou-el-Haj (1991); Salzmann (1993); Barkey (1994); Hathaway (2004: 37)
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Süleyman Paşa'nın ailesi, Musul'da Celîlî ailesi ve Mısır'da Ali Bey örnek verilebilir.88
İmparatorluğun kurumsal çerçevesine farklı şekillerde eklemlenen bu taşralılar, bir yandan
imparatorluğun kurumsal şemsiyesine girerek taşradaki güçlerini arttırıyorlar, diğer yandan ise
imparatorluğun geleneksel idari yapısını da dönüştürüyor, taşrada otoriteyi yerelleştiriyorlardı.89
Bu kişiler zamanla muazzam kaynakları idare eder, bazı eyaletlerde valilikleri tekellerine alır
hale geldiler. Yerel nüfuz sahiplerinin büyük çoğunluğu ancak tek bir kenti ve çevresini elinde
tutan daha mütevazı ailelerdi ve 18. yüzyıl öncesinde daha oligarşik bir yapı sergiliyorlardı.
Daha sonraları, 19. yüzyılda II. Mahmud’un giriştiği yeniden merkezîleşme çabalarına karşı
koyan aʻyânın devre dışı bırakılmasının ardından, sıradan eşrâf varlığını sürdürmüş ve
Tanzimat’ın getirdiği yeni idari yapılanmaya dâhil olmuştu. Bu çalışmada da ele alacağımız
üzere, bu kesim çalışma alanına giren dönemde de idari mekanizmaların içerisinde yer almakta
idi.90
Benzer şekilde incelenen dönemde Filistin’in büyük kentlerinin çoğu, bölgesel ticareti tekeline
almakta oldukça başarılı, yerel askeri liderlerce kontrol edilmiştir. Zahir el-Ömer ve sonrasında
Cezzar Ahmed Paşa, Sayda Sancağı’nda politik ve ekonomik güç merkezlerini kurmuşlar ve
Akka kentini de kendilerine merkez yapmışlardır. Güney Filistin’de de önemli bir kontrol
sağlamışlar, Yafa ise Muhammed Ağa Ebu Nabbut (1807-1818) tarafından yönetilmiştir.
Belirtilmesi gereken bir husus, bu üç yönetici, imparatorluk içerisinde yarı özerk bir konum elde
etmişlerdir. Ancak hiçbirisi, yukarıda zikredilen seçkin ailelerde olduğu gibi bir hanedan
kurmamışlardır.91 Denilebilir ki, Kudüs hiçbir zaman tek bir ailenin ya da bir yöneticinin
egemenliğine girmemiştir.92
Kudüs’teki şehir eşrâfının yükselişini belirleyen siyasi, sosyo-ekonomik koşullar Filistin’in
diğer kentlerinden çok daha farklıydı. 19. yy’ın ikinci yarısına kadar Kudüs’teki eşrâf ailelerinin
servetleri genellikle şehirle sınırlı kaldı. Kudüs Eşrâfı ne köylerde geniş arazilere veya mallara
ne de iltizam haklarına sahipti. Bu eksiklik kırsal kesimde büyük bir etkinlik göstermelerini
engelliyordu.93 Kudüs sakinleri kent tarlalarını işleyen çiftçiler değildi. Zaten kent çevresindeki

Ayrıntılı bilgi için bkz. Özkaya (1994); Quataert (1993: 85); Şahin (2003); Mert (1980), Sakaoğlu (1984); Zens
(2010: 141-165) ; Nagata (1999: 119-133); Hathaway (2010); Khoury (1999)
89 Hourani (1968: 41-68); İnalcık (1977: 27-52); İnalcık (1980: 283-337); Akarlı (1988: 41-56); Masters (2011: 229251); Khoury (2006: 135-206); Yaycıoğlu (2012: 436-52)
90
Mustafa Nuri Paşa (1979-80: 282-3); Uzunçarşılı (1942); Özcan (1980). Kentli seçkinlerin işlevsel rolünün
devamlılığı hakkında bilgi için bkz. İnalcık (1964: 54); Hourani (1968: 60-62); Nagata (1999: 119-133).
91 Bu durumun istisnası olabilecek iki durumda, Deyr Gassana ve Beyt Ûla’nın ‘Amla Ailesi Kudüs’te daha geniş
ölçekli yerel hanedanlıklar kurmuşlardır. Yerel siyasi elitini oluşturan efendiye sınıfı, diğer Filistin kentlerine göre
tamamen sivil ve çok daha çoğulcu bir yapıya sahipti. Detaylı bilgi için bkz. Bussow (2011: 317)
92 Bussow (2011: 318)
93 Abu-Manneh (1990: 5-6)
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fakir kırsal bölgeler şehrin tarımsal hinterlandını oluşturmaktan uzaktı. 94 Kudüs’te kent ile kırsal
arasındaki ilişkiler ancak kentin hâkimiyetinin belirdiği Tanzimat yıllarında daha farklı bir
nitelik kazandı.95
Kudüs’teki nüfuzlu ailelerin ekonomik güçlerinin ana kaynağını iltizam ya da malikâne hakları
değil, çoğunlukla dini ve eğitim amaçlı vakıflar oluşturuyordu. Vakıflar kişisel düzeyden
saltanat düzeyine kadar siyasal meşruiyet, mevki, her türlü himaye gibi araçlara da hizmet
etmişlerdir.96 Çalışma kapsamına giren dönemde, Kudüs’te vakıf kuranların büyük çoğunluğu
Kudüs’ün yerel seçkin ailelerine mensup ulemâ sınıfından kişilerdi. Ekonomik güçlerinin
kaynağını çoğunlukla dinî ve eğitim amaçlı vakıflardan alan Kudüs’ün nüfuzlu aileleri, hem
kurucusu, hem çalışanı ve hem de lehtarları olarak Kudüs’ün vakıf ağında aktif rol almışlardır.
Makam satışları da söz konusu seçkin aileler arasında yapılmıştır. Vakıflar sosyal açıdan söz
konusu ailelerin nüfuzunu sağlamlaştırırken, iktisadi açıdan da servetlerini artırmalarına vesile
olmuştur. Yine kurulan hayrî vakıflar da toplumsal mekânların ve nüfuzun gözetimini
sağlamıştır. Vakıf mülklerinin kiralanması vesilesi ile de servetlerini artıran bazı aileler,
zamanla bu mülkleri özel mülkler olarak yeniden vakfetmişlerdir.
Bunlar sadece kesin olmayan sonuçlar ve Kudüs kenti vakıf uygulamalarına özgü koşulları
hesaba katıyor. Kudüs örneği açıkça gösteriyor ki; erken modern dönemde Osmanlı Devleti
taşra sermayesi ile bağlaşmalar oluşturarak ve insan kaynaklarını seferber ederek varlığını
korumaya çalışmıştır. Ne denli yüzeysel olursa olsun, Osmanlı denetimi bu dönem boyunca
sürdürüldü; çünkü Kudüs’ün yerel-yönetici seçkinleri için devlete bağlılıktan caymamaları için
çokça sebep mevcuttu. Zira pek çok önde gelenin sahip olduğu sosyal ve ekonomik öncelikleri
Osmanlı Devleti desteklemiştir. Kudüs’ün bazı önde gelen aileleri Osmanlı sultanları veya
yöneticileri tarafından konulan vergilerden muaf tutulmuşlardır. Haremeyn Vakıfları’nda
olduğu gibi İstanbul’dan kontrol edilen bazı vakıflarda mütevellilik makamlarının babadan
oğula geçişi97 veya Osmanlı sultanı tarafından atanması gereken nakîbü’l-eşrâflık gibi bazı
makamlarda Kudüs’ün önde gelen ailelerinin ayrıcalıklı bir konumu muhafaza edilmiştir.98
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ailelerinden ‘Alemî ve Cârullah ailelerine geçti. Böyle olmakla birlikte, Abdülkadir’in kadın tarafından soyları,
95

21
Osmanlı merkezi yönetimi ile taşra kentleri arasındaki ilişkilerde, merkezi denetimin azaldığını
ve yerel güçlerin bağımsızlıklarını artırdığını kabul eden görüşün aksine, merkezi denetimin
sürekli olarak güçlü yerel bağları olan memurlar ve vazifelilerin tayini sayesinde güçlendirildiği
söylenebilir. Bu durumda sistemin kontrolü, dikkatli bir tayin politikası güdülerek ve ailelere,
yerel iktidar yapıları içerisinde denge oluşturacak bir güç tabanı inşa etme izni verilerek
sağlanmıştır.99 Bunun gerçekleşmesinde vakıflar önemli bir mekanizma olmuştur zira vakıflar,
ilişki ağlarını ve kurumları şekillendirme ve bütünleştirme vasıtası olmuştur. Aynı şekilde yerel
ilişki ağlarını destekleme ve denetleme ve aynı zamanda devlet görevlilerinin ekonomik
temelini kuvvetlendirme işlevi görmüştür. Devlet ulemâ ilişki ağlarını idaresine dâhil ederek,
kendi politikalarını hayata geçirmeye yardımcı bir mekanizma olan vakıf kurumunun denetimini
sağlamıştır.100
Merkez-çevre ilişkileri tüm imparatorluk sathında bir siyaset alanı olarak tanımlanırken,
gündelik siyaset yerel alana aitti ve bu alan içinde merkezin etkinliği sadece dolaylıydı.
Gündelik siyasette Kudüs seçkinlerinin rolü sadece kente dışsal olan devlet otoritesiyle yerel
halk arasında aracılık ya da yerel halka hamilik yapmaktan ibaret değildi, kendi adlarına bir
otoriteydiler.101 Son zamanlarda yapılan çalışmalar, siyasal süreçleri sıradan insanların
perspektifinden inceleyen ve imparatorluk tebaasını kendi kaderini çizmekte söz sahibi kişiler
olarak ele alan çalışmalar, siyasetin devlet ileri gelenlerinin tekelinde ve devletin kurumsal
sınırlarının bittiği yerde biten bir eylem alanı olarak gören algının karşısında durmuştur. Bu
anlamda, örneğin Faroqhi’ye göre, “taşra ra’âyası içinde en azından varlıklı olanlar” şikayet
mekanizmalarından istifade ederek “siyasal” olarak niteleyebileceğimiz meşru eylemlerde
bulunuyorlardı.” 102
Kadınların toplumsal sistemdeki yerini vakıflar bağlamında incelemek, Kudüs’teki toplumsal ve
ekonomik süreçlere farklı bir açıdan bakmamızı sağlamıştır. Şer’î kanunlar ve yerel gelenek
vakıf kurumu bağlamında mülkiyet hakları ile kişisel statü alanlarında kadınlara sınırları belirli
bir hareket alanı tanımıştı. Bütün bunların bize kadınlara karşı ayrımcılık, onların erkek egemen
bir toplumdaki yaşamları ve toplumsal denetim mekanizmalarına ilişkin ne anlatabileceği
sorusu da zaman zaman gündeme getirilmiş ve çeşitli bağlamlarda ele alınmıştır.

Hüseynî ismini ve Şerif sülalesini devam ettirebildiler. Hüseynîler, Nakîbü’l-eşrâf ve Şeyhü’l-Haremeyn (Kudüs’teki
iki cami Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra’nın görevlileri) gibi birkaç dini görevlerde bulundular. 18. yüzyılın
sonunda ise Hüseynîler, müftülük görevini yeniden ele geçirdiler. Birkaç kez ara vermenin dışında da bu görevi
yirminci yüzyıla kadar sürdürdüler. Khadduri (1973: 69)
99 Van Leeuwen (2012: 153)
100 Van Leeuwen (2012: 154)
101 Canbakal (2009: 19-22)
102 Fraoqhi (1992: 3)
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Merkezi Yönetim: Çalışmanın dördüncü sorunsalında Osmanlı devlet aygıtının mahiyeti, taşra
ortamında işleyişi var. Her ne kadar burada merkezi aygıtın mahiyeti üstüne tartışmalara katılma
girişiminde bulunulmayacaksa da, merkezin elde bulundurduğu yönetsel dizginleri nasıl
kullandığı, vakıflara ilişkin denetimin nerelere dek uzandığı konusunda merkezi hükümetin
temsilcilerince kaleme alınan belgelere yer verilecektir. Yanı sıra başta vakıf yöneticileri ve
denetçileri olmak üzere yönetici-yerel seçkinlerin payitahta yapmış oldukları şikâyetlere de sık
sık başvurulacaktır. Bölümde ayrıca, yönetici-yerel seçkinlerin içinde bulundukları toplumla
ilişkileri de sorgulanacaktır. Kudüs kenti, -kırsalın aksine- farklı etnisite ve dinden grupları bir
arada barındırmakta ve din toplumsal ayrışmada önemli bir rol oynamaktadır. Müslüman yerel
halkın yanı sıra gayrimüslimlerin toplumsal ilişkiler bağlamında vakıf muamelelerine yansıyan
davranışları da incelenecek bir başka husustur.

III. MİKRO ÖLÇEKLİ İNCELEME: ERKEN MODERN KUDÜS’TE DEVLET,
TOPLUM VE VAKIF KURUMU
18. yüzyılın başında, 1702'de Kudüs sancak beyi tayin edilen Muhammed Paşa'nın vergileri
arttırması ve vergi toplamada sıkı davranması, siyasî etkinliklerini dinî mevkilerinden alan
Kudüs’teki nüfuzlu ailelerden Hüseynîlerden, Nakîbü’l-Eşrâf kâimmakâmı103
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Hüseynî'nin öncülüğünde bir isyana sebep oldu. Nakîbü’l-Eşrâf 1703-1705 yıllarında iki yıl
süreyle yönetimi fiilen ele geçirdi. Merkezi yönetimin atadığı yöneticiye karşı bir ayaklanma
olan isyan, kent halkını birleştirmiş; kente giriş kapılarını kapatmalarına ve iki yıl boyunca
kuşatmanın güçlüklerine ve açlığa direnmelerine sebep olmuştur.104 Bu anlamda, Nakibü’lEşrâf isyanı kaos ortamı yaratan sıradan bir isyan değildi.105 İsyanın nihai başarısızlığı
Hüseynîlerin yönetimin gözünden düşmesine ve Nakibü’l-Eşrâf kaymakamlığı görevinin daha
az tanınan Gudayye ailesine geçmesine sebep oldu. Ancak 18. yüzyılın ortasında Gudayyeler
isimlerini Hüseynî olarak değiştirip bu ada yeniden hayat verdiler.106 19. yüzyılın ilk çeyreğinin
sonunda, 1825'te halkın da desteği ile gerçekleşen ikinci isyan ise; merkezî yönetimin zaafından
yararlanmak isteyen Kudüs civarındaki bazı köylerin vergi ödememek için başlattıkları bir

Arap ülkelerinde Peygamber soyundan gelen seyyid ve şeriflerin işleriyle meşgul olanlara nakîbü’l-eşrâf
deniyordu. Osmanlı devletinde nakîbü’l-eşrâf makamı Sultan Yıldırım Beyazıt zamanında 1400 yılında kuruldu ve bu
makama ilk olarak Bağdatlı Seyyid Ali Nattâ getirildi. Nakîbü’l-eşrâflar, eyâlet sancak ve kazalardaki kaymakamları
vasıtasıyla Osmanlı topraklarındaki bütün seyyid ve şeriflerin isimlerini içeren defterler tutarlardı. Seyyid ve şerifler
kanun ve adetlere aykırı hareket edip etmediklerini denetleyen nakîbü’l-eşrâf ya da taşradaki kaymakamı aynı
zamanda sahte seyyid ve şerifler hakkında da takibatta bulunur ve bunların cezalandırılmasını sağlarlardı. Nakîbü’leşrâf makamı Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir. Uzunçarşılı (1988: 164-168; Kılıç (2005)
104 Nakibü’l-Eşrâf ayaklanması ile ilgili detaylı bilgi için bkz. Mannaʻ (1994: 54-56, 62-66)
105 Rosen (1984: 250-251)
106 Rosen (1984: 249-270); Mannaʻ (1994: 51-66)
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isyandı. Remle-Kudüs arasında etkili olan bedevî şeyhlerinden İbrahim Ebû Goş'un da desteğini
alarak kısa sürede şehri ele geçirmişlerdi. Sayda Valisi Abdullah Paşa isyancıları ikna ederek
1826 sonlarında sükûneti sağlayabilmişti.107 Çalışma bu toplumsal hareketlerden ilki ile yani
1703’te Kudüs’te gerçekleşen bu Nakîbü’l-Eşrâf ayaklanması ile başlamakta ve ikinci isyandan
yaklaşık 6 yıl sonra gerçekleşen 1831 yılında Kudüs kentinin kentin Mısır valisi Mehmet Ali
Paşa yönetimine girmesiyle sonlanmaktadır.
Uzun süreli toplumsal ve siyasal değişiklikleri açıklama gayretinde olan bir yerel tarih
çalışmasının başlangıç ve bitiş tarihlerinin seçiminde bir rastlantısallık öğesi bulunmakla
birlikte, bu tarihlerin seçimi sağlam gerekçelere dayandırılmıştır. Çalışma kapsamına giren
dönemde bu gerekçeler iki ayrı düzlemde gerçekleşmiştir. Siyasal düzlemde 18. yüzyıl Osmanlı
denetimine daha yatkın yerel seçkinlerin yükselişi ve servet ve nüfuzlarını artırmalarına yol açtı.
Kudüs toplumu Osmanlılaşırken, Osmanlı bürokrasisinin mensupları yerelleşti. İktisadi ve
yönetsel düzlemde ise; vakıflar yolu ile elde edilen ayrıcalıklar pekiştirildi ve yeni ortaklıklar ve
ilişkiler ağları için zemin hazırlandı. Elinizdeki incelemenin büyük bölümü kentin yerel
seçkinlerinin yükseliş ve nüfuz sahibi oluşlarındaki vakıflarla olan ilişkilerine ayrılmıştır. 1831
yılı Kudüs için bir dönüm noktasıdır: zira Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa
komutasındaki askerî harekât sonucunda Suriye ve Filistin işgal edilmiştir. Genel bir
perspektiften bakıldığında, dokuz yıl gibi kısa bir süreyi kapsamasına rağmen, bu süre bölgenin
uluslararası konumunda, ekonomik gelişiminde, idari örgütlenmesinde, kent yaşamında ve
Müslümanlarla gayrimüslimler arasındaki geleneksel ilişkilerde önemli değişikliklerin
başlangıcı olarak kabul edilmiştir.108 Aralık 1840'ta Kudüs tekrar Osmanlı yönetimine girmiştir.
Ayrı bir çalışmanın konusu olabilecek bu dönem bu çalışmanın dışında bırakılmıştır.
Çalışmanın değişik bölümlerinde ileri sürülen savlar şu konulara yönelmiştir: Birinci bölüm,
1831 yılı öncesinde haliyle Kudüs kentini tanıtan genel bir girişle başlar. Kent, Osmanlı tarihi
ve uzamı içine yerleştirilerek, topografi, demografi ve ekonomik kaynaklar da dâhil olmak
üzere şehir yaşamının idari ve fiziki koşulları betimlenmektedir. Bu kısım büyük ölçüde edisyon
kaynaklar ve ikincil kaynaklara dayanmaktadır.
Sonrasında dikkatimiz çalışmanın odak noktasına çevirilecek ve Kudüs kentinde Müslüman
vakıf ağı incelenmeye çalışılacaktır. Bunun için öncelikle Kudüs’ün Müslümanlarca fethinden
itibaren özellikle de Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinde kurulan vakıflar tespit edilecektir.
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Osmanlı fethiyle beraber kentte kurulan ve 18. yüzyıl kayıtlarında yer alan Müslüman vakıfları
eğitim, dini, sosyal-beledi ve sosyal yardım vakıfları başlıkları altında ele alınacaktır. Bu
başlıktaki veriler gerek evkaf tahrir, hurûfât ve gerekse atîk esas defterleri ile tetkik eserler
incelenerek hazırlanmıştır. Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te yeni kurulan vakıflar
ise vakfiyeleri doğrultusunda kuruluş tarihleri, kentteki coğrafi dağılımları ve hayrî-zürrî
oluşlarına göre sınıflandırılacaktır. Söz konusu vakıfların gelir kaynakları tespit edilerek,
işletilme usulleri merkezi yönetimin arşivlerindeki kaynakları çözümlenerek büyüteç altına
alınacaktır. Vakıfların incelenmesinde, coğrafî-dikey bir yaklaşım tarzı109 benimsenmiştir. Yine
aynı bölümde Kudüs kenti vakıf ağı içerisinde Hıristiyan ve Yahudi cemaatlerce kurulan
vakıflar da sırası ile kapsama dâhil edilmiştir.
Çalışmanın üçüncü bölümü, devletle toplum arasında ne tür ilişkiler olduğunu Kudüs
vakıflarına ilişkin uygulamalar çerçevesinde; taşradaki aktörleri büyüteç altına alacaktır.
Devletin düzenlediği imtiyazlar sisteminden bir pay almak anlamına gelen askerî statüsünün
getirdiği ayrıcalık ve unvanlar, bu ayrıcalık ve unvanların kazanılmasında vakıfların etkinliği
ele alınacaktır. Bu noktada hem vakıf kurucusu olarak hem de vakıf çalışanı olarak askerî
zümreden olma meselesi incelenecektir. Unvanlara yönelik talebin ve bu talebin resmen ya da
gasp suretiyle karşılanmasının giderek artan vergiler karşısında savunmacı bir tepki olduğu gibi,
Osmanlılaşma sürecine katkıları da bu bağlamda odaklanılacak bir diğer husus olacaktır. Yine
bu bölümde Kudüs’te servet dağılımı genel olarak incelendikten sonra, zenginlerin kimlikleri
özellikle yerli aileler ve Osmanlı memuriyeti arasındaki ilişkiler bağlamında irdelenecektir.
Böylece bu bölümde yerel kimlik ve merkez-çevre ilişkilerinin tartışılması ve devletin taşra
ortamında iktidar dağılımında oynadığı role dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır. Servet ve
nüfuzun kaynağı olarak vakıfların yönetimi başta olmak üzere, Kudüs’ün seçkin ailelerince
üstlenilen diğer vakıflarla ilişkili görev ve ayrıcalıklar da bu bağlamda incelenecektir.
Kudüs’ün seçkin ailelerinin vakıf mülklerinin işletilmesindeki öncelikli konumları, kendilerine
merkezi hükümetçe gönderilen surreler ve cizyeden ayrılan paylar ile diğer bazı ihsanlar da yine
bu bölümde incelenecektir.

“Vakıf İncelemelerinde Metod Araştırmaları” isimli tebliğde, kısa sürede sonuca ulaşabilmek için sondaj
usulüyle üç türlü yaklaşım tarzı teklif edilmektedir. Bunlar; 1- Kronolojik ve yatay yaklaşım tarzı, 2- Coğrafî
ve dikey yaklaşım tarzı ve 3- Külliyelerin iç bünyelerinin ve özellikle orada cereyan eden sosyo-kültürel
hayatın kuruluşundan günümüze bütün yönleriyle tahliline yönelik yaklaşım tarzı olarak sınıflandırılmıştır.
Yediyıldız (1999: 20); (1985: 16-18) Birincisi Selçuklu dönemi, Beylikler dönemi, Osmanlı kuruluş dönemi
(1299-1500), Klâsik Osmanlı dönemi (1500-1585) gibi, zamanın anlamlı devirlere ayrılması ve incelenmesi;
ikincisi Osmanlı coğrafyasının tamamını temsil edebilecek belli sayıda dar bölgede konunun derinliğine
incelenmesi; üçüncüsü ise, Osmanlı döneminde işleyen külliyelerin tamamını temsil edecek sayıda külliyenin
seçimi ve incelenmesi ile oluşan yaklaşım tarzıdır. Bu üç araştırma tarzına göre bazı incelemeler yapılmıştır.
Bunlardan birinci yaklaşım tarzının ilk örneğini Yediyıldız, 18. Yüzyılda Türkiye’de Vakıf Müessesesi-Bir
Sosyal Tarih İncelemesi, adlı araştırması ile kendisi vermiştir. Yediyıldız (2003)
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Dördüncü bölümde farklı toplumsal kesimlere mensup Kudüslülerin mahkemede ve çevresinde
gelişen gündelik etkileşimlere yansıdığı şekliyle günlük siyaset ele alınacaktır. İdeal olan vakıf
kurallarının aksine pratikte yaşanılan vakıflara ilişkin sıkıntılar; siciller, ahkâmlar ve fermanlara
yansıdığı şekliyle çeşitli açılardan incelenecektir. Bunun için, ilk olarak merkezi yönetim ile
halk ve yönetici-yerel seçkinler arası ilişkiler ele alınacaktır. Kudüs kentinin kozmopolit yapısı
dikkate alındığında, Hıristiyan ve Yahudilerce Müslüman vakıflara yapılan müdahaleler
cemaatler arası ilişkiler bağlamında değerlendirilecektir. Buna karşılık kendisini çoğu zaman
gayrimüslimlerin hamisi olarak gören Kudüs kenti seçkinleri ile Kudüs halkı tarafından da
gerek vakıf mülkünde kiracı olan gerekse vakıf mülkünden yararlanan gayrimüslim tebaaya
yapılan müdahaleler de söz konusudur. Bu bölümde yer alan ikinci başlıkta ise, vakıfların
yönetiminin kentin yönetimi üzerindeki etkisi daha somut örnekler üzerinden incelenecektir.
Vakıfların başta yönetimleri olmak üzere toplumun farklı kesimlerince yapılan çeşitli
müdahaleler örneklerle izah edilecektir. Kudüs’te vakıf gelirlerin ve vergilerin tahsili konusu da
ayrı bir başlıkta değerlendirilecektir. Kentsel özerklik ve kolektif eylemlilikle yakından ilintili
bu işlevler örnekler üzerinden incelenecektir.
Osmanlı merkezi yönetimi eyaletlerdeki idari süreçlerin nezaret ve kontrolüne imkân sunacak
hem hiyerarşik kategoriler ve bölümler içerisinde örgütlenmiş memurlardan, hem de belge,
tahrir ve kayıtların işlenip toplanacağı idari birimler ve arşivlerden oluşacak geniş bir bürokratik
ağa sahipti.110 Vakıflara ilişkin alınan kararların, yapılan atamaların sıkı bir şekilde kaydedildiği
ve idari mekanizmalara ilişkin en tafsilatlı ve en önemli belge grubu başta şerʻî mahkeme
kayıtları ile ahkâm, mühimme, hurûfât ve atîk esas kayıtlarından örneklerle yukarıda bahsedilen
konulardaki vakıf uygulamaları incelenecektir.

IV. KAYNAKLAR
Arşiv Kaynakları: Kudüs kenti ve vakıflarına ilişkin 18. yüzyıl arşiv kaynakları çok çeşitlidir.
Bunlardan Kudüs kentinin şer’iye sicilleri temel kaynağı oluşturmaktadır. Konumuz açısından
en önemli arşiv kaynaklarından vakfiyelere ve sicillere Filistin Devleti’nin İhyâu't-Turâs ve'şŞuʻûnu'd-Dîniyye Müessesetu İhyâu't-Turâs ve'l-Buhûsu'l-İslâmiyye Kurumu Arşivi’nden
erişilmiştir. Türkiye’de ise; BOA, VGMA, TKGM, İEMA defter ve kayıtları toplum ve vakıf
ilişkilerini araştırmak için incelenmiştir.
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Vakıflar ile ilgili başlıca bilgiler genellikle şer’iye sicilleri, mühimmeler, ahkâm ve şikâyet
defterleri, tahrîr defterleri ve vakıf muhasebe defterleri ile müfredât defterlerinde
bulunmaktadır. Ayrıca, BOA ve VGMA’da bulunan padişah vakıflarına ve yerel vakıflara ait bir
dizi buyruk ve imtiyaz belgesi (ahkâm ve berevât) bu çalışmada ele alınacak diğer önemli arşiv
belgeleridir.
Bu kaynaklar daha detaylı bir şekilde incelenecek olursa;
Vakfiyeler: Vakfiyeler geniş bir yelpazede vakıflarla ilgili önemli ve detaylı bilgiler içeren,
vakıf sisteminin, aynı zamanda da bireysel vakıfların en temel arşiv kaynaklarından birisidir.111
Vakfiyeler vakıfların kuruluşlarının hukuki belgeleriydi, onaylanması ile vakfa hukuki
statüsünü kazandırırdı. Vakfın kurucusunun beyan ettiği biçimiyle vakfın amacı, vakfa tahsis
edilen gelir kaynaklarının dökümü, vakıfları oluşturan binalar, gelirlerin nerelere harcanacağı ve
bunlarla ilgili şartlar, hangi kadrolar altında kaç kişinin istihdam edileceği ve çalışanların
maaşları, vakfın idaresi ve denetimi ve benzeri konular vakfiyelerde vâkıf tarafından detaylı bir
biçimde düzenlenmişti.
Çalışma alanına giren dönemde yeni kurulan vakıflar vakfiyeleri analiz edilerek incelenmiştir.
Söz konusu vakfiyeler Filistin’de şer’iye sicili defterlerinin bulunduğu Mescid-i Aksa ile dijital
kopyalarının bulunduğu İhyâu’t-Turâs ve'ş- Şuʻûnu’d-Dîniyye Müessesetu İhyâu’t-Turâs ve’lBuhûsu’l-İslâmiyye Arşivleri’nden temin edilmiştir. VGMA’da da az sayıda da olsa vakfiye
kaydı bulunmaktadır.
Kudüs Şer’iye Sicilleri: Şer’iye sicilleri Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal tarihine ilişkin eşsiz
bir kaynaktır, zira muamelelerin yapısı ve hacmi merkezi yönetim, kent yönetimi, kentlilerin,
köylülerin, Bedevi aşiretlerinin, Hıristiyan ve Musevi azınlıkların yaptığı işler üzerine ve kişisel
statü, vergiler, borçlar, satışlar, fiyat düzenlemeleri, şikâyetler, firarlar ya da hırsızlıklar gibi
günlük hayatın tüm yönlerine ait bilgi sunarlar. Kadının yetki alanında olan tescil, tasdik ya da
tahkimi gerektiren her konu, İstanbul’dan gelen ferman ve emirler de sicillere kaydedilirdi. Son
zamanlarda bu alandaki çalışmalarda siciller giderek daha fazla kullanılmaktadır. Sicilleri
toplumsal bir ürün olarak ele alan çalışmalar, bir taraftan mahkeme ile tutanakları arasındaki
ilişkiye, diğer taraftan mahkemeyle toplumsal pratiklerin dokusuna işaret etmektedir.
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Bununla beraber sicillerdeki ayrıntı bolluğu karmaşa sebebi de olabilmektedir. Öte yandan,
sicillerin fiziksel olarak tutuluş usulü, mevcut bazı ciltler arasındaki kopukluklar veya bazen atıf
yapılan belgelerin olması gereken yerde bulunmaması gibi fiziksel sıkıntılar da mevcuttur. Daha
teorik bir düzlemde sicillerin devlet “söylem”i diyebileceğimiz şeyin bir parçası olduğu
unutulmamalıdır. Siciller, olaylar veya ihtilaflı durumlara dair az çok tarafsız raporlar
değildirler, otorite ve gücün belirli bir düzeni içerisinde şekillenmişlerdir. Bu da sicillerin belirli
bir dereceye kadar, bu sınıftaki tüm diğer metinler için geçerli olan iç mantık kanunlarınca ve
ayrıca otoritenin uygulanmasına ilişkin dış faktörlerce şekillendiği anlamına gelir. Kadı sicilleri
geleneksel kavramlar, kategoriler ve terminoloji, kâtiplerin yazım alışkanlıkları ve format gibi
ortak dâhili kurallara tâbidir ve bu çerçevede şekillenirler. Bundan başka bağlam, Osmanlı
İmparatorluğu’nun adli ve siyasi sistemleriyle şekillenmektedir ki bu da kavramların, en
azından kısmen devlet tarafından oluşturulduğu anlamına gelir. Bu kavramlar bazı bölgesel
adetler veya uygulamalarla çatışmış, dolayısıyla insanların taleplerini mahkeme önünde ifade
etmesini engellemiş olabilir. Böylelikle insanlar anlaşmazlıklarını devlet memurlarının
kavramları ile ifade etme yahut muamelelerini hukuk ilminin veya devletin izin verdiği
formatlara uydurma mecburiyetinden kaçınmış, bunun yerine musâlaha ya da problemlerini
geleneksel örfe göre çözmeyi tercih etmiş olabilirler.
Bu hususların göz önünde bulundurulduğu mevcut çalışmada, sosyo-ekonomik ilişkilerin
yeniden inşasının temel unsuru olarak şer’iye sicillerinin yorumlanması sınırlı sayıda defter
üzerinden yapılacaktır. Vakıfların hukuki yönü, özellikle belgelerden anlaşılabildiği kadarıyla
vakıflara ilişkin muameleler, ihtilaflı durumlar ve kurumun işleyişi açısından bunların hukuki ve
iktisadi yansımaları ile yetineceğiz. Malzeme, herhangi bir istatistiksel biçimde veya kantitatif
sonuçlar elde etmek üzere kullanılmayacaktır. Belirli gelişmeleri kavrayabilmek için tarihsel
gelişim içerisinde mukayese yapmak yerine belirli bir zaman ve mekânda vakıflara ilişkin
uygulamalara çeşitli örnekler sunulacaktır. Kudüs Şer’iye Sicilleri hemen hemen Osmanlı
yönetimin başlangıcından günümüze tam bir dizi olarak ulaşmıştır.112 Kudüs’te bulunan Kudüs
Şer’iye Sicilleri 415 orijinal seri ile 150 yeni seri olarak adlandırılan defterler olmak üzere
toplamda 565 defterden oluşmaktadır. Genelde okunabilir bir Arapça ile yazılmış olan
sicillerde, Osmanlıca yazılmış olan berat, ferman gibi belgeler de yer almaktadır. 18. yüzyıla ait
eski seride 81; yeni seride ise 10 defter mevcuttur. Biz bu çalışmada Kudüs kadı sicillerinin

Sicillerin tamamına ilişkin bir değerlendirme için bkz. Mandaville (1975; 1966); Cohen (1976: 9-13); Doumani
(1995: 161-4); Mannaʻ (1986: 351-62); Salameh (2000: 103-144)
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1222 ile 1238 (1807-1822) yıllarını kapsayan 290, 297, 299, 305, 306 nolu ciltlerini incelemeye
çalıştık. Sicillerden tespit edilen bazı muhasebe kayıtlarına da yer verilmiştir.113
Hurûfat Defterleri: Osmanlı taşra teşkilatında kaza idari yapısı esas alınarak tutulan ve ilgili
kazada her türlü görev tevcihâtının tutulduğu defterler olan Hurûfât ya da Askerî Rûznâmçe
Defterleri VGMA’da bulunan belgeler arasında önemli bir yer tutmakta olup, bunlar hemen tüm
Osmanlı coğrafyasını kapsayan veriler içermektedir.114 Defterlerde, ilgili kazada bulunan kaza
mahkemesine yapılan görevli atamalarının yanı sıra, kazada bulunan vakıflar ile esnaf teşkilâtı
ve şehir hayatına ilişkin görevli atamaları da kaydedilmiştir. Ataması kaydedilen bu görevlilerin
ortak noktası ise bir kazada görev yapan ve Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde “askerî
zümre”115 olarak tanımlanan zümreye mensup kişiler olmalarıdır. Vakıfların her türlü görev
tevcihâtının tutulduğu bu defterlerde; idarî yapısına göre yerleşim birimi, vakıf, vâkıf, vazife
ciheti, eski ve yeni görevlilerin isimleri, görev değişimi, ücret, arz yetkisine sahip idareci ve
kayıt tarihi gibi kapsamlı verileri bulmak mümkündür. Şehir, şehir mahkemesi ve esnâf teşkilâtı
konularında da oldukça zengin olan bu defterler, şehir tarihi araştırmacıları için de önemli bir
arşiv kaynağıdır.
Kazaların isimleri alfabetik sıraya göre tutulmuştur. Defterler adını bu alfabetik sıradan
almaktadır. Meselâ, Kudüs kaf harfindedir. H.1102-1250 (M.1690-1834) yılları arasında, Kazâ-i
Kudüs-i Şerif’e ait 25 defterde 1644 kayıt tespit edilmiştir.116 Bu kayıtların incelenmesi ile
Kudüs kenti vakıfları ve vakıf müesseseleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Yine kayıtlarda yer
alan vakıf görevlisi atamaları sorgulanarak, Kudüs kentindeki vakıfların idaresi, hayrât
kurumları, görevli ve ücretleri, akar ve hayrâtların şehir coğrafyasındaki dağılımları tespit
edilmeye çalışılmıştır.
Atîk ve Yeni Şahsiyet Defterleri: Bu defterler, VGMA’da olup vakıflar ile ilgili yapılan
tayinleri ve alınan kararları içermektedir. Şahsiyet Defterleri; Hazine Defterleri ve Esas
Defterleri adıyla iki gruba ayrılmışlardır. Hazine defterleri 1300/1882 yılından önce vakıfların

Örn. bkz. KŞS 224: 185-187; KŞS 264: 149.
Baykara’nın Osmanlı Taşra Teşkilatı’nda 18. Yüzyılda Görev ve Görevliler (Anadolu) isimli kitabında Hurûfât
Defterleri serisinde yer alan VGMA, Defter 1142 (Muhtelif Elif ilâ Yâ Defteri) atama kayıtlarından yola çıkarak kaza
merkezinde mahkemeler, esnaf birlikleri ve şehir hayatının farklı alanlarına hizmet veren görev ve görevlileri tespit
ettiği çalışmasında kaza adedi 296 olarak belirtilmiştir. Baykara (1990) Ancak bahse konu defter elif harfi ile
başlayan kazalara ilişkin kayıtları içermemektedir. Dolayısıyla elif harfi ile başlayan kaza sayısı da dikkate
alındığında bu sayı çok daha fazladır.
115 Zümre terimini hukuki olarak tanımlanmış bir statü grubu anlamında ve estate/état/stande’nin karşılığı olarak
kullandık. Hülya Canbakal terimi 17. yüzyılda Antep ve Schilcher de 18. ve 19. yüzyıllarda Şâm için benzer şekilde
kullanmıştır. Bkz. Canbakal (2009); Schilcher (1985)
116 Bkz. Eroğlu Memiş (2012: 6-42); (2013: 115-149)
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şahsiyet kayıtlarının tutulduğu defterler olup, eski, atîk olarak da isimlendirilmektedirler.
1300/1882’den sonra esas defterlerine aktarılmışlardır. Atîk defterler siyakat yazısıyla
tutulmuşlardır. Esas defterleri ise, 1300/1882 tarihinden sonra tutulan defterlerdir. Bu defterler
atîk şahsiyet kayıtlarının da aktarılması ile kurulan ve Evkâf Nezareti’nce tescilli hâle gelmiş
tüm vakıfların şahsiyet kayıtlarını hâvi hâle gelmişlerdir. Bu kayıtların ekseriyetinde olmasa
bile -kimilerinde sadece vakfın ismi geçmektedir- bir şahsiyet kaydında; vâkıfın künyesi, vakfın
kurulduğu yer, hayrât ve akarâtı, buralara tayin ve terfi olan görevliler ve ücretleri, vakfın
mahiyeti (mülhâk veya mazbût), intifâ hakkı ve nihayet vakfiyenin kayıt tarihi ile özet
bilgilerini bulmak mümkündür. Biz, Kudüs vakıfları ile ilgili ulaşabildiğimiz tüm şahsiyet
kayıtlarını tetkik ederek, vakfiyesi bulunmayanlarda geçen vakıf bilgilerini değerlendirmeyi
amaçlanmaktayız. Bu anlamda VGMA’da 164 nolu Adana, Trablusgarb, Şam, Basra, Kerbela,
Kerkük, Antakya, Gaziantep, Musul, Urfa, Maraş Fihristi; 160 ve 515 nolu Kudüs Esası; 835
nolu Mekke ve Medine ve gayrihi Hazine; 3 nolu Ebru Anadolu ile 523 ve 524 numara ile kayıtlı
Haseki Sultan Vakfı’na ait Atîk Şahsiyet Defterleri de detaylı bir şekilde incelenmiştir. Tetkik
edilen diğer şahsiyet kayıtlarından ise; hayrât kurumları, görevli ücretleri, vakıfların yıllık
masrafları içerisindeki görevli ücretlerinin tespiti konularında istifade edilmiştir.
Ahkâm Defterleri: Erken dönemde padişah hükümlerini ihtiva eden mühimme defterlerindeki
meseleler sonradan müstakil birer defter konusu haline gelmişlerdir.117 Halkın şikâyetlerine
Dîvân’dan çıkan kararların kaydedildiği şikâyet defterleri çeşitli formlarda eyaletlere özgü
müstakil defterlerin ortaya çıkmasına kadar devam etmiştir. Daha sonra ise tamamen belirli bir
bölgeye has şikâyetlere dair hükümleri ihtiva eden Ahkâm defterleri ortaya çıkmıştır. 118 İçerik
olarak Atik Şikâyet Defterleri’nin devamı olan Eyâlet Ahkâm Defterleri artan bürokrasiyle
beraber mahallinde çözülemeyen problemlerin hızlı bir şekilde halledilmesi için Reisülküttab
Muhammed Ragıp Efendi tarafından ihdas edilmiştir.119 Eyalet ahkâm defterleri; merkez-taşra
ilişkilerinde, mahallî tarih açısından bir bölgenin sosyal, ekonomik durumunun ortaya
koyulmasında, idarecilerle halk arasındaki yahut idarecilerin kendi aralarındaki problemlerin
anlaşılmasında, kanunların ne derece uygulanabilir olduğunu, kanunlardaki boşluklar ve
bunların neden olduğu sorunların tespit edilmesinde önemli bir başvuru kaynağıdır.120

Kılıç (2003: 251-252)
Ahkâm defterlerinin tarihi gelişimi, şekli yapısı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Emecen (2005: 110-111);
Sahillioğlu (1988: 551); Aydın (2003: 23) 1951’de Coşkun Üçok ve diğer bazı monografik çalışmalar için bkz: Üçok
(1951: 698); Öztürk (2000: 402); Şimşir (1994: 358)
119 Aydıner (2007: 404)
120 Emecen (2005: 125); S. Öztürk (2000: 403)
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Cemaatlerin birbirleriyle ve yerel İdarecilerle olan ilişkilerini yansıtması bakımından Filistin
bölgesinin sosyal tarihi açısından önemlidir.
Kudüs’e dair hükümlerin bir kısmı BOA’da Şam Ahkâm Defterleri içerisinde yer almaktadır.
Çalışma kapsamına giren dönemi içine alan Şam Ahkâm Defteri sayısı 7 olup, 1742-1830
tarihleri arasında Kudüs kenti vakıflarına ilişkin hükümleri içeren kayıt sayısı ise 175’tir. 121 Bu
serinin yanı sıra VGMA’da bulunan Mekke, Medine, Mısır Ahkâm Defterleri’nde yer alan 84
kayıt122, diğer bazı ahkâmlarda yer alan 27 kayıt da incelemeye dâhil edilmiştir. 123 Bu kayıtların
incelenmesi ile, toplumun çeşitli kesimlerince Dîvân-ı Hümâyûn’a bildirilen şikayetler
üzerinden pratikte vakıflara ilişkin ne gibi uygulamalar olduğu ve bu uygulamalarda yaşanılan
sıkıntıların neler olduğu sorunlarının cevaplanması amaçlanmaktadır. Vakıflar açısından
bakıldığında ise, çoğunlukla vakıf yönetici ve görevlilerinin kullandığı bu mekanizma, vakıf
reʻâyâlarına ilişkin detaylı bilgi sunmaktan uzaktırlar.
Mühimme Defterleri: BOA’da bulunan mühimme defterlerinde fermanların nüshaları,
imparatorluğun her yanından alınan raporların cevapları ve gönderilen cevapla birlikte, merkeze
gelen istek ve şikayete ilişkin bir özet yer almaktadır. Taşra görevlilerine ve kadılara gönderilen
bu özel emirler ile genel fermanlarda, idarenin çeşitli yönlerine ilişkin ayrıntılara yer verilirdi. 124
Mühimme kayıtları hukuk ve asayiş, merkezi yönetim gelirleri, askeri düzenlemeler, dış
ilişkiler, idari görevler ve padişahın dikkatine sunulan diğer bazı konuları içerirken; fermanlar
daha çok kentleri ya da idari birimleri konu almakta, bazı özel durumlarda ise İstanbul’a belli
bir köyden gönderilen dilekçeden de söz edilebilmekte idi. Kudüs vakıflarına ilişkin tespit
edilen sınırlı sayıdaki fermanlar da çalışma kapsamına dâhil edilmiştir.
Sultanî vakıfların ya da büyük hayrî-kamusal vakıfların parçası olan köylerin işleri de zaman
zaman bu fermanlarda yer almaktadır.125 Dîvân-ı Hümayun’dan Kudüs’ün en büyük hayrîkamusal vakıfları Sahratullah Vakfı’na 1167-1191 tarihleri arasında gönderilen 61 ferman
kaydının hulâsâlarını içeren 763 nolu Sânî Ferman Fihristleri defteri ile Haseki Sultan Vakfı’na
1173-1223 tarihleri arasında gönderilen 55 ferman kaydının hulâsâlarını içeren 523 nolu Haseki
Sultanın Kudüs Defteri çalışma kapsamında değerlendirilmiştir. Kudüs’e gönderilen fermanlar
ile merkezî yönetime yansıdığı şekliyle vakıf meselelerinin ele alınışı ve çözümündeki pratikler

Defterlerin Kudüs Kazası’ndaki vakıf kayıtlarını içeren transkribesi için bkz. Kanat ( 2013)
Ahkam-ı Mekke ve Medine ve Mısır isimli 814 nolu defterde Kudüs vakıflarına ilişkin 51 ve 815 nolu defter ise 33
kayıt içermektedir.
123 317 (1 kayıt), 318 (1 kayıt) 319 (11 kayıt), 320 (5 kayıt), 321 (4 kayıt), 324 (3 kayıt), 359 (2 kayıt)
124Mühimme defterlerine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Heyd (1960: xv-xvii, 1-6).
125 Singer (1996: 30).
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incelenmiştir.
Tapu Tahrir Defterleri: TKGMA’de bulunan tapu tahrir defterleri, belli idari bölgelerde, nüfusu
tahmini vergi gelirlerini ve öngörülmüş gelir dağılımını gösteren kayıtlardır. Bunlar, tarımsal
üretim, Pazar vergileri, geçiş vergileri, para cezaları, reayadan alınan kişisel vergiler ve
Hıristiyanlarla Musevilerden alınan cizyeyi de kapsayan bütün vergilendirilebilir kaynaklardan
elde edilebilecek geliri belirlemek amacıyla ve merkezi yönetimin emriyle düzenli aralıklarla
hazırlanırdı. Gelirlerin bir bölümü devlete yaptıkları hizmetin karşılığı olarak askeri ve idari
görevlilere ayrılırdı. Osmanlı tımar sisteminin temeli buydu.
Defterlerin birçoğunda, fermanlarla yerel örfün birleşimine dayanan ve belli bir idari birimin
vergi oranları tablosunu yasalaştıran bir kanunname de bulunurdu.126 Vergilerin hangi temele
dayanarak belirlendiğini ve belli bilgilerin neden kayda geçirildiğini açıklayan kanunname, tapu
tahrir defterleri için rehber niteliğindeydi. Defterlerden Kudüs Sancağı’na ilişkin bilgilerin
kayıtlı olduğu iki defterdeki bilgiler Kudüs vakıf ağının incelendiği bölümde vakıf kayıtlarının
tespiti için kullanılmıştır. Bunların yanı sıra Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nden alınan
bazı defterler de incelenmiştir. 516 (967/ 1560); 515

(1004/ 1595- 6);127 İcmal 517 (952/

1545- 6), Evkaf Tahrir 514 (yeni tasnifte 539 numara ile kayıtlıdır) (970/ 1562-3) numaralı
defterler Osmanlı fethi sonrası vakıf kayıtları açısından incelenmiştir. Her ne kadar kronolojik
çerçevesi çalışma alanına giren dönemi içermese de Kudüs vakıf ağı içerisinde 16. Yüzyıl
vakıfların belirlenmesinde yararlanılmıştır. 16 varaktan oluşan 514 numaralı Evkaf Tahrir
Defteri’nde yer alan Kudüs’e ait 91 vakıf kaydı incelemeye dahil edilmiştir.
Surre Defterleri: BOA’da Evkaf Haremeyn Mukataası Surre Defterleri fonunda yer alan surre
defterleri çalışma kapsamında incelenmiştir. Defterlerde, İstanbul’dan Kudüs’e gönderilen
surrelerin kimler tarafından, ne miktarlarda gönderildiği ile surreden pay alan yerler ve
görevlilerle ilgili bilgiler yer almaktadır. Surre gönderen sultanların yanı sıra, surreye pay ayıran
vakıfların da tespit edilebileceği defterlerde, surreden pay alan yerel halka ilişkin bilgiler de
mevcuttur. Surreden pay alanlara ilişkin görev ve görevli değişikliklerini takip edebilmek amacı
ile yaklaşık onar yıl aralıklı 1971, 2224, 2546, 2855 numaralı surre defterleri tercih edilmiştir.

Bkz. İnalcık (EI2/4: 558-66)
Kanunname bulunan bu defter 103 varaktan oluşmaktadır. Kudüs-i Şerif nahiyesine ait kayıtlar 5. ve 16. varağın B
yüzlerinden itibaren kaydedilmiş olup; Halilürrahman nahiyesine ait kayıtlar ise 80. varağın B yüzünden
başlamaktadır.
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Yukarıda zikredilen defterlerin yanı sıra vakıfların muhasebe defterleri için BOA’da bulunan
Evkâf Tasnifi (EV.d), Evkâf Muhasebe (EV.MH), Evkâf-ı Haremeyn Muhasebe Tasnifi
(EV.HMH.d); görevli atamaları tafsîl kayıtları, görevli ücretleri için, Evkaf Mektûbî Kalemi
Tasnifi (EV.MKT), Evkâf Mektûbî Cihât Kalemi (EV.MKT.CHT) gibi fonlardan temin edilen
belgeler de çalışma kapsamında incelenmiştir.
Seyahatnâmeler: Seyahatnâmelerin, yazıldıkları dönemin canlı kaynakları olmaları malumdur.
Kudüs’e 1671-72 tarihlerinde seyahat eden Evliya Çelebi’nin seyahatnâmesi kente ve
vakıflarına dair önemli bilgiler sunmaktadır.128
Arap seyyahlardan, Kudüs hakkında bilgi veren; ‘Abdulgani an-Nablusî’nin 1690 ve 1693
yıllarında yapmış olduğu Kudüs seyahatlerini anlattığı seyahatnâmesi al-Hadra al-Ünsiyye fi elRihle el-Kudsiyye, ed. Akram Hasan al-‘Ulabi;129 ondan 17 yıl sonra 1710 tarihinde Şam’dan
gelerek Kudüs’ü ziyaret eden Mustafa al-Bakri el-Sıddıkî’nin seyahatnamesi al-Hamrâ elHasiyye fi’l-Rihle el-Kudsiyye; 1731 yılından Dimyat’tan gelerek Kudüs’ü ziyaret eden Mustafa
Esad el-Lukaymi el-Dimyatî’nin seyahatnamesi Mevânih el-Uns bi-Rıhleti li-Vadi el-Kuds; son
olarak da Faslı ve hem Maliki âlim hem de mücâvir olarak Kudüs’ü ziyaret eden Ebu’l-Kasım
el-Zeyyanî ‘nin seyahatnamesi el-Yercümâna el-Kubra fi Ahbar el-Mamur Berran ve Behran
isimleri ile çeşitli tarihlerde yayınlanmışlardır.130
Batılı seyyahlardan Châteaubriand’ın 1806 yılında Kudüs’e bir hacı olarak gitmiş ve ParisKudüs Yolculuğu ile tercüme edilen çalışmasının III. cildinde Kudüs’e ilişkin anılarına yer
vermiştir.131 Kudüs’ün coğrafi, sosyal, ekonomik şartlarına ilişkin sunduğu bilgilerin yanı sıra
Osmanlı merkezi hükümetinin uygulamalarına da yer vermiştir. Daha ziyade de hac izlenimleri
ve kendi cemaatinin durumuna ilişkin detaylı bilgiler sunmuştur.
Araştırma ve İncelemeler: Kudüs kenti tarihini İslam öncesi dönemlerden başlayarak 1947’ye
kadar mekânsal organizasyonu üzerinden ele alan ‘Arif el-‘Arif’in çalışması el-Mufassal fî
Târihi’il-Kuds vakıf yapıların kuruluş tarihleri ve dönemlerine ilişkin sunduğu bilgiler
bakımından oldukça önemlidir.132 Kenti mekânlar üzerinden anlatan çalışmada çoğu vakıf eseri
pek çok dini yapı detaylı bir şekilde tanıtılmıştır. Benzer bir çalışma Abdu’l-Celil Abdülmehdi

Evliya Çelebi (1935/9)
Bkz. En-Nablusî (1990)
130 Bkz. Rafeq (2000: 63-72)
131 Châteaubriand (1941: 1-164)
132 El-Arif (1961)
128
129

33
tarafından kaleme alınan el-Medâris fî Beyti’l-Makdîs fi’l-Asreyni’l-Eyyûbî ve’l-Memlûkî’dir.133
Kudüs’te Eyyûbî ve Memluklar dönemleri eğitim sistemi, müderrisleri, müfredât ve
medreselerini konu alan çalışma da oldukça kıymetlidir. Mucireddin al-Hanbelî’nin Al-Uns al
Jalil bi-Tarikh al-Quds wal Khalil adlı çalışması Osmanlı fethi öncesinde Kudüs ve el-Halil
kentlerinin tarihi süreçteki gelişimleri ve vakıf eserleri ile ilgili sunmuş olduğu bilgiler
bakımından başlıca referans kaynağı olmuştur.134 Çalışmasında Mucireddin al-Hanbelî’nin
çalışmasını esas alan D.S. Powers’ın Revenues of Public Waqfs in Sixteenth Century Jerusalem
çalışması döneme ait vakıfların envanterini sunması bakımından değerli bir çalışmadır. Ancak
tespitler hayrî-kamusal vakıflarla sınırlı kalmıştır.135
Mehmet İpşirli ve Muhammed Tamimi tarafından Tahrir Defterleri esas alınarak hazırlanan
Evkaf ve Emlâkü’l: Müslimîn fî Filistîn ( The Pious Foundations and Real Estates in Palestine
adlı çalışma İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanmıştır. Her ne kadar Kudüs sancağını konu
alsa da, kentteki vakıflara ve mülklerine ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır.136
Heinz Halm’ın “The Reestablishment of Sunni fiqh in Jerusalem under Ayyubid Rule”137,
başlıklı makalesi ve Yehoshua Frenkel’in “Awqaf in Mamluk Bilad al-Sham” ile “Political and
social Aspects of Islamic Religious endowments (awqâf): Saladin in Cairo (1169-73) and
Jerusalem (1187-93)” başlıklı makaleleri de Eyyûbî ve Memlüklu Dönemi Kudüs’üne ilişkin
değerli bilgiler sunan, çalışmamız açısından oldukça önemli kaynaklardır.138
Osmanlı fethi sonrası Kudüs kenti -çoğu zaman sancağı- üzerine yapılan çalışmalar, ya
Osmanlı’nın kenti fethettiği ya da daha geç bir dönemde Tanzimat’la başlayan süreçten itibaren
19. ve 20. yüzyıllarda yoğunlaşmıştır. 17. yüzyıl da kısmen çalışılmış olmakla beraber, 18.
yüzyıl Kudüs kenti üzerine şimdiye kadar yeterince araştırma yapılmadığı görülmektedir. Kudüs
vakıflarını konu alan çalışmalar da çoğunlukla bir veya birkaç vakıf üzerinde yoğunlaşmakta,
bütüne ilişkin bir resim sunmamaktadır. Osmanlı fethiyle beraber Kudüs Sancağı üzerine
yapılan çalışmalardan; Cohen ve Lewis’in, Population and Revenue adlı çalışması Filistin
bölgesinin idarî ve sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi veren bir çalışma niteliğindedir. 139
Yine sadece Kudüs Sancağı’nın incelendiği, metot olarak aynı fakat dönem olarak farklı olan bir

133

Bkz. Abdulmehdi (2009)
Bkz. El-Hanbeli (1973)
135 Bkz. Powers (1984)
136 Bkz. İpşirli ve Tamimi (1982)
137 Bkz. Halm (1983)
138 Bkz. Frenkel (1999, 2009)
139 Bkz. Cohen ve Lewis (1978)
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eser de Amnon Cohen’in, Palestine in the 18th Century adlı çalışmasıdır.140 Baha Tanman’ın
“Osmanlı Dönemi’nde Kudüs: Kent Dokusu, Mimarlık ve Çini Sanatına İlişkin Bir
Araştırmanın İlk Sonuçları” başlıklı makalesi Kudüs’teki yapıların mimari özellikleri ile
yapıldıkları dönemlere ilişkin sunduğu bilgiler bakımından önemli bir çalışmadır. Ancak dönem
ve eserler bakımından 16. yüzyıl üzerinde yoğunlaşılmıştır. Mehmet Tütüncü’nün çalışması
Turkish Jerusalem (1516-1917) Ottoman Inscriptions From Jerusalem and Other Palestinian
Cities adlı kitabı Kudüs ve Filistin’in diğer kentlerindeki çoğu vakıf eserlerine ait kitabelerin
original kayıtları ile İngilizce çevirileri yer almaktadır.141 Bu eserde, yapıların kuruluş tarihleri,
banîlerine ve çeşitli özelliklerine ilişkin önemli bilgiler sunmaktadır.
Osmanlı fethi sonrası Kudüs kenti üzerine yapılan çalışmalardan zikredilmesi gereken Auld, S.
Ve R. Hillenbrand editörlüğünde 2 cilt halinde yayınlanan Ottoman Jerusalem. The Living City:
1517-1917 adlı çalışmadadır. Kitapta yer alan çok sayıda makale Osmanlı Kudüsü’ne ilişkin
detaylı bilgiler sunmaktadır. Hillenbrand tarafından kaleme alınan birinci makale Abdul-Karim
Rafeq tarafından kaleme alınan The ‘Ulama’ of Ottoman Jerusalem (16th- 18th Centuries)
başlıklı makalede Kudüs alimlerini biyografik sözlükler ve seyahatnameleri kaynak alarak
anlatılmaktadır.142 Sayısal verilerle desteklenen öneriler, Kudüs Eşrâfının dini-eğitim kurumları
etrafında şekillendiği dikkate alındığında çalışma önem arz etmektedir. Aynı yazara ait ikinci
makale ise Ottoman Jerusalem in the Writings of Arab Travelers başlığını taşımakta ve Arap
seyyahların 16. yüzyıl ile 19. yüzyıllar arasında Kudüs’ü ziyaret eden Arap seyyahlar ile onların
Kudüs’e dair izlenimlerini anlatır.143 Benzer şekilde, Ernst Axel Knauf tarafından hazırlanan
Ottoman Jerusalem in Western Eyes başlıkla makale ile bu defa Batılı seyyahların Kudüs’e dair
izlenimleri anlatılır.144 Her iki makale uzun erimli çalışmaları içermeleri ve bu anlamda sunmuş
oldukları bibliyografyalar ile çalışmamız açısından da oldukça değerlidir. Çalışmamız açısından
belki de en önemli makale Khadr Salameh tarafından hazırlanan Aspects of the Sijills of the
Shariʻa Court in Jerusalem adlı makaledir. Sicillere, sayılarına, içeriğine ilişkin sunulan detaylı
bilgilerin yanı sıra, sicillerde geçen para birimleri, ağırlık ve ölçüler ve ekonomik durumlar,
kamusal ve özel binalar, miras gibi sosyal konular ile mesleklere ilişkin de bilgiler
sunulmaktadır.145 Ayrıca, Dror Ze’evi’nin Kudüs: 17. Yüzyılda Bir Osmanlı Sancağında Toplum
ve Ekonomi adlı çalışması 17. yüzyılda Kudüs Sancağına toplumsal ve ekonomik hayat
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incelenirken Kudüs’te bulunan vakıflar da bu yapı içerisinde zaman zaman değerlendirilmiştir.
Lawrence I Conrad tarafından hazırlanan The Khalidi Library146 ile Kamal al-‘Asali tarafından
hazırlanan The Libraries of Ottoman Jerusalem adlı çalışmalar, Kudüs’te bulunan hem kamusal
hem de özel kütüphanelere ve içerilerinde bulunan kitap koleksiyonlarına ilişkin sunmuş
oldukları bilgiler bakımından son derece kıymetli çalışmalardır. Kamal al-‘Asali’nin yazdığı ve
Kudüs’te bulunan mezarlıkların anlatıldığı The Cemeteries of Ottoman Jerusalem147 başlıklı
makale ile Martin Dow’un yazdığı ve Kudüs’te bulunan hamamların anlatıldığı The Hammams
of Ottoman Jerusalem148 başlıklı makale konularına ilişkin sunmuş oldukları değerli bilgiler
nedeniyle oldukça önemlidir. Şehrin mimarisine ilişkin çok sayıda makalenin yer aldığı eserde,
klasik dönem Osmanlı yapıları konu olarak seçilmiştir. The Urban Structure and Physical
Organisation of Ottoman Jerusalem in the Context of Ottoman Urbanism başlığı ile Paolo
Cuneo tarafından kaleme alınan çalışmada; üç döneme ayrılan Osmanlı Kudüs’ü şehir yapısı
içerisinde 17. ve 18. yüzyıllara ilişkin özellikler ayrı bir başlıkta incelenmiştir. 149
Yasemin Avcı’nın, Değişim Sürecinde Bir Osmanlı Kenti: Kudüs 1890–1914 adlı çalışması
özellikle Kudüs Belediyesi Meclis Zabıt Defterleri kullanılarak hazırlanmış olduğundan Kudüs
ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.150 Kudüs ile ilgili yapılan bir diğer çalısma da Yehoshua
Ben-Arieh’in, Jerusalem in the 19th Century the Old City adlı çalısmasıdır.151 Bu eser, İngiltere
Konsolosluğu’nun raporları ve bölgeyi ziyaret eden seyyahların izlenimleri doğrultusunda
hazırlandığı için objektif olmaktan uzaktır.
Osmanlı Dönemi ve sonrası Kudüs vakıflarını konu alan çalışmalardan ilkinde; Amy Singer’in
Evkaf Tahrir Defterleri’ne dayanan Kadılar, Kullar, Kudüslü Köylüler adlı araştırmasının satır
aralarında da Kudüs’te bulunan vakıf arazilere ilişkin bilgiler yer almaktadır.152 Singer’ın
Constructing Ottoman Beneficence: An Imperial Soup Kitchen in Jerusalem adlı doktora tez
çalışmasında Haseki Sultan İmareti’nin kuruluş dönemini biri Osmanlıca diğeri de Arapça olan
iki vakfiye karşılaştırarak analiz edilmiş, uygulamalara ilişkin pratikleri de Kudüs Şer’iyye
Sicillerinden takip edilmiştir.153 Konuya ilişkin İngilizce, Fransızca, Arapça ve İbranice
araştırmalara da yer verilmiştir. Oded Peri’nin “The Waqf as an Instrument to Increase and
Consolidate Political Power: The Case of Haseki Sultan Waqf in Late Eighteenth-Century
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Ottoman Jerusalem” başlıklı makalesi Kudüs’te Haseki Sultan İmareti’nin Osmanlı merkezi
yönetiminin meşruiyetini sağlamlaştırması bakımından araçsallığı incelenmiştir. Oded Peri’nin
“Waqf and Ottoman Welfare Policy: The Poor Kitchen of Hasseki Sultan in Eighteenth-Century
Jerusalem” başlıklı makalesi de Osmanlı’ların sosyal yardım politikaları bağlamında Haseki
Sultan İmareti’nin 18. yüzyıldaki konumunu tespit etmeye çalışmıştır. Bu noktada, vakfiyede
belirtilmemesine rağmen imaretten yararlanan toplumun çeşitli kesimlerine ilişkin de bilgiler
sunulmaktadır.154
David Kushner’in editörlügünü yaptığı Palestine in the Late Ottoman Period adlı çalısma
içerisinde yer alan “Jerusalem’s Families of Notables and Waqf in the Early 19th Century”
başlıklı makale ve God G. Gilbar’in editörlüğünü yaptığı Ottoman Palestine 1800-1914, studies
in Economic and Social History, da yer alan “The Dismemberment of Ewqaf in Early
Nineteenth-Century,” başlıklı makalesi 19. yüzyılda Kudüs’ün önde gelen yerel aileleri ile vakıf
ilişkilerine dair sunmuş odluğu bilgiler oldukça önemlidir.155 Kushner editörlüğünde hazırlanan
çalışmada yer alan Butrus Abu-Mannah’nın “The Husasynîs: The Rise of a Family in 18th
Century Palestine”, başlıklı makalesi Kudüs’ün önde gelen, uzun yıllar Nakîbu’l-Eşrâflık
görevini yürüten ailesine ilişkin önemli bir başvuru kaynağıdır.156 Gilbar editörlüğünde
hazırlanan çalışmada yer alan Oded Peri’nin “Muslim Waqf and Collection of jizya in late
Eighteenth-Century Jerusalem,” başlıklı makalesi Kudüs’te toplanılan cizye miktarları ve
nerelere tahsis edildiğine dair gerek siciller gerekse cizye defterlerinden önemli bilgiler
sunmaktadır.157
Abdüllatif Tibawi The Islamic Pious Foundations in Jerusalem adlı çalışmasında çok genel bir
başlık seçilmesine rağmen içerik açısından değerlendirildiğinde, dönem olarak da İngiliz
yönetimi ve İsrail Devleti Dönemleri üzerinde yoğunlaşmıştır.158 Kitabın Osmanlı Dönemi’ni
kapsayan kısmında ise, Kudüs’ün Müslümanlar açısından özellikle de Faslılar açısından önemi
ele alınırken, Ebu Medyen ve Salahaddin Eyyûbî’nin oğlu al Afdal tarafından kurulan vakıfların
vakfiyeleri incelenmektedir. Kaynakları açısından değerlendirildiğinde ise Kudüs vakıflarına
ilişkin yapılan tetkik eserlere dayandırılmıştır. Konumuz açısından önemli bir diğer çalışmada
Waqfs in Palestine and Israel - from the Ottoman reforms to the present Habeeb Albert Khayat
vakıfların tımar sistemi içerisindeki yerini ele alırken, çalışmanın büyük bölümünde Tanzimat
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sürecinde yapılan düzenlemeler ve bu düzenlemelerin Filistin vakıfları uygulamalarına yer
verilmiştir.159

Sonrasında

İsrail

yönetiminde

Kudüs

vakıflarına

ilişkin

uygulamalar

değerlendirilirken, süreç diğer Orta Doğu ülkeleri ile de karşılaştırılmıştır. Yine Kudüs
vakıflarına ilişkin tetkik eserlere dayanan araştırma, Tanzimat sürecinde yapılan düzenlemeler
kaynaklar referans gösterilerek değerlendirilmiştir.
Hillenbrand ve Auld editörlüğünde hazırlanan eserin birinci cildinde yer alan ve çalışmamız
açısından son derece önemli The Waqfs of the Traditional Families of Jerusalem During the
Ottoman Period başlıklı makale Muhammed ‘Ali ‘Alami tarafından kaleme alınmıştır.160
Çalışmada, Kudüs’ün geleneksel ailelerinin neseplerine ilişkin sunulan detaylı bilgiler ile bu
bağlar sayesinde servet, nüfuz ve güç sahibi oluşlarında vakıfları araçsallaştırmaları konu
edilmiştir. Ancak çalışmanın tüm Osmanlı dönemini kapsaması nedeni ile yapılan analizler ve
sayısal veriler oldukça genel bir şekilde ifade edilmiştir. Eserin Architectural Survey başlığı
altında mimari incelemelere ayrılan ikinci cildinde yer alan Osmanlı dönemi mimari yapıları tek
tek incelenmiştir.161 Çalışma alanını kapsayan dönemde inşa edilen on yapıdan vakıf menşeli
olan beşi vakfiyelere bağlı kalınarak izah edilmiştir. IRCICA tarafından hazırlanan Evkâfu'lIslâmiyye fi'l-Kudsi'ş-Şerîf:

Dirâsetu

Târihiyye Muvesseka adlı çalışma Osmanlı fethinden

itibaren 1977’ye kadar Kudüs’te kurulan Müslüman vakıflarını konu alır.162 Vakfiyeler esas
alınarak oluşturulan tablolarda; vakfiye bilgilerini içeren çeşitli başlıklar altında sistematik
bilgilere yer verilmiştir. Vakfiyelerin analizine yer verilmeyen çalışma kapsadığı dönemin
genişliği açısından vakıflara ilişkin bütüncül bir bakış açısı sağlamaktadır. Selim Cum’â esSivâriyye’nin el-Hayâtu’l-İctimâiyye fî Medîneti el-Kuds (1750-1800) adlı çalışması 18.
yüzyılın ikinci yarısında Kudüs’te vakıfların kent mekanına yerleşimi ve toplumsal hayatın her
alanındaki etkinliğine ilişkin değerli bilgiler sunmaktadır. Çalışma sicillerden temin edilen
belgelere dayanmaktadır. Benzer bir çalışma da Ziad el-Madani tarafından hazırlanmıştır. 17001800 yılları arasındaki dönemde sicillerde yer alan 256 vakfiye kaydı çeşitli başlıklar halinde
özet bir şekilde kaydedilmiştir.163 Yine vakfiyelerin incelenmesini konu edinmeyen çalışma,
vakfiyelerin tespiti ve karşılaştırılmalarına olanak vermesi bakımından kıymetlidir. İhyâu'tTurâs ve'ş-Şuʻûnu'd-Dîniyye Müessesetu İhyâu't-Turâs ve'l-Buhûsu'l-İslâmiyye kurumu
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tarafından hazırlanan Delilu Medînetu Kuds: Minâtu'l-Makdisiyye başlıklı kitap vakıfların
güncel sayı ve durumları yansıtması bakımından iyi hazırlanmış bir çalışmadır.164
Ron Shaham’ın “Christian and Jewish Waqf in Palestine during the Late Ottoman Period”
başlıklı makalesi Osmanlı Kudüs’ünde Hıristiyan ve Yahudi dinlerine mensup kent sakinlerinin
İslam hukukuna göre nasıl vakıf kurduklarına ilişkin sunmuş olduğu bilgiler bakımından
oldukça önemlidir.165 Yine bu konuda Moshe Gil, Documents of the Jewish Pious Foundations
from the Cairo Geniza, adlı çalışması ile Kahire Geniza Bölgesi örneğinden hareketle
Yahudilerde hayırseverlik anlayışı üzerinde durmaktadır.166
Mevcut çalışma ise yukarıda zikredilen çalışmalara; öncelikle 18. yüzyılda Kudüs kentinin
fiziksel, toplumsal, ekonomik ve kültürel hayatını şekillendirdiğini iddia ettiğimiz “vakıf
ağı”nın tanımlanması bağlamında katkıda bulunmayı hedeflemektedir. İkinci olarak, bütüncül
bir yaklaşımla, tanımlanan bu ağın; şehir mekânına, toplumsal ilişkilere ve merkezi yönetimle
olan münasebetlere etkilerini tespit etmek suretiyle var olan

literatüre katkı sağlamayı

amaçlamaktadır. Bu noktadan itibaren tez çalışmasına konu olan vakıf ağını tanımlayacağımız
kent mekanına ilişkin tarihsel bir arka plan sunulması yerinde olacaktır.
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1. BÖLÜM
OSMANLI TAŞRASI’NDA BİR KENT, KUDÜS
1.1. KUDÜS KENTİ: TARİHSEL ARKA PLAN
Taşra kelimesi sözlükte birinci anlam olarak “bir şeyin dış tarafı, hariç” şeklinde tanımlanırken;
ikinci olarak da “payitahtın gayr-i vilâyet, mülhakât” olarak tanımlanmıştır.167 Pakalın ise,
“payitaht olan İstanbul dışında bulunan şehir, kasaba ve köylere taşra” denildiğini belirtmiştir. 168
Taşranın mekân olarak tanımlarında kaçınılmaz olarak bir merkez belirlemek ve taşrayı bu
merkeze göre konumlandırmak gerekmiştir. Payitahtın merkez olduğu kabulünden hareketle
taşra İstanbul dışında kalan yerleri nitelemiştir. Ancak zamanla taşra kelimesinin anlam alanı
genişleyerek, “merkez olarak tanımlanan yerin dışı” anlamına gelen “taşra”, köy, kasaba ve
Anadolu gibi anlamlarda yaygın olarak kullanılagelmiştir.169
Merkezin büyük kent olduğu kabul edildiğinde taşranın nereleri kapsadığı sorusu gündeme
gelebilir. Merkez iktidarın mekânı olarak ele alınırsa karşısında çevre olarak tek ve bölünmez
bir taşradan değil, iç içe geçmiş çok çeşitli taşralardan söz etmek mümkündür. İç içe geçen
taşralar en küçük yerleşim yerlerini de kapsayacak şekilde çoğaltılabilir. Bu noktada köy,
kasaba, kent ayrımı önem kazanır. Kent ekonomisi ağırlıklı olarak tarımsal üretim dışındaki
ticaret ve sanayiye dayalı yerleşim yeri olarak tanımlanabilir. Köy ise ekonomik alanda tarımın
etkin olduğu, kente göre nüfus yoğunluğu az olan yerleşim yeridir. Kentin sahip olduğu
olanaklardan yoksun olması, uzaklığı ve tenhalığıyla köy, kentin taşrasıdır. 170
Çalışmamızda Osmanlı yönetim merkezi İstanbul merkezi temsil ederken, Kudüs kenti Osmanlı
taşralarından yalnızca biridir. Yine Kudüs kentinin merkez olduğundan hareket edildiğinde ise,
kentin etrafında yer alan köy ve kasabalar taşra konumundadır. Çalışmamızı her ne kadar kent
merkezi ile sınırlamış olsak da, kentin etrafında yer alan pek çok köy vakıf köyler olması
nedeniyle çalışma kapsamına girmiştir. Öte yandan, taşranın merkez olmayan geniş bir
mekânsal alanı kapsadığı ve merkezle veya merkeze rağmen varlığını sürdürdüğü düşünülürse,
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taşrayı anlama çabası kaçınılmaz olarak merkezi de anlamayı ve çözümlemeyi içinde
bulunduran bir düşünme girişimi olacaktır.
Bu çerçevede, Kudüs vakıflarına geçmeden önce, Osmanlı taşra kenti Kudüs’e ilişkin tarihsel
bir arka planın sunulmasının, çalışmanın hazırlandığı bağlamın anlaşılması açısından yararlı
olacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede, öncelikle Kudüs kentinin coğrafi konumu ve tarihte aldığı
çeşitli adları ve bu adların anlamları kısaca ele alınmıştır. Sonrasında, Kudüs’ün bir kent olarak
üç semavî din açısından önemi ve yine Osmanlı fethi ile sancak merkezi haline gelirken
kazandığı yeni statüye dikkat çekmeye çalışacağız. Osmanlı idarî yapısı içerisindeki yeri ve
zaman içerisinde idarî yapı içerisindeki değişen konumu da bir başlık altında değerlendirilerek,
yine, Kudüs’ün Osmanlı fethi ile başlayan ve 1831 yılında Mehmet Ali Paşa yönetimine kadar
kentin geçirdiği tarihî süreç de kısaca ele alınmaya çalışacağız.

1.1.1. Coğrafi Konumu ve Adı
Kudüs kenti, Akdeniz'in Suriye kıyılarına yakın bir yerde Mısır, Mezopotamya ve Anadolu
bölgelerinin kesişim noktasında kurulmuştur. Akdeniz'den kuş uçuşu 52, ölü ve tuzlu bir göl
olan ve deniz seviyesinin 394 metre altında bulunan Lut Gölü'ne ise 24 km. mesafededir. 171 Lut
gölünün bulunduğu çukur alanın batısında ve bu alandan fay diklikleriyle ayrılmış olan
Yahudiye platosunun dalgalı yüzeyi üzerinde bulunan Kudüs kenti, Hazofim Dağı ve Zeytin
Dağı’ndan oluşan dar dağ zincirini biçimlendiren Kidron Nehri’nin ekseninde gelişmiş engebeli
bir kenttir.172
Kudüs'ün kıyı ile bağlantısı, bir liman kenti olan Yafa ile sağlanmakta olup, Yafa'dan başka
Gazze, Halilürrahmân, Birü's-Seb’a gibi merkezlerle komşudur. Kudüs'ün dışarıya açılan
yolları; Batıda Yafa'ya, kuzeyde Hayfa'ya, güneyde Halilürrahmân'a ve doğuda Eriha üzerinden
Amman'a ulaşan yollardır.173
Akdeniz ikliminin etkisindeki Kudüs'te dört mevsim özellikleri görülür. Ancak Kudüs,
bölgedeki Akka, Yafa, Gazze gibi kıyı şehirlerine göre yüksekte bulunduğundan onlara nazaran
daha serin bir özellik gösterir.174
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Kudüs tarih boyunca çok değişik isimlerle anılmıştır. Kudüs adının geçtiği en eski belge, M.Ö.
19. ve 18. yüzyıllara ait Mısır Metinleri’dir.175 Kudüs şehri o dönemde inandıkları tanrının
ismine nispet ettikleri ve Sâmî dillerde yer alan “Salem, Sâlîm, Şâlîm” adını almıştır. Milattan
önce 16. yüzyıla ait Tell Amarna mektuplarında Kudüs adı “Urusalim”, Geç Asur metinlerinde
“Urusalimmu”, İbranice Masoterik metinlerde “Yruşlm” ya da “Yerûşâlayim”, Eski Ahid’in
Arâmîce metinlerinde “Yerûşâlem,” Ahd-i Atik'te ise “Hakikat Şehri ve Sion ya da Zion” ve
eski İbranî paraları üzerinde şehrin ismi, “Yerushalayim” olarak geçmektedir. Grekçe’de
“Hierosolyma”, Latince’de ise “Jerusalem” ve “Jerosolyma” adına rastlanır.176 Roma
İmparatoru Adriyanus, şehri ele geçirdiğinde adını “İlia Capitolina” olarak değiştirdi. Yaklaşık
iki yüzyıl bu isimle anılan Kudüs, Müslümanların fethiyle beraber “Beytü'l-Makdis” ya da
“Beytü'l-Mukaddes” olarak isimlendirilmiştir. Memlukler döneminden itibaren, yani ll.
yüzyıldan sonra ise İslâm âleminde kutsal ve bereketli yer anlamlarına gelen “Kudüs” adını
almıştır. Batı dillerindeki yazılış şekli ise “Jerusalem”dir.177
Kur’ân-ı Kerim’de Kudüs ismi geçmemesine rağmen müfessirler “el-Mescidü'l-Aksâ,
Mübevvee sıdk ve el-arazü'l-Mukaddese” gibi tabirlerle ya Kudüs'teki Beytü’l-Mukaddes'in ya
da genellikle söz konusu şehrin içinde bulunduğu Filistin topraklarının kastedildiğini
belirtmişlerdir.178 Ancak Kur’ân-ı Kerîm ve Hz. Muhammed’in hadislerinde Mescid-i Aksâ’ya
yapılan atıflar onun Müslümanlar için taşıdığı önemi ortaya koymaktadır. İsrâ Sûresinin 1.
ayetinde “Kulu Muhammed’i geceleyin, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi
göstermek için, etrâfını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ ya götüren Allah’ın şânı yücedir.
Her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir.”179 denmektedir. Bu âyet Hz. Muhammed’in
Mekke’den Mescid-i Aksâ’ya yolculuğundan sonra vuku bulan Mirâc’ın Mescid-i Aksâ’dan
gerçekleştiğini gösterir. Kur’ân-ı Kerîm’de Mescid-i Aksâ’nın mukaddes hüviyetini belirten
dolaylı atıflar dışında Hz. Muhammed’in hadislerinde de buna dair izler mevcuttur. Konuyla
ilgili olarak bir hadiste; “Kureyş beni tekzib ettiği vakit, Hicr’da doğruldum. Allah teâlâ
hazretleri Beytü’l-Makdis’i bana tecelli ettirdi. Ben onlara onun alametlerini birer birer haber
vermeye başladım. Hem Beytü’l-Makdis’e bakıyordum hem haber veriyordum” buyrulmuştur.180
Diğer bir hadiste ise; “(Namaz ve ibadet için) hiçbir mescide sefer edilmesi doğru değildir.
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(Ziyade sevap umarak) yalnız (şu) üç mescide sefer edilir: Mescid-i Haram [Mekke], benim
mescidim [Mescid-i Nebevî - Medine] ve Mescid-i Aksâ [Kudüs]” buyurulmuştur.181
Evliya Çelebi ise seyahatnamesinde “Yunancada İlya vilayeti derler. Süryâniler Makdine derler.
İbrî dilinde Hâs derler. Arapçada Beyt-i Mukaddes ve Kudüs derler” ifadeleri ile Kudüs’ün
isimlerine yer vermiştir.182 Burada da belirtildiği üzere, şehre verilen tüm adlandırmalarda ortak
olarak, “Allah’ın evi, temiz, barış ve kutsal” anlamları yüklenmiştir.183

1.1.2. Kudüs’ün Önemi
Şam eyaleti kenarında küçük bir kent olan Kudüs’ün önemi, ne ticari bir hareketlilik veya
sanayi üretim merkezi ne de siyasi gücün bölgesel ağırlık noktası olması dolayısıyla değildi.
Diğer kentsel yerleşimler gibi belirli idari, askeri ve ekonomik işlevlere sahip olmakla birlikte,
kentin gelişimini belirleyen ve yönlendiren asıl faktör dini öneminden kaynaklanmaktaydı.184
Bu bağlamda Osmanlı Dönemi’nde de Kudüs sancağı Müslüman, Hıristiyan ve Musevi
dinlerinin kesişme noktası idi. Her üç semavî din mensubu halkların kutsal merkezlerinden biri
olan Kudüs kenti Müslümanlar açısından İslâmiyet’in birinci kıblesi, ikinci mescidi, üçüncü
haremi ve Hz. Muhammed’in Miraç hadisesinin meydana geldiği yer olarak büyük bir manevî
itibara sahiptir.185 Yahudiler için, Kudüs yaratılışın başladığı, insanla Tanrının kaçınılmaz
buluşmasının gerçekleşeceği, evrenin çekirdeği ve merkezi olarak, Ruhanî bir başşehir olma
özelliğini taşıyordu. Hıristiyanların gözünde ise, Kudüs Hz. İsa’nın öldüğü ve yeniden dirildiği
yer olarak dinî öğretide büyük bir öneme sahipti.186 Yafa ve Akka üzerinden Kudüs’e gelen
hacılar, Akdeniz çevresindeki dinsel cemaatler arasında bağlar kuruyor ya da var olan bağları
güçlendiriyorlardı. Kudüs onlarla uluslararası bir kent, bir halklar, diller ve mezhepler mozaiği
haline gelmişti. Çölün ortasındaki Lût Gölü, insanları Kudüs’e çekiyor ve Akdeniz’in cazibesini
dengeleyecek bir karşı ağırlık merkezi oluşturuyordu. Bedevilerle olan ekonomik, ailevî ve
askerî ilişkiler ve Mekke ile Medine’ye giden hac yolu, en azından yerel boyutta deniz
üzerinden kurulmuş bağlantılar kadar önemliydi.187 Kudüs çevresindeki, bu unsurlar, bölgeye
imparatorluk içinde özel bir konum kazandırıyordu.
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Kudüs’ün Osmanlı egemenliğine geçmesi, kentin Avrupa sahnesinde etkili olan siyasî
aktörlerden biriyle ve geniş bir bölgenin en kuvvetli askerî gücüyle birleşmesi anlamına
geliyordu.188 Yavuz Sultan Selim’in Suriye ve Mısır seferi, Osmanlıları İslâm dünyasının da en
güçlü devleti haline getirmiş, Osmanlı padişahına Mekke ve Medine’nin hizmetkârı demek olan
hâdimu’l-harameyni’ş-şerifeyn vasfını kazandırmıştı.189 Daha sonra yeryüzündeki bütün
Müslümanların halifesi (halîfe-i ruy-ı zemîn) sıfatını benimseyen Sultan Süleyman için tüm
Müslümanların koruyucusu olduğunu fiilen ispat etmek dünya çapında bir siyasî güç olma
politikasının uzantısı olarak daha da önemli hale gelecekti.190 Dolayısıyla, Kanuni Sultan
Süleyman’ın saltanat yıllarında Osmanlı merkez yönetimi İslâm’ın üçüncü kutsal kenti olan
Kudüs’e özel bir önem verdi. Hatta Kanuni Sultan Süleyman’ın unvanları sayılırken kimi zaman
Kudüs’ün de adı geçiyordu. Örneğin, 1565 tarihli bir belgede Kanunî Sahibkıran-ı Memâlik-i
Rum ve Acem ve Arab, Kabe-i Muazzama ve Medine-i Münevvere ve Kudüs-i Şerif olarak
zikredilmekte idi.191 Kent, klasik dönemde Osmanlı padişahlarının hayır faaliyetlerinin
yöneldiği birkaç şehirden birisi idi. Zira Osmanlı iktidarının görüşünde de Mekke ve
Medine’den sonra, Müslümanlık için üçüncü kutsal şehir, yani ‘ulâ el-kıbleteyn, sânî elmescideyn ve sâlisu’l-haremeyn idi.192
Osmanlı Dönemi’nde de Müslümanlar için Kudüs’ün en önemli dini merkezi Mescid-i Aksâ ve
Kubbetu’s-Sahrâ Camilerinin bulunduğu Harem-i Şerif alanı idi.

Osmanlı klasik dönemi

boyunca Kudüs’te inşa edilen ya da tamiri yapılan cami, mescit, çeşme, han medrese vb.
yapıların yüzde atmış gibi büyük bir oranı Harem-i Şerif’te ya da yakın çevresinde yer
almaktaydı. Osmanlı yönetiminin Harem-i Şerif’e getirdiği en önemli yenilik, Kubbetü’s-Sahrâ
Camii’nin dış duvarındaki mozaik kaplamanın kaldırılarak yerine çini döşetilmesidir. Yeşil ve
sarı ile karışık bu mavi çini kaplama camiye bugünkü görünümünü kazandırmıştır.193
Osmanlı idarî teşkilâtında, Kudüs kadılığının İstanbul, Edirne, Bursa, Mısır, Mekke, Medine,
Şam ve Halep gibi büyük kadılıklar arasında yer alması da kentin dinî öneminden
gelmekteydi.194 Aynı şekilde Kudüs kadılığının yetki alanı Halil, Nablus, Remle, Karek, Laccun
ve Cenin Bölgesini kapsadığından sancağın idare sınırlarının ötesine geçiyordu.195
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1.1.3. Kudüs’ün Nüfusu
Osmanlılar fethedilen bir yerin yerel yöneticilerini hemen görevine son vermezler, 196 doğrudan
denetimi ancak bölgenin maddi kaynak ve nüfusunun kaydedilmesine dayanan tımar sistemini
tesis ederek kurarlardı.197 Nitekim Kudüs’teki tahmini vergi gelirlerini ve kent ve köy
sakinlerinin nüfusunu saptayan bilinen ilk tahrir kayıtları fetihten yaklaşık on yıl sonra 1525-6
yılına aittir.198 Kudüs’te Osmanlı kadısına ait ilk mahkeme sicilleri ise 1530-1 yılına tarihlenir.
Dolayısıyla Osmanlı yönetimi ile değişime uğrayan idarî yapıların 1530’lu yıllarda bütünüyle
işler hale geldiğini öne sürmek mümkündür. 1538-9 yılında yapılan ikinci tahrir kaydının daha
güvenilir ve kapsamlı veriler ortaya koymuş olması da bu yargıyı destekler.199
Memluklar döneminde 10.000 civarında nüfusu bulunduğu tahmin edilen Kudüs nüfusu
aşağıdaki Tablo 1’de de görüleceği üzere 16. yüzyıl boyunca yükseliş seyri takip etmiştir.
Tablo 1: 16. Yüzyılda Tahrir Defterlerine Göre Kudüs’ün Nüfusu
932/1525-6
940-45/1533-9
H
B
E
H
B
E
Müslüman
616
2
1
1168
75
34
Hıristiyan
119
136
26
42
Yahudi
199
224
19
Toplam
934
2
1
1528
120
76

961/1553-4
H
B
1987
141
413
25
324
13
2724
179

E
16
3
1
20

Nüfusun çoğunluğunu oluşturan Müslümanlar içinde Araplar yanında Anadolu, Kuzey Afrika,
Hindistan ve Orta Asya ülkelerinden gelen Müslümanlar da vardı. Özellikle Mağribî olarak
geçen grup sayıca kalabalıktı. Hıristiyanlar ise Süryânî, Ya'kûbî, Ermeni, Rum, Melkitî, Sırp,
Frenk ve Gürcü gruplarından meydana gelmekteydi. Bu yüzyılda Yahudi nüfusundaki kısmî
artışın sebebi, Osmanlıların İspanya'dan sürülen Yahudilerin bir kısmına Kudüs'e yerleşme izni
vermeleriydi. Yahudiler 1538'den itibaren üç mahalle halinde kaydedilmişlerdi.200
Takip eden yüzyıllarda da nüfus artmaya devam etmiştir. Polonyalı Simeon seyahatnâmesinde

Fetihten sonra Yavuz Sultan Selim, Şam beylerbeyliği ile Kudüs ve Gazze sancaklarını Memluk emiri Canberdi
Gazzali’ye bırakmıştı. Ancak Gazzali, Yavuz Sultan Selim’in ölümünden sonra kendi hükümdarlığını ilan ederek
ayaklanma başlatması üzerine öldürülmüş (1521) ve bundan sonra Şam beylerbeyliğine Ayas Paşa, Kudüs ve Gazze
sancaklarına ise yeni yöneticiler atanmıştır. Yücel-Sevim (1991: 153)
197 İnalcık (1999: 115) Yeni fethedilen Arap topraklarında Osmanlı klasik sosyo-ekonomik yapısının ana unsuru olan
tımar düzenine coğrafi olarak sadece Suriye, Filistin ve Kuzey Irak bölgelerinde rastlanmaktadır. Diğer Arap
eyâletlerinin çoğu (bunların en önemlileri Mısır, Yemen, Bağdat, Trablusgarp, Tunus ve Cezayir idi), fetihten sonra
salyâneli eyâletler olarak örgütlendi. Somel (1995: 598). Salyâneli eyâletlerde yerel gelirler sipahilere tımar olarak
dağıtılmaz, beylerbeyi eyâletin askeri ve idari masraflarının tümünü karşıladıktan sonra merkeze yıllık sabit bir
meblağı vergi olarak öderdi. Ayrıntılı bilgi için bkz. Özbaran (1985)
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1617 yılında Kudüs’te on iki hâne yerli Ermeni, yirmi-otuz hâne Kıptî, az miktarda da Rum
bulunduğunu; Ermeni, Rum, Frenk ve Sırplara ait olmak üzere dört manastırın yer aldığını
belirtmiştir.201 Bir diğer seyyâh Chevalier d'Arvieux de 1660’ta halkın Arap, Türk ve Yahudi
dışında Frenk, Rum, Ermeni, Mârûnî, Gürcü, Kıptî, Habeş ve Keldânî Hıristiyanlardan meydana
geldiğini, fakat bunların Arap, Türk ve Yahudilere nispetle çok az sayıda olduğunu belirtir.
Şehri 1671'de etraflı şekilde tavsif eden Evliya Çelebi ise iç kalede Türk garnizonunun
bulunduğunu ve yetmiş evin mevcut olduğunu, Hz. Dâvûd varoşundaki kırk hâne dışında 1000
evin sur içinde yer aldığını yazmıştır.202
18. yüzyılın sonunda da Kudüs'ün nüfusunun 14.000'i aşmadığı tahmin edilmektedir. Asali’de
nakledildiği şekliyle Volney 1784’te şehrin nüfusunu 12.000 ile 14.000 arasında tahmin etmektedir. A. Bonne ise 19. yüzyılın ilk yıllarındaki Kudüs nüfusunun 12.000 civarında
olduğunu belirtmiştir.203
Sonuç olarak denilebilir ki, Osmanlı yönetiminin gayrımüslimlere gösterdiği hoşgörü
neticesinde, şehrin gayrimüslim nüfusu da zamanla artmıştır. Kudüs, 17. ve 18. yüzyıllarda
çeşitli milletlerin ve kültürlerin etkisi altında kalmıştır. İngiliz tüccarları, Ermeni sanatkârları,
Faslılar ve Kudüs'ün çoğunu temsil eden Sünnî Arapların yanında çoğu Ortodoks az sayıda
Hıristiyan da bulunuyordu. Daha sonraki yıllarda Filistin topraklarına olan göç hareketi, Kudüs,
el-Halil (Hebron), Beytüllahim, Ramallah, Nasıra ve Tabariyye gibi şehirlerin gelişmesine
sebep olmuştur.204

1.1.4. Kentin Yerleşimi
1860’lara kadar Kudüs şehri surlarla çevrilmiş günümüzde Kadîm (Eski) Şehir olarak
adlandırılan alandan ibaretti. Şehrin bu genel yerleşim planının, İslâmî dönemden çok daha
önce, M.S. 2. yüzyılda Kudüs’ün ‘Aelia Kapitolina’ adıyla bir Roma kenti olarak yeniden
kurulduğu dönemde belirlenmiştir. Bu plan iki unsurdan oluşmuştur: Şehir surları ve ana
caddeler sistemi.205 Öyle ki Roma ordugâhlarının ve kentlerinin damalı şemasını ve ızgara kent
dokusunu Kudüs’te de izlemek mümkündür; ana cadde (decumenus), Batı’daki Babü’l-Halil
kapısından başlıyor, kenti doğuya doğru kat ederek kuzey-güney doğrultusunda diğer ana
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caddeyle (cardo maximus) kesişiyor ve bu dönemde ‘quadra’ adını almış bulunan kutsal alanın
yani Harem-i Şerif’in batı sınırına kadar devam ediyordu.206
Kudüs, İslâm kentlerinin tipik coğrafî formlarından biri olarak kabul edilen surlarla çevrili idi.
Ancak şehir surları da aslında Roma Dönemi’nde yapılmış olup, Kanuni Sultan Süleyman
zamanında yeniden inşa edildiğinde ise eski hat takip edilmiştir.207 Şehir surlarında 6 kapı
bulunmakta idi: Herod (Bâbü’s-Sahîra, Bâbü’l-Vird, Bâbü’z-Zuhûr), Şam (Bâbü’l-‘Amûd)
kuzey kısmında yer alırken, St. Stephen Kapısı (Bâb-ı Stefan, Bâbü’l-Esbât (Kabileler Kapısı)),
doğu kısmında Davud (Bâb-ı Sıhyon) ve Meğâribe (Zion) kapıları güney kısmında, Yafa Kapısı
(Bâbü’l-Halîl, Bâb-ı Beytü’l-lahim, Bâbü’l-Hucâc) da batı kısmında bulunmaktadır.208 Kudüs
şehir surlarının İslâm kentleri ile benzer nitelikte olmasına rağmen, şehir yerleşim planı
açısından değerlendirildiğinde İslâm kentlerinde görülen merkezî yapılanmayı temsil etmediği
görülmüştür. Nitekim kentin Müslümanlar açısından merkez noktasını teşkil eden ve Cuma
Camii olarak nitelenebilecek Mescid-i Aksâ kentin kuzeydoğusunda yer alan Harem-i Şerif
içindedir. Bir diğer İslâmî yapı Kubbetu’s-Sahrâ Camii onun hemen yanındadır ve bu camilerin
her ikisi de sıradan bir Cuma camiinden çok daha farklı bir dinî öneme sahiptir.209
19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kudüs’ü bir ‘İslâm kenti’nden ziyâde ‘din kenti’ olarak tasvir
etmenin, kentin üç büyük din için de kutsal sayılmasına bağlamak mümkündür. 210 Kudüs’te
kendine özgü fizik yapısının gelişimini yönlendiren en önemli faktör yüzyıllar boyunca ibadet
ve inanç farklılıkları ya da etnik kökenler doğrultusunda çeşitli mezheplere bölünmüş üç büyük
dinin mensuplarının toplandığı yer olma özelliğini taşıması idi. Müslümanlar için Mescid-i
Aksâ ve diğer İslâmî yapılardan başka, Hıristiyanlar için şehrin en kutsal mekânı olan Kamame
Kilisesi ve Yahudilerin Ağlama Duvarı kentteki cemaatlerin ayrı dinî kamusal alanları idi.
Kentteki kamu binalarının büyük bir çoğunluğu dinî nitelikteydi. İmar alanının büyük bir
kısmını kaplayan minare, havra ve kilise gibi kubbeli yapılar, hacimli ve etkileyici olmakla
birlikte, şehrin siluetini de biçimlendirmekteydi. Kudüs’te vakıf ağı ile desteklenen bu yapı,
yeni kurulan vakıflarca da yapılan tahsisatlarla konsolide edilmiştir.
Arapça’da hem cadde hem de mahalle anlamında yaygın olarak hara (çoğulu harat, hawari;
yapmak, inşa etmek anlamında: haret) terimi kullanılmıştır. Kentsel bir terim olarak
kullanıldığında ise kelime içerdiği coğrafî anlamının yanı sıra “birbiri ile inanç, soy veya
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meslekî bakımlardan birliktelik bulunan insanlarca yerleşilmiş sosyal-coğrafî bir anlam da
taşımaktadır. Bu kelimenin yanı sıra, Arapça mahalle anlamına gelen mahalla ve hayy
kelimeleri de Kudüs’te sıkça kullanılmıştır. Kent coğrafyasını tanımlamada bir diğer Arapça
kelime ‘akabe (yapmak, inşa etmek anlamında ‘akabet) de Kudüs “Kadîm (Eski) Şehri”ni
tanımlamakta sıkça kullanılan bir terimdir. 211
Ortaçağ İslâm şehirlerinde kentsel-coğrafî alanlar çarşı, etnik-dinî gruplar ve bulundukları
yerlerdeki önemli binaların adları ile anılmışlardır. Örneğin, Eski Kudüs’te bulunan ve
Hasırcılar Çarşısı (Suq al-Husur) olarak adlandırılan çarşı, el-Halil’de bulunan ve Camcılar
Çarşısı (Suq al-Qazzazin) bulundukları sokak veya mahalle isimlerini vermiştir. Bu çarşılarda
ya belirli bir ticarî ürün satılmakta veya belirli bir zanaat erbabına ait dükkânların toplu bir
şekilde bir arada bulunmaktadır. Etnik-dinî grupların adları ile anılan sokak veya mahallelere
ise, Nazaret’de bulunan Rum Ortodoks Mahallesi, el-Halil’de bulunan Akrad Mahallesi ve yine
el-Halil’de bulunan ve bir aile adı ile anılan Bani Dâr Mahallesi örnek olarak verilebilir. Burada
da sokak ve mahallenin adında belirleyici olan mahallede sakin olan etnik ve/veya dini gruplar
olmuştur.212 Mahalleler, cemaatlerin adlarıyla anıldıkları gibi aşağı-yukarı, doğu-batı gibi yön
belirten isimlerle de adlandırılmışlardır.213
Son olarak önde gelen bina isimleri, şehir-sur kapıları, kutsal yerler ve diğer alanlar da kimi
zaman şehrin sokak ve mahallelerinin adlandırılmalarında belirleyici olmuştur. Örneğin, Eski
Kudüs’te bulunan Bâbü’l-‘Amûd Mahallesi aynı adı taşıyan şehir kapısının adını almışken,
Hangâh Mahallesi (‘Aqabet el-Khanqah) Eski Kudüs’te bulunan Hangah Câmii’nin adı ile Kral
Davud Sokağı Eski Kudüs’te bulunan Kale’nin inşasından ve Salahaddin Sokağı da Salahaddin
Makamı’nın inşasından sonra bu isimlerle adlandırılmışlardır.
Daha once de belirtildiği üzere, Kudüs'teki cemaat mahalleleri dinî merkezler etrafında
gelişmiştir.214 16. yüzyıl ile 19. yüzyıl’ın ilk yarısı arasında bölgede çok fazla değişimin
yaşanmamış olması, eski mahallelerin varlığının ve isimlerinin de çok fazla değişmediği
şeklinde yorumlanabilir. 289 numaralı ve 1554 tarihli Tapu Tahrir Defteri'ne göre, Kudüs şehir
merkezinde Müslümanlar Mahalle-i Şark, Bâbü'l-Kattanin, Bâbü'l-Amûd, Bâbü'l-Hatta, Rızâika,
Rîşe ve Salhin, Mahalle-i Meğâribe, Akabetü's-Sitte; Hıristiyanlar Mahalle-i Süryanî, Deyr-i
Mar Yakub, Cemaat-i Kıptiyân, Cemaat-i Melkîye, Cemaat-i Nasârâ; Yahudiler ise Cemaat-i
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Yahudiyân Der Kuds-i Şerif (Şark Mahallesi), Mahalle-i Meslih (Mesih), Cemaat-i Mahalle-i
Rîşe mahallelerinde ikamet etmişlerdir.215 Sonraki dönemlere ait kaynaklarda da Yahudilerin
Eş-Şeref (Yahudiyyan der Kuds-i Şerif), El-Mesleh (Mahalle-i Meslih) ve Er-Rîşe (Cemaat-i
Mahalle-i Rîşe) mahallelerinde yaşadıklarının216 belirtilmesi bu düşünceyi doğrular niteliktedir.
Tahrirlerin tutulmasından yaklaşık 350 yıl sonrasında Hıristiyan hacılar için hazırlanan Arapça
rehberde 19. yüzyılın sonunda Kudüs’ün mahalleleri şu şekilde sıralanmıştır: Bâbü’l-Esbât,
Bâbü’l-Hatta, Sa’diyye, Bâbü’l-‘Amûd, Haddâdîn, Nasara, Han el-Zeyt, Cevalde, Mavarna,
Jawa, Ermeni, Yahudi, Meğâribe, Babu’s-Silsile, Kattânîn, Akabetü’t-Takiyya, Wad Yolu
Kudüs’ün mahalleleri olarak tanımlanmıştır. 217
Kazalarda olduğu gibi köylerde de, kesin çizgilerle olmamakla birlikte cemaat esasına dayalı bir
ayrıma gidilmiştir. Cemaatlerin kendilerine ait köyleri olduğu gibi, aynı köyde farklı cemaatler
de bir arada yaşamışlardır.218

1.2.

Kudüs Livâsı’nın İdari Yapısı

Osmanlı Devleti, idarî taksimat bakımından beylerbeylik, eyalet veya vilayet olarak adlandırılan
büyük birimlere ayrılmış ve bu birimler de sancak veya livâ diye isimlendirilen daha temel
birimlere bölünmüştür. Coğrafî ve iktisadî şartların sonucunda oluşmuş birimler olan
sancakların, idare ve hukuk yönünden birbirlerinden tamamen ayrılmaları söz konusu değildir.
Osmanlı idarî taksimâtında ülke idarî ve askerî bakımdan sancak, adlî bakımdan ise kazalara
ayrılmıştır.219 Sancaklar askerî-idarî bakımdan nahiyelere, idarî-adlî bakımdan da kazalara
ayrılmıştır. Kadının sorumluluk bölgesinde bulunan kaza, merkez durumundaki bir kasaba veya
şehir ile etrafında bulunan köylerin oluşturduğu idarî bir birliği ifade etmiştir. 220
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Osmanlılar, Suriye ve Filistin ve Mısır'ı 1517 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından ele
geçirdiklerinde, Memluk eyaletlerinden Gazze ve Safed, Kahire merkezli imparatorluğun
taşradaki ileri karakolları niteliğindeyken; Kudüs, merkezi Gazze kenti olan eyaletin bir
parçasıydı. 1516 sonlarında Osmanlı topraklarına katılan Filistin, Şam Beylerbeyliği bünyesinde
bulunan 15 sancak içerisinde yer almıştı. Kudüs ve Gazze, beylerbeyliğin güney ucundaki
sancaklar iken; Gazze batıda, Akdeniz kıyısındaydı; Kudüs ise doğu ve güneyde çöl, kuzeyde de
Nablus sancağıyla çevriliydi. Başlangıçta Memluk dönemindeki gibi,221 Kudüs Sancağı, Kudüs,
El-Halil (Halilürrahmân) ve Benî ‘Amr nahiyelerine ayrılmıştı; 1538 yılından itibaren üçüncü
nahiyesinin feshedilmesiyle iki nahiyeye indirilmişti.222 Bu iki kent aynı zamanda nahiye
merkeziydi. Ancak Memluk döneminden farklı olarak sancağın yönetim merkezi bu kez Gazze
değil, Kudüs’tü.223 Böylece Kudüs kenti, Memluk döneminde idarî bakımdan daha üst derecede
olan Gazze ve Safed kentleriyle statü olarak eşit konuma kavuşuyordu. İstanbul’dan düzenli
olarak gönderilen sancakbeyinin, kadının ve diğer üst düzey memurların resmî makam yeri olan
Kudüs şehri devlet işlerinin yürütüldüğü yer olarak belli bir itibarı da kazanmış oluyordu.224
İlk aşamada Kudüs'ün yönetimine Sultan Selim tarafından Evrenosoğlu İskender Bey, Safed'in
yönetimi de Muntasıroğlu tayin edilmiştir. 25 Eylül 1517'de ise Kudüs, Gazze ve Safed'in
yönetimi, daha önce Memluklerin Şam nâibi olan Canberdi Gazalî'ye tevcih edilmiştir. 1520'de
Yavuz Sultan Selim'in ölümünü ve Kanuni Sultan Süleyman'ın tahta çıkışını fırsat bilen
Canberdi Gazalî, Suriye'de ve Mısır'da eski Memluk yönetimini tekrar kurabilmek için büyük
bir isyan çıkarmış ve Melik Eşref unvanıyla hükümdarlığını ilan etmiştir. Kısa bir süre sonra
bastırılan isyan neticesinde Gazalî de yakalanarak öldürülmüş (1521) ve bundan sonra Şam
Eyaleti'nin yönetimi Anadolu Beylerbeyi Ayas Paşa'ya bırakılmıştır. Safed, Gazze ve Kudüs
sancakları da Şam Sancağı'ndan ayrılarak her biri Şam Eyaleti içerisinde müstakil sancak haline
getirilmiştir.225 Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1522 yılında hazırlatılan kanunnâmede
müstakil sancak olarak kaydedilmiş ve sancakbeyinin de Kara Hasan Bey 226 olduğu
belirtilmiştir. Şam Eyaleti içerisinde yer alan Kudüs Sancağı’nın nahiyeleri Tablo 2'de
gösterilmiştir.227
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Tablo 2: Şam Eyaleti'ne Bağlı ve Filistin Bölgesi Olarak Adlandırılan Sancaklar ve Nahiyeleri
Sancak Adı
Nahiye Adı
Cebel-i Sami Nahiyesi
Cebel-i Kıblî Nahiyesi
Nablus
Cebel-i Sa'b Nahiyesi
Cemâ'in Nahiyesi
Nefs-i Gazze
Gazze
Gazze Nahiyesi
Remle Nahiyesi
Kudüs-i Şerif Nahiyesi
Halil'ür-Rahman Nahiyesi
Kudüs
Kerek ma'a Şevbek Nahiyesi
Nefs-i Safed
Cenin Nahiyesi
Taberiye Nahiyesi
Safed
Akka Nahiyesi
Sakif Nahiyesi
Ba'albek Nahiyesi

Bu kanunname ile Şam Sancağı'ndan ayrılan Kudüs, Şam Eyaleti içerisinde müstakil sancak
haline getirilmiş ve bu idarî yapısını 1831 yılına kadar korumuştur.228 1831-1840 yılları arasında
Kavalılar'ın bölgeye hâkim olmalarıyla Kudüs Sancağı, yönetim merkezi olan Akka'dan idare
edilmiştir. 1840 yılında Osmanlı Devleti bölgede hâkimiyetini yeniden tesis ettikten sonra idarî
yapıda değişiklikler yapmıştır. 1841 yılında Gazze, Yafa ve Nablus'u da içine alacak şekilde
yeniden düzenlenen Kudüs Sancağı doğrudan İstanbul'a bağlanmış,229 ancak bu durum kısa
sürmüş ve yeni bir idarî düzenlemeyle Sayda Eyaleti'ne dâhil edilmiştir. Nablus da Kudüs
Sancağı'ndan ayrılarak Sayda Eyaleti içerisinde müstakil sancak haline getirilmiştir.
Kırım Savaşı sırasında bir süreliğine yeniden İstanbul'a bağlanan sancak, daha sonra yine Sayda
Eyaleti içerisinde yer almıştır. 1864 Vilayet Nizamnamesi'nde belirtilmiş olan yeni
düzenlemelerle 1865 yılında Şam ve Sayda eyaletinin yerine Suriye Vilayeti oluşturulmuştur.
Bu tarihten sonra Kudüs Sancağı, Suriye Vilayeti içerisinde yer almıştır. Ancak bir ara yeniden
İstanbul'a bağlanmışsa da bu durum kısa sürmüş tekrar Suriye Vilayeti'ne dâhil edilmiştir.230
Zaman zaman idari yapıda değişiklikler yapılmış olsa da genel olarak Kudüs, Şam Eyaleti
içerisinde müstakil bir sancak olarak idarî yapılanma içerisinde yerini almış ve bu idarî yapısını
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1831 yılına kadar korumuştur. Suriye Vilayeti'ne bağlı olduğu dönemde Kudüs Sancağı'nın 4
kazası, 17 nahiyesi ve 284 köyü bulunmaktadır.231
Tablo 3: Suriye Vilayeti'ne Bağlı Kudüs Sancağı'nın İdari Taksimatı
Kaza Adı
Kudüs-i Şerif
(Merkez Kaza)

Gazze

Yafa

Halilü'r-Rahman

Nahiye Adı
Benî Zeyd
Benî Musa ve Benî Salim
Benî Malik
Benî Hasan
Vadiba
Şimalî ve Cenubî Haris
Bira ve Cebel-i Kudüs
Hanyunus
Mecdel
Gazze
Yafa
Lud
Ramle
Amama
Beyt-i Cerin
Arkub

Köy Sayısı
24
12
23
9
10
17
21
14
7
34
11
18
32
5
12
21

1.3. Osmanlı Fethi’nden Mehmet Ali Paşa Yönetimine Kadar Kudüs Kenti (15171831)
Kudüs kenti Osmanlı yönetiminden önce, (Haçlıların hâkimiyet yılları hariç tutulursa) yaklaşık
bin yıldır Emevîler, Abbâsîler, Eyyûbîler, Fatımîler, Memluklar gibi Müslüman devletler
tarafından idare edilmişti.232 Her üç semâvî din için de kutsal bir merkez olmanın dışında kent,
tarihin hiçbir döneminde ne ekonomik alanda ciddi bir üstünlük göstermiş ne de siyasi bir
merkez olarak öne çıkmıştı.233 Şam’ı Gazze üzerinden Mısır’a bağlayan resmi ulak ve kıyı
ticaret yolunun uzağındaydı. Müslümanlar için geleneksel hac güzergâhı üzerinde de değildi.234
Bundan başka, Osmanlı fethi esnasında 5-6 bin dolaylarındaki nüfusuyla yüzyıllardır Akdeniz
kıyılarında devam eden deniz trafiğini kendine çekecek bir kent değildi.235
16. yüzyılın ortalarına gelindiğinde ise Kudüs şehri 1517'de başlayan Osmanlı yönetiminden
birçok yarar görmüştü. Geniş kapsamlı bakıldığında yeni başkenti kuzeydeki İstanbul, eyalet
başkenti ise Şam olan Kudüs şehri, imparatorluğun düzenli yönetiminden fayda sağlamıştı.
Kudüs artık geniş Osmanlı ekonomik sisteminin parçası olmuştu; yerel düzeyde bu sistemin
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etkisi, Mekke ve Medine'ye giden hac kervanlarına gösterilen ilgi ve kaynakların artmasıyla
nispeten daha refah ve güvenli bir ticaret ağının kurulmasıydı. Müslüman hacılar Hicaz'a gidiş
ya da dönüş yolunda bazen Kudüs'e de uğrar, hatta şehre ayrıca seyahat ederlerdi. Kudüs hac
coğrafyasında özel bir öneme sahipti. Mekke ve Medine’den sonraki en kutsal şehir sayılan
Kudüs’e “Kutsal Hac Kapısı” veya “Suriye şehirlerinin sağ eli” gibi pek çok unvan verilmişti. 236
Hıristiyan ve Yahudi hacılar da gelirdi. Hıristiyan hacıların ödedikleri ayakbastı parası ve
Kutsal Kabir Kilisesi'ne giriş ücreti şehrin gelirlerine katkıda bulunurdu.237 Hacılar geçici de
olsa nüfusu sürekli artırır, şehrin gıda stoklarında talep fazlası yaratırlardı.
16. yüzyılın son çeyreğinden itibaren giderek belirginleşen Osmanlı merkez idaresinin
zayıflaması ise Kudüs'ü de olumsuz etkilemiştir. Bunun en açık göstergesi, genel olarak
bölgenin ve özellikle de Kudüs'e ulaşan yolların güvenliğinin zayıflamasıydı. Kutsal mekânlara
giden hacılar zaman zaman bedevilerin saldırılarına mâruz kalmaktaydı. Bölgedeki genel
güvenliği ve Osmanlı yönetimini tehdit eden bir başka gelişme ise Sayda’daki Dürzî emirlerden
Fahrettin el-Maani’nin gittikçe artan gücü ve etkisiydi.238 Bu şartlar altında merkezî hükümetin
malî, askerî ve siyasal konularda işbirliği yapabileceği yerel kökenleri güçlü kesimlerin
desteğini almak Osmanlı yönetimi açısından büyük önem arz etmekteydi. 17. yüzyıl
Kudüs’ünde Rıdvan-Ferruh-Turabay hanedanlarının birleşik askerî güçleri ve bedevîlerle
kurdukları ilişkiler sayesinde, Osmanlı merkez hükümeti tarafından emirü’l-hâc (hac kervanı
kumandanı) veya sancakbeyi olarak atanmışlardır. Bölgede egemenlik kuran hanedan üyeleri,
17. yüzyılın sonuna kadar iktidarı aileden kişilere devretmişlerdir. Bu zaman zarfında üç
hanedanın arasındaki ilişkiler, siyasî ittifaklar, evlilik ve ekonomik ilişkiler yoluyla giderek
gelişmiş ve yüzyılın ikinci yarısından itibaren tek ve geniş bir hanedan haline gelmişlerdir.239
18. yüzyılda genel olarak Kudüs'ün şartları daha da ağırlaştı. Siyasî etkinliklerini dinî
mevkilerinden alan Kudüs’teki nüfuslu ailelerden Hüseynîlerden, 1702'de Kudüs sancak beyi
tayin edilen Muhammed Paşa'nın vergileri arttırması ve vergi toplamada sıkı davranması
nedeniyle Nakîbü’l-Eşrâf Muhammed Hüseynî'nin öncülüğünde bir isyana sebep oldu ve
nakîbü’l-Eşrâf iki yıl süreyle yönetimi fiilen ele geçirdi. Şam eyalet valisi 1705'te askeri güç
kullanarak isyanı bastırabildi.240
Yine 18. yüzyılda merkezî idarede görülen zaaf Kudüs'te iki yeni gelişmeye yol açtı. Birincisi,
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sancak beylerinin mahallî olarak güçlü aile mensuplarından tayin edilmesi, ikincisi de Kudüs'te
bazı ailelerin saygınlık ve gücünün belirgin bir şekilde artmasıdır. Bu yüzyılda Kudüs sancak
beylerinin çoğu Tûkan ve Nimr ailelerinden seçildi.241 Aynı şekilde bu dönemde Hüseynî,
Hâlidî ve Ebü'l-Lutf gibi aileler güçlendi ve Osmanlı yönetimi boyunca Kudüs yönetiminde
etkili oldu. Bu ailelerden Hüseynîler, Kudüs’te ulemâya mensup nüfuzlu ailelerin en çok
bilineni idi. 18. yüzyıl’ın ikinci yarısından itibaren nakîbü’l-eşrâflık yanında müftülük ve
Harem-i Şerif şeyhliği gibi mevkileri nesiller boyu elinde tutmuş, sonraki dönemlerde ise Kudüs
belediye başkanlığı gibi idarî fonksiyonları da yürütmüşlerdir. Kentteki dinî mevkilerini
ekonomik güçleri ile pekiştirerek, siyasî etkinlik ve sosyal üstünlük kazanmışlardır.242 Benzer
şekilde Deccânî ve Alemî gibi başka nüfuzlu aileler de din ve tasavvuf bilgileriyle tanınarak
elde ettikleri mevkileri siyasî etkinlik kazanmak yolunda değerlendirmişlerdir. Çoğunlukla
müftüler Ebu'l-Lutf ailesinden, şer'î mahkeme baş kâtipleri Hâlidî ailesinden seçildi. Aselîler
ise, ticarî faaliyetleri sayesinde kazandıkları ekonomik zenginliği kullanarak yükselmişlerdir.243
Tarihî geçmişi Osmanlı yönetiminden önceye ve genellikle de Memluk dönemine uzanan bu
ailelerde, müftülük, nakîbü’l-eşrâflık, Harem-i Şerif şeyhliği gibi dinî-kamusal görevlerin aynı
ailede kalması bu dönemde genel kabul görmüş bir uygulama haline gelmiştir.244
Çalışmanın konusu açısından önemli bir diğer husus da, Kudüs’teki nüfuzlu ailelerin ekonomik
güçlerinin kaynağını çoğunlukla dinî ve eğitim amaçlı vakıfların oluşturması idi. Vakıfların
gelirlerinin esas lehtarı olmanın yanı sıra, vakıflara, mütevelli veya nâzır olarak atanıyorlar,
böylece karar çevrelerinde nüfuz ve güç sahibi oluyorlardı.245 Kudüs’te bulunan hayrî vakıflar
ile kentin önde gelenleri arasındaki bağlar yalnızca yönetim görevleri ile sınırlı değildi. Kudüs
Hurûfât Defterleri kayıtlarında da vakıflara yapılan görevli atamalarında yukarıda zikredilen
ailelerin sayıca çokluğu dikkat çekmekte ve bu durumu doğrulamaktadır.246
Ayrıca, 18. yüzyıl merkez-çevre ilişkileri açısından askerî güç sahibi aʻyânın doğuşuna sahne
olmuştur. Bu kişiler zamanla muazzam kaynakları idare eder, bazı eyaletlerde valilikleri
tekellerine alır hale geldiler. Yerel nüfuz sahiplerinin büyük çoğunluğu ancak tek bir kenti ve
çevresini elinde tutan daha mütevazı ailelerdi ve 18. yüzyıl öncesinde daha oligarşik bir yapı
sergiliyorlardı. Daha sonraları, 19. Yüzyılda II. Mahmud’un giriştiği yeniden merkezîleşme
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çabalarına karşı koyan aʻyânın devre dışı bırakılmasının ardından, sıradan Eşrâf varlığını
sürdürmüş ve Tanzimat’ın getirdiği yeni idari yapılanmaya dâhil olmuştu.
Osmanlı idarî mekanizmasının adem-i merkeziyetçi bir karakter kazandığı bu dönemde
Kudüs’te mimari faaliyetler açısından da bir durağanlık söz konusudur. Harem-i Şerif’teki dini
yapılar sık sık tamir edilmeye devam edilmiştir. Şehirde yapılan birkaç çeşmeden başka, Kudüs
ve civarında inşa edilen en büyük yapı Beytüllahim yolunda yaptırılan kaledir. Benzer şekilde,
Kudüs’teki medreselerin de sayısında bir düşüş görülür. Memluk Dönemi’nden kalma 56
medreseden 1672 yılında sadece 40 kadarı eğitim vermeye devam etmektedir. 247 Bu sayı 16901834 yılları arasını kapsayan Hurûfât Defterleri’nde ise 49 olarak kaydedilmiştir. Bu durum
kent nüfusuna göre medrese sayısının fazla olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Nitekim
Osmanlı yönetimi de fetihle beraber kentteki dinî-eğitim kurumlarından ziyade sosyal yardım
ve güvenlik alanlarında kente yatırım yapmayı tercih etmiştir.248
19. yüzyıl’ın ilk çeyreğindeki siyasî gelişmeler de Kudüs'ü etkilemiştir. 1807'de Kudüs'ü de
içine alan isyan Sayda Valisi Süleyman Paşa tarafından bastırılmış ve bölgede gelişen Vahhâbî
tehlikesine karşı 1810 yılında Sayda Valisi Süleyman Paşa Kudüs sancak beyliği görevini de
üstlenmiştir. 1821 yılında Yunan isyanı Kudüs'te özellikle Rum Ortodokslar arasında
hareketlenmelere yol açmış, ancak yetkililerin sıkı tedbirleriyle çatışma çıkması önlenmiştir.
1825'te merkezî yönetimin zaafından yararlanmak isteyen Kudüs civarındaki bazı köyler vergi
ödememek için bir isyan başlatmışlar; Remle-Kudüs arasında etkili olan bedevî şeyhlerinden
İbrahim Ebû Goş'un da desteğini alarak kısa sürede şehri ele geçirmişlerdir. Sayda Valisi
Abdullah Paşa isyancıları ikna ederek 1826 sonlarında sükûneti sağlayabilmiştir.249
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa yönetimi döneminde (1831-1840) Kudüs'te önemli değişiklikler
olmuştur. Onun katı uygulamaları, vergilerin arttırılması, silâhsızlandırma ve mecburi askerlik
kararları 1834-1838 yılları arasında Kudüs merkezli bir dizi ayaklanmaya yol açtı. Aralık
1840'ta Kudüs tekrar Osmanlı yönetimine girdi.250
Yukarıda da bahsedildiği üzere, Kudüs’ün nüfusu Osmanlı şehirlerinden Şam, Edirne, Bursa ve
Selanik gibi şehirlere göre daha azdı ve onlar kadar da zengin değildi. Kudüs’ün 16. yüzyılın
ortasında 3000’in altında vergi mükellefiyle nüfusu Anadolu’daki Çorum, Amasya, Niğde ve
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Aksaray büyüklüğündeki şehirlerle boy ölçüşebilecek durumdaydı.251 Halep, Şam ve Kahire 16.
ve 17. yüzyıl boyunca ekonomik merkez niteliklerini korudular.252 Bağdat, Basra ve
Hindistan’la yürütülen ticaretin merkezi Kahire ve Halep’ti.253 İstanbul’la da ticaret yapan
Kahire ve Halep’te yerleşik tüccarların varlığı önemli bir gösterge idi. Denilebilir ki, 16.
yüzyılın sonuna doğru Osmanlı Halep-Şam, Kahire ve İstanbul çevresinde bulunan üç ana
ekonomik bölgeden oluşmakta idi.254 İdari mevkide üçüncü değilse bile ikinci sırada bulunan
kent, ana yollara ve suyollarına da uzaktı. İmalat ve hizmet loncalarının sayısı Kahire’de
yaklaşık 260, İstanbul’da 1100 iken, Kudüs’te yaklaşık 60 kadardı.255
Ticarî ve ekonomik açıdan Kudüs fazla gelir kaynağına sahip değildi. Müslüman ve Yahudi
ziyaretçilerin sayıları bilinmemekte, Hıristiyanların sayıları ise Kamame Kilisesi’ne yapmış
oldukları ziyaretler için ödemiş oldukları vergilerden anlaşılmaktadır. 961/ 1553-54 yılında
Kutsal Kabir Kilisesi’nin vergilerinden yaklaşık 120.000 akçe gelir elde edileceği
öngörülmüştü. Gelir, Hıristiyanların kiliseye ayakbastı vergisi olarak kişi başına ödedikleri 45
akçeye göre hesaplanmaktaydı. Kilise hepsinin uğrak yeri olduğundan basit bir hesapla her yıl
Kudüs’e gelen Hıristiyan hacıların ortalama 2500 dolaylarında olduğunu çıkarabiliriz.256 Fakat
kiliseye giriş ücreti Hıristiyanların geldikleri yerin yakın ya da uzaklığına göre değişirdi, ayrıca
Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi ve askeri ilişkilerinin değişkenliği sonuncunda ziyaretçi
sayısı da büyük oranda iner çıkardı; dolayısıyla verilen rakam yalnızca bir tahmindir.
Hacıların ve ziyaretçiler el sanatlarına ve ticarete bir canlılık kazandırmaktaydı. Kudüs gelirleri
arasında vergilerin yanı sıra üç kutsal din mensuplarının bölgeye yaptıkları düzenli ziyaretler
sırasında yapılan satışlar ve özellikle el sanatlarından elde edilen gelirler de zikredilebilir. Daha
geç bir dönemde Kudüs’ü ziyaret eden Alman seyyahı Seetzen, 1806'da Kudüs'te faaliyet
gösteren esnaf ve tüccar sayısının en az 700 olduğunu belirtmektedir.257
Kudüs’ün sosyal ve ekonomik hayatında merkezî öneme sahip bir kurum da Pazar’dı.
Kudüs’teki pazar yeri, diğer pek çok Osmanlı kentinde olduğu gibi, yetkililerce denetlenen, iyi
örgütlenmiş, düzenli bir alışveriş ortamıydı. Pazar, kimi zaman ortak ticaret veya zanaat
birliklerinin üyeleri olan Hıristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudilerin ekonomik yaşamlarını

Faroqhi (2004: 355-356) Faroqhi çalışmasında bir yerleşimi ancak 400’ün üzerinde vergi mükellefi ve pazaryeri
olduğu müddetçe kent olarak tanımladığını kaydetmiştir. Faroqhi (2004: 16, 355)
252 Mantran (1963: 211-213, 318-319)
253 Raymond (1973-74: 144)
254 Faroqhi (2004: 356)
255 Cohen (2003: 5, 13)
256 Singer (2004: 159)
257 El-Asali (2002)
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yönlendirir veya belirlerdi. Orada köleler ve hizmetkârlar, yerel ve yönetici elitle yan yana
ticaret yapardı. Yeniçeriler yemeklerini mütevazı zanaatkârlarla paylaşırdı.258
Ticaret ve üretim yolu ile para kazanmak, sosyal hareketliliğin neredeyse bir ön koşulu idi.
Pazar, kaçak köleler ve işsiz askerler için sığınak sağlıyordu. Pazar aynı zamanda, kent ve onu
çevreleyen köyler ve bedeviler arasındaki başlıca bağlardan biriydi. Yine de Pazar, köylü, kentli
ve Bedevilerin her birinin kendi yerinin ve işlevinin bulunduğu, her birinin kendi rolünü ve
kurulu düzeni kabullendiği, kesin hatlarla yapılanmış hiyerarşik bir kurumdu.259
Osmanlı Dönemi Kudüs'ünde sanayide dokumacılık ve boyacılık, dericilik, sabunculuk ve metal
atölyeciliği dallarında üretim yapılmıştır. Kudüs’te üretilen sabun Mısır'a, tahıl Mısır, Rodos ve
Dubrovnik'e gönderilirken; Mısır'dan pirinç, Şam'dan elbise ve kahve, İstanbul, Irak ve Çin'den
bazı dokuma ürünleri ile halı alınmıştır. İstanbul ve Mısır'dan gönderilen sürreler ise Kudüs'ün
en önemli gelir kaynağını oluşturmakta idi.

Öte yandan, Kudüs dışından Yahudilerin

Kudüs'teki dindaşlarına bir nevi zekât gibi gönderdikleri paralar ile Avrupa krallıklarının
Hıristiyanlara yaptıkları malî destekler de Kudüs için önemli gelir kaynaklarındandı.260
Sonuç olarak, bu süreçte genelde Kudüs Sancağı, özelde de Kudüs kenti Osmanlı Devleti’nin
gözünde öncelikle İslâm’ın üçüncü kutsal kenti olarak saygınlığı olan dinî bir kentti. Devletin
gücünün zirvesinde olduğu dönemde Kudüs’te de imar ve inşa çalışmaları yapılmış, artan
güvenlik ortamında ekonomik ve ticarî hayat canlanmış ve şehrin nüfusu artmıştır. Ancak
İmparatorluğun gerilemeye başladığı dönemde Kudüs’te de bir durağanlığa girilmiştir. Bu
dönemde kentin dinî işlevi diğer bütün işlevlerinin önüne geçiyor, sancak merkezi olarak elde
ettiği önem ikinci plana düşüyordu.261
Kudüs, 16. yüzyıl sonlarında nüfus açısından Filistin’in en büyük kent merkezi olmasına
rağmen, 17. ve 18. yüzyıllardaki gelişmeler neticesinde bu üstünlüğü bir liman kenti olarak
gelişen Akka’ya kaptırmıştır. Akka limanı, Avrupa ticaretine geniş çaplı açılımı ile gelişerek 18.
yüzyıl içerisinde Filistin’in en büyük kenti haline gelmiştir.262 19. yüzyıl’ın ilk yarısında ise,
Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa tarafından işgal edilen Kudüs, Osmanlı
İmparatorluğunun doğu bölgelerinin Avrupa diplomasisindeki önemini artırmış, genel olarak
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Filistin’i özel olarak da Kudüs’ü Avrupa devletlerinin ve Avrupa kamuoyunun gündemine
taşımıştır.263
Kudüs, tarihinin hemen her döneminde inşa faaliyetlerine sahne olmuştur. Özellikle Memluk ve
Osmanlı dönemlerinde yapılan büyük binalar, camiler, medreseler, tekkeler, zâviyeler, ribâtlar
ve hankâhlar şehrin ekonomik hayatına önemli katkı sağlamıştır. Kanunî Sultan Süleyman zamanında ise tarihinin altın çağını yaşamıştır. Bu dönemde Kubbetü's-Sahrâ'da gerçekleştirilen
inşa faaliyetlerinin dışında Kudüs surlarının yapımı (1536-1540), vakıflar ve günde yüzlerce
fakiri doyuran Haseki Sultan İmarethanesi zikredilmelidir.264
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2. BÖLÜM
KUDÜS’TE VAKIF AĞI (1703-1831)
Her üç semâvî din açısından da merkezî bir öneme sahip Kudüs kentinde, yüzyıllarca varlığını
devam ettiren İslâm vakıflarının yanı sıra, nispeten çok daha az sayıdaki Hıristiyan ve Yahudi
vakıfları ile bir vakıf ağının varlığından söz edilebilir. Bu anlamda Kudüs kentini bir vakıf şehir
olarak addetmek de mümkün gözükmektedir.
Çalışmanın bu bölümünde öncelikle Kudüs’teki Müslüman vakıf ağı incelenecektir. Bu
bağlamda, Osmanlı fethinden önce Kudüs’te kurulan vakıflar ele alınacaktır. Sonrasında ise,
Osmanlı fethiyle beraber 18. yüzyıla kadar Kudüs’te kurulan vakıflar ve Eyyûbî ve Memlukî
dönemlerinde kurulup, varlığını devam ettiren vakıflar birlikte değerlendirilecektir. Çalışmanın
ana temasını oluşturan 18. yüzyılda Kudüs’te yeni kurulan Müslüman vakıfları ise yine ayrı bir
başlık altında detaylı bir şekilde incelenecektir. Kudüs’te 18. yüzyılda faaliyet gösteren vakıf
ağını bütüncül bir yaklaşımla tanımlamak adına ise ikinci olarak Hıristiyan ve üçüncü olarak da
Yahudi Vakıfları yine ayrı başlıklar altında değerlendirilecektir.

2.1. Müslüman Vakıf Ağı
İslâmiyet’in insanlara faydalı olma, yardımlaşma prensiplerinden doğan vakıf kurumu yüzyıllar
boyunca İslâm toplumlarında çok çeşitli alanlarda hizmetler sunmuştur. İslâm’da vakıf,
menfaati Allah’ın kullarına ait olmak üzere, bir mülk aynı, Allah’ın mülkü olarak temlik ve
temellükten devamlı bir şekilde (alâ vechi’t-te’bîd) menʻ ve habs etmektir.265 Vakfın kurucusu
(vâkıf) mülkiyet haklarından feragat edip, vakfın hayır amacını ve artık “Allah'ın mülkü” olan
vakıf mülkünün işletilmesiyle ilgili kuralları vakfiyesinde belirliyordu.266

Bilmen (1951: 151); Haydar, (1240: 12); Ömer Hilmi (1977: 87-88); Berki, (1938: 42-43); Namık Bey (1337: 4);
İslâm ve Osmanlı Hukuku’nda vakfın çeşitli tanımları için bkz. Akgündüz (1988: 80-98)
266 Vakfiye veya vakıfnâme, vâkıfın, vakfın teşekkülü ve işleyişi hususunda tanzim ettiği hüküm ve kaideleri ve
bunların kadı tarafından tescilini ihtiva eden hukukî bir vesikadır. Sami (1317: ). Bu vakfiyeler, kâğıt ve parşömen
tomarlara veya sayfa adedi değişen defterlere yazılmıştır. Yediyıldız’a göre bir vakfiyeyi yedi kısma ayırmak
mümkündür. Birinci bölümde bir veya daha çok kadı’nın (kadı, hâkim, kadıasker), hatta bazen sultanın tasdik
yazıları; imzaları ve mühürleri yer alır. Hamdele/salvele de denilen ikinci bölümde vâkıfın Allah’a hamd ve
Peygamber’e dua duygularını ifade ettikten sonra, kişinin vakıf kurmayı hangi dinî naslara dayandırdığı, bu dünyayı
nasıl gördüğü ve tanımladığı, ahiret hayatı ile bu dünyayı nasıl kıyasladığı ve bu betimlemeleri yansıtan ayet, hadisler
yer aldığı bir giriş bölümü bulunmaktadır. Vâkıfın anlatıldığı üçüncü bölümde, vakfı kuran kişinin (vâkıf/vâkıfe)
265
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Kuran-ı Kerim’de özel olarak vakıftan bahsedilmemekle birlikte; daha ziyade zekât
kavramından ve genel olarak iyilik etmekten (sadaka, hayır) bahsedilir.267 Kuran'da zekât,
namaz, sadaka ve hayır işleriyle (sâlihât) birlikte anılır.268 Sadaka-i mevkûfe diye de ifade
edilen vakıf da bir tür hayır işidir.269 Kayıtlarda yer alan ilk vakıflar arasında Allah yolundakiler
ya da Allah yoluna baş koymuşlar diye açıklanabilecek fî sebîlillâh uğruna kurulanlar vardı.270
Zamanla, Müslümanların ilk askeri yayılmaları sona erince fetihlerde ele geçen ganimetlerin
cihat uğruna bağışlanması önemini yitirdi ve vakfın maliyetini karşılamak üzere kullanılmaya
başlandı. Hicri 3. yüzyılda Hanefîlerin genel öğretisi gereği geleneksel olarak bir tek fî
sebîlillâh vakfına izin verilirken, vakıf kurma taşınmaz mallarla sınırlandırıldı.271
Hanefi hukukuna göre yönetilen vakıfların bir başka temel özelliği de daimî kılınmaları
koşuluydu. Hanefi mezhebinin kurucusu Ebû Hanife'ye (öl. 150/767) göre vakıflar, yalnızca
kurucusunun vasiyetinin bir parçasıysa daimî olabilirlerdi. Ancak onun öğrencisi Ebû Yusuf (öl.
182/798) açısından vakıf gayr-i kâbil-i rücûʻʻ idi, geri dönüşü yoktu; Osmanlı’daki uygulama da
böyleydi. Bu koşulun altını çizip tasdik etsin diye vakfın kuruluş aşamasında feshedilmesi için
çoğu zaman kadıya başvurulurdu; kadı da Ebû Yusuf’un sözlerini tekrarlayarak vakfedilenin

tanıtımı, erkek veya kadın, kimin oğlu veya kızı oluşu, unvanı, görevi, nasıl anıldığı, şahsî vasıfları anlatılır. Bir
vakfın kurulmasında en önemli unsur, vakfı oluşturan maddi altyapı, yani vakfa gelir getirecek ve sonsuza dek vakfı
ayakta tutacak malî kaynakları, yani akarlarıdır. Vâkıf, bu dördüncü bölümde genellikle vakfına gelir getirecek mal,
mülk veya para miktarını belirtir. Mülkünün kendi malı mı (atyeb-i emvâlimden, enfes-i emvâlimden), temlik mi (bâarz-ı Hümayûn temlik), mirî arazi mi, malının hepsi mi, yoksa bir bölümü mü, mülkü başkasından mı kiraladığı,
yoksa kendisinin başkasına mı kiraya verdiği, kiralama şekli, gayrimenkulün adedi, ölçüleri, işletilme usulleri (icâre-i
mu’accele/mü’eccele-i misliye/icareteyn, icâre-i mü’eccele/icâre-i vâhide/ icareteyn/ mukata-i zemin) anlatılır. Bu
kısımda söz konusu malların mevkileri, sayıları ve yüzölçümleri ile sınırları ve hukukî formları da bulunmaktadır.
Gayrimenkullerin nitelikleri (menzil, asiyâb, gedik, kârhane, dükkan, işletme, arsa, arazi, bahçe (eşcâr-ı müsmire,
eşcâr-ı gayr-i müsmire vb.) mimarî biçimleri, malzemeleri, betimlemeleri, sayıları, daha önceki durumları gibi
oldukça zengin bilgilere yer verilir. Yine bu bölümde akarların elde ediliş yöntemlerinde geçerli olan belge türleri ve
tanımlar (temliknâme, temessük, sened-i hâkâni, hüccet vb.) yer alır. Vâkıf tarafından inşâ ve insanlık yararına tahsis
edilmiş binaların yani hayrât eserlerin adları, (câmi/ ma‘bed-i münîf/ kervansaray/ hân-ı kârbâna, tekye/ tekke/
tevhîdhâne, dârü’l-kurrâ/ kurrâhâne, darü′ş-şifâ /müsteşfâ/ hastahâne, kütüphâne/ kitaphâne) betimlemeleri,
nitelikleri, malzemeleri, yaptırma gerekçeleri (maddi-manevi), hangi amaç için yaptırıldıkları oldukça kapsamlı bir
şekilde anlatılmıştır. Bu bölümde vâkıf, yine hayrat eserlerini tanıtırken binanın yeni inşa mı (müceddeden) yoksa
daha önceden yapılmış (kâin) başka bir vâkıfın eserini mi ihya ettiği belirtilir. Yine binaları yer, mekân, bazen
malzeme ve plan olarak tanımlar. Yaptırma gerekçesinden söz eder. Vakfedilmiş gelir kaynaklarının işletilmesi,
personele ödenecek ücretler ve vakıf gelirleri ile gerçekleştirilecek hizmetler hususunda vâkıf tarafından tespit edilen
şartlar altıncı bölümü oluşturmuştur. Yedinci ve son bölümde ise vakfiyede belirtilen şartları bozacaklara karşı
vâkıfın lanet cümleleri; vakfiyenin tarihi ve şahitlere ilişkin bilgiler yer alır. Bu plan dâhilinde hazırlanmış olan
vakfiyeler kadılarca mahkeme sicillerine kaydettirilmekte ve asılları da tayin edilmiş mütevellilere verilmekteydi.
Yediyıldız (2004: 4-5)
267 Kur’an-ı Kerîm, 5: 60; 7: 155; 9: 11.
268 Kur’an-ı Kerim, 11: 82, 83, 110, 215, 273, 277; 9: 60, 103. Bkz. Berger (1978: 1151-53); Weir ve Zysow (19542013: 708-16); ve Schacht (SEI: 654-56)
269 Bu konuda bkz. McChesney (1995: 8) ve Schacht (1953: 447) Vakıf kurumunun gelişimini İslâm toplumunun
Emevîler Dönemi’nde geçirmiş olduğu sosyal ve siyasî değişmelere bağlamaktadır. O’na göre Emevîlerin eski doğu
sistemlerini taklit ederek, İslâm’ın siyasi sistemini alt üst etmeleri ve bir İslâm devletinin halka karşı yapmak zorunda
olduğu kamusal hizmetleri ihmal etmiş olmalarına bağlamaktadır. Singer (2004: 31-36)
270 Singer (2004: 22)
271 Schacht (1953: 444-45)
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iptalinin olanaksız olduğunu dile getirirdi. Bu son karar vakfiyeye de eklenebilirdi.272 Ebû
Hanife’nin diğer öğrencisi İmam Muhammed’e göre ise vakfın bağlayıcılık niteliği kazanması
için mütevelliye teslim edilmesi şarttı.273
Vakfın yasal olması, bütün faaliyet alanlarının kuruluş sırasında vakfiyesinde belirtildiği
şekliyle kayıt ve şarta bağlanmasına bağlıydı. Vakfın temel sermayesi olan gelir getiren mülkler
daimî olarak temlik edilirdi. Yardım alacak kişilerin ve haleflerinin (kurum ya da kişiler)
varlıkları sona erince binanın yıkılması ya da vâkıfın neslinin kesilmesi gibi durumlarda yani
vakfın şartlarının uygulanamaz olduğu durumlarda gelirlerin Mekke ve Medine'de ya da Kudüs
gibi bir başka şehirdeki yoksullara aktarılması şart koşulurdu.274 Bu koşul yoksulluğun en az
herhangi bir mülkün ömrü kadar (belki de daha uzun) olacağı ve insanoğlu var olduğu sürece
yaşayacağı varsayımına dayanılarak konmuştu.275
Vakfın kökleri, Müslümanlığın ilkeleri ve uygulamaları kadar, İslâm’ın ve İlk ArapMüslüman devletinin doğup geliştiği toplumlara ve kültürlere de dayanır. İslâm dini,
Hıristiyan Bizans ve Zerdüşt Pers toplumlarının doruğa çıktıkları dönemde doğmuş, aynı
zamanda daha geniş siyasal birimlere yayılmış topluluklarda yaşatılan Musevilik
örgütlenmeleri ve öğretileriyle karşılaşmıştı. Müslümanlıkta hayır işleme fikrine ve
biçimlerine Arabistan'daki Yahudi cemaatlerinde var olan sadakâ uygulamaları276 ve Bizans
gelenekleri277 de biraz etki etmiş olsa gerektir. Singer’da aktarıldığı şekliyle, Hıristiyan
Bizans'la ilk Müslüman kültür arasındaki etkileşim yolu ve biçimi her zaman belirgin değildir
ve takip edilmesi güçtür. Bizans'ta pek çok yardım kurumu vardı ve bunlar Arabistan, Suriye
ve Mısır'daki ilk Müslümanlara fiziksel olarak yakındı. Fethedilen bu topraklarda yaygın olan
Hıristiyan uygulamaları, tıpkı Yahudilerinki gibi, gelişen Müslüman Arap kültürü tarafından
özümsenmiş ve aşina oldukları topluluklarla birlikte dönüştürülmüş olabilir.278 Bunun yanı
sıra, her dinin ya da kültürün İslâm’daki vakıf kurma uygulamasına yaptığı katkının oranını

Schacht (1953: 446-49) Ayrıca bkz. Haseki Sultan Imareti'nin Türk ve İslâm Eserleri Müzesi'nden alınan Arapça
vakfiyesi için bkz. VGMA,, 608-2: 235/178.
273 Bilmen (1951/IV: 151).
274 18. yüzyılda Kudüs’te yeni kurulan vakıfların evlattan nesil kesildikten sonra vakıfların gelirlerini nerelere şart
ettiğine ilişkin bilgi için bkz. Tablo 6.
275 Singer (2004: 24)
276 Gil (1976: 1-36, 102-17) İslâmiyet öncesi Mekke'de Kâbe’ye mal varlığı hibe edilmesi de ilk vakıflar için bir
ölçüde model olmuş olabilir: Barnes (1986: 7) Ancak Barnes buna pek ihtimal vermez.
277
Genel olarak Bizans hayır kurumları ve gelişmeleri için bkz. Constantelos (1992)
278 Singer (2004: 27) Bizans'taki yardım anlayışı ve biçimlerinin hâlihazırda Roma'da var olan dinsel amaçlara (res
sacrae) ve mal bağışı uygulamasına dayalı Hıristiyanların hayırsever yaklaşımlarının izdüşümü olarak geliştiğini
belirtmekte ve bu durumun özellikle, I. Konstantin (öl. 337) döneminden itibaren imparatorluk ve Hıristiyan şehri
olan Konstantinopolis'te belirgin olduğunu vurgulamaktadır. Hem Konstantinopolis'te hem de Bizans
İmparatorluğu'nun pek çok bölgesinde muhtaç kimselere yönelik hayır kurumları, kilise yetkililerinin denetiminde
işletilmek üzere devlet fonlarıyla kurulmuştu.
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saptamanın gerekliliği tartışılır olmakla birlikte279, İslâm’ın hiçbir "hayırseverlik" uygulaması
ya da ideolojisinden etkilenmediğini varsaymak da yine pek mümkün gözükmemektedir.280
Müslümanlar ise İslâm’ın hayır işleme ilkesi ve zorunluluğunu dinleri ve ahlak felsefelerine
eklemleyerek birleştirmişler, hem gözlemledikleri geniş bir yelpazeye dağılan uygulamalardan
uyarladıkları hem de zamanın İslâm hukuku ve kültürü anlayışına uygun biçimlere soktukları
sağlam mekanizmalar türetmişlerdir.281 Cahen'e göre ise “vakıf, aslında tamamen İslâm dini
içerisinde gelişmiş bir kurumdur; bağımsız dinsel kurumlarla daha az ilintili olan, daha çok
toplumun organizasyonuyla ilgili, dolayısıyla açıklamasının Müslüman toplumda, Arap
tarihinde ve ilk kuşakların yaşam koşullarında aranması gereken emsalsiz bir kurumdur."282
Kur’ân-ı Kerim’in, vakıf ve eş anlamlısı habs kelimelerini ihtiva etmemesine rağmen,
hukukçular ve İslâmologlar, vakfın İslâmî prensiplerden doğduğu düşüncesine, İslâm’ın
toplumun hem manevî hayatını hem de dünyevî hayatını yönlendiren bir sistem olarak
mü’minlerin zihninde birlik, dayanışma ve yardımlaşma duygusunu uyandıran ilkeler koyduğu
düşüncesinden hareketle ulaşmaktadırlar.283 Bu konuda çok defa vakfiyelerde zikredilmiş
Kur’an ayetlerine ve hadislere dikkati çekmektedirler: “Allah’a karz-ı hasenle (gönül
hoşnutluğuyla) ödünç vermek,284 hayır işlerinde koşuşturmak,285 hayır işlerinde (hayrât)
yarışmak,286 Allah yolunda (fî sebilillâh) harcamak (infak);287 yoksulu doyurmak;288 (mala olan
sevgiye rağmen) ondan, akrabaya yetimlere yoksullara vermek),

itâ,289 sadaka vermek290

şeklinde ifade edilmiştir. Hadislerden belki de vakıf kurumunun gelişmesinde büyük rol
oynamış olan en bilinen hadiste: “İnsan öldüğü zaman artık hayır işleyemez ve ancak
kendisinden sonraya üç şey kalır: sürekli sadaka (sadaka-i câriye), başkalarına fayda sağlayan
ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat”. Peygamberin bu hadisindeki “sürekli sadakanın vakıf

Barnes’in An Introduction to Religious Foundations adlı çalışmasının 8-16. sayfalarında, Roma ve Bizans etkileri
özellikle vurgulanır. Barnes (1986: 8-16)
280 Yediyıldız’da aktarıldığı şekliyle, bazıları da vakıf kurumunun köklerini İslâm öncesi eski Arap âdetlerine, Bâbil
Hukukuna veya Budizme dayandırmaktadır. Yediyıldız ise vakıf kurumunun söz konusu bütün bu kültürlerin bazı
unsurlarını kendi bünyesi içine almış olmasını büyük ihtimal dâhilinde değerlendirmektedir. Yediyıldız (2003: 29)
281 Singer (2004: 8)
282 Singer (2004 : 30)
283 Yediyıldız (2003: 5)
284
Kur’an-ı Kerîm 57: 18; 78:20.
285 Kur’an-ı Kerîm 23: 61; 5: 48; 16: 128.
286 Kur’an-ı Kerîm 2: 148; 3: 114; 21: 73, 90.
287 Kur’an-ı Kerîm 2: 195, 215, 261; 3: 134.
288 Kur’an-ı Kerîm 89: 18; 107: 3; 69: 34.
289 Kur’an-ı Kerîm 2: 177.
290 Kur’an-ı Kerîm 2: 271, 277; 4: 114.
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olduğu” belirtilmektedir.291 Peygamber ve sahabeler tarafından kurulan vakıflardan da İslâm’ın
ilk vakıfları olmaları bakımlarından bahsedilmektedir.292
Ancak vakfın İslâmî bir özden geldiği belirtilirken vurgu, İslâm’ın diğer dinlerde olduğu gibi
mü’minleri yardımlaşmaya ve toplumun refahı için sosyal ve hayrî eserler yapmaya teşvik
etmesindedir.293 Tarihçilerin işaret ettiği üzere, İslâm’da hayır işleme, fakirlerin zenginlerden
ilahi takdir gereği talep ettikleri bir farzdır. İnsanın kendi ailesini geçindirmesi de farz olarak
saptanmıştır. Dolayısıyla, vakıf her iki farzın yerine getirilmesinin çok yönlü ve cazip aracı
olmaktadır.294
İnsanları vakıf kurmaya iten nedenler sayısız niyet ve bir dizi gerekçe içermektedir. Yapıları
gereği vakıflar kurbet295

gayesi gütmeleri nedeniyle öncelikle dinsel eylemlerdir. Vakıf

kurmaktaki dinsel dürtü, vakfiyelerde sürekli dile getirilir; Kur’an, cömert hediyeler ve hayır
işleri karşılığında Allah tarafından ödüllendirilmeyi vaat eder. Hayırlar yapmak manevi huzurun
yanı sıra günahlardan arınmanın bir yoludur.296 Kişisel cömertliğin ötesinde, söz konusu vakıflar
aynı zamanda insanların öldükten sonra cennete gitme hesaplarının da parçasıydılar.
Hareketlerinin kaynağı saf ve basit bir fedakârlık değildi. Ölümden sonra varlıklarının
süreceğine ve hesaplaşma gününe inananlar için hayırlı işlerde bulunmak ebediyete yatırım
yapmaktı.297
Vakıflar pazar alanı, han, hamam gibi gerekli altyapıları sağlayarak, aynı zamanda da camiler,
medreseler ve imarethaneler gibi toplumsal ve kültürel kilit kuruluşlara can vererek gerek kırsal
gerekse kentsel yerleşim merkezlerinin gelişimine katkıda bulundular.298 Vakıf yoluyla, bir
taraftan eski şehir yeniden imâr edilirken, yeni şehirler ve yerleşim birimleri de kurulmuştur. 299
Bu süreçte vakıflar günlük hayatın her alanında etkin bir şekilde yer almış, pek çok eser tesis
etmiştir. Bunlar; mescid, câmi, namazgâh, zâviye, mektep, medrese, kütüphane, imâret, aşevi,
han-kervansaray, hamam, çeşme, kuyu, sebil, su dolabı, köprü, dükkân, bedesten, çarşı, tekke,
türbe, mezarlık, helâ, çöplük, muvakkithâne, ev, kahvehâne ve benzeri olarak sıralanabilir. Bir

Ömer Hilmi (1307: 9, 10); Bilmen (1959: 253); Berki (1946/I: 4); Berki (1958/IV: 20) Peygamberin bu hadisine
vakıf kurma gerekçesi olarak çok sayıda vakfiyede yer verilmiştir. Örn. Bkz. Emine Hanım ve İvaz Paşa Vakfı
VGMA, 627: 1/1; Hacı Mahmud Ağa Vakfı VGMA, 626-1: 38/1; Sinan Paşa bin Mehmed Vakfı VGMA, 610: 14/17.
292 İpşirli (2006: 61); Akgündüz ( 2002: 447-448)
293 Anderson (1951: 292)
294
Singer (2004: 8)
295 Akgündüz vakıfta kurbet kasdını kulun hayır cihetlerine tasaddukda bulunarak Allah’a yaklaşması gayesi olarak
tanımlamıştır. Daha detaylı bilgi için bkz. Akgündüz (1988: 168-172); Anderson (1951: 292)
296 Kur’an-ı Kerîm, 11: 82; 57: 18.
297 Kur’an-ı Kerîm, 21: 35.
298 İnalcık (1990: 1-23)
299 Kuban (1968: 58)
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toplumun sosyo-ekonomik yapısının vazgeçilmez unsurları olan bu tesisler, hem bir şehrin
çekirdeğini oluşturmakta hem de çevresi ile ilişkiler ağını kurmaktadır.300 Vakıflar bu ilişki ve
hizmetlerin her alanında bulunmakta idi.

2.1.1. Osmanlı Fethi’nden Önce Kudüs’te Kurulan Vakıflar
Müslümanlar için Mekke ve Medine’den sonra üçüncü kutsal şehir olan Kudüs’te de vakıf
kurmanın temelinde İslâmi gayeler belirleyici olmuştur. Mescid-i Aksâ301 ya da Harem-i Şerif
olarak da adlandırılan alan kuruluşuyla birlikte Kudüs şehir merkezine hâkim olmuş ve İslâm
devletlerinin de sembolik merkezi haline gelmiştir. Harem-i Şerif, zaman içerisinde, şehir
merkezini kuşatan ve idari sistem ve kentsel hizmetler örgütlenmesinin bir parçası olan geniş bir
vakıf ağının da çekirdeğini oluşturmuştur. Kubbetü's-Sahra ve el-Aksâ, Harem-i Şerif çemberi
boyunca onları üç taraftan çevreleyen medreseleri ve tekkeleriyle namaz kılınan merkezi
yerlerdi. Namaz kılmak, Kur’an okumak, gelenek ve hukuk çalışmanın yanı sıra; hacıları,
tasavvuf dervişlerini ve ulemâyı ağırlamak vakıfları kuran kimselerin destek verdiği başlıca
etkinliklerdi. Zamanla Müslüman vakıf ağı içerisinde önemli bir yer kazanan bu alan, Eyyûbî,
Memluklü ve Osmanlı dönemlerinde gerek Harem-i Şerif içerisinde gerekse etrafında yer alan
vakıf emlakı, gerek maddi gerek manevi anlamda çok büyük öneme sahip olmuştur. Bu
tekâmül, imparatorluk başkentinin iktidar yapısına yeni eklenmiş bir vakıf ağının, sıkı hukuki
kurallarla idare edilen zengin bir vakıf sistemine dönüşmesini anlatır.
Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra’nın inşası ve zamanla Kudüs’ün dini kurumlar sisteminin
merkezi oluşunun tarihi, bu çalışmanın dini kurumlar veya vakıflara yaklaşımına dair temel
unsurlar içerir: Öncelikle vakıflar şehir yapılanması içerisinde, mekânsal örgütlenmeyi
şekillendiren dinamik bir sürecin ve mekânsal ayrışmanın sembolizminin bir parçasıdır. İkinci
olarak, bu süreç Müslüman toplumlarda güç mekanizmalarının yani şer’î hukukun, idareciler
tarafından hazırlanan idarî sistemlerin ve sosyal grupların, özellikle ulemânın etkisinin
gelişimiyle yakından ilgilidir.

Ergenç (1988: 667-683)
Kurşun kubbeli Mescid-i Aksâ Camii son zamanlarda Kıble Mescidi olarak anılmaktadır. Mucireddin, Mescid-i
Aksâ’yı yalnızca Emevîlerce yapılan Mescid-i Aksâ Câmii ya da Kıble Mescidi olarak da anılan Cami olarak değil,
fakat bütün bir kapalı külliye olarak tanımlamıştır. Bu tanımlama ile Harem-i Şerif olarak da anılan alanda yer alan
diğer dinî yapılar da kastedilmiştir. El-Hanbeli (1973/2: 11, 24.) Ancak biz çalışmamızda Osmanlı Dönemi
belgelerinde yer aldığı şekliyle “kurşun kubbeli camiyi Mescid-i Aksâ Camii ve alanı da Harem-i Şerif” olarak
kullandık.
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Mescid-i Aksâ, Kudüs’te “Kadîm (Eski) Şehir” olarak adlandırılan tarihi bölgenin
güneydoğusunda yer alır ve eski şehrin altıda biri kadar bir alanı kapsamaktadır. 302 Kudüs’te
Mescid-i Aksâ'nın mimarisinin açık karakteri ve platformunun duvarlardan doğal ayrılığı
nedeniyle yasal çatışmalar olmadan yapılan ek yapıların Harem-i Şerif bünyesine entegrasyonu
mümkün olabilmiştir.303 Mescid-i Aksâ külliyesi açık alanları, yer altındaki ve üstündeki
mescitleri, namazgâhları, minareleri, kubbeleri, medreseleri, binaları, revakları, umûmî
müştemilatları, kapıları, Mescid-i Aksâ’nın açık alanlarına bitişik olan müştemilat binaları ile
birlikte dört bir yandan çevreleyen surları içerir.304
Mescid-i Aksâ’ya açılan 15 kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan; Rahmet ya da Tevbe olarak
adlandırılan kapı ile Burak Kapısı (Cenazeler Kapısı) ve Müzdevec (İkili) Kapıları Emevîler

Mescidin toplam alanı günümüzde 144.000 m2’dir. Mescid-i Aksâ sınırları içerisinde bulunan binaların ve açık
alanların tamamının İslâm inancı ve fıkhı açısından aynı kutsallıkta olduğu değerlendirilmektedir. Kubbetü’s-Sahra
örneğinde olduğu gibi ister yerin üstünde olsun, Mervan Mescidi örneğinde olduğu gibi ister yerin altında olsun
hüküm aynıdır. Mescid-i Aksâ külliyesindeki yapılar çeşitli yükseklik seviyelerine sahiptir. Birinci seviye yerin
altında olup, su kuyuları, su kanalları ve üzeri toprakla örtülü olan bazı binaları içerir. İkinci seviye yine yerin altında
olup, Mervan Mescidi, Burak Mescidi, Kadim Aksâ Mescidi, Rahmet ve Tövbe Kapıları ve kapalı kapılar olan
Müfred (Tekli) Kapısı, Müzdevec (İkili) Kapısı, Müselles (Üçlü) Kapısı, Burâk (Mağribliler) Kapısı ve Silsile
Kapısı’nı içerir. Üçüncü seviye zemin seviyesinde olup, Mescid-i Aksânın güney tarafında yer alan Kıble Mescidi’ni,
ana sahaları, açık olan kapıları ve revakları içerir. Dördüncü seviye ise zeminin az üstünde yükselmiş olup,
Kubbetü’s-Sahra’yı, Kubbetü’s-Sahra’nın avlusunu, kubbeleri, binaları ve bütün bunları çevreleyen kemerleri
kapsamaktadır. PASSIA (2013: 4-5)
303 Frenkel (1999: 2-3 )
304 Mescid-i Aksâ, Kubbetü’s-Sahra, Kadîm Aksâ Mescidi, Mervan Mescidi, Kadınlar Mescidi (Eyyûbîler dönemi),
Meğâribe (Mağribliler) Camii (İslâm Eserleri Müzesi- Eyyûbîler Dönemi), Burak Camii (Emevîler/ Memluklüler
Dönemi), Hz. İsa Beşiği Mescidi (Osmanlılar Dönemi), Harem-i Şerifte bulunan camilerdir. Harem-i Şerif’te bulunan
kubbeler ise; Emevîler Dönemi’nde yapılan Silsile Kubbesi- Zincirli Kubbe, Süleyman Kubbesi; Eyyûbîler
Dönemi’nde yapılan Miraç Kubbesi, Musa Kubbesi, Yusuf Kubbesi ve Nahivciler Kubbesi; Osmanlı Dönemi’nde
yapılan Peygamber Kubbesi ve Mihrabı, Hızır Kubbesi, Yusuf Ağa Kubbesi, Ruhlar Kubbesi, Muhammediye/ elHalîlî Zaviyesi Kubbesi, Sultan II. Mahmud Kubbesi/ Hz. Peygamber Âşıkları Kubbesi’dir. Harem-i Şerifte bulunan
minarelerden Ğavanime Kapısı Minaresi Eyyûbî Dönemi’nde yapılmış olup; Esbât (Kabileler) Kapısı Minaresi/
Salâhiyye Minaresi, Meğâribe (Mağribliler) Kapısı Minâresi/Fahriyye Zaviyesi ve Silsile (Zincirli) Kapısı Minaresi
Memluklüler Dönemi’nde yapılmıştır. Harem-i Şerif’te bulunan kemerler: Abbasîler Dönemi’nde inşa edilen güney,
doğu kemerleri; kim tarafından inşa edildiği bilinmeyen batı; Fatımîlerce inşa edilen güneydoğu kemerleri ve
Memluklülerce inşa edilen kuzeybatı, kuzeydoğu, güneybatı kemerleri bulunmaktadır. Harem-i Şerif’te bulunan
medreselerden Hıtâniyye Eyyûbîler Dönemi’nde; Fahriyye, Düveydâriyye, Tenkiziyye, Fârisiyye, Eşrefiyye,
Melikiyye, Câviliyye, Hâtuniyye, Esʻardiyye, Aragon (Arğûniyye), Emîniyye, Bâsitiyye, Mencikiyye ve Osmâniyye
medreseleri Memluklü dönemlerinde yapılmış ve Harem-i Şerif’e komşu medreselerdir. Eyyûbîler Dönemi’nde
yapılan Kuzey Revâkı ile Memluklüler Dönemi’nde yapılan Batı Revakı Harem-i Şerif’te bulunan revaklar olup,
eskiden ilim merkezleri olarak kullanılmışlardır. Mescid-i Aksâ’da 32 su kaynağı bulunmaktadır. Bunlar iki fıskiyeli
havuz, iki su sarnıcı, sekiz sebil ve çoğunda su bulunan yirmi su kuyusudur. Bunlardan, abdest alınan şadırvan ile
Melik İsa el-Muazzam Su Sarnıcı Eyyûbîler Dönemi’nde yapılmış olup, Kayıtbay Sebili, Narenciye Havuzu
Memluklüler Dönemi’nde; Kasım Paşa Sebili ile Süleyman Sebili de Osmanlılar Dönemi’nde inşa edilmiştir. Eyyûbî
Dönemi’ne ait Nureddin Zengi’nin Minberi ile Memluk Dönemi’ne ait Burhaneddin Minberi yine Harem-i Şerif’te
bulunan iki önemli minberdir. Günümüzde Mağribliler Kapısı yakınında bulunan İslâm Eserleri Müzesi ise, eskiden
Mağribliler Mescidi ile Kadınlar Mescidi’nin bir parçası idi. Mescid-i Aksâ’nın güneybatısında yer alan Burak
Duvarı da yine Mescid-i Aksâ’nın bir parçasıdır. Son olarak, Mescid-i Aksâ sahasında 26 namazgâh bulunmaktadır.
Namazgâhlar yerden 1 metre yükseklikte taştan mamul yüzeyi düz alanlardır. Birbiriyle basamakla bağlanmıştır ve
birçoğunda küçük bir mihrap veya kıblenin yönünü gösterecek işaret taşı bulunmaktadır. Bu namazgâhlar namaz,
vaʻaz ve ders için tahsis edilmiştir. Bu yirmi altı namazgâhtan ikisi yeni yapılmış olup, diğerleri ise çeşitli İslâmi
dönemlerde özellikle Memluklüler ve Osmanlılar dönemlerinde yapılmıştır. Yapılara ilişkin detaylı bilgi için bkz:
Tanman ve Çobanoğlu (2001/II: 515-531); PASSIA (2013: 4-65)
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Dönemi’nde; Müselles (Üçlü) Kapı ve Münferid (Tekli) Kapı Fâtimîler Dönemi’nde; Esbât
(Kabileler), Hıtta, Şerefü’l-Enbiyâ (Kral Faysal), Mutahhera, Sekîne (Kapısı), Silsile (Zincirli)
Kapıları Eyyûbîler Dönemi’nde; Ğavânime, Nâzır, Hadîd, Kattânîn (Pamukçular), Meğâribe
(Mağribliler) Kapıları da Memluklüler Dönemi’nde yapılmıştır.305
Mescid-i Aksâ isminin tarihi kökenine değinilecek olursa, Arapça’da “el-Aksâ” kelimesi “en
uzak olan” anlamına gelmektedir. Mescid-i Aksâ diye isimlendirilmesi, Hz. Peygambere vahiy
indiği zaman Mekke-i Mükerremeye en uzak mescidin kastedilmiş olmasındandır. Sözlükte “elAksâ” kelimesi, bir mekânın uzaklığının bilinen başka bir mekâna olan uzaklığına izafeten
kullanılır. Mescid-i Aksâ’nın kutsallık kazanması, ayette geçen “en uzak mescit” ibaresi ile
Kâbe’ye olan uzaklığı sebebiyle Mescid-i Aksâ’nın kastedilmesi sebebiyledir. Beytü’l-Makdis
veya Beytü’l-Mukaddes olarak da anılan cami, Müslümanların ilk kıblesidir. Mescid-i
Haram'dan sonra yapılan en eski ikinci mescittir.306
Mescid-i Aksâ'nın İslâm'daki müstesna yerinin bir sebebi de Hz. Muhammed'in İsrâ ve Miraç
mekânı olmasıdır. İsrâ Sûresi’nin birinci âyetinde Mescid-i Aksâ şu şekilde geçmektedir:
“Bir gece, kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu
Mescidi Haram'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksâ'ya götüren Allah’ın şanı
yücedir. Hiç şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.”307

Burada Mescidi Aksâ'dan çevresini mübarek kıldığımız yer şeklinde söz edilmektedir. Mescidi
Aksâ'nın çevresi ise başta Kudüs sonra diğer Filistin topraklarıdır. Günümüzde, Yahudilerin
Ağlama Duvarı Müslümanların ise Burak Duvarı olarak adlandırdıkları duvar eski mabedin bir
kalıntısıdır. M.S. 638 yılında Ömer döneminde Kudüs fethedildikten sonra Mescid-i Aksâ
alanının güneyindeki duvara gelen yerde basit bir binadan oluşan bir mescit inşa edildi. Hz.
Ömer'in burayı mabed ittihaz etmesi de o mekânın kudsiyet ve ehemmiyetinden ileri geliyordu.
Ancak Hz. Ömer mescidinden günümüze hiçbir iz kalmamıştır. Bunun nedeni ise, Mescid-i
Aksâ’nın 90-96/709-714 yılları arasında ilk kez inşa ettiren Emevî halifelerinden Abdülmelik
bin Mervan’ın Hz. Ömer tarafından yaptırılan mescidi yerinden kaldırtmasıdır. Bazı tarihçiler,

Günümüzde bu kapılardan 5’i kapalı olup bu kapılar; Rahmet ya da Tevbe olarak adlandırılan kapı, Burak Kapısı
(Cenazeler Kapısı), Müzdevec (İkili) Kapı, Müselles (Üçlü) Kapı ve Münferid (Tekli) Kapı’dır. Diğer 10 kapı ise
açıktır. Burgoyne (1992: 105-24, 111-120); El-Hanbeli (1973/2: 27) 1806 yılında Kudüs’ü ziyaret eden
Chateaubriand yedi kapıdan bahseder. Bunlar Bab el-Kzalil (Bab el-Halil, İbrahim Kapısı, Yafa Kapısı, Hacılar
Kapısı), Bab el-Nebi Davud (Bab-ı Sid-i Davud, Sion Kapısı (Bab el-Meğaribe: Çöplük kapısı), Bab el-Darabie
(yaldızlı kapı) Bab el-Sidi Meryem (Hazreti Meryem Kapısı, Saint Etienne, Yahudiler zamanında Sürüler Kapısı),
Bab el-Zahara (Efraim yahud Herod Kapısı). Cháteaubriand (1949: 60) Bu sayı 19. yüzyılın başında diğer kapıların
kapalı olduğu fikrini akla getirmektedir.
306 Harman (2002: 118)
307 “Subhâna Al-Ladhî 'Asrâ Bi`abdihî Laylâan Mina Al-Masjidi Al-Ĥarâmi 'Ilâ Al-Mascid’ Al-'Aqşâ Al-Ladhî
Bâraknâ Ĥawlahu Linuriyahu Min 'Âyātinâ 'Innahu Huwa As-Samî`u Al-Başîru.” Kur’an-ı Kerîm,17: 1.
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Aksâ Mescidi’nin yapımına Abdülmelik bin Mervan zamanında başlandığı ve ondan sonra
gelen Velîd bin Abdülmelik zamanında ise tamamlandığını belirtmektedir.308 Emevîler
zamanında inşa edilen ve 15 neften oluşan Aksâ Mescidi, tarih içerisinde pek çok tamir ve
bakımdan geçirilmiştir. Abbasiler zamanında Halife Cafer bin Ebû Mansur tarafından tamir
edilmiştir. Kudüs’te yaşanan bir deprem sonrasında Aksâ Mescidi’nin doğu ve batı yönlerindeki
duvarlarının bir kısmının yıkılması üzerine, Abbasî Halifesi el-Mehdî tarafından mescid bir kere
daha tamir edilmiştir. Bir diğer Abbasî halifesi el-Me’mûn da mescidin ortasındaki nefleri
yenilemiştir. Memluklüler zamanında (H. 885-923/ M. 1451-1517), Yemen’de hâkimiyet kuran
bir hanedan olan Tâhirîler Devleti’nin Emiri Abdullah bin Tahir tarafından yeni nefler
yapılmıştır. Benzer şekilde, Fatımîler zamanında pek çok yenileme ve restorasyon çalışmaları
tekrarlanmıştır. Bu çalışmalardan en göze çarpanı Fatımî halifesi Zâhir Li-İ’zâzi Dînillah
tarafından H. 436/ M. 1034 yılında yapılan restorasyondur.
Haçlıların Kudüs’ü işgal ettikleri yıllarda Aksâ Camii’ni kiliseye çevirmişler ve mescidin İslâmi
alametlerini değiştirmişlerdir. Haçlıların kurduğu Kudüs Krallığı'nın hâkimiyeti altında
bulunduğu 1099-1187 yılları arasında şehir, Hıristiyan inancı ekseninde kutsallığını
sürdürmüştür. Ancak bu durum Selâhaddîn Eyyûbî'nin Kudüs'ü fethi ile değişmiştir. Hittîn
zaferi ile Kudüs’ün bir İslâm şehrine dönüşümü çalışmalarına girişen Selahaddin, Mısır’da
uyguladığı vakıf politikasını Filistin’e de genişletmiş,309 şehirdeki Hıristiyan imgeleri yerine
İslâmi semboller eklenmiştir: Selahaddin Eyyûbî, Nureddin Zengînin vefatından önce Halep’te
özellikle Mescid-i Aksâ’ya konulması için yapılmasını emrettiği minberi koydurmuş ve mihrabı
da temizletmiş, örtüsü kaldırılmış ve Kur’an-ı Kerim sergilenmiştir.310
Osmanlı Dönemi’nde de kapsamlı tamir ve bakım yapılan Mescid-i Aksâ,311 Evliya Çelebi’nin
seyahatnamesinde şöyle anlatılmıştır:
“Evvelâ doğu taraf köşesinde Hz. Ömer mihrabıdır. Fetih bedeli olarak bir hafta Hz. Ömer
burada ibadet etmiştir. Ona yakın Hz. Davud mihrabı, bu mihrabın solunda Hz. Osman
yazısı ile Kur’ân-ı Kerim bir kürsü üzerine konmuştur. Minberin sağında Hz. İsa Makamı
vardır. Hamdolsun bunların hepsini ziyaret edip şefaatlerini rica eyledik. Câmiin 800
hademeleri vardır. Cuma günü hatipler minbere kılıç ile çıkarlar. O kılıç, Hz. Ömer

308

Harman (2002: 118-119)
Halm (1983: 111-12); Hittîn Zaferi’nden sonra Selahaddin, Fakih Ziyaeddin İsa el-Hakkârî’ye evler, binalar,
ikametgâhlar, bir tahsisât ve bir gayrimenkulden oluşan tapınakların mülklerini tahsis etmiştir. Frenkel (1999: 4)
310 Frenkel (1999: 4)
311 Osmanlılar tarafından yapılan ve en başta zikredilmesi gereken kapsamlı yenileme çalışmaları, Kanuni Sultan
Süleyman tarafından yapılmıştır. Daha sonraki dönemlerde Sultan II. Mahmud, Sultan Abdülaziz, Sultan II.
Abdülhamid Han’ın yaptırdıkları sayılabilir. II. Abdülhamid, Kıble Mescidi’nin halılarını ve aydınlatma lambalarını
(kandillerini) yenilettirmiştir. Detaylı bilgi için ayrıca bkz: Laurent (2000: 415-424)
309
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kılıcıdır. Elli müezzin, müsebbih, muʻarrif, na’t okuyan devirhan, kayyum olup, maaşları
pâdişah hazinesinden verilir. Her sene surre gönderilir. Mescid-i Aksânın kubbeleri
tamamen kurşun örtülüdür.”312

Daha önce de belirtildiği üzere, Harem-i Şerif’te Müslüman vakıfları açısından merkezî öneme
sahip bir diğer yapı da Kubbetü’s-Sahra Camii’dir. H. 71-72/ M. 691-692 yıllarında Emevî
Halifesi Abdülmelik bin Mervan tarafından yaptırılmış olup, İslâm mimarisinin en eski ve en
güzel örneklerinden biri olarak kabul edilmektedir.313 Kubbetü’s-Sahra, Mirâc-ı Müşerrefe
Kayası (Hz. Peygamber’in üzerinden miraca yükselmeye başladığı kutsal kaya) olduğuna
inanılan “Muallak Taşı’nın” üstünü örten kubbe şeklindeki yapı, Kubbetü’s-Sahra’ya girilen 4
kapı, geometrik bitki motiflerinin ve İslâmi hat sanatının işlendiği vitray ve revzenle süslenmiş
16 pencere ve Muallak Taşı’ndan oluşmaktadır.314 İslâm devletleri dönemleri boyunca pek çok
tamir ve bakımdan geçen Kubbetü’s-Sahra Camii,315 Osmanlılar Dönemi’nde de çok önem
verilen bir yapı olmuştur.316

2.1.1.1. Eyyûbîler Dönemi
Selahaddin Eyyûbî ile tekrar Müslümanların egemenliği altına giren Kudüs'te İslâmî vakıf ve
eserler yapılmaya, var olanlar ise ihya edilmeye başlanmıştır. Binalar, tarımsal araziler ve diğer
gayrimenkuller
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yönlendirilmiştir. Kubbetü’s-Sahra’ya da bir imam atayan Selahaddin Eyyubî, söz konusu

Evliya Çelebi (1935/9: 132)
Tanman (2001: 512)
314 Muallak Taşı, düzensiz bir şekle sahip doğal bir kayadır. Altında “Peygamberler Mescidi” olarak isimlendirilen
içinde biri derin, diğeri ise düz iki mihrabı bulunan küçük bir mağara bulunmaktadır. Müslümanların pek çoğu bu
kayanın Hz. Peygamberin semaya yükselirken bastığı taş olduğuna inanmaktadırlar. Bu kayanın fazileti Mescid-i
Aksâ’nın sınırları içerisinde yer almasındandır. Halk arasında bu taşın yer ile gök arasında havada asılı olduğu inancı
da yaygındır. PASSIA (2013: 13)
315 Halife Me’mun zamanında H. 216/ M. 831 tarihinde yapılan kubbe binasının tamiri ile H. 301/ M. 913 yılında
Abbasi Halifesi el-Muktedir Billah’ın annesi tarafından yaptırılan büyük ahşap kapılar Abbasîler Dönemi’nde yapılan
başlıca tamirat ve restorasyonlardır. Fatımîlerden Halife Zahir bi-Emrillah Ebû’l-Hasen b. El-Hakem zamanında H.
413/ M. 1022 yılında, Kudüs’te yaşanan büyük bir depremin ardından Kubbetü’s-Sahra’da kapsamlı bir onarım
yapıldı. Fatımî hallifelerinden Ebû Cafer Abdullah da H. 467/ M. 1075 yılında camiyi onartmıştır. Haçlıların Kudüs’ü
H. 492/ M. 1099 yılında ele gerirmelerinin ardından kiliseye çevirerek ona “Rabbin Mabedi (Templum Domini)”
adını vermişlerdir. Selahaddin Eyyûbî’nin Kudüs’ü H. 583/ M.1187 yılında yeniden fethinin ardından tekrar camiye
çevrilmiş ve içini altın süslemeler ile süsletmiştir. Eyyûbîler zamanından kalan bir başka eser ise Muallak Taşı’ndan
insanların bir parça koparmaya çalışmalarına engel olmak için yaptırdıkları Muallak Taşı’nın etrafını çevreleyen
ahşaptan mamul koruma duvarıdır. Memluklüler Dönemi’nde de Zahir Baybars, Melik el-Adil el-Mansûrî, Sultan
Muhammed bin Kalavun ve Emir Muhammed b. Seyfüddin ez-Zâhirî zamanlarında restorasyon ve tamirat işleri
yapılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Laurent (2000: 415-424)
316 Kanuni Sultan Süleyman, Kubbetü’s-Sahra’nın kubbesinin üzerinde yükseldiği boyunluğu çevreleyen tarihi
mozaikleri, H. 955-969/ M. 1548-1561 yılları arasında İstanbul’dan getirtilen özel olarak hazırlatılmış çiniler ile
değiştirmiştir. Yine Kubbetü’s-Sahra’nın binasını genel bir onarımdan geçirttikten sonra Kubbetü’s-Sahra’ya yeni
pencereler açtırdı, kapılarına bakır süslemeler giydirdi. Sultan II. Abdülmecid, Kubbetü’s-Sahra’da kapsamlı bir
tamirat yaptırdı ve H. 1270/ M. 1853 yılında binayı tekrar eski yapısına kavuşturmuştur. Daha sonra H. 1291/ M.
1874 yılında Sultan Abdülaziz kıble tarafındaki kapı ile minber arasına büyük bir avize koydurttu ve kubbesini
kurşun kaplama ile giydirtti. Sultan II. Abdülhamid Han ise H. 1293/ M. 1876 yılında sülüs hattı ile Kubbetü’sSahra’nın dışında Yasin Suresi’ni yazdırtmıştır. Laurent (2000: 415-424)
312
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imama bir ev, bir bahçe ve bir tarla tahsis etmiştir. İki yıl sonra 15 Ramazan 585/ 27 Ekim
1189’da Kudüs’te Salahhiye adı verilen Latin Patriğinin ikametgâhında bulunan Sûfî Hangâhı
kurmuştur.317
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kuvvetlendirmek için St. Anna Kilisesi’ni müsadere etmiş ve 13 Receb 588/ 26 Temmuz 1192’
de bir medrese kurmuştur. Selahaddin bu medreseyi, Beytü'l-Makdis'i Haçlılardan aldıktan
sonra, H. 583/ M. 1187 senesinde inşâ etmiştir.318 Medresenin vakfedildiği tarih, kaynaklarda
588/1192 olarak yer almaktadır. Buna göre medrese yapılmaya başlandığı tarihten beş sene
sonra faaliyete geçmiştir. Medresenin kapısına yerleştirilen vakfiye üzerinde bu durum açık bir
şekilde kaydedilmiştir.319
“Rahman ve Rahîm olan Allah'ın adıyla. Sizdeki her ni'met Allah'tandır. Bu mübârek
medreseyi, Mevlânâ Melik Nasır Salâhaddîn ve'd-dünya Şafi'î fukahâsına 588 senesinde
vakfetmiştir.”

Sultan Selahaddin'in inşâ ettiği önemli ilim merkezlerinden biri olan bu medrese, Beytü'lMakdis'te Eyyûbîler devrinde kurulan ilk ve en önemli medresedir.320 Medreseye Salâhiyye
denildiği gibi Nâsıriyye de denilmektedir. Zamanla ilk nisbesiyle Salâhiyye olarak meşhur
olmuştur.

Medrese, Şafiî mezhebi müntesiplerine vakfedilmekle birlikte bu, sadece Şafiî

fıkhının öğretildiği anlamına gelmemelidir. Şafiî fıkhının yanında Hanbelî ve Hanefî fıkhı da
okutulmuştur.321
Selahaddin Eyyûbî son olarak, Şam’a gitmek üzere Şevval 588/ Ekim 1192’de şehirden
ayrılmadan önce Şam kadısı Bahaeddin bin Şaddad’a Kudüs’te bir hastane kurulması emrini
vermiştir. Selahaddin’in 4 Mart 1193’te Şam’da ölümü onu bu hastaneyi görmekten alıkoysa da,

Hangâh-ı Salâhiyye’nin giderleri için hangâha bitişik mahallede vakfedilen akarlar: bir değirmen, ekmek fırını;
Yeni Manastır olarak bilinen ve fırına bitişik manastır; Patriğin kileri olarak bilinen geniş bir yer altı kileri ve bir
konak; Patrik Hamamı, bir yer altı kileri ve dükkânlarla beraber; Patrik Havuzu ve bitişik alt ve üst katları olan rab’;
Kudüs sur dışında bulunan Mamila su havuzu ve şehir surları içinde bulunan, Mamila su havuzundaki suyu Patrik
Hamamına taşıyacak su kanalından oluşmaktadır. Hangâh-ı Salahiyye Vakfı vadi olarak bilinen araziyi de
içermektedir. Frenkel (1999: 1-20)
318 Basuğuy (2006: 28)
319 Pedersen (1993: 54)
320 Salâhiyye Medresesi için ise, Cismâniyye olarak bilinen arazi, Ayn-ı Silvan olarak bilinen arazi, Siyon Dağı
Hamamı olarak bilinen Sahyun Hamamı, el-Asbat kapısında bulunan umumî hamam, bir fırın, bir sebze bahçesi,
Sand Hanna olarak bilinen taşrada bir mülk, medresenin güneyinde bir ikâmetgah ve bitişik bir ev, karşısında bir
değirmen, bahçeler, springs, Probatikan olarak bilinen küçük kilise ve çarşıda dükkânlardan oluşmaktadır. Frenkel
(1999: 4-5) Powers’da nakledildiği şekliyle de, Evkaf Tahrir Defterleri kayıtlarında medreseye gelir sağlayan vakfın
akarları; 104 dükkân, 12 hâne, 15 sofa, fırın ve değirmen, bir han, hamam, ‘Ayn Silvân, Bi’r Eyyûb köyü gelirleri, 2
zeytinlik, kiralar, Kastâl Mezraası ve adı okunamayan bir köyün gelirleri olarak kaydedilmiştir. Powers (1984: 166)
Vakfın 18. yüzyıla ait zirai arazilerine ilişkin bilgi için bkz. KŞS 210: 173.
321 Döneminin ilmî hareketlerinde büyük bir nüfûza sahip olan medrese, düşünce tarihindeki yerini Osmanlı'nın son
dönemlerine kadar korumuştur. Bahâeddin İbn Şeddâd (ö.632/1234), Mecdüddin bin Cehbel (ö.597/1200), Fahreddin
bin Asâkir (ö.620/1223) ve Ebû Amr bin Salah (ö.643/1245) gibi devrin ileri gelen âlimleri bu medresede ders
vermişlerdir. Basuğuy (2006: 28)
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Memluk ve Osmanlı Dönemi’ne ait çok sayıda belge Kudüs’te Salâhiyye Bimaristanı’ndan
bahsetmektedir.322
Kudüs’te kurulan bu vakıflardan kimlerin yararlanacağı da vakfiyelerinde açıkça tanımlanmıştır.
Hangâh-ı Salâhiyye genç, orta yaşlı veya yaşlı, evli veya bekâr Arab veya Acem (Arap olmayan
yabancılar Türk veya İranlı vb.) Sûfîler için kurulmuştur.323 Salâhiyye Medresesi ise Şafi
mezhebi İslâm fıkıh okulu olarak salih fıkıh öğrencilerinin sakin olmaları ve ilim öğrenmeleri
için kurulmuştur. Sultan Selahaddin’in bir medrese ve bir hangâh kurmakla amacının sûfilerin
ve İslâm hukuku öğrencilerinin yeni fethedilmiş bir beldeye göç etmelerini ve burada
yerleşmelerini sağlayarak, şehre İslâmî bir kimlik kazandırmaktır.324
Sonuç olarak, Sultan Selahaddin’in Mısır ve Kudüs’te uyguladığı vakıf politikası Nureddin
Zengî’nin Orta ve Kuzey Suriye’de uyguladığı politikanın bir devamı niteliği taşımasına
rağmen, yine de Kahire, Filistin ve Kudüs’ün tarihinde yeni bir dönemi başlatmıştır. Muzaffer
bir sultan olarak Selahaddin hem bu bölgelerdeki sapkınları ve Hıristiyan yönetimleri sona
erdirmiş hem de yeni bir siyasi ve dini düzen kurmuştur. Kudüs’te Haçlı Krallığı öncesinde
kurulan sınırlı sayıdaki dini vakıflarla kıyaslandığında, Selahaddin zamanında kurulan dini
kurumlar ile vakıfların sayıları oldukça artmıştır.325
Öte yandan, Eyyûbîlerin Kudüs’e gelişiyle beraber Selahaddin Eyyûbî tarafından Fatımîlerce
kurulan Şii kurumların yerini almak üzere Sünnî İslâm’a ait kurumlar yeniden ve yoğun bir
şekilde kurulmuştur. Eyyûbî ve Memluk Dönemlerinde kurulan sünnî yapılar, Osmanlılarca
pekiştirilmiş ve devamlılıkları sağlanmıştır. Fonksiyonellikleri ile tanımlanabilecek bu yapılar:
şer’î mahkeme, vakıfların kontrol ve yönetimleri, camilerin, medreselerin, sûfî zaviyelerinin
işlevlerini yerine getirmeleri ve bazı eğitim ve sağlık servislerinin sağlanması şeklinde
tanımlanabilir. Bunlar, yapıların manevî fonksiyonlarının yanı sıra ekonomik ve idarî
bakımlardan ve bu yapılara bağlı olan vakıfların da yönetilmelerini kapsamaktadır. Yapılan
bütün atamalar merkezî hükümetçe hem kontrolün hem de etkinliğin artırılması amacıyla
kullanılmıştır.
Bu Sünnî yapıların devamlılığını sağlayacak finansal kaynaklar özellikle de Kudüs ve el-Halil
açısından değerlendirildiğinde çoğunlukla Haçlılar sonrası dönemde oluşturulmuştur. Köylerin

Frenkel (1999: 4-5); İpşirli ve Tamimi (1982: 45); el-Arif (1961: 178-9); Cohen (1984: 199)
KŞS 214: 114.
324 Söz konusu vakfiyelerin detaylı bir incelemesi için bkz. Frenkel (1999: 10-15)
325 Selahaddin’in uygulamış olduğu vakıf ve toprak sistemi sayesinde Haçlı dönemi öncesinde Filistin’e ait çok
sayıda vakfiye tespit edilmiştir. Örn. bkz. Sharon (1992: 315, 470).
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durumu, ekilip biçilebilirlikleri, koruluklar ve kıymetli şehir mülkleri fetheden sultanların
kontrollerine geçmiştir. Bunların çoğunluğu da cami, medrese, zâviye vb. yapıları finanse etmek
üzere vakfedilmişlerdir. Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksâ ile el-Halil’de bulunan Hazreti
Halilurrahman Camileri oldukça önemli gelirleri olan çok sayıda köylerin vakfedilmesi ile önde
gelen yapılar olmuşlardır. Bunların yanı sıra, Eyyûbî Dönemi’nde kurulan Şâfî’i Salâhiyye
Medresesi ile Sûfi Hangâh-ı Salâhiyye ve Salâhiyye Bîmaristanı ve Nebî Musa Makamı’nın da
oldukça büyük vakıfları bulunmaktadır.326
Eyyûbîler Dönemi’nde Sultan Selahaddin kurmuş olduğu vakıfları Mısır ve Suriye’de politik ve
askerî güç kazanma çabalarında önemli bir araç olarak kullanmıştır.327 Bu amaca ulaşabilmek
için de sistematik olarak düşmanlarına ait olan mülkleri vakfa dönüştürmüştür.328 Frenkel’e
göre, Zengî Hanedanlığı’nda olduğu gibi, Selahaddin de kendi konumunu güçlendirmek, diğer
emir ve sultanlar ise kendilerini destekleyenleri ödüllendirmek ve önemli sosyal grupları finanse
etmek için vakıflar kurmuşlardır.329
Selahaddin kurmuş olduğu ribât ve medreseler ile Kudüs ve Kahire’de hem dini yapıları
desteklemiş hem de fetih sonrası buralara yeni gelecek olanlar için barınma gibi kolaylıklar
sağlamıştır. Bu bağlamda vakıflar Selahaddin’in parasal ve sosyal politikası açısından temel bir
kaynak oluşturmuştur. Ermeni ve Latinlere ait mülklerin yeniden değerlendirilmesi ile
düşmanlarının hem ekonomik kaynaklarını hem de toplumsal desteklerini bitirmiştir. Bu
kaynakları ele geçirerek ve sonrasında fakir ve fakihlere dağıtımını sağlayarak, bu grupların
toplumsal desteğini sağlayabilmiştir. Sık sık vakıf kurarak da, İslâmi dinî yapıların kurucularını
ödüllendirmişti. Vakıf gelirlerinin bu kişilere tahsisi ile de pek çok farklı grubun desteğini
kazanmakta idi. Uyguladığı bu yöntemler ile Selahaddin pek çok farklı etnik gruptan
Müslümanların kendi kontrolünde olan topraklarda yerleşmesini sağlamıştır. Bu şekilde
ordularınca fethedilen yerlerdeki dini statüler dolmakta idi. Bu yeni gelenler de genel manada
İslâm’a ve kişisel olarak da Selahaddin’e kendilerini adamışlardı. Muzaffer Sultanı, sünnî

El-Alami (2000: 147) TTD (131 (932/ 1525-26); 342 (970/ 1562/63; 522 (980/ 1572-73) kayıtlarına dayandırdığı
çalışmasında Powers, Eyyûbîler öncesi dönem (1099-1187)’e ait herhangi bir hayrî vakıf kaydının bulunmadığını
belirtmiştir. Haçlılar döneminde müslümanlara ait ibadet yerlerinin kiliseye çevrilmiş ya da tahrip edilmiştir. Osmanlı
dönemine kadar varlığını koruyabilmiş hayrî vakıfların yarısından çoğu Bahrî Memlukler döneminden kalmıştır.
Powers (1984: 184)
327 Frenkel (1999: 1); ayrıca bkz. Gibb (1973); Ibish (1974)
328
“Selahaddin iki büyük amacını; Nil Vadisi’ni İsmaili-Fatımî sapkınlığından kurtarmak ve Kudüs’ü de kâfirlerden
temizlemek şeklinde tanımlamıştır.” Frenkel (1999: 1)
329 Zengî Hanedanlığı (1127-74) Suriye’deki dini kurumları ve buralardaki âlimleri vakıflar aracılığı ile
desteklemişlerdir. Hıristiyanlara ait ibadet yerlerinin İslâmî yapılara dönüştürülmesinin yanı sıra, Zengîler vakıfları,
kendilerine gelen dinî yapıların üyelerine maddi destek sağlamak amacıyla kullanmışlardır. Zengîler, hâkimiyet
alanlarında bulunan yerlerde medreseler ve hangahlar inşa etmek ve devamlıklarını sağlamak için oldukça önemli
sayıda kaynaklar ayırmışlardır. Bkz. Gilbert (1980: 127, 129)
326
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İslâm’ın düşmanlarına karşı verilen Kutsal Savaş’ta en büyük mücahid ve en büyük muzaffer
anlamında “el-melikü’n-nâsır” şeklinde adlandırmışlardır. Böylece Selahaddin İslâmî gerekliliği
güçlendirerek dindar sultan olarak imajını etkin bir şekilde kuvvetlendirmiştir. Mülkler
üzerindeki kontrolü ve kurmuş olduğu vakıflar, hem güçlü bir lider olarak konumunu
meşrulaştırması hem de göçebeleri hâkimiyeti altında olan topraklara çekmesi bakımlarından
güçlü bir araç olarak hizmet etmiştir.
Sultan Selahaddin tarafından Kudüs’te kurulan vakıflar şehrin sosyal ve ekonomik hayatında
yüzyıllarca hayati bir öneme sahip olmuştur. Memluk ve Osmanlı dönemlerine ait tarihi
kaynaklar da göstermiştir ki, Selahaddin’i takip eden nesiller boyu Müslüman yöneticiler
Selahaddin’in vakıflarına ya yeni mülkler ilave etmiş veya yenilerini kurmuşlardır. Bununla
birlikte, bu vakıflar Kudüs’ün İslâmi karakterini şekillendirmiştir.330
Selahaddin Eyyûbî tarafından 587/ 1191 yılında Mescid-i Aksâ’nın güneyinde herkesçe bilinen
bir âlim için yaptırdığı el-Hâtuniyye Zâviyesi de kurulmuştur. Eyyûbî Devleti emirleri de
589/1193, 593/1197 ve 598/1202’de buna benzer kurumlar kurmuşlar ve 7. ve 9. asırlarda daha
başkaları da kurulmuştur.331 Mucireddin’e göre (ölüm tarihi 927/ 1521), bu medrese ve
tekkelerden 31’i doğrudan doğruya harem ile bağlantılı iken; 29’u haremin yanında, 16’sı ise
kısmen uzakta idi. Bu kurumlardan 40’ına özellikle medrese, birine Dârü’l-Kur’ân, birine de
Dârü’l-Hadîs adı verilmiştir. Aynı dönemde, el-Halil’de de el-Melikü’n-Nâsır Medresesi
bulunmakta idi.332
Bunlara ek olarak, Salâhiyye, Hanefiyye333, Efdâliyye (Efzâliyye Medresesi; Efdâliyye
Dersiyyesi)334, Meymûniyye335, Bedriyye336 Eyyûbîler Dönemi’nde kurulan ve 18. yüzyılda
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Frenkel (1999: 16)
Pedersen (1993: 54)
332 Pedersen (1993: 54). Konuya ilişkin bir başka çalışmada ise, Eyyûbîler Dönemi’nde kurulan hayrî vakıflardan Şafî
Salâhiyye Medresesi, Sûfi Hangâh-ı Salâhiyye ve Nebî Musa Tapınağı’nın dönemin en önemli büyük hayrâtları
olduğu belirtilmiştir. El-Alami (2000: 146); Evkaf Tahrir defterleri yanında, El-Hanbeli’nin seyahatnamesinden
yararlanan Powers’ta da Eyyûbî Dönemi’nde (1187-1250) Kudüs’te 6 hayrî vakıftan söz edilmektedir.
333 El-Melik Mu’azzam İsa tarafından kurulan Hanefiyye Medresesi, Medrese-i Muʻazzamiyye olarak da
bilinmektedir. Evkaf Tahrir Defterleri’nde medresenin mevkii Bittîr Köyü olarak belirtilmiştir. el-Arif (1961: 240)
Hanefî fıkhı eğitimine vakfedilen medresenin, vakfiye tarihi H. 606/ M. 1209 olmasına rağmen medresenin inşası H.
614/ M. 1217 yılına kadar devam etmiştir. Es-Sivâriyye, 18. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs’ün sosyal ve ekonomik
hayatına ilşikin hazırladığı ve sicillere dayandırdığı çalışmasında medreseye yapılan görevli atamalarına ilişkin 11
kayıt tespit etmiştir. es-Sevâriyye (2009: 201-204) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde ise medreseye ilişkin Zilhicce 1143Cemaziye'l-evvel 1163/ M. 1731-1750 tarihleri arasında 9 atama kaydı tespit edilmiştir.
334 Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında Efdâliyye Medresesi olarak kaydedilen, Efdâliyye Medresesi, müessisi
Melik Efdal Nûreddîn Ebi'l-Hasan 'Ali bin Sultan Salâhaddîn'e nisbetle adlandırılmıştır. Melik Efdal medreseyi inşâ
ettikten sonra Beytü'l-Makdis'e gelen ve orada ikâmet etmeye başlayan Mâlikî fukahâsına H. 589/ M. 1193 yılında
vakfetmiştir. Melik Efdal bu medreseyi ve Hârrâtü'l-Meğâribe olarak bilinen Meğaribe Mahallesi’ni, Kuzey
Afrika'nın muhtelif yerlerinden gelen fakihlere ve talebelere vakfetmiştir. Basuğuy (2006: 29) Medrese gerek
Eyyûbîler devrinde, gerekse Memlukler devrinde Beytü'l-Makdis'teki fikrî hareketler içinde önemli görevler yerine
331
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görevli ataması yapılan medreselerdir. Eyyûbîler Dönemi’ne ait Harem-i Şerif ve çevresinde
bulunan diğer bazı eserler ise; Kubbet Yusuf, Kubbet el-Nahviyye, Kubbet el-Mirac ve Zeytin
Namazgâhı olarak kaydedilmiştir.337 Konuya ilişkin bir başka çalışmada ise, Eyyûbîler
Dönemi’nde kurulan hayrî vakıflardan Şafî Salâhiyye Medresesi, Sûfi Hangâh-ı Salâhiyye ve
Nebî Musa Tapınağı’nın dönemin en önemli büyük hayrâtları olduğu belirtilmiştir.338

2.1.1.2. Memlukler Dönemi
Eyyûbîlerin ardından Kudüs'e Memlukler (1250-1517) hâkim olmuştur. Memluk Dönemi’nde
Kudüs kenti, Mısır ve Batı Arabistan’ı içine alarak Orta Anadolu’ya kadar uzanan bir devletin
parçasıydı. Kahire, Memluk saltanatının taht şehri, Şam ve Halep ise en önde gelen eyalet
şehirleriydi. Dolayısıyla, Memluk egemenliğinde Kudüs kenti merkezi iktidara coğrafik mesafe
olarak yakın bir konumda idi.339 Ancak bulunduğu konum itibariyle merkeze yakın olmasının
Kudüs’e siyasi veya ekonomik açıdan herhangi bir üstünlük kazandırdığını söylemek zordur.340
Kudüs Memluk döneminde muhtemel bir ayaklanmaya temel olabilecek güçlü bir karargâh
veya kaleden yoksun ve çevreden kopuk olması nedeniyle komutanlar için uygun bir sürgün
yeri olarak görülmekteydi.341 Özellikle Memluk hâkimiyetinin son yılları, Kudüs ve
bölgesindeki güvenlik koşullarının bozulduğu, yerel ekonominin gerilediği bir dönem olarak
kendini gösteriyordu.342 Mısır ve Suriye’deki diğer kentler için de aynı gerileme dönemi
geçerliydi.343

getirmiştir. Kudüs Hurûfât Defterleri’nde de Efdaliyye Medresesi yanında Efdaliyye Dersiyyesi olarak da adlandırılan
medreseye ilişkin kayıtta, Mâlikiyye mezhebi ulemâsına şart kılındığı belirtilmektedir. VGMA, 1109: 6/37. Yine
medreseye ilişkin bir başka kayıtta Medresetü’l-Mâlikiyye el-ma’rûf bi kubbeti’l-Efdâliyye adı kullanılmıştır. VGMA,
1107: 2/78. Efdaliyye Medresesi 18. yüzyılın sonuna kadar ilmî hayat içindeki mevcudiyetini devam ettiren medrese
günümüzde Mağribli fakirlerin oturduğu bir ev mahiyetini almıştır. Basuğuy ( 2006: 29)
335 Bâbü’s-Sâhira yakınlarında bulunan Meymûniyye Medresesi ilk olarak, Rumlar tarafından Deyru’l-Mecdeliyye
Kilisesi olarak bilinen kilise olarak inşa edilmişti. Emir Fâris al-Dîn Ebû Said Meymûn bin Abdullah el-Kasrî 593
/1196 yılında medreseyi vakıf olarak kurmuştur. el-Arif (1961: 239) Yine Osmanlı öncesinde kurulan medreseye,
Kudüs Hurûfât Defterleri’nde Kudüs’ün önde gelen ailelerinden el-Lutfî ailesine mensup görevlilerin de aatndığı
Receb 1123 - Rebiu'l-evvel 1149/ 1711- 1736 tarihleri arasında 10 kayıt tespit edilmiştir. Örn. bkz. VGMA, 1112:
1/91; 1107: 2/216.
336 Bedriyye Medresesi, Lu’lu’iyye Medresesi yakınında Hatt-ı Merziban’da bulunurdu. 610/1213 tarihinde yapılan
medreseyi Bedreddin Muhammed bin Ebû’l-Kasım el-Hakkârî vakfetmiştir. El-Arif (1961: 240) Melik Muazzam
zamanında Şâfiʻ fukahalara şart kılınmıştı. Abdulmehdi (2009: 359) Hurûfât defterlerinde medreseye ilişkin bir şeyh
ve kapıcı ataması tespit edilmiştir. VGMA, 1140: 245/12. es-Sivâriyye de sicillerden medreseye yapılan nâzır,
meşîhat, bevvâb ve süknâya ilişkin bir kayıt tespit etmiştir. (2009: 200)
337
Tanman (2001: 517-522)
338 El-Alami (2000:146)
339 Hillenbrand (2000: 1-3)
340 Avcı (2004: 34).
341 Singer (1996: 6)
342 Avcı (2004: 35)
343 Raymond (1995:16)
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Memlukler Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen üçüncü şehir olan Kudüs'e büyük önem
göstermiş, inşa faaliyetlerine ağırlık vermişlerdir ki onlar sayesinde Kudüs'ün yeniden İslâm
şehri haline gelmesi mümkün olmuştur. Günümüzde Kudüs'te bulunan 150 civarındaki önemli
tarihi eserin sekseni Memlukler dönemine aittir. Kudüs'te inşa faaliyetlerinin bu dönemde
artmasında Memluk sultanlarının kendilerini topluma kabul ettirme çabaları, dinî gayeler,
Memluk emirlerinin öldükten sonra müsadere edilmelerini önlemek amacıyla mallarını,
çocuklarını veya akrabalarını mütevellî tayin ederek vakfetmeleri gibi nedenlerden söz
edilebilir.344
Memluk Dönemi’nde de toplumsal hayatta servet ve nüfuzun kaynağı olarak vakıfların
yadsınamaz varlığı, kentsel ve kırsal hayatın her alanında kendini göstermiştir. 345 Frenkel,
Memluk yönetici sınıfı tarafından kurulan vakıfları yönetici elitin hayırseverlik gayelerinin
yanında, hem bir saygınlık hem de toplum üzerinde hegemonya oluşturmalarının bir aracı olarak
değerlendirmiştir. Burada toplum üzerinde oluşturulan hegemonya ile yönetici elitin hem
kültürün kontrolü noktasında hem de toplumsal yapının şekillenmesinde sahip olduğu belirleyici
etkiye vurgu yapılmıştır.346 Bu amaca ulaşmak için, yöneticiler etkinliklerini sadece kamusal bir
kontrol veya toplumu izleme faaliyetleri ile sınırlandıramazlardı. Onlar konumlarını
sağlamlaştıran binalara yatırım yapmak durumundaydılar. İslâmî vakıflar kentsel alanda
vakfedenlerin yüce konumunu gösteren işaretler olarak vazife görmüşlerdir. Söz konusu vakıflar
toplumsal hiyerarşiyi kurumsallaştırmak ve vâkıf ile alıcı taraf arasındaki ilişkiyi göstermek için
istihdam edilmişlerdir. Böylelikle vakıflar yöneticilerin düşünce yapısını yansıtmışlardır. 347
Bunların yalnızca askerî görevlilerce yapılması sağlanmazdı. Sultanların ve yöneticilerin bunu
sağlayabilmek için vakıflarca finanse edilen dini yapılara ihtiyaçları vardı. Toplumun diğer
kısımlarının da desteğini sağlamadan Memluk yöneticilerinin bütün bir hegemonyasından söz
edilmesi de pek mümkün değildi. Bu anlamda vakıf herhangi bir ayrım olmaksızın tüm İslâm
toplumunu destekleyen sosyal bir kurum olma izlenimi oluşturdu. Pratikte ise, vakıflardan
yararlananların çoğu Memluk yönetici sınıfına mensuptu.348
Memluk askeri eliti hem dini yapılar yararına hem de genel halk için, bir dizi yapılar inşa
etmiştir. İslâmî vakıflar bu yapıların hem kurulmalarını hem de günlük işleyişlerini finanse
etmiştir. İslâmi vakıfları görünür bir fenomen haline getiren Memluk yapıları dikkate
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Tomar (2002/XXVI: 333)
Haarmann (1980: 31-47); Petry (1998/2: 51-60); Toru and Philips (2000: 99-115); Denoix (191-202)
346 Frenkel (2009: 149-153) Bunun tam tersi bir bakış açısı için bkz. Gil (1976: 11)
347 Humpherys (1972: 79-80)
348 Memluk vakıflarından yararlanan sosyal gruplara ilişkin detaylı bilgi için bkz. Frenkel (2009: 154-156)
345
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alındığında, söz konusu yapıların belirgin varlığı ve yeryüzü üzerindeki önemli izleri Memluk
saltanatın yıkılmasından yüzyıllar sonra bile yazan tarihçiler tarafından göz ardı edilemeyecek
bir önem arz etmektedir.349
Memlukler Dönemi’nin iki ayrı döneminden;350 Bahrî Memluk Dönemi’nde (1250-1390) 25
hayrî vakıf, Burcî Memluk Dönemi’nde (1390-1517) ise 11 hayrî vakıf kurulduğu tespit
edilmiştir.351 İslâm Ansiklopedisi’nde ise Memlukler Dönemi’nde kurulan medrese, zâviye,
hangâh ve ribât sayılarının daha fazla olduğu belirtilmektedir. Bahrî ve Burcî Memluklüler
tarafından kurulan çok sayıda dinî eğitim veren medreseler için de çok sayıda vakıf
kurulmuştur. Memlukler Dönemi’nde Kudüs'te elli civarında medrese ve yirmi civarında zâviye,
hangâh ve ribât mevcuttu. Memlukler döneminde Kudüs'te inşa veya tamir edilmiş vakıf ve
vakıf eserlerden bazıları; Kerîmiyye Medresesi,352 Bayram Paşa Çeşmesi (= Sebil Şa'lan Eyyûbî döneminde inşa ettirilmiş, Memluk döneminde onarım geçirmiştir), Fahriyye Medresesi
(1332 öncesi inşa edilmiş olan medrese Osmanlılar döneminde 16. yüzyıl sonrası tarikat
yapısına (hankah) dönüştürülmüş, 1530 ve 1556'da tadilat geçirmiştir), Kadı Burhaneddin
Mihrabı ve Minberi (= Minber es-Sayf), Tenkiziyye Medresesi ve Hankâhı ile Sûku 'l-Kattânîn
(Tenkiziyye Medresesi),353 Câviliyye Medresesi (1315-1320 yılları arasında inşa ettirilen
medrese) 15. yüzyılın ilk çeyreğinde tadil edilerek Memluk valilerinin mekânı yani Dârü'lNiyâbe haline getirilmiş, Osmanlı döneminde de 1870'lere dek aynı işlevi yerine getirdiyse de
bu tarihten sonra Nizamiye Kışlası'na dönüştürülmüştür, Emîr Alâeddin Aydoğdu'nun (ö.
666/1267) inşa ettirdiği Ribât-ı Alâeddin Emîr Alemüddin Sencere’d-Devâdâr es-Sâlihî'nin
yaptırdığı Sitti Tunşuk Sarayı, Devâdâriyye Hangâhı (695/1295)354, Dımaşk Hanbelî şeyhi
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Frenkel (2009: 156)
Mısır’da 1250 yılında kurulup 1517’deki Osmanlı fethine kadar devam etmiş olan Memluk Devleti’ni, ortaçağ
tarihçileri iki döneme ayırırlar. Bunlardan ilki 1250-1382 yılları arasında Memluk sultanlarının çoğunluğu Nil
üzerindeki er-Ravza Adasında bulunan kışlalara yetiştirilip burada ikamet ettikleri için “Bahrî”; ikincisi 1382-1517
yılları arasındaki dönemde Memluk Sultanı olanların çoğunluğu Kalatu’l-Cebel burçlarında ikamet ettikleri için
“Burcî” Memlukler isimleri ile anılmışlardır. Kopraman (1986: 444); Mâcid (1964: 10, 11)
351 Powers, Osmanlı’nın Kudüs hâkimiyetinde olduğu ilk yıllardan itibaren 47 yıllık süre içerisinde hayrî amaçlı
vakıflar olarak kaydedilen Kudüs vakıflarına ilişkin, vakfın adı, kurucusu, kurulduğu tarih ve vakfın akarlarına
yönelik bilgiler sunmaktadır. (1984: 163-202) Çalışmada söz konusu üç kayıtta yer alan Kudüs’te 58 vakıf kaydı
tespit edilmiştir.
352 Kerîmiyye Medresesi’nin ne zaman kurulduğu bilinmemekle birlikte, yaklaşık H. 700/ M. 1301 tarihinde
kurulduğu tahmin edilmektedir. El-Hanbeli (1973/II: 38)
353 El-Hanbeli Dengiziyye (Tenkiziyye) Medresesi’nin vakıf olarak Şam Nâibi Emir Tenkiz el-Nasîrî tarafından H.
729/ M. 1328 tarihinde kurulduğunu belirtmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 35). 522 numaralı Evkaf Tahrir Defteri’nde
vakfiyesinin bir kopyasının H. 730/ M. 1328 yılında yazıldığı belirtilirken, Powers da medrese’nin kapısında bulunan
kitâbede vakfiye tarihinin H. 729/ M. 1328 olduğunu belirtmektedir. Powers (1984: 169) Kudüs Hurûfât
Defterleri’nde medreseye ilişkin Rebiuʻl-evvel 1137 - Zi’l-kaʻde 1228/ M. 1724-1813 tarihleri arasında 10 atama
yapıldığı tespit edilmiştir.
354 Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında Devâdâriyye Medresesi olarak geçen hangâha ilişkin Şaʻban 1111Cemaziye’l-evvel 1160/ M. 1699-1748 tarihleri arasında 6 atama yapıldığı tespit edilmiştir. Hanefiyye Medresesi
Mülhakatından Devâdâriyye Medresesi Zâviyesi olarak geçen bir kayıtta, vakfın Hanefiyye Medresesi mülhakatından
350
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Vecîhüddin Muhammed b. Osman et-Tenûhî'nin 701/1302 yılında vakfettiği Medresetü'lVecîhiyye, Emîr Rükneddin Baybars'ın vakfı olan Medresetü'l-Câlikiyye 707/1307 ve 715-720/
1315-1320 yıllarında inşa edilen Kerîmiyye ile es-Sellâmiyye355 ve Emîniyye356 medreseleri
Bahrî Memlukleri devrinde yaptırılan hayır kurumları olarak nakledilmiştir. Emirler tarafından
inşa ettirilen yapıların en görkemlisi, Şam naibi Emîr Tenkiz en-Nâsırî'nin 729/ 1329’da
yaptırdığı Tenkîziyye Medresesi ile Sûku'l-Kattânîn olarak zikredilmiştir.357
Memluk Sultanı Kayıtbay tarafından 887/ 1482 yılında yapımı tamamlanan Eşrefiyye
Medresesi, 1545 yılında meydana gelen depremde yıkılmıştır.358 Kudüs’te üç cepheden kesilmiş
geniş pencerelerle Mescid-i Aksâ haremine bakan medrese, vakfiyesinde yapılan detaylı
açıklama ve el-Hanbelî’nin tarifleri doğrultusunda yenilenmiş, Kayıtbay’ın Kudüs’ü
ziyaretinden sonra son şeklini almıştır.359
Bâsıtiyye (Hangâh-ı Bâsıtiyye)360, Fârisiyye361, Geylâniyye

362

, Hangâh-ı Cevheriyye

(Cevheriyye Medresesi Vakfı) , Hâtuniyye , Medrese-i Kâdiriyye , Medrese-i Tâziyye366,
363

364

365

olduğuna işaret edilmiştir. VGMA, 1160: 116/40; 1107: 2/227; 1107: 2/283; 1091: 77/5; 1112: 1/76; 1112: 1/155;
1112: 1/156; 1112: 1/189.
355 Kudüs’te Hatt-ı Davud’da bulunan es-Sellâmiyye Medresesi’ne ilişkin 522 numaralı Evkaf Tahrir Defteri’nde 3
farklı kayıt bulunmaktadır. Söz konusu kayda göre, Caba’a Köyü gelirlerinin vakfedildiği medreseye vakıf
gelirlerinin 1/3’ü ayrılmıştır. Medresede kalanlar ile görevlilere ise ücretleri şu şekilde dağıtılmıştır: Kur’an öğretene
aylık 15 dirhem; 6 öğrencinin her birine aylık 7,5 dirhem; Sahih-i Buharî’den mübarek üç aylarda hadis okuyan
muhaddise aylık 20 dirhem şart kılınmıştır. Görevli ücretlerinin yıllık gideri toplam 780 dirhem olup, vakıf
gelirlerinin kalan 2/3’ü ise vâkıfın ailesi ve soyundan gelen nesline şart kılınmıştır. Vâkıfın nesli tamamen
kesildiğinde ise vakıf gelirleri dörde ayrılarak şu şekilde dağıtılacaktır: ¼’ü Salâhî Bîmâristanında bulunan hastalara;
¼’ü Mansûrî Ribâtı’nda ekmek temini için fakirlere; ¼’ü Semât el-Halîl’e; ¼’ü de Zâviye-i Selâmiyye-i Kübrâya şart
kılınmıştır. Powers (1984: 182) Powers’da aktarıldığı şekliyle, Şeyh Mecdeddin Abdulmelik bin Ebûbekir el-Musilî
tarafından kurulan medrese için, El-Batîh, Girâs, Beyt Râfâ Mezraası, Adâsa Mezraası ile Ba’alîl ve Bîra el-Kubrâ
köylerinin gelirleri vakfedilmiştir. Powers (1984: 183) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde Es-Sellâmiyye Medresesi’ne
ilişkin bir atama kaydı tespit edilmiş olmakla birlikte, kayıtlarda daha çok geçen ve kuruluş yerleri aynı olan Dârü’lKurrâi’s-Selâmiyye Vakfı’nın da aynı vakıflar olduğu değerlendirilmektedir. VGMA, 1107:2/14; 22, 60, 63, 136, 206;
1109:6/158; 553:38/11. El-Hanbeli ise, medresenin adının Mevsıliyye Medresesi olarak da anıldığı belirtilmiştir. ElHanbeli (1973/II: 42)
356 Faysal Kapısı’nın sağından Harem’e girilen kısmında bulunan medrese H. 730/ M. 1329 tarihinde Eminüddin
Abdullah tarafından vakfedilmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 38)
357 Suna ve İnan Kıraç Vakfı (2008: 42-47); Tanman (2001: 519-528); Tomar (2002: 334); Pedersen (1993: 54)
358 El-Hanbeli (1973/II: 325); Harem’in içerisinde, kuzeyden Osmâniyye Medresesi ile Belediyye Medresesi arasında
bulunan medrese, H. 875/ M. 1470 tarihinde Sultan Melik Eşref Ebû’n-Nasr zamanında bina edilmiştir. el-Arif (1961:
255)
359 Burgoyne (1987: 589-605)
360 Şeyhülislam Şemseddin Muhammed el-Haravî tarafından yapımına başlanılan Bâsıtiyye Medresesi, Şeyhülislamın
ölümü üzerine Kadı Zeyneddin Abdulbasît bin Halil el-Dimeşkî tarafından tamamlanmıştır. El-Hanbeli (1973/II: 39)
Sûr Bâhir Köyü gelirlerinin vakfedildiği medrese de kurucusu kadının adını almıştır. Vakıf olarak kurulan medresesin
vakfiyesi ise H. 834/ M. 1430 tarihlidir. Powers (1984: 182) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde Bâsıtıyye Medresesi,
Hangâh-ı Bâsıtıyye Medresesi olarak iki şekilde geçen medreseye ilişkin Cemaziye'l-evvel 1108- Şa’ban 1143/ M.
1696-1731 tarihleri arasında 5 atama kaydı tespit edilmiştir.
361 Fârisiyye Medresesi, Emir Fârisî bin el-Emir Kutlu Melik bin Abdullah tarafından kurulmuştur. Powers’da
aktarıldığına göre, Mucireddin Tûr Karm karyesinin gelirlerinin vakfedildiği medreseye ait H. 755/ M. 1354 tarihli
bir vakfiyeden de söz etmektedir. Powers (1984: 178-179) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Safer
1120- Receb 1138/ M. 1708-1726 tarihleri arasında 7 atama yapıldığı tespit edilmiştir.
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Medreseti'l-Mâlikiyye el-Ma'rûf bi kubbeti'l- Melikiyye367, Mencikiyye368, Musliyye369,
Osmâniyye370, Şeyhuniyye371, Evhâdiyye372, Geylâniyye373, Hâtuniyye374, Arğûniyye375,

Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında medreseye ait Zi’l-ka’de 1123 - Cemaziye'l-evvel 1201/ M. 1711-1787
tarihleri arasında 9 atama kaydı tespit edilmiştir.
363 Yukarıda da belirtildiği üzere, 16. yüzyılda ribât kelimesi yerine hangâh kelimesi kullanılmış olup, her iki kelime
de Sufî hangâh anlamına gelmektedir. Hangâh ile medrese arasında da çok ince bir ayrım bulunmaktadır. Powers’tan
aktarıldığı şekliyle bazı kayıtlarda hangâh, bazı kayıtlarda da ribât olarak geçen Cevheriyye Medresesi-Hangâhı
vakfı, bazen de hem hangâh hem de medrese olarak kaydedilmiştir. Powers (1984: 183) Kudüs Hurûfât
Defterleri’nde ise Powers’ın belirttiği duruma benzer şekilde, hem Hangâh-ı Cevheriyye Medresesi Vakfı (VGMA,
1109: 6/22), hem de Hangâh-ı Cevheriyye Vakfı olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1107: 2/264; 1109: 6/24; 1109: 6/27.
Medreseye Muharrem 1131-Şa’ban 1143/ M. 1718- 1731 tarihleri arasında 2 atama kaydı tespit edilmiştir. Cevher
el-Kunukbay el-Zimâm tarafından H. 843/ M. 1439 tarihinde kurulan vakfa, Beyt Zeytûn, Kûfiyye, Taqû ve Tûl Karim
köylerinin gelirleri vakfedilmiştir. Powers (1984: 183) Medrese, Hadîd Kapısında, Arğûniyye Medresesi’nin
karşısında bulunmaktadır. El-Arif (1961: 254)
364 Medrese-Zâviye-i Hâtûniyye, Şemseddin Muhammed bin Seydeffin, el-Kazâniyye el-Bağdadiyye’nin kızı Ugul
Hatun tarafından kurulmuştur. Ugul Hatun, H. 755/ M. 1354 tarihinde Batn el-Cemel Köyü’nün gelirlerini
medresenin ihtiyaçları için vakfetmiştir. Daha sonra H. 782/ M. 1380 tarihinde Emir Kazan Şah’ın kızı İsfahan Şah
tarafından yapımı tamamlanmıştır. Powers (1984: 179) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Cemzaiye'lahir 1136 - Muharrem 1147/ M. 1724-1734 tarihleri arasında 12 atama kaydı tespit edilmiştir.
365 Misr Hatun’un babası tarafından 836/ 1432 tarihinde yaptırılan Kâdiriyye Medresesi için, bir hânın gelirleri de
yine medresenin ihtiyaçları için vakfedilmiştir. Powers (1984: 182) Mucireddin’e göre medrese, Nasreddin
Muhammed el-Ğâdirî tarafından eşi Mısır Hatun’un vefatından sonra vakfedilmiştir. Vakfiyesi bulunmayan medrese,
H. 836/ M. 1433 tarihinde Melik Eşref Barsbay döneminde inşa edilmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 40) Kâdiriyye
Medresesi, Hatta Kapısı ile Esbat Kapısı arasında, Kerîmiyye ve Tulûniyye Medreseleri arasında bulunmaktadır. ElArif (1961: 253) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Ramazan 1130/ M. 1718 tarihli bir atama kaydı
tespit edilmiştir.
366 Emir Tâz tarafından yaptırılan Medrese-i Tâziyye, Davud Sokağ’ında, Zincir Kapısı yakınında Tâziyye olarak
bilinmektedir. Fırın, değirmen, dükkân ve diğer gelirleri ile Mînâ Köyü, medresenin giderleri için vakfedilmiştir.
Powers (1984: 179) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Şevval 1121/ M. 1709 tarihli bir atama kaydı
tespit edilmiştir.
367 El-Melike Kutluktimur tarafından H. 757/ M. 1356 tarihinde yaptırılan Melikiyye Medresesi, Es’ardiyye ve
Fârisiyye Medreselerinin arasında bulunan medresenin sağından Şeref Kapısı’ndan Harem’e girilir. El-Arif (1961:
246) Medrese, El-Nâsır Muhammed bin Kalavun’un sultanlığı döneminde, El-Hac Melik el-Cûkandar tarafından inşa
edilmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 38) Ancak, El-Seyfi Kutlukhum el-Nâsırî’nin kızı ve sultanın eşi olan Melike, vakfa
gelir sağlayacak akarları H. 745/ M. 1344-1345 yıllarında vakfetmiştir. Powers (1984: 177). Deyr-i Bazuʻ Köyü’nün
gelirleri vakfedilmiştir. Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Muharrem 1127- Safer 1134/ M. 1715-1721
tarihleri arasında 7 atama kaydı tespit edilmiştir.
368 Emir Mencik Paşa bin Abdullah (Mehmed es-Seyfi Mencik el-Eşrefî) tarafından kurulan Mencikiyye Medresesi’nin
vakfiyesi H. 730/ M. 1368 tarihlidir. Powers (1984: 176) Ancak El-Hanbeli medresenin inşa tarihini H. 741/ M.
1340 olarak belirtmektedir. El-Hanbeli (1973/II: 37) Bazı kaynaklarda Emir Mencik’in medreseyi Sultan el-Melik elNâsır Hasan’a yaptırmak için Kudüs’e geldiğini ancak Melik’in 762 yılında ölümü üzerine medreseyi kendi adına
yaptırdığı belirtilmektedir. Powers (1984: 176) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Rebiu'l-ahir 1118Zi’l-ka’de 1123 / M. 1706-1808 tarihleri arasında 3 atama kaydı tespit edilmiştir. Yine kayıtlarda tespit edilen
Hangâh-ı Mencikiyye’nin de aynı vakıf olduğu değerlendirilirse atama kaydı 4’e çıkmaktadır. VGMA, 1112: 1/30.
369 Kayıtlarda Hangâh-ı Musliyye Medresesi Vakfı veya Musliyye Medresesi olarak geçen vakfa Receb 1119- Şa’ban
1143/ M. 1707-1731 tarihleri arasında 9 atama kaydı tespit edilmiştir.
370 Kudüs Hurûfât Defterleri’nde Osmâniyye Medresesi olarak geçen medrese, Isfahâniyye Medresesi olarak da
bilinmektedir. Kefr Sû’ ve Tûr Karîm köylerinin vakfedildiği medrese, Isfahan Şah Hatun (Hanım) tarafından
kurulmuştur. Powers (1984: 183) H. 840/ M. 1436 yılında yapılan medrese, Sultaniyye Medresesi yakınındadır. ElHanbeli (1973/II: 36)
371
Şam’ın önde gelen yüksek rütbeli yetkililerinden biri olan Emir Seyfeddin Katişa bin Ali bin Muhammed H.761/
M. 1359 tarihinde Şeyhûniyye Zâviyesi’ni kurmuştur. Vâkıf, vakfın yönetimini öncelikle kendisine, vefatından sonra
ise oğlu Şeyhun’a şart kılmıştır. Powers’a göre adını vâkıfın oğlu Şeyhûndan alan Zâviye aynı zamanda Şeyhûniyye
Medresesi olarak da bilinen tek ve aynı kurumdur. Powers (1984: 179) ‘Ayn-ı Karim köyünün birkaç kilometre
kuzeyinde bulunan Kulûnya Köyü’nün gelirlerinin tamamı Şeyhûniyye Medresesi’ne vakfedilmiştir. Singer (1996:
95) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde medreseye ilişkin Cemaziye'l-evvel 1201/ M. 1786 tarihli bir atama kaydı tespit
edilmiştir.
362

77
Es’ardiyye376, Lu’lu’iyye377, Taştimuriyye378, Tulûniyye379, Fenâriyye380, Zemâniyye381,
Husniyye382, Müzhiriyye383 Memlukler Dönemi’nde kurulmuş diğer medreselerdir.384

2.1.2. 18. Yüzyılda Kudüs’te Müslüman Vakıfları
Osmanlıların Kudüs’ü fethiyle birlikte, Memluklerden farklı olarak Eyyûbî ya da
Memluklülerden devralınan medrese ve camilerin Osmanlı Dönemi’nde de gerek tamir ve
bakımları sağlanarak gerekse yapılan görevli atamaları ile işlevselliği muhafaza edilmiş ve
yapıların temel fonksiyonları devam ettirilmiştir. Bu yapıların 18. yüzyılda tamir ve bakımları
ile görevli atamalarına ilişkin kayıtlar daha önce de belirtildiği üzere VGMA’da muhafaza
edilen ve 1102-1250/ 1690-1834 yılları arası kayıtları içeren Hurûfât ya da Askerî Rûznâmçe
Defterleri kayıtlarından takip edilebilmiştir.385

Melik el-Evhâd Necmeddin Yusuf bin el-Melik Muazzam İsa bin el-Âdil tarafından H. 697/ M. 1297 yılında
vakfedilmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 39) Medrese şimâl tarafından Bâb-ı Hatta da, Devâdariyye ve Bâsıtiyye
medreselerinin de doğusunda yer alır.
373 İncelediğimiz dönemde Hâlidiyye Medresesi olarak da adlandırılan medrese, Batı tarafında Tâziyye Medresesi
yakınında bulunan Geylâniyye Türbesi mülhakatındandır. H. 753/ M. 1352 yılında yapılan medresede dini ilimlerin
öğretilmiştir. Asali (1980: 142)
374 Bâbü’l-Hadîd ile Bâbü’l-Kattânîn kapıları arasında bulunan medresenin batısıda Harem-i Şerif ve güneyinde
Arğûniyye Medresesi bulunur. El-Arif (1961: 250) Medrese, H. 755/ M. 1354 tarihinde Şemseddin Muhammed bin
Seyfeddin el-Kazaânî el-Bağdâdî’nin kızı Eğal Hatun tarafından vakfedilmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 36)
375 Bâbü’l-Hadid’de bulunan medrese, Hâtuniyye Medresesi ile bitişiktir. Medreseyi, Seyfeddin Arğun el-Kâmilî H.
758/ M. 1356 tarihinde vakfetmiştir.
376 Medrese H. 770/ M. 1368 tarihinde el-Hâc Mecdüddin bin Yusuf el-Es’ardî tarafından vakfedilmiştir. El-Hanbeli
(1973/II: 38) Medrese sicilde çeşitli kayıtlarda Medreseti’l-Hangâh-ı Es’ardiyye olarak da yazılmıştır. Bkz. KŞS 242:
366; KŞS 244: 125.
377 Hattı Merziban’da bulunan Lu’lu’iyye Medresesi’nin güneyinde Bedriyye Medresesi bulunur. Medreseyi, H. 775/
M. 1354 tarihinde Emir Lu’lu’ Gazi el-Melik el-Eşref Şa’ban vakfetmiştir. El-Hanbeli (1973/II: 46)
378 El-Eşref es-Seyfi Taştimur el-‘Alâî tarafından H. 784/ M. 1382 tarihinde tesis edilen medrese Bereket Hatun
Türbesi’nin ilerisinde Bâbü’s-Silsile kapısı yolu ile Hârratu’ş-Şeref yolu üzerindedir. Asali (1980: 136)
379Fenâriyye Medresesi’nin batısında Bâb-ı Hatta ile Bâb-ı Esbat arasında bulunan medrese, Şihâbeddin Ahmed bin
en-Nâsırî Muhammed et-Tulûnî ez-Zâhirî’ye dayandırılabilir. Medresenin H. 800/ M. 1398 yılından önce inşa edildiği
değerlendirilmektedir. El-Hanbeli (1973/II: 40)
380 Tulûniyye Medresesi ile kurucusu aynı olan medrese Şihabeddin et-Tulûnî tarafından yaklaşık olarak H. 800/ M.
1398 yılında tesis edilmiştir. Doğudan Tulûniyye Medresesi’nin karşısında bulunur. el-Arif (1961: 252)
381 Ribât/ Medrese-i Zemeniyye, Mucîreddin el-‘Alimî’ye göre H. 881/ M. 1479 tarihinde el-Hâc Şemseddin
Muhammed bin ez-Zemen tarafından vakfedilmiştir. Harem’in batısında bulunan medrese, Osmâniyye Medresesi’nin
karşısındadır. El-Hanbeli (1973/II: 36)
382 Emir Hüsameddin Ebû Muhammed el-Husn bin Nasreddin tarafından H. 837/ M. 1434 yılında vakfedilen
medrese, Nâzır Kapısı’nın kuzeyinde Mencikiyye Medresesi’nin yakınında, Alaeddin el-Basir Ribâtı’nın yukarısında
bulunur. El-Hanbeli (1973/II: 275)
383 Hadîd Kapısı ile Arğûniyye Medresesi’nin batısında bulunan Müzhiriyye Medresesi H. 893/ M. 1487 tarihinde
Zeyneddin Ebûbekir Muhammed bin Ahmed bin Abdulhâlık bin Osman bin Müzher el-Ensar tarafından
vakfedilmiştir. Ancak vakfın binasının inşasının 885/ 1480 yılında tamamlanmıştır. el-Arif (1961: 255); El-Hanbeli
(1973/II: 37) Bu medrese için Beyt-i Sahûr köyünün gelirlerinin yarısı vakfedilmiştir. KŞS 264: 38-39.
384 Abdulmehdi, Eyyûbî ve Memluklü medreseleri üzerine yaptığı çalışmasında Bârûdiyye, Belediyye, Ceharkesiyye,
Hanbeliyye, Muhaddisiyye ve Sabîbiyye medreselerinden de bahseder. Kayıtlarımızda yer almayan bu medreselerin
zamanla yıkılmış olabileceği akla gelmektedir. Abdulmehdi (2009: 71-110)
385 Daha önce hakkında bilgi verilen kayıtlar incelendiğinde; Kudüs’te en fazla vakıf kaydının dinî hizmet ve eğitim
amaçlı vakıflara yapıldığı görülmüştür. Yine, özellikle, peygamber, sahabe, evliyaullah gibi dinî bakımdan saygın
kişiler adına yaptırılan cami, mescit, zaviye, hangâh, türbe, makam, merkad gibi vakıf hayratlara ilişkin kayıtlar
372
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Kudüs’te 922/ 1522 ve 1025/ 1615 tarihleri arasında, Eyyûbî ve Memlukî dönemleri’nde olduğu
gibi vakıflar görevde olan kadının mezhebine göre kurulurdu. Örneğin Malikî Sadeddin
Takaddin bin el-‘Alemi Vakfı Maliki kadı; Hanefi Zeyneddin bin Cemaleddin Abdullah el-Dayri
(el-Halidî) Vakfı Şâfi kadı tarafından kurulmuştır. Bu tarihten sonra ise, Kudüs’e atanan bütün
kadılar Hanefî idi. Daha da önemlisi, kurucusunun mezhebi ne olursa olsun bütün vakıflar özel
Hanefi bir form kazanmıştır. Örneğin, Cârullah ailesinden bir vâkıf -ki kendisi Kudüs’teki Şâfi’i
müftü görevini yürütmektedir- H. 1031/ M. 1622 tarihinde kurmuş olduğu vakfını H. 1032/ M.
1623 tarihinde yeni düzene göre yeniden kurmuştur.386
Müslümanlar için Kudüs’ün en önemli dini merkezi Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra
camilerinin bulunduğu Harem-i Şerif alanı Osmanlı Dönemi’nde de öncelikli bir konuma
sahipti. Osmanlı yönetimi için de Müslümanların kutsal mekânlarını korumak ve bakımını
sağlamak Osmanlı Padişahı için öncelikle dini bir vazife olarak düşünülmekte idi. Osmanlı
klasik dönemi boyunca Kudüs’te inşa edilen ya da tamiri yapılan pek çok dini yapı Harem-i
Şerifte ya da yakın çevresinde yer almaktaydı. Öte yandan Memluk dönemiyle
karşılaştırıldığında, Harem-i Şerif’teki Osmanlı mimarisinin çok daha küçük yapılarla temsil
edildiğini de belirtmek gerekir. Hillenbrand’a göre bunun gerekçesi Harem ve çevresinin
Memluk yapılarıyla sıkı sıkıya kuşatılmış olması ve Osmanlı mimarisinin özelliklerini
yansıtacak büyük ölçekli yapılar için uygun boş bir alanın bulunmamasıdır. 387 Avcı’ya göre ise,
Mekke ve Medine’de örneklerinde görüldüğü üzere, Osmanlı yapılarının küçüklüğü, kentin
siluetine hâkim olan Kubbetü’s-Sahra’nın yüksekliğini geçmemek gibi, dini saygıdan
kaynaklanan bir tutuma da bağlı olabilir.388
Öte yandan, Osmanlı Dönemi’nde Kudüs dâhilinde öncelik tanınan alanlar değişti. Kudüs’ün
dinî öneminin farkında olan Osmanlılar, kentin altyapısına yatırımlar yapmıştır.389 Ancak yeni
yönetim Memluklerden farklı olarak, dinî kurumlara yatırım yapmak yerine, kentte yeterli
sayıda olan medrese ve camilere yapılan harcamaları keserek, kent bütçesine akan tahsisatları ve

sayıca oldukça fazladır. Eğitim hizmeti amaçlı vakıfların ise, çoğunlukla Eyyûbî ve Memlukler Dönemleri’nde inşa
edilmiş medreseler olduğu dikkati çekmiştir. Her üç semavi din için de kutsal kabul edilen Kudüs’ün bir tasavvuf ve
kültür merkezi olarak dinî ve eğitim kurumlarının sayıca çokluğu anlamlıdır. Kayıtlara ilişkin detaylı bilgi için bkz.
Ek 1-12; Eroğlu Memiş (2012: 59-145)
386 El-Alami (2000: 156).
387 Hillenbrand (2000: 7)
388 Avcı (2004: 36)
389 Avcı (2004: 39)
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bağışları, güvenlik koşullarının düzeltilmesi, su sağlanması, yeni bir kapalı çarşı kurulması ve
Kudüs halkının refahının artırılmasına harcamayı seçmiştir.390
Fetihten yaklaşık yirmi yıl sonra kent surlarının ve kalesinin yeniden inşası, kent sakinlerini
onca yıldır eksikliğini duydukları güvenlik duygusuna kavuşturmuştur. Nitekim Osmanlı
fethinden önce Kudüs kenti ve çevresinin en önemli güvenlik sorunu, hem şehir sakinlerini hem
de şehre gelen yolcuları tedirgin eden bedevi baskınlarıydı. Buna ek olarak, Haçlı seferlerinin
yeniden başlatılması ihtimalinin yarattığı korku da surların inşasını gerekli kılan bir diğer
önemli etkendi. Ayrıca, Memluk yönetiminin son döneminde Kudüs’ün maruz kaldığı
ekonomik ve demografik gerilemenin sona erdirilmesi ve istikrarın sağlanması için kentte daha
güvenli bir ortam yaratılmak istenmişti.391 Öte yandan, yeni fethedilen bir bölgenin halkına
kendi üstünlüğünü somut olarak göstermek ister ki Osmanlı yönetimi tarafından Kudüs
surlarının yeniden inşası “feshedilen Memluk saltanatı ile muzaffer Osmanlı devleti arasındaki
ayırımı” ifade etmenin bir yolu olarak da düşünülmüş olması muhtemeldir.392
Su şebekesinin onarılması ve genişletilmesi, bu arada Beytüllahim’in güneyindeki Artas
köyünden Kudüs’e boru hattı döşenmesi, hızla büyüyen kente su sağlanmasına yardımcı
olmuştur. Şehir sakinlerinin temiz su ihtiyacının karşılanması için beş tanesi Harem-i Şerif
içinde üç tanesi yine Harem etrafında olmak üzere toplam sekiz çeşme yapılmıştır. 393 Yine bu
çerçevede, şehrin su ikmal sistemi için rezervuar vazifesi görmek ve Kudüs’e gelen hac
kervanlarına ve yolculara su sağlamak maksadıyla, sur dışındaki Sultan Havuzu’nun aşağı
kısmında büyük bir su deposu inşa edilmiştir.394
Çarşıların yeniden inşa edilip yenilenmesi, ayrıca kent sakinleri yararına büyük bir vakfın
kurulması (Haseki Sultan veya el-Hasekiyye) ekonomide ve kentin yaşam standardında ciddi bir
iyileşme sağlamıştır.395 Vakıf, Kanuni Sultan Süleyman’ın Hasekisi Hürrem Sultan tarafından
yaptırılmış büyük imarathane, medrese, cami, dükkânlar ve tabhanelerden oluşan bir külliyeydi.
Filistin’de o güne kadar kurulmuş en büyük vakıf olan külliye, kente komşu onlarca köyün
gelirleriyle destekleniyordu.396 Külliyenin masraflarının karşılanması için büyük bir vakıf kuran
Hürrem Sultan, Suriye ve Filistin'de özellikle Remle civarında birçok köy ve geniş araziyi bu
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Raymond (1979-80: 84-101)
Avcı (2004: 37-38)
392 Cohen (1989: 469)
393 Rosen-Ayalon (1989: 589-607)
394 Cohen (1989: 3-4)
395 Ze’evi (2000: 4-5)
396 Singer (1996: 69)
391
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vakfa tahsis ettirmişti. Onun 1558'de ölümünden sonra Sultan Süleyman, Sayda civarında dört
köyün arazisini daha bu vakfa ilâve etmişti.397 Osmanlı klâsik dönemi boyunca şehrin önde
gelen sosyal yardım kurumu olan bu vakıf, şehrin ekonomisini hareketlendiren dinamik bir
kurum olarak kendini gösteriyordu.398 Osmanlı fethi sonrası Kudüs’te kurulan önemli hayrî
vakıflar arasında Siyon Dağı’nda bulunan Nebî Davud Makamı ile Zeytindağı’nda bulunan
Es’adiyye Zâviyesi’ni de zikretmek gerekir.399 Osmanlı Devleti döneminde Kudüs'te inşa edilen
veya tadilatı yapılan diğer bazı vakıf eserleri ise şunlardır; Yusuf Ağa Namazgâhı, Senovbar
Namazgâhı (Mihrab ve Mastabat es-Senovbar – Bâbü’l-Meğâribe ile Mescid-i Aksâ arasında
yer almaktadır. Osmanlı dönemine ait olduğu bilinse de inşa tarihi ve bânisinin adı tespit
edilememiştir), Bayram Paşa Çeşmesi (Sebil Şa'lan - Eyyûbi döneminde inşa ettirilmiş,
Memluk ve Osmanlı döneminde onarım görmüştür), Kasım Paşa Şadırvanı ve Havuzu (Sebil-i
Bâbü’l-Mahkeme Kanuni döneminde Kasım Paşa tarafından yaptırılmıştır), Kubbetü’l-Yusuf,
Kubbetü’l-Nahviyye ve Kubbetü’l-Mi'râc (Eyyûbî dönemi yapısı olup Osmanlı döneminde
onarım geçirmişlerdir), Hankâh-ı Özbek (Özbekler Tekkesi), Afganlar Tekkesi (Zâviyetü'lAfganistaniyye), Hindîler Tekkesi (El-Zâviyetü’l-Hindiyye), Şeyh Ali el-Erdebilî Türbesi (H.
832/ M. 1429 da Memlukler döneminde inşa edilmişse de H. 1133/ M. 1730-31 yılında Osmanlı
üslubunda yenilenmiştir), Kudüs Mevlevîhânesi'dir. İsmi bilinen, bir kısmı günümüze kadar
ulaşmış bu eserler dışında çok sayıda çeşme, sebil, ribât, namazgâh ve benzeri vakıf eser
mevcuttur.400
Evliya Çelebi 17. yüzyılda Osmanlı vakıf eserleri hakkında “Ben elli yılda 18 padişahlık ve
krallık seyahat ettim, hiçbir yerde bu kadar hayrât görmedim.” dediği Kudüs’te Osmanlı
Dönemi’nde İslâmiyet’in övdüğü muhtaçlara yardım etme, kişilerin hem bu dünyada hem de
öteki dünyada hayırla yâd edebilmek istedikleri amaçlara yönelik yapılan türlü eserler sayesinde
bir vakıf medeniyeti tesis edilmiştir.401 Tablo 4’te de görüldüğü üzere, Osmanlı Dönemi’nin ilk
yıllarında (1517-1572) Kudüs’te 4 hayrî vakıf ile 14 tane de aile (zürrî) vakfının kurulmuştur.402
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El-Asali (2002)
Ze’evi (2000: 31)
399
Alami (2000: 147)
400 Tanman (2001: 517-530)
401 Bir Medeniyetin İzdüşümü-Vakıflar (2012: 250)
402 Powers (1984: 163-202) Powers’ta Osmanlı’nın Kudüs hakimiyetinde olduğu ilk yıllardan itibaren 47 yıllık süre
içerisinde hayrî amaçlı vakıflar olarak kaydedilen Kudüs vakıflarına ilişkin, vakfın adı, kurucusu, kurulduğu tarih ve
vakfın akarlarına yönelik bilgiler sunmuştur. Çalışmada yer verildiği şekliyle söz konusu üç defterde 58 vakıf kaydı
tespit edilmiştir.
398
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1591-1688 yılları arasında Kudüs’te kurulan hayrî vakıf sayısı ise 154’tür.403 Çalışma
konusunun başlangıcı olan 1703 tarihine kadar da bu sayıya 5 hayrî vakıf daha eklenmiştir. 404
Tablo 4: Kudüs’te Kurulan Hayrî Vakiflar (1099-1572),405 (1591-1703)406
Dönem
Tarih
Kurulan Hayrî Vakıf Sayısı
Eyyûbîler Öncesi
1099-1187
0
Eyyûbîler
1187-1250
6
Bahrî Memlukle
1250-1390
25
Burcî Memluk
1390-1517
11
1517-1572
4
Osmanlı
1591-1688
154
1688-1703
5
Toplam
204

Çalışmanın bu kısmında Osmanlılarca miras alınan vakıfların yanı sıra, Osmanlı fethi ile
kurulan ve 18. yüzyıl Hurûfat ve Esas defterleri kayıtlarında yer alan vakıfların neler olduğu,
kent mekânındaki dağılımları ve ne tür hizmetler sundukları tespit edilmeye çalışılacaktır.
Bunun için, çalışma kapsamına giren 1703- 1831 yılları arasında Kudüs kenti Müslüman vakıf
ağı sırası ile eğitim ve öğretim kurumları, dinî, sosyal ve beledî kurumlar başlıkları altında ele
alınacak, tespit edilen kayıtlar tablolar halinde değerlendirilecektir.

2.1.2.1. Eğitim Amaçlı Vakıflar
Osmanlılar Kudüs’ü topraklarına kattıklarında, şehirde 50’den fazla medrese, düzinelerce âlim
ve bu medreselere devam eden yüzlerce öğrenci bulunmakta idi. Bu medreselerin tamamı
vakıftı, yani medreselerin yönetimi ve devamlılığı vakıflar aracılığı ile sağlanmakta idi. 407 Vakıf
olarak kurulan bu eğitim-öğretim müesseselerine ilişkin şartlar vâkıflar tarafından vakfiyelerde
açıkça belirtilmiştir. Vâkıf, kurduğu müessesenin nasıl işletileceğini, vakfının şartları arasında
belirtir ve bu şartlar kimse tarafından değiştirilemezdi. Bu müesseselerin personel tayin hakkı da
tamamıyla vakıf kurucusuna ait olup, vâkıflar müderrisleri ve medresenin diğer elemanlarını ya
doğrudan kendileri tayin etmekte veya vakfiyelerine bu konuyla ilgili şartlar koymakta idiler.408

IRCICA tarafından hazırlanan çalışmada yer alan 327 vakıftan 154’ü hayrî (56 nukud vakfı), 173 zürrî (3 nukud
vakfı) vakıflar olarak kaydedilmiştir. Bkz. IRCICA (2009: 550-612)
404 IRCICA, 47 vakıftan 5’i hayrî vakıf; nunlardan da 1’i nukud vakfıdır. IRCICA (2009: 780-786)
405 Daha önce de belirtildiği üzere, Powers (1984: 163-202)’ın 131 (932 H. /1525-1526 M.), 342 (970 H. /1562-1563
M.) ve 552 (980 H. /1572-1573 M.) numaralı Evkaf Tahrir Defterleri’ne dayandırdığı çalışması, Osmanlı’nın Kudüs
hâkimiyetinde olduğu ilk yıllardan itibaren 47 yıllık süre içerisinde hayrî amaçlı vakıflar olarak kaydedilen Kudüs
vakıflarına ilişkin, vakfın adı, kurucusu, kurulduğu tarih ve vakfın akarlarına yönelik bilgiler sunmaktadır. Çalışmada
söz konusu üç kayıtta yer alan Kudüs’te 58 vakıf kaydı tespit edilmiştir.
406 IRCICA (2009: 550-786)
407 El-Asali (2000: 285)
408 Yediyıldız (1980:157-159)
403
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Osmanlı Devleti’nde mekteb ve medreseler günümüzde kullanıldığı şekliyle örgün eğitim ve
öğretim kurumları olarak kabul edilirse, camiler ve zâviyeler de yaygın eğitim ve öğretim
kurumları idi; çünkü câmi ve zâviyeler, yaş grupları arasında ayırım yapmaksızın çok geniş bir
kitlenin eğitimine katkı sağlıyordu.409 Kudüs’te de medreselerin yanı sıra, yaygın eğitim ve
öğretime katkı sağlayan çok sayıda zâviye, ribât ve hangâh da bulunmakta idi. Ancak şehirde
eğitimin merkezi Harem-i Şerif’te bulunan Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra Camileri idi.
Bunların yanı sıra, Harem-i Şerif’te ve medreselerde çok sayıda irili ufaklı kütüphane
bulunmakta idi. Buna ek olarak, ulemânın kendi evlerinde oluşturduğu özel kütüphaneleri de
mevcuttu. Bu kurumlar bir taraftan kültürel hayatın gelişimini desteklerken, bir taraftan da
Kudüs’ün İslâm dünyasında önemli bir ilim merkezi olmasına katkı sağlamakta idiler. Eğitim
kurumları çoğunlukla dini ilimlere ve kısmen de dil ve edebi çalışmalara ağırlık vermekte idiler.
Doğa bilimleri, felsefe ve mantık gibi ilimler müfredatta yer bulamazken, astronomi ve
aritmetik gibi ilimler zaman zaman öğretilmekte idi.410
Osmanlı fethiyle beraber ve medreseler ve sufi kurumlar varlıklarını devam ettirmişlerdir.
Esasında, en az dört medrese de Osmanlı dönemi’nde kurulmuştur.411 Kültürel hayattaki bu
zenginlik özellikle 16. yüzyılda da devam etmiştir. Ancak 17. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren, Osmanlı’nın sosyal, ekonomik ve politik durumuna bağlı olarak, bozulmaya
başlamıştır. Bu durum 18. yüzyılda daha da kötüleşmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle
örgün eğitim ve öğretim kurumları olarak medrese, mekteb/muallimhane, dârü’l-hadîs ve dârü’lkurrâ başlıkları altında Kudüs’te, çalışma alanına giren dönem öncesinde Kudüs’te kurulan
eğitim amaçlı vakıflara yer verilmiştir. Yine eğitim ve kültür hayatının önemli bir yer tutan
kütüphaneler de bu başlıkta ele alınmıştır. Öte yandan, câmi ve zâviyeler, dinî hizmet vakıfları
başlığı altında, eğitimle ilgili fonksiyonlarına da vurgu yapılarak, değerlendirilmiştir.
a) Medreseler: Daha önce de belirtildiği gibi, fetihle birlikte, Osmanlı Dönemi’nde
Memluklerden farklı olarak, yeni dinî kurumlar inşa etmek yerine, kentte yeterli sayıda olan
medrese ve camilerin bakım, onarım, görevli atanması gibi temel fonksiyonları devam
ettirilmiştir. Ek 1’de liste halinde verilen medreselerin çoğunluğu Osmanlı’dan önce, Eyyûbî ve
çoğu da Memlukler Dönemi’nde kurulmuş olan medreselerdir. Hasekiyye Medresesi 412 ve
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Yediyıldız (2003: 217)
Detaylı bilgi için bkz. El- Alami (2000: 285-287)
411 El-Asali (1981: 46)
412 VGMA’da vakfiye sûreti bulunan tek medrese Haseki Sultan Medresesi olup, Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi
Hürrem Sultan tarafından kurulmuştur. H. 964/ M. 1557 tarihli vakfiyede medreseye ilişkin detaylar şu şekildedir:
“Bu evkaf cümlesinden bir kısmı da: mezkûr câminin etrafında binâ ettiği elli beş adet odalardır. Bunları da dindar
mü’minlerin sâlihlerine ve muvahhid müttakîlerden mücâvir olanlara, nefislerini tabiat kirlerinden temizleyen
410
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Si'irdiyye Medresesi413 de Osmanlı Dönemi’nde kurulmuş ve Hurûfât Defterleri’nde Osmanlı
Devleti’nce görevlilere verilen beratlar ile yeni görev tevcihâtları kaydedilmiştir. Özellikle
Memlukler Dönemi’nde kurulan ve sayıları 50’yi aşan medreseler, ekonomik bir zenginliğin
göstergesi gibi düşünülmemelidir. Yapı olarak çoğunlukla küçük olan kurumlar, çalışanlarına
verilen ücretler açısından da oldukça mütevazı idi.414 Görevlilere verilen ücretler bakımından
bu mütevazılığı Kudüs Hurûfât Defterleri’nde de takip etmek mümkündür.415 Öte yandan,
incelenen kayıtlarda defterlerin kapsadığı dönem içerisinde Osmanlı yönetimi, Eyyûbî ve
Memluk dönemlerinde kurulan çok sayıda medreseye görevli atamaya, ücretlerini ödemeye ve
diğer ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ettiği görülmüştür.416
b) Mektep / Muallimhâne: Osmanlılar'da ilköğretim seviyesindeki çocukların gittiği okullara,
genel olarak sıbyân mektebi, dârü't-talim- dârü'l-ilim, taş mektep, mahalle mektebi, mekteb-i
ibtidâiye veya muallimhane denilmektedir.417 Mektebler, bazen yaptıranın, bazen mahallenin,
bazen de bitişiğindeki mescit veya caminin adıyla anılmışlardır. Mektebin bulunmadığı
durumlarda mahalledeki çocuklar, ya mahalle mescidinin bir bölümünde veya muallim-i sıbyân,
muallim ya da hoca denen öğreticinin evinde yahut da uygun olan bir mekânda okutulurdu.
Mektep olmayan köylerde de bu hizmet, köyün camisinde ya da mescidinde imam tarafından
verilirdi.

zâhidlere; ahkâm-ı şer’iyyeyi ihlâl etmeksizin şeriat ipine tutunanlara vakfetmiştir. Bunlar sünnet usulünce taata
devam ederler, gece gündüz ayakta ve oturukça oldukları halde Allahı zikrederler, Mescidlere kapanıp rükû’ ve secde
yaparlar, bu evsâfı hâiz olanlar bu odalarda gece ve gündüz sâkin olup gizli ve âşikâr sûrette vâkıfın ruhu için dua
ederler.” VGMA, (608-2: 235/178). Elli beş odadan müstakil medresede, kimlerin kalacağına, ne gibi ilim ve ibadet
yerine getireceklerine dair hususlar açıkça belirtilmiştir. Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında da medreseye ilişkin
Muharrem 1111- Rebiu'l-ahir 1141/ M. 1699-1728 tarihleri arasında 12 adet atama kaydı tespit edilmiştir. Kayıtlarda
Haseki Sultan Medresesi olarak geçen medrese, aynı zamanda Hasekiyye Medresesi olarak da geçmektedir.
413 Abdulgâni el-Si’irdî tarafından yaptırılan Medrese-Hangâh-ı Si’irdiyye’ye ait vakfiye yalnızca H. 952/ M. 1545
tarihli 342 numaralı Evkaf Tahrir Defteri’nde olarak geçmektedir. Powers (1984: 180) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde
medreseye ilişkin H. 1112/ M. 1700 tarihli bir atama yapıldığı tespit edilmiştir.
414 Tomar (2002)
415 Medrese görevlilerinin almış olduğu ücretler için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 154-158)
416 Powers’ın çalışmasında adı geçen Emîniyye, Barkûkiyye, Zamaniyye, Muzhiriyye, Dîniyye, Tablûniyye, Kameriyye
Medreseleri’ne ilişkin Hurûfât Defterleri’nde kayıt bulunamamıştır. Vecîhiyye, Câlikiyye, Cavliyye ve Kerîmiyye
Medreseleri de Bahrî Memluklüleri Dönemi’nde yapılmış; fakat ne Kudüs Hurûfât Defterleri’nde ne de Powers’ta
zikredilmeyen diğer medreselerdi. Tomar (2002). Burcî Memluklüleri Dönemi’nde yapılan ve Powers’ta
zikredilmeyen medreselerden ise, Ebû Bekir Ali eş-Şeybânî (ö. 797/1395) için Hoca (Tacir) Fahreddin el-Mevsilî
tarafından yaptırılan Mevsıliyye Medresesi, Emîr Cehârkes el-Halîlî tarafından vakfedilen Medresetü'l-Cehârkesiyye
(Şerkesiyye) ile Sübeybiyye medreseleri de bulunmakta idi. Tomar (1998) Kudüs Esas Defteri’nde ise; diğer
kayıtlarda yer almayan; Ümmiyye (515: 36/12); Belediyye (515: 53/11); Muhammediyye (515: 51/53); Karnabal (515:
56/15); Vakf-ı Medrese-i Hatun el-Osmânî (515: 54/57); Ferhâdiyye (515: 56/58); Mârûniyye (515: 65/68); Belâsiyye
ve İsmâiliyye (515: 65/69); Cehârkesiyye (515: 65/70); Zeyniyye (515: 73/79); Mehmâdiyye (515: 73/80); el-Ağrıvî
(515: 76/84); Amediyye (515: 81/95); Maskiyye (515: 91/134); Kabâriyye (515: 93/142); Safiyye (515: 100/168)
Medreseleri vakıflarına görevli atamaları yapıldığı tespit edilmiştir. Bkz. Ek 1.
417 Baltacı (1998: 6)
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18. yüzyılda Kudüs Hurûfât defterlerinde bir adet mekteb, iki adet de muallimhaneye ait atama
kaydı tespit edilmiştir. Bunlar; Kudüs dâhilinde Efrenc Mahallesinde Deyru’l-‘Amûd kurbunda
Karkaşandî Câmi-i ile Mektebi418, Kudüs’te Kalun Mahallesi’nde Deyru'z-Zengul Karyesi’nde
Rıdvan Bey Vakfı Şeyh Mehmed Karkaşendî diye vakf eylediği dârın süknası ve bina eylediği
Cami ve Muallimhane’nin419 ve Babu'l-Kattanîn Mahallesi’nde bulunan Bayram Çavuş Vakfı
Muallimhanesi’dir.420
c) Dârü’l-Hadîs: Yer, mekân, ev gibi anlamlara gelen dâr ile hadîs kelimesinden oluşan dârü'lhadîslere, Dârü's-Sünne, Dârü's-Sünneti'n-Nebeviye veya Dârü's-Sünneti'l-Muhammediye adı
da verilmiştir.421 İslâmiyetin ilk devirlerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri daha çok mescit ve
camilerde yürütülmekteydi. İbadet yeri olarak kullanılan mescitler, bu dönemde aynı zamanda
dershane olarak da kullanılmaktaydılar. Mescitlerde o şehrin hadis ilminde uzman olan ve
muhaddis adı verilen ilim adamları ders verdiği gibi buralar, ilmî seyahatleri dolayısıyla şehre
gelen meşhur muhaddislerin hadis derslerine de ayrılırdı. Kendi alanında otorite olan ilim
adamlarının ders vermesi serbest olmakla beraber genellikle siyasi otoriteden de izin alınırdı.
Ders halkalarının ve onlara katılan öğrencilerin çoğalması sebebiyle camiler dışında zamanla
yeni kurumlara ihtiyaç duyuldu. Emevîler döneminde çocuklar için mektepler inşa edilirken,
Abbasiler döneminde ise medreseler öğrenim kurumları olarak açılmaya başlanmıştır. Ancak
hadis ilminin önemi dolayısıyla bunlar, sonraları hadiste uzmanlık seviyesinde eğitim veren
Dârü'l-Hadîs denilen özel eğitim kurumları oluşturulmaya başlanmıştır. Bir bakıma bugünkü
lisansüstü eğitim veren kurumlar gibiydiler.422
El-Hanbeli’ye göre ise (ölüm tarihi H. 927/ M. 1521), Kudüs’te Eyyûbîler Dönemi’nde kurulan
medrese ve tekkelerden 40’ına özellikle medrese, birine Dârü’l-Kur’ân, birine de Dârü’l-Hadîs
adı verilmiştir.423 Kudüs Hurûfât kayıtlarında Hatt-ı Davud Mahallesi’nde bir Dârü’l-Hadîs

Anılan mekteb Efrenc Mahallesi’nde Deyrü’l-‘Amûd yakınında bulunan Karkaşendî Mektebi Vakfı’dır. Kudüs
örneğinde de Karkaşendî Camii’nin adının mektebe de verilmiş olması muhtemeldir. Mısırlı tanınmış bir aile olan
Karkaşendîler, Mescid-i Aksâ’da kâtiblik görevini yürütme imtiyazına sahiptiler. Tomar (2002)
419 Kudüs-i Şerif’te Bâbü'l-Kattanîn Mahallesi’nde bulunan Bayram Çavuş Vakfı Muallimhanesi de kayıtlarda geçen
muallimhânedir. VGMA, 1111: 54/6; 1107: 2/5. Anılan kayıtlarda da, vakfa muallim-i sıbyân ataması yapılmıştır.
420 Defterlerde geçen bir kayıtta da Kudüs’te Kalun Mahallesi’nde Deyru'z-Zengul Karyesi’nde Rıdvan Bey Vakfı
Şeyh Mehmed Karkaşendî diye vakf eylediği dârın süknası ve bina eylediği Cami ve Muallimhane’den
bahsedilmektedir. VGMA, 1112: 1/26. Başka bir kayıtta da geçmediği için Şeyh Mehmed Karkaşendî tarafından
kurulan ikinci bir vakıf mı yoksa yukarıda tespit edilen mekteb vakfı mı olup olmadığı tespit edilememiştir. Ayrıca,
her iki kayıtta belirtilen vakıfların yerleri de farklıdır.
421 Bozkurt (1993: 527)
422 Küçükdağ (2004: 360)
423 Pedersen (1993: 54)
418
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Vakfı tespit edilmiştir.424 Evkaf Tahrir Defterleri’ne dayanan çalışmasında Powers, Kudüs’te bir
Dârü’l-Hadîsten bahsetmiş ve kurucusunu da Emir Şerefeddin İsa bin Bedreddin Ebû el-Kâsım
olarak zikretmiştir.425 Abdulmehdi ise, Eyyûbî ve Memluklü dönemlerine ait medreselere yer
verdiği çalışmasında, “Hakkâriyye” ve “Tenkiziyye” isimli iki Dârü’l-Hadîsten bahseder.
Hakkârî Dârü’l-Hadis’ini tarif ederken ise, Harem’in batısında, Silsile Kapısı’nda ve batıdan
Câlikiyye Türbesi civarında olduğunu kaydeder. 666 yılında vakfedilen kurumun vâkıfını; Emir
Şerefeddin İsa bin Muhammed bin Ebû’l-Kasım el-Hakkârî olduğunu belirtir. Bu da her iki
vakfın aynı vakıf olduğunu akla getirmektedir. Aʻyânu’l-umerâ olarak da tanımlanan vâkıf, edeb
ile meşgul olmakta idi. 669 tarihinde vefat eden vâkıf, hadis eğitimi verilmesi için
vakfetmiştir.426
d) Dârü’l-Kurrâ: Mahal, mekân, ev, yer, yurt gibi anlamlara gelen dâr kelimesi ile kurrâ
kelimelerinden meydana gelen Dârü'l-Kurrâ, Kur'an'ın okunduğu ve öğretildiği kurum
anlamına gelmekte olup, belirli seviyede Kur'an eğitimi alan çocukların kıraat ilmini okudukları
yere denilmektedir.427 Bu kurumlarda Kur'an'ın on türlü okunuş şekli şeyhü'l-kurrâ denilen
hocalar tarafından okutulurdu. Kur'an hocalarına muallim, yazı hocalarına da mükettib denilirdi.
Camiler dışında yüksek seviyede Kur'an öğretimi için kurulan ilk müstakil medreseler ise
Dârü'l-Kur'ânlar’dır.428
Kayıtlarda Es-Sellâmiyye Medresesi olarak da geçen, Dârü’l-Kurrâi’s-Sellâmiyye, Siraceddin
Ömer bin Ebûbekir Ebû’l-Kasım es-Sellâmî tarafından 761 yılında vakfedilmiştir.429
Medresenin ihitiyaçları için, El-Batîh Girâs, Beyt Râfâ Mezraası, Adâsa Mezraası ile Ba’alîl ve
Bîra el-Kubrâ köylerinin gelirleri vakfedilmiştir.430
e) Kütüphaneler: Osmanlı Devleti’nde sosyal ve kamu hizmetleri hayır sahipleri tarafından
kurulan vakıflar sayesinde yürütülmekteydi. Medreselerde müderris ve öğrencilerin,

Söz konusu kayıtlarda vakfa Şevval 1117 ile Cemaziye’l-evvel 1137/ 1706- 1725 tarihleri arasında 6 atama
yapıldığı tespit edilmiştir. VGMA, 1107: 2/15, 62, 63, 136, 201; 1119: 110/49.
425 Powers (1984: 171)
426
Abdulmehdi (2009: 187-190) Tenkiziyye (Seyfiyye) Dârü’l-Hadisi’inin ise Emir Seyfeddin Tenkiz bin Abdullah enNâsıra tarafından 729 yılında Tenkiziyye Medresesi’nden ayrı bir bina olarak inşa edildiğini kaydeder. Abdulmehdi
(2009: 187-193)
427 Devellioğlu (2002: 167).
428 Bozkurt (1993: 527)
429 Abdulmehdi (2009: 187-193)
430 Powers (1984: 183)
424

86
mahallelerde de mahalle halkının ihtiyaçlarını karşılamak için yapılmış kitap ve kütüphane
vakıfları bulunmaktaydı.431
Kudüs’te Harem-i Şerif’te ve medreselerde irili ufaklı çok sayıda kütüphane bulunmakta idi.
Bunlardan Harem-i Şerifte bulunan Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahrâ kütüphaneleri önemli
ilim merkezleri konumundaydılar. Buna ek olarak, ulemânın kendi evlerinde oluşturduğu özel
kütüphaneleri de mevcuttu.432
Kudüs’teki kütüphaneleri, kamusal ve özel kütüphaneler başlıkları altında incelemek
mümkündür. Kamusal kütüphaneler arasında Harem-i Şerif’te bulunan Mescid-i Aksâ ve
Kubbetü’s-Sahrâ kütüphanelerinde nadir el yazması Kur’ân-ı Kerimler ile İslâmi ilimler, Arapça
dil bilgisi, tarih, matematik ve astronomi başta olmak üzere çeşitli ilimlere ait çok sayıda kitap
ilk sırayı almaktadır.433 Kütüphanenin en özel koleksiyonunu sultanlar, prensesler ve yönetici
elitler tarafından vakfedilen süslemeli Kur’an-ı Kerimler oluşturmaktadır. Memluk sultanlarının
Aksâ’ya Kur’anlar vakfederek, (Kurân okuyanlar (kurâlar) için de vakıflar kurulması bir
gelenekti. Osmanlı da bu geleneği takip ederek, Aksâ kütüphanesine Kur’an vakfetmiş, kâriler
atamışlardır.434 17. yüzyılda Kubbetü’s-Sahra’da bulunan kitaplar için bir yedd-i emîn-i kütüb
(kütüphaneci) de atanmıştır. Yine 17. yüzyılda eş-Şeyh Beşîr el-Halîlî tarafından tevliyet görevi
yerine getirilirken, vefatından sonra bu görev iki oğlu eş-Şeyh İbrahim ve eş-Şeyh
Abdurrahman arasında ücreti eşit şekilde paylaşılmak suretiyle yerine getirilmiştir.435
İkinci olarak, medrese kütüphaneleri Kudüs’te kamusal kütüphaneler arasında önemli bir yere
sahiptir. Bunlardan ilki Fahriyye Medresesi kütüphanesidir. 732/ 1339 tarihinde Kadı Fahreddin
tarafından kurulan medresenin kütüphanesinde yaklaşık 10.000 cilt kitap bulunduğu
belirtilmektedir. Astronomi ve diğer dini ilimlerle ilgili el yazmalarının bulunduğu koleksiyon,
zamanla yok olmuştur.436 Emîniyye Medresesi Kütüphanesi ise, İmam ailesinin atalarına ait el
yazmalarını içerdiği belirtilmiştir. Bunların içerisinde, 19. yüzyılda medresenin şeyhi
Muhammed Salih el-İmam’ın eserleri önemli bir yer tutmaktadır. Son olarak, Eşrefiyye
Medresesi Kütüphanesi Memluk Sultanı Kayıtbay tarafından 15. yüzyılda kurulmuştur. Medrese
17.yüzyıla kadar varlığını sürdürmüştür. Bunların yanı sıra daha küçük koleksiyonlara sahip

Erünsal (1988)
El-Alami (2000: 285)
433 El-Alami (2000: 285-286); Es-Sivâriyye (2009: 266)
434 El-Alami (2000: 285)
435 El-Asali (1980: 369, 371)
436 El-Arif (1961: 451)
431
432
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Gâdiriyye Medresesi ile Vefâiyye ve Buhâriyye Zâviyelerine ait kütüphaneler de bulunmakta
idi.437
Üçüncü olarak da, Hıristiyan Manastırlarına ait kütüphaneler de Bizans Dönemi’nden itibaren
15 farklı dilde yazılmış çok zengin koleksiyonlara sahipti.438 Daha çok dini konularda
yoğunlaşan koleksiyonlarda, ibadetlere ilişkin sorular, İncil kopyaları, azizler tarihi, Havarilerin
hayatları gibi Hıristiyan inancına ilişkin konularda eserler bulunmakta idi. Bunların yanı sıra da,
Hıristiyan cemaatleri arasındaki ilişkiler ile İslâmi devlet yöneticileri ile olan ilişkileri konu alan
koleksiyonlar da mevcuttu. Bunlar arasında, ferman, berat, yargı kararları, cemaatlerin
hayatlarını düzenleyen, onların hak ve görevlerini tanımlayan yöneticilere ait talimatlar yer
almakta idi. Hıristiyan manastırlarına ait kütüphaneler arasında en zengin koleksiyona sahip
olanlar: Rum Ortodoks Patrikhane ve Manastırı; Latin Patrikhane ve St. Saviour Manastırı;
Ermeni Patrikhane ve St. James Katedrali ve Manastırı; Süryani Ortodoks Manastırı, Kilisesi ve
St. Mark Manastırı kütüphaneleridir.439
Memluk ve Osmanlı Dönemi’ne ait özel kütüphanelerin çoğunluğu Osmanlı Dönemi’nde ulemâ
tarafından vakfedilmiştir. Örnek verilecek olursa, 16. yüzyıl âlimlerinden İmmat Halife bin
İbrahim, 1550 tarihli vakfiye ile kitaplarını ilim talebelerine, sonra da Arğûniyye Medresesi’ne
vakfetmiştir.440
İslâm ülkelerinde kitaplar hizâna adı verilen ahşap kutularda saklanırdı. Kitapların medrese ya
da cami dışarısına çıkarılmasına izin verilmezdi. Medreselerde eyvanlar okuma odaları olarak
kullanılırdı. Kitaplar konulara göre sıralanırdı. Kur’an’ın kopyaları listenin başında yer alırdı.
Onları, tefsir, fıkıh gibi dini konu başlıkları takip ederdi. Kitapların kullanımına ilişkin
hususlarda vakfiyelerde yer alan şartlar esas alınırdı. Kütüphane baş sorumlusu nâzır ya da
vakfın mütevellisi idi. Büyük kütüphanelerde kütüphanecilere yardımcı görevliler de atanırdı.441
Neticede, çalışmanın bu kısmında Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinde sayıca oldukça fazla olan
medreselerin Osmanlılar döneminde de bakım, onarım, görevli atanması gibi temel
fonksiyonlarının devam ettirildiği tespit edilmiştir. Osmanlı dönemi medreselerinden, Haseki
Sultan Külliyesi kapsamında yaptırılan medrese dönemin önemli eğitim kurumlarındandı.

437

El-Asali (2000: 285-286)
Detaylı bilgi için bkz. El-Asali (2000: 285-287)
439 El-Asali (2000: 287-288)
440 Başka örnekler için bkz. El-Asali (2000: 288-289)
441 El-Asali (2000: 289)
438
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Mekteb/maullimhâne ile dârü’l-hadîs ve dârü’l-kurrâ vakıfları ile kütüphaneler sayıca az
olmalarına rağmen, kentin önemli örgün eğitim ve öğretim kurumları idi.

2.1.2.2. Dinî Hizmet Vakıfları
Osmanlı Devleti’nde dinî kurumlara merkezden resmî görevli atamaları dışında, dinî
hizmetlerin çeşitli kişiler tarafından kurulan vakıflarca yürütüldüğü bilinmektedir. Cami, mescit,
tekke, zâviye, türbe gibi her türlü dinî kurumun kurulması, buralarda görev yapan kişilerin
ücretlerinin ödenmesi, bu yapıların tamir, bakım ve onarımlarının yapılması, hatim, cüz, sûre,
mevlit okutulması ve dua edilmesi gibi insanların inançlarıyla ilgili faaliyetin yerine getirilmesi
din hizmetleri içerisinde anılır. Kudüs kentinde özellikle kayıtların yoğunlaştığı 18. yüzyılda
vakıf kurucular, dinî kurum ve hizmetlere oldukça önem vermişlerdir. Bu vâkıflar, kurdukları
vakıflardan, dinî kurumlardaki görevlilerin ücretlerinin ödenmesine, dinî kurumların ihtiyaç,
bakım ve onarımına, kendilerinin veya belirttikleri herhangi birinin ruhuna hatim, aşır, mevlit ve
dua okutulmasına pay ayırmışlardır.
Bu kısımda, öncelikle Kudüs’te bulunan mescit ve camiler hakkında bilgilere yer verilecektir.
Sonrasında, yine dinî hizmet amaçlı vakıflardan tekke, zâviye, hangâh ve ribâtlar tanımlanarak,
ele alınacaktır. Üçüncü olarak ise, kayıtlarda makam, merkad, türbe olarak yer alan ve çoğu
zaman da aynı anlamda kullanılan kayıtlara ilişkin bilgilere yer verilecektir. Yine kayıtlarda
oldukça önemli bir yer tutan tilâvet ve dua vakıfları da ayrı bir başlık altında incelenecektir.
a) Mescit: Mescit, Arapça'da eğilmek, tevazu ile alnı yere koymak manasına gelen secede
kökünden secde edilen yer anlamında bir mekân ismidir.442 Büyük camilerin dışında, mahalle
aralarında, minberi olmayan ve genellikle küçük olarak inşa edilmiş ibadet yerleri mescit olarak
adlandırmışlardır. Mahalle aralarında başka medrese, zâviye ve esnaf çarşılarında da mescitler
vardı.
Mahalle aralarındaki mescitler, genellikle mahalle halkının ve esnafın vakit namazlarını kıldığı
yerlerdi. Halk, cuma ve bayram namazları, kandil geceleri ve ramazan akşamlarını ihya için
özellikle büyük camilerde toplanırdı. Osmanlı toplumunda halkın büyük bir bölümü, kurduğu

442

Şemsettin Sâmî (1899: 1341)
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vakıflarla ya mahallelerine mescit yaptırmışlar ya var olan mescitlerin giderlerini karşılamışlar
veya bu mescitlere bir minber yerleştirilmesi ile camiye dönüştürmüşlerdir.443
Kudüs’e ilişkin Hurûfât kayıtlarında öne çıkan verilere göre toplumda cami, mescit
kelimelerinin kullanımında belirgin bir ayırım göze çarpmamaktadır. Bazen cami yerine mescit,
mescit olan yere cami dendiği görülmüştür. Bir kayıtta cami olarak geçen yapı, aynı tarihlerdeki
başka bir kayıtta mescit olarak geçebilmektedir. Muhtemelen, Mescid-i Aksâ örneğinde olduğu
gibi eski özellik ve adlarıyla belgelere yansımıştır. Bazı örneklerde de önceleri mescit olarak
kurulan daha sonra minber konulmasıyla camiye çevrilen yapılar yine eski adlarıyla
kaydedilmişlerdir.444
Kudüs Hurûfât Defterleri’nde yer alan mescitlere ilişkin kayıtlar incelediğinde 18 farklı mescite
ilişkin 27 atama kaydı tespit edilmiştir.445 Bunlardan ilk olarak peygamber ve sahabelerin
adlarını taşıyan mescitler dikkati çekmektedir. Peygamberlerden Hz. (Leşmevî) Lişmevi, Lâvin,
Yûşa, Ayyâş (Ayâş) ile sahabeden Seleme ibni Ekra’ve Ebû 'Ubeyde ibni'l-Cerrah adlarını
taşıyan mescitleri bulunan peygamber ve sahabelerdir.446
b) Camiler: Cami kelimesi, Arapça cem kökünden türemiş olup, toplayan, bir araya getiren
anlamında, içinde Cuma namazı kılınan ve hatibin hutbe okuması için minber bulunan mabetler
için kullanılmaktadır.447 Camilerin asıl fonksiyonu, Müslümanların ibadetlerini huzur içinde
yerine getirdikleri bir mekân olmasıdır.
Küçük ve orta büyüklükteki Osmanlı kentlerinde diğerlerinden minarelerinin bir veya iki
şerefeli oluşu ile ayrılan cuma camileri bulunurdu.448 Bunlara aynı zamanda Ulu Cami de
denirdi. Çevre köylerden insanlar sadece cumada değil bayram gibi önemli günlerde de buraya
gelirlerdi. Bazen geniş bir alan olduğu için cuma ve bayram namazlarının musalla (namazgâh)

Örn. bkz. “…medine-i Üsküdar’da diğer Arakiyyeci merhûm el-Hac Cafer Mescid-i Şerîfi’nde minber vaz‘ eden
sâhibetü’l-hayrât işbu bâ‘isetü’l-kitâb Nefise Hatun ibneti Abdullah nam Hatun…” VGMA, 627: 62/231; “…Cezîre-i
mezbûre [Rodos] iskelesinde kâin merhûm Süleyman Paşa Mescid-i Şerîfî min-külli′l-vücûh harâb ve münhedim olup
edâ-i salâta kabiliyeti ve evkâfı dahî ta‘mîr ve termîmine ber-vechile müsâ‘id olmamağla bundan akdem bâ-izn-i
hümâyûn-ı şevketmakrûn vâkıf-ı sânî olmak üzere müceddeden binâ ve ihyâ ve derûnunda minber vaz‘ ve kezâlik
derûnunda edâ-i salât-i hamse olunması içün nâsa izin virdiğim câmi‘-i şerîf-i mezkûrde…” VGMA, 733: 53/23.
444
Örn. “…Hz. Ömer Cami-i Şerifi mürûr-ı zaman ile harâbe metrûk olmakla Ahmed Cami-i Şerîfi taʻmîr ve termîmi
ve bi izn-i hümâyûn müceddeden minber vazʻ itmekle hitâbeti dahi ber-vech-i hasbî müceddeden…” VGMA, 552:
37/23.
445 Bkz. Ek 4.
446 Örn. bkz. VGMA, 1112: 1/83; 1110: 131/54.
447 Ergin (1939: 198-223); Bozkurt (1993: 49-53); Şemsettin Sâmî (1899: 1341)
448 Faroqhi (2000: 700)
443
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da kılındığı da görülmüştür. Genellikle musallada namaz kıldıran imam ve hatip ulu cami imam
ve hatibidir.
Bu temel fonksiyonun yanı sıra, camilerde başta dinî olmak üzere farklı dallarda da eğitim
öğretim yapılmıştır. Bundan dolayı camiler, zaman içerisinde medreselerin uygulama alanı
haline gelmiştir. İbadet ve eğitim öğretim işlevinin yanı sıra, camiler kasaba ve şehirlerin
çekirdeğini oluşturan önemli birer sosyal mekândır.449 Zamanının gerektirdiği şartlar
doğrultusunda idarî, iktisadî, hukukî ve askerî kararların alındığı yerler olmuştur. Yani camiler
kimi zaman ordugâh, kimi zaman hazine kasası, kimi zaman sefaret, kimi zaman da halkın
şikâyetlerinin ve davalarının dinlendiği mahkemeler olmuştur. Ayrıca kütüphane, misafirhane,
hastane ve merasim alanı gibi birçok toplumsal fonksiyonları da yerine getirmiştir. Zikredilen
hizmetler, zamanla camiye sığmaz olmuş ve sonuçta külliyeler doğmuştur. Böylece camiler
birçok müessesenin kendisinden kaynaklandığı bir ana müessese olmuş,450 bu nedenle de tüm
sosyal oluşumlar, mescit, cami ve külliyelerin etrafında teşekkül etmiştir.451
Kudüs’te bulunan Hz. Ömer Camii (Câmiʻü’l-Ömerî)’nin Kudüs’ün Hz. Ömer Dönemi’nde
Müslümanlarca fethinin ardından (16/ 637), Hz. Ömer’in Kudüs'e ilk namazını eda ettiği yere
Emevilerce inşa edilen olduğu değerlendirilmektedir. Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı Müşerrefe
Vakfı’na mütevelli, nâzır, kâtib, câbi gibi idarî görevli atamaları yapılmıştır. Bir diğer grupta ise,
Haseki Sultan, Sultan Süleyman, Ahmed Paşa, Mustafa Paşa, Sinan Paşa gibi büyük vakıflardan
Sahratullah’da Kur’an-ı Kerim, hadis, kısa sureler okunması için görevli ücretlerine ilişkin
yapmış oldukları tahsisatlar dikkati çekmektedir. Üçüncü olarak da, Sahratullah-ı Müşerrefe
Vakfı’ndan Kur’an-ı Kerim, hadîs, kısa sûreler vb. okunması için görevli atamaları dikkati
çekmektedir. Söz konusu kayıtlarda herhangi bir vakıf adı belirtilmemiştir. Son olarak da,
Sahratullaha yakın yerlerde bulunan vakıflara ilişkin kayıtlar tespit edilmiştir. Bunlar dışında
Kudüs’te Yâkubiyye Camii, Hanâbile Camii, Karkaşandî Camii, Şeyh Hüseyin (Er-Rızâ) Camii
kayıtlarda en çok geçen camilerdir.
c) Tekkeler: Tekke, terim olarak, tarikat mensuplarının oturup kalkmalarına, âyin icra
etmelerine mahsus yer manasında olup, Farsça dayanma, dayanacak yer anlamındaki tekye
kelimesinden bozmadır.452 İlk zamanlarda zâviyenin küçüğü olarak bilinen tekke, 17. yüzyıldan
itibaren gelişerek İslâm âleminde zâviyelerin yerini almıştır. Tasavvufî hayat ve düşüncenin,
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tarikatların müessesesi olarak görülen tekke, bazı yerlerde kalenderhâne, mevlevîhâne,
kâdirîhâne gibi ait olduğu tarikatın adıyla da anılmışlardır. Mevlevîlikte büyük ve merkezî
tekkeler âsitâne diğerleri ise zâviye olarak isimlendirilmişlerdir. Bazı yerlerde mescit görevini
de üstlenen ve şeyhin ailesi ile beraber oturduğu kısma bitişik olan tekkelerde, devamlı olarak
tekkede kalan dervişler aynı zamanda buranın iç hizmetlerini de yürütürlerdi. Tekkenin
masrafları vakıflar yoluyla karşılanır, dervişler de kazançlarının bir kısmını bağlı bulundukları
dergâha bağışlarlardı.453
Tekke ve zâviyelerin kuruluşu, işleyişleri önemli ölçüde vakıflar sayesinde gerçekleştirilmiştir.
Tekke ve zâviyelerin giderleri çoğu kez vakıflar yoluyla karşılanmıştır.454 Masrafların bir kısmı
da zâviyelerin etrafındaki bağ, bahçe ve tarlalardan elde edilen ürünlerin gelirleri ile temin
edilmiştir.455
Hac yolculuğuna çıkanların esas hedefi Medine ve Mekke’ye ulaşmak olsa da, kutsal addedilen
Kudüs, rota üzerindeki ana duraklardan biriydi. Mekke ve Medine’den sonraki en kutsal şehir
sayılan Kudüs’e “Kutsal Hac Kapısı” veya “Suriye şehirlerinin sağ eli” gibi pek çok unvan
verilmişti.456 Şehir aynı zamanda da hac yoluna yakın bir noktada bulunuyordu. Hac imaretleri
de denebilecek Kudüs’teki sufi tekkeleri özellikle de Özbek, Afgan ve Hint Sufi tekkeleri Orta
Asya, Hindistan ve Osmanlı İmparatorluğu arasında ve Arap vilayetleri özelinde gerçekleşen
kültürel, dinsel ve siyasi alışverişte önemli rol oynamaktaydılar. Hatta bu tekkelerin bilhassa
Nakşibendî ve Kadirî öğretilerinin yorumlanmasında etkileri de önemlidir.457
Orta Asyalıların ve Sufilerin kullandıkları bu Sufi tekkeleri birbirleri ile yakın ilişki içerisinde
idi. Bu bağlamda bir sufi tekkeleri ağından söz edilmesi mümkündü.458 Hindistan ve Orta
Asya’nın kültürel, dini geleneklerini Türkiye ve Arap dünyasına taşıyan Özbek ve Hint
tekkeleri, birer Türk ve Hint ileri karakoluydu. Osmanlılar, ortak bir kültürü paylaştıkları
Özbeklerin tekkelerini desteklerken kültürüne iyice yabancı oldukları Hint tekkelerine aynı
yakınlığı göstermiyorlardı. Özbek tekkelerinde Orta Asya dilleri konuşuluyor, çalışılıyor hatta
öğretiliyordu.459
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Yüzyıllar içinde, Kâdiriyye, Şâzeliyye, Nakşibendiyye, Mevleviyye, Kalenderiyye gibi tanınmış
mezheplere bağlı kimi tekkeleri kuran pek çok mutasavvıf da Kudüs’ü ziyaret etmiştir. Fakat
17. yüzyılda Kudüs’e giden ve burada 70 ayrı sufî mezhebine bağlı tekke bulunduğunu, en
önemlilerin ise Abdulkadir Geylânî, Ahmed Bedvi ve Celaleddin Mevlevî’ye bağlı olduklarını
yazan Evliya Çelebi’nin bu sayıyı abarttığını söylemek mümkündür.460
Özbek Tekkesi: Harem-i Şerîfin kuzeybatısında yer alan Nakşibendiyye tarikatına bağlı Özbek
Tekkesi 'nin (Hankâh-ı Özbek, Özbekiyye Zâviyesi) 13. yüzyıl başlarında kurulduğu
bilinmektedir. Zâviyenin Tevhidhane girişi üzerindeki 1236 (1820) tarihli onarım kitabesi
Kudüs'teki Osmanlı yapılarında rastlanan nadir Osmanlıca kitabelerdendir ve "Yapıldı Hankâh-ı
Özbek açıldı ehl-i irfâne " mısrasıyla son bulur.461 Kudüs Sancakbeyi Mehmed Paşa'nın damadı
Kapıcıbaşı Sufî Osman Ağa bin Abdül Muin tarafından Şevval 1024 (Ekim-Kasım 1615)
tarihinde büyük miktarda taşınmaz mal ve para vakfedilerek kurulduğu Kudüs Sicillerinde
kayıtlıdır. Bir cami ile sufî tarikat ehline ait dört hücreden meydana gelen tekkenin masrafları
için İstanbul'da bulunan büyük bir ev ve 1000 Sultanî altın paranın vakfedildiği, vakıf
gelirlerinden sadece zâviyede görev yapan tasavvuf ehlinin değil çocuklarının da
faydalanmasının sağlandığı bilinmektedir.462 Zâviye sadece Araplar için değil Türkistan'dan
gelmiş misafir ve hacılar için konaklama yeri ve ibadethane olarak düşünülmüştü.463 Tekke
vakfiyelerinden birinde, hücrelerde kalan dört Nakşibendî’nin daima bakımlı olmak, sakal
bırakmak gibi yükümlülükleri olduğu yazılı. Kayıtlarda ayrıca, Nakşibendî tarikatı mensubu
Sufilerin Kudüs’te olmadıkları dönemlerde, vakfın gelirinin arwam’dan (Rumî/ Anadolulu);
başka bir deyişle Osmanlı Türkü olan ve aynı niteliklere sahip yoksul Sufiler için kullanılması
gerektiği belirtiliyor. Kudüs’te Osmanlı topraklarından kimsenin bulunmadığı durumlarda,
vakfın yarısı gezgin Sufi tarikatından dört kişiye gitmeli; o da mümkün değilse, herhangi bir
tarikattan dört Sufiye verilmeliydi.464
Tekkeye Özbek kimliğini kazandıran Şeyh Muhammed Salih el-Uzbekî (ölm. 1731-32) 18.
yüzyılın ortalarına doğru tekkeyi genişletti ve geliştirdi. Yapı, o dönemden beri Nakşibendî
Tekkesi olarak bilinir. Şeyhin 1731-32’deki ölümünün ardından, Kudüs valisi Pervanezâde Ağa
onun mezarı üzerine bir kubbe inşa edilmesini emretti. Muhammed Salih el-Uzbekî’nin
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ardından tekkenin başına oğlu Şeyh Hasan geçti.465 19. yüzyılın ortasında büyük hasar gören
tekke 20. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Devleti’nin yardımıyla restore edildi; o zamandan beri
Özbek Tekkesi olarak anılıyor.466
Afgan Tekkesi: Kudüs’te bulunan Özbek Tekkesi’yle az çok ilişki içindedir. “Afgan” terimi,
bugün “Peştun” (Abdalî/ Durranî ve Gilzaî aşiretleri) adıyla bilinen Kuzeybatı sınır eyaletinden
geniş bir etnik grup için kullanılıyordu. Fakat 18. yüzyılın başında, bu bölgeden gelen pek çok
farklı halk da Peştun olarak adlandırılıyor; Hindikuş’un güneyinden Belucîler, Farisîler ve
Hintliler, ayrıca Maveraünnehir (Küçük Türkistan olarak bilinen bölgeden) veya Afgan
Türkistan’ından Türkmenler, Özbekler ve Farisîler (Tacik) gibi grupların tümü için “Afgan” adı
kullanılıyordu. Başlarında sırasıyla Horasan ve Kandaharlı şeyhlerin bulunduğu İstanbul ve
Kudüs’teki Afgan tekkeleri de bu çeşitliliği yansıtıyordu. Bu bölgelerden gelen hacılar
genellikle, Peştunların köklerinin dayandığı, bugünkü Afganistan-Pakistan sınırı üzerinde yer
alan Süleyman bölgesine atıfla “Süleymanî” olarak tanınıyorlardı.467
Afgan tekkesi 17. yüzyılın ilk yarısında, esasında Özbek Tekkesi’ne ait arsa üzerine inşa
edilmişti. Mekân o dönemde Afgan hacılara veya dervişlere değil, Kadirî tarikatına bağlı
Sufilere ayrılmıştı. 1633 tarihli vakfiyesinde, tekkenin tarikata adını veren Şeyh Muhyiddin
Abdülkadir Geylani’ye bağlı Kadirî dervişlerinin hayrına bağışlandığı belirtiliyor. Tekkenin
kuruluş (1633) kitabesinde bu Sufi veliden “pirimiz ve efendimiz, âlimlerin piri, evliyalar
sultanı” olarak bahsediliyor. Vakfiyede ayrıca tekke binasının çeşitli bölümlerinde Kadirî
tarikatının yoksul mensuplarına ayrılmış on bir hücre de anılıyor.468 Tekkenin doğu tarafında
“Osman Bey es-Sufi el-Mısrî yurtları” olarak bilinen birkaç bina, kuzeyinde ise yine Osman
Bey’in bağışladığı Nakşibendî Tekkesi bulunuyordu.469
18. ve 19. yüzyıllar boyunca Kadirî Tekkesi Kadirîlere hizmet verir ve tekkeye ait belgelerde
Afgan dervişlerden bahsedilmez. 1731 tarihli bir kayıttan, tekkenin şeyhinin, hakkında bilgi
sahibi olmadığımız Muhammed Salih bin eş-Şeyh Hilmi el-Kadirî olduğunu ve tekkenin o
tarihlerde hala “Kadirî Tekkesi” olarak adlandırıldığını öğreniyoruz: 1776-77 tarihli başka bir
belge de bu adlandırmayı doğruluyor. 19. yüzyılda hazırlanan Osmanlı İmparatorluğu’ndaki
Kadirî tekkeleri listesinde buranın adı “Şeyh Yusuf Âsitanesi” olarak geçiyor ve burada da
Afgan dervişlerin varlığından söz edilmiyor. Oysa tekke daha o dönemde konukseverliğiyle
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meşhurdur; zira hacılardan bir tanesi “Harem-i Şerif’in yanında bulunan Sidi Abdulkadir
Camii” olarak tarif edilen ve Kadiri Tekkesi olduğu hemen anlaşılan yere davet edilir.”470
Kadirî tekkesinde kalan Afgan Süleymanî dervişlere her gün ekmek ve zeytinyağı verilmesini
emreden vakıf kararından (1809-1810), 19 yüzyılın başında Kudüs’te Afgan dervişlerin
bulunduğunu biliyoruz.471 Meşhur Abdulgani en-Nablusî tarafından daha 17. yüzyıl sonunda adı
anılan bu medrese, Medrese el-Ğadiriyye ile karıştırılmamalıdır.472 Nablusî’nin (kendisi Kadirî
tarikatı mensubudur) medresede ağırlanmış olması bu mekânın hem bir eğitim kurumu hem de
konukevi olduğunu gösteriyor. Yine Nablusî’nin bahsettiği Kadirî Tekkesi’nin aynı adı taşıyan
medrese-tekkeye denk düştüğüne de şüphe yok.473 Bir yabancı gözlemciye göre ise, Özbek
tekkesi ile Kadirî Tekkesi “Afgan ve Özbek imareti” olarak işlev görüyor ve bu adla
anılıyordu.474
Hint Tekkesi: Tekkenin bahsi ilk kez, el-Hanbelî’nin 15. yüzyılın sonlarına doğru yazdığı
“Kudüs ve el-Halil Tarihi”nde geçiyor. El-Hanbelî Mescid-i Aksâ’nın Aslanlı kapısının
(Bâbü’l-Esbat) dışında yer alan bir Hint Tekkesi’nden bahsediyor ki bu tarif bugün Herod
Kapısı (Bâbü’s-Sahira)’da bulunan Hint Tekkesi’ne uyuyor:
“Hindîler Tekkesi, Bâb el-Esbat’ın dışında. Eski bir yer. Hint cemaatinin ocağı olmadan
ve onların adıyla anılmaya başlamadan önce, ilk döneminde Rifâî fakirlerine aitmiş.”475

Tekkenin kuruluşunu bildiren kitabede, adı Zâviye el-Hunûd olarak yazılmış (Hintlilerin
Tekkesi: Arapça’da Hind’in (Hintli) çoğul hali Hunûd’dur), fakat üst kısmı yer alan ve tarihi
okunmayan kitabenin 18. en erken 17. yüzyıla ait olduğunu belirtiliyor.476 Zarcone, başka
belgelerde yer alan kanıtlardan, 1712’de Babü’s-Sahîra civarındaki bir tekkenin Hintli
gezginleri ağırladığını ve burasının da bugünkü Hint Tekkesi’nin olduğunu ifade ediyor. 18.
yüzyıla ait Kudüs Esas Defteri’nde ise tekke; “Vakf-ı Tekye-i eş-Şeyh Seyyid Şihab ve Şeyh
Farid ve Şeyh Merdem Bahaeddin ve Seyyid Celal meşruta Hindiyân der-Kuds-i Şerif” şeklinde
kaydedilmiştir.477
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Kayıtlarda ayrıca, Osmanlı Devleti’nin bazı Hintlilere resmî yardımda (sürre) bulunduğu bilgisi
yer alıyor. Nitekim 1113 tarihli sürre defteri kaydında,478 Hunûd Zâviyesi’ne Ömer Camii ile
beraber sürreden 22 sikke pay ayrılmıştır.479 Şâm Ahkâm Defterleri’nde söz konusu zâviyeye
dair meselelere yer verilmiş hükümler vardır.480
1799’a gelindiğinde tekkenin (Farsçada tekke için kullanılan hanegâh sözcüğüyle niteleniyor),
hakkında Şeyh Şahbaz Hindî tarafından yönetildiği ve onun adıyla anıldığı anlaşılıyor. Tekke bu
dönemde “Şeyh Farid Hindî Tekkesi” ve “Tekke-yi Hindî” adlarıyla da bilinir. Tekkenin tam
olarak hangi tarikat silsilesine bağlı olduğuna dair bir işaret veya ifade bulunmazken; 1849’da
tekkeden “Kalenderlere mahsus Hint yurdu” (Hindî Kalenderhânesi) olarak bahsedilir. 19.
yüzyılın sonunda, şehrin diğer tekkeleriyle birlikte Hindîler Tekkesi de genellikle bir “Hint
İmareti” olarak anılmaya başlanıyor.481
Kudüs Mevlevîhânesi: Şehir surlarının içinde nüfusun yoğun olduğu Kudüs'ün en yüksek
bölgesinde inşa edilmiştir. Mevlevîhâne şehrin kuzeyinde Şam Kapısı ile Herod Kapısı arasında
bulunan el-Mevlevîyye sokağını kesen İbn-i Cerrah sokağında,

Saʻdiyye Mahallesi'nde

bulunmaktadır. Mevlevi tarikatı Kudüs-i Şerif’e Memlukler döneminde girmiş,482 ancak
Mevlevîlere ait o dönemden kalan bir hângâh yoktur. Osmanlı fethinden itibaren Mevlevilik
Osmanlı Kudüs'ünde de varlık göstermiştir. Yavuz Sultan Selim şehirde yaşayan Mevlevi
dervişlerinin başında bulunan Derviş Ahfeşzâde'ye 500 akçe vermiştir. 483 16. yüzyılda Kudüs
Livası Kumandanı Hüdavendigâr Beg tarafından Mevlevî hangâhı yaptırılmıştır. Üst katlardaki
odaların birinde "Mevlevî hânkâhı olarak adlandırılan bu mekânın inşasını Kudüs Livası
Kumandanı Hüdavendigâr Beg emretmiştir 995/1586" yazısı bulunmaktadır.

Defterin adı: "Defter-i Taksimât-ı Surre-i Şerîfe-i Hakâniyye-i Rûmiyye-i Cedîde-i berâ-yı ahâli-i Kudüs-i Şerîf
şerrefallahu teâlâ ilâ yevmi’l-âhirati der vâcib-i sene-i sâlis ‘aşar ve mi’e ve elf” şeklinde kaydedilmiştir. BOA,
EV.HMK.SR: 556/2b.
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mümkündür: Ya Hintli olduklarını ifade edecek künyelerle yazılmamışlar ya da bu zaviyenin hizmetleri yerli halk
tarafından yapılmaktadır. BOA, EV.HMK.SR. 556: 27-28.
480 Örneğin; Safer 1156 (Mart-Nisan 1743) yılında Hindî Şeyhlerinden Şeyh Maksum'un Kudüs-i Şerîf'teki Zâviye-i
Hindiyân'a şeyh olarak atanması, görevini devralmaya giderken tüm ihtiyaçlarının yol üzerindeki “…mevâli-i ʻizâm zîdet fezâ’ilühum- ve mefâhirü'l-kuzât ve'l-hükkâm, ma’denü'l fezâ’il ve’l-kelâm kadılar ve nâ’ibler -zîde fazlühüm- ve
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kadruhüm…” tarafından sağlanması emredilmiştir. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 29/3.
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17. yüzyıla kadar Kudüs Mevlevî postnişîni, Trablus'ta bulunan Mevlevi postnişînliği tarafından
görevlendirilmekteydi. 1102/1690 yılında Trablus'taki Mevlevî tarikatının en yetkin ailesinin
büyüğü Şeyh Abdülcelil es-Süneynî el-Hanefî et-Tarablusî vefat edene dek bu teâmül devam
etmiştir. Sonrasında ise, Osmanlı yönetimince postnişin atamaları direkt olarak İstanbul'dan
yapılmaya başlanmıştır. 484
Mevlevi tarikatının diğer tarikatlardan daha fazla Osmanlı hanedanına yakınlığı bulunmaktaydı.
Zira 1082/1671 yılında Kudüs'te bulunan Evliya Çelebi'nin seyahatnâmesinde anlattığına göre
"Kudüs'te âyân ve ulemâdan Mevlevî tarikatına giren olursa bunların her birine 500'er akçe
verilmekteydi.”485 Bir çeşit teşvik diyebileceğimiz bu bağışın diğer tarikatlara yapılmaması,
Kudüs'teki Mevlevî tarikatına devletçe verilen desteği göstermektedir. 17. ve 18. yüzyıllarda üst
düzey yöneticiler mevcut dergâhlara gelirler sağlamış ve bu da Mevlevîliğin Osmanlı
coğrafyasının birçok yerinde devamını ve yayılmasını sağlamıştır. Vezirler, beyler ve paşalar
tarafından inşa edilen Mevlevî dergâhlarının tamirleri de padişah emriyle hazineden karşılanmış
ve Mevlevîlik 17. asırdan itibaren diğer tarikatların aksine bir devlet müessesesi muamelesi
görmüştür. Bu nedenle Osmanlı yönetiminin sona ermesiyle birlikte bu coğrafyadaki
Mevlevîhanelerin gelirleri azalmış ve zaman içerisinde tükenmeye başlamıştır. Nihayetinde de
Kudüs Mevlevihanesi örneğinde olduğu gibi yapı olarak şehirlerde mevcut iseler de diğer
tarikatlar gibi gündelik hayatın içerisinde varlıklarını devam ettirememişlerdir. 486
Kudüs Mevlevîhânesi'nin günümüze kadar ulaşmış beş vakfiyesi mevcuttur. Vakıflardan üçü
nukud vakfı olup, Hüdaverdi Beg Ebû Seyfeyn Ğazi b. Muhammed Ağa tarafından
vakfedilmişlerdir. Vakfiyelerden ilki 995/1586 yılına aittir. Buna göre Mevlevî dergâhına beş
yüz sultani vakfedilmiştir.487 Diğer vakfiye ise Şam Kapısı yakınındaki bir meyve bahçesinden
sağlanacak gelirin zâviyede oturanların ihtiyaçlarının karşılanması için vakfedilmiştir.131 3
muharrem 996/1587 tarihli Hüdaverdi'nin bu üçüncü vakfiyesinde, iki yüz sultanîyi Kudüs

Ğuşe (1420/1999: 358)
Ğuşe (1420/1999: 360)
486 Osmanlı hâkimiyetinden öncesine dayanan Kudüs'teki Mevlevî varlığına diğer vakıflarda olduğu gibi tabandan bir
destek, katkı gerçekleşmemiş ve bu da bu tarikatın zaman içerisinde Kudüs'te tutunamamasına neden olmuştur.
Bugün bile Kudüs'te Nakşibendî ve Kâdirî tekkeleri ayaktayken bu iki oluşumun aksine Mevlevî tarikatının taban
desteksiz oluşu Kudüs Mevlevîhânesi'nin bugün bir zaviye yerine ev olarak kullanılmasına yol açmıştır. Daha detaylı
bir değerlendirme için bkz. Güneş (2013: 118-126)
487 Bu meblağın 75 altınını biri içlerinde şeyh olup Mesnevî okuyacak beş Mevlevî dervişine şart koşmuştur.
Zaviyede bulunacak iki müezzininin her birine günlük iki akçe, kapıcıya günlük bir akçe, ferraş ve kandillerle
ilgilenecek kişilere ise günlük iki akçe tahsis etmiştir. Abu Sayfayin adıyla meşhur kişi tarafından 995 yılının Receb
ayı başlarında vakfedilen 500 sultaniye eşit 400 kuruşu, mütevellinin vakfedilmiş paradan yıllık sağlaması gereken
kârı, Mevlevîhânede görevli kişilerin alacağı maaşlara ilişkin bilgileri ihtiva eder. Ğuşe (1420/1999: 705)
484
485
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Mevlevîhanesi için vakfetmiştir.488 Çalışma kapsamına giren dönemde, Vakf-ı Hüdaverdi Bey
Mir Liva-i sabık-ı der Mevlevîhane-i Kudüs’e mesnevîhan imamı olarak bir görevli ataması
kaydedilmiştir.489 Dördüncü vakıf, Bâb-ı Âlî kâtiplerinden Muhammed Efendi bin İbrahim
tarafından 1048/1638 yılında kurulmuştur. Vakfiye ile Mevlevihanede mukîm Mevlevi
fukaralarına 440 esedî kuruş vakfetmiştir.490 Son vakıf ise, Süleyman Beg bin Kübad'ın oğlu
Kudüs kumandanı Muhammed Paşa Ebû'l-Fûl tarafından 1033/1623 yılında kurulmuştur.
Kudüs'ün kuzey tarafından giriş kapısı olan Bâbü'l-‘Amûd yakınında bulunan ve içerisinde
badem ve gül ağaçları gibi ağaçlarını içine alan tarım alanlarını (hâkûre) Mevlevî zaviyesinde
mukim Mevlevî efendilerin için vakfetmiştir. Şartların uygulanamadığı zamanlarda ise
Müslümanların fakirlerine sarf edilmesini istemiştir.491
Çalışma kapsamında incelenen dönemde Kudüs’te Kâdiriyye, Bistâmiyye, Halvetiyye,
Nakşibendiyye, Şâzeliyye ve Rufâʻiyye tekkeleri de etkin olan diğer tekkelerdi. Hurufat
Defterleri kayıtlarında ise, 6 farklı tekkeye ait 12 atama kaydı tespit edilmiştir. Bunlardan;
Seyyid Şahbaz, Şeyh Mezîd, Şeyh Muharrem Senâu'ddîn ve Seyyid Celâl Tekyesi,492 Tarîk-i
Rüfâiyye Tekyesi493 ile Mağribîler Tekyesi en fazla kayıt bulunan tekkelerdir.494
d) Zâviye/ Ribât/ Hangâh: Arapçada köşe manasına da gelen zâviye, terim olarak; şehir, kasaba,
köy veya yollar üzerinde kurulmuş olan, içinde belli bir tarikata mensup şeyh ve dervişlerin
yaşadığı, gelip-geçen yolcuların misafir edildiği, bedava yedirilip-içirildiği bir müesseseyi ifade
etmektedir.495 14. ve 15. yüzyıllara kadar bu müessese ribât, hankâh, hâni-kâh, buk'a, düveyre,
medrese olarak da anılmıştır. Daha sonraları ise, müessese, dergâh, tekke, âsitâne, mevlevîhâne
ve darü'r-râha gibi isimler de almıştır.496

Bu meblağı Mevlevî Dergâhı’nın o zamanki mütevellisi Derviş Abdülkadir Çelebi'ye teslim etmiştir. Derviş
Abdülkadir Çelebi de bu parayı biri bir buçuktan olmak üzere nemalandıracaktır. Böylece her sene hâsıl olacak otuz
sultanî para ile kudüm vurucuya günlük iki Osmanî ve neyzene günlük iki Osmanî verilecektir. Üç sultanî ile
Mevlevîhâneyi aydınlatmak için zeytinyağı alınacaktır. Ğuşe (1420/1999: 705); IRCICA (2009: 530- 531)
489 VGMA, 515: 44/36.
490 Ğuşe (1999: 705)
491 Ğuşe (1999: 705)
492 VGMA, 515: 94/145.
493 VGMA, 160: 62.
494 Hurûfât Defterleri’nde tekke olarak geçen yapının esasında Mağrîbiler Zâviyesi ile aynı yapı olduğu
değerlendirilmektedir. El-Hanbeli, zaviyenin H. 703/ M. 1303’te Şeyh Ömer bin Abdullah bin Abdü’n-nabî el
Magribî el-Mahmudî el-Mücerred tarafından kurulduğunu belirtmektedir. El-Hanbeli (1973/II: 45-6). Zâviye, Haremi Şerif yakınında Harretü'l-Meğâribe olarak bilinen mahallede yaşayan Mağribîler (Kudüs’te yaşayan Kuzey Afrika
kökenliler) için kurulmuştur. Bu vakfın ayrıca, Kudüs’te Mağribliler için kurulmuş ilk vakıf olduğu da
belirtilmektedir. Tibawi (1978: 10)
495 Ocak (1978: 248)
496 Kara (1989: 394)
488

98
Tasavvuf düşüncesinin yanında, dinî ve sosyal düşüncelerle gelişme gösteren tekke ve
zâviyeler, tarikatların zikir ve ibadet yerleri, manevî tedavi ve sosyal yardım yerleri, mensupları
ve yolcular için misafirhane görevi görmüşlerdir. Ayrıca bir tür eğitim kurumu olarak görülen
tekke ve zâviyeler arasında, edebiyat, felsefe, musikî ve meslek eğitimi verenleri de vardır.497
Zâviye/ hangâh ile ribât arasında ancak bir menşe’ farkından söz etmek mümkündür. Şöyle ki,
ribât cihad edenlerin oturdukları binalar için kullanılmakta iken; fakat bu kelime aynı zamanda
manevî cihadda bulunan sûfîler tarafından da kullanılmıştır.498 Osmanlı’nın ilk dönemlerinde de
sınır boylarında, cihat ve gaza için gönüllü savaşan gazilerin yaşadıkları müstahkem mevkilere
ribât denilmekte idi. Öte yandan, bu üç isim çoğunlukla benzer anlamlarda kullanılmışlardır;
zirâ bu üç isim aynı zamanda yabancıları da kabul eden ve dolayısı ile bir misafirhane rolünü
üstelenen sûfî hangâhlarını ifade etmektedir. Kudüs’teki ribâtlar da özellikle hacılar için birer
misafirhane fonksiyonu görmüştür.499 Tasavvufî bir nitelik kazanan ribâtlar, zamanla zâviye ve
daha sonraki süreçlerde de kervansaray halini almışlardır.500
Ocak, Orta Doğu ülkelerinde ve Kudüs’te zâviyelerin bir iskân faaliyeti amacından çok,501
tasavvuf akımının gelişmesi ve teşkilatlanması ile ilgili olduğunu değerlendirmektedir.502 14. ve
15. yüzyıllarda zâviyelerde bir takım bozukluklar meydana çıkmış ve bunlar hakiki
fonksiyonlarını kaybederek, sadece bir takım tarikatlara bağlı müesseseler şeklini almaya
başlamışlardır. Böylece 13. yüzyıldan sonra köylerde ve şehirlerde zâviyelerin yerine, tekkeler
onların fonksiyonlarını devam ettirmişlerdir.503

497 Başol

(2008: 158)
(1979: 58)
499 Pedersen (1979: 58)
500 Ocak (1978: 248)
501 Zâviyelerin, Anadolu'da yerleşen göçmen Türkler tarafından kurulmuş, mühim bir propoganda ve kültür
müesseseleri haline gelerek, Türk göçlerinin yerleşme ve teşkilâtlanma merkezleri olmuşlardır. Osmanlı Devleti’nin
kuruluşunun ilk yıllarında, hatta bütün 14. ve 15. yüzyıllar boyunca, göçer Türkmen kabilelerinin yeni fethedilen
topraklara nakline ve orada hizmet görmelerine çalışılırken, diğer vasıtalarla da bu imkânın desteklenmesine büyük
önem verilmiştir. Barkan (1942: 295-297) Bu bağlamda, vezirler, beylerbeyi, sancakbeyleri gibi büyük ümerânın,
mirahur, hazinedarbaşı, kilarcı gibi sarayın yüksek memurlarının, ulemâ, meşâyih ve fâkihlerin bu iskân ve
kolonizasyon hareketlerinde büyük rolleri ve hizmetleri olmuştur. Devlet hizmetinde vazife görenler kendi dirlikleri
dâhilinde bir taraftan köy, çiftlik mezraa, gibi meskûn mahaller kurmuşlar, diğer taraftan da reʻâyânın refahı ve Türkİslâm halkının bu yerlerde çoğunluk oluşturabilmesi için bütün imkânlar sağlanmış, gerekli tedbirler alınmış ve bu
şekilde de reʻâyâya birer kurucu ve şenlendirici görevi yüklenmiştir. Barkan (1942: 279–386) Keza, öteden beri
muhtelif tasavvuf cereyanlarına bağlı şeyh (veya baba)ve onlara bağlı dervişlerin (Abdalân-ı Rûm) Anadolu’da
yaptıkları gibi zaviyeler açmak, mescit ve tekkeler kurmak, ilk hükümdarlardan aldıkları muafiyetler ve beratlarla bu
mıntıkalara birer kültürel ve toplumsal, iktisadi faaliyet merkezleri haline getirmek sureti ile bu bölgede
küçümsenmeyecek hizmetler yerine getirmişlerdir.
502 Ocak (1978: 251- 253)
503 Ocak (1978: 278)
498 Pedersen
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Ek 7’de yer alan kayıtlarda 22 farklı zâviye vakfına ilişkin 55 atama kaydı tespit edilmiştir.504
Kayıtlarda, Lu'lu' Gazi Zâviyesi Evkafı,505 Bistâmiyye Zâviyesi Vakfı (Şeyh Abdullah El-Bistamî
Zâviyesi Evkafı),506 Zâviye-i Kâdiriyye dimekle ma'rûf ve Tûr-ı Zînada Zâviye-i Esad Bey Vakfı
(Şeyhülislâm Esad Efendi, Es'ad Efendi, Es'adiyye, Kâdiriyye, Zâviye-i Kâdiriyye)507 atamaları
fazla olan vakıflardır. Kâdiriyye Zâviyesi, Kudüs sancakbeyi Mehmet Paşa tarafından tahsis
edilmiştir ki bu yaptırdığı son hayrâtdır. Mehmet Paşa'nın ne zaman doğup öldüğüne dair kayıt
bulunmamakta olup onun Kudüs'te adının geçtiği ilk kayıt kızının evlenme akdidir. Mehmet
Paşa'nın yaptığı faaliyetlere dair kayıtlara Kudüs Şer’iyye Sicilleri’nde ve mevcut kitâbelerde
rastlanmaktadır. Kâdiriyye Zâviyesi'nin inşa tarihi kuruluş kitabesinde 1043 olarak belirtilmiştir.
Kitâbede "Esirgeyen ve bağışlayan Allah'ın adıyla. Bu zâviye efendimiz ve seyyid Evliyâların
Sultânı Şeyh Albülkadir Geylâni'nindir. Allah onun sırrını kutsasın. Sene 1043/1663" ifadesi yer
almaktadır. Zâviyenin vakfiyesinde Mehmet Paşa tarafından şahitler huzurunda Ğavanime
Mahallesi’nde Kâdirî dervişlerine ait olmak üzere zâviyenin vakıf haline getirildiği,
masraflarının karşılanması için bazı taşınmaz malların ve nakit paranın bizzat Mehmet Paşa
tarafından temin edildiği yazılmıştır.
Hangâh-ı Cevheriyye,508 Bâsıtiyye Hangâhı,509 Hangâh-ı Cerrâhiyye,510 Melik Salahaddin'in
vakf eylediği Hangâh-ı Salâhiyye (Hangâh-ı Melik Salahaddin, Hangâh-ı Salâhî)511 başta

Powers’ta zâviye olarak yer alan Fahriyye Hangâhı, Kudüs Hurûfat Defterleri kayıtlarında medrese; Zâviye-i
Meğâribe, Mağribîler Tekyesi; Zâviye-i Şeyhûniyye yine medrese olarak kaydedilmiş; yine Powers’ta Zâviye-i
Edhemiyye, Zâviye-i Mihmâziyye, Zâviye-i Tavâşiyye olarak kaydedilen zâviyelere ilişkin incelenen defterlerde
herhangi bir kayda rastlanılamamıştır. (1984: 166-189) 18. yüzyıla ait Kudüs Esas Defteri’nde ise; Zâviye-i
Kameriyye (515: 41/27); Zâviye-i Edhemiyye (Şeyh İbraim Edhem) (515: 72/77); Zâviye-i Şeyh Alaeddin Ali (515:
76/83); Zâviye-i Meğâribe (515: 79/89); Zâviye-i Tâhiriyye ve Kâsımiyye (515: 84/106); Zâviye-i Sadriyye (515: 89/
122) ve Vakf-ı Zaviye-i Köstendilî Şeyh İbrahim Efendi 'an meşayih-i tarikat-ı Rufai der civarı Harem-i Şerif (515:
101/171) isimleri ile kayıtlı başkaca zâviyelere de görevli atamalarının kaydedildiği görülmüştür.
505 Beyt-i Sâvîr Köyü’nde bulunan Medrese-Zâviye ve Ribât-ı Lu’lu’iyye, Lu’Lu’ Gazi tarafından yaptırılmıştır.
Vakfın, vakfiye tarihi 522 numaralı Evkaf Tahrir Defteri’nde 775/ 1354 olarak kaydedilmiştir. Powers (1984: 180181) Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında Kudüs-i Şerif’te Bâbü'l-ʻAmûd Mahallesi’nde şeyh lakabı ile anılan
Bedreddin Lu’lu’ Gazi Vakfı’na ait 13 atama kaydı tespit edilmiştir. Buna ek olarak da, Lu’lu’ Gazi Zâviyesi’ne
ilişkin 4 kayıt; Şeyh Lu’lu’ Camii’ne ilişkin bir kayıt ve son olarak da, Şeyh Lu’lu’ Zâviyesi Camii Evkafı’na ilişkin
iki kayıt tespit edilmiştir. Kayıtlardan yola çıkılarak denebilir ki, Lu’lu’ Gazi tarafından kurulan vakıf kayıtlarda
zâviye olarak anılmış ve zâviye yanında bir cami bulunduğu ya da zâviyenin kendisinin cami olarak işlev gördüğü
anlaşılmaktadır. İncelenen kayıtlarda Safer 1192 – Cemaziye’l-evvel 1239/ M. 1778-1824 tarihleri arasında zâviyeye
3 görevli ataması yapılmıştır
506 Şeyh Abdullah el-Bistâmî tarafından kurulan Bistâmiyye Zâviyesi, H. 770/ M. 1368-69 yılından önce
kurulmuştur. Powers (1984: 180-181) Kayıtlarda da kurucusu adı ile anılan zâviyeye ilişkin Cemâziye'l-ahir 1126-Safer
1212/ 1714-1797 tarihleri arasında 3 atama kaydı tespit edilmiştir.
507 İncelenen kayıtlarda hakkında en fazla kayıt bulunan zâviye, Zâviye-i Kâdiriyye’ye 1109-1184 / 1697-1770 yılları
arasında 17 görevli ataması yapılmıştır. Kayıtlarda zâviye, “Tûr-ı Zînada Zâviye-i Esʻad Bey Vakfı, Şeyhülislam
Esʻad Efendi, Esʻad Efendi, Esʻadiyye, Kâdiriyye” gibi çok çeşitli şekillerde adlandırıldığı görülmüştür. Bu
bilgilerden de, zâviyenin Şeyhülislam Esad Efendi tarafından yapıldığı adlandırılmıştır.
508 16. yüzyılda ribât kelimesi yerine hangâh kelimesi kullanılmış olup, her iki kelime de Sufî hangâh anlamına
gelmektedir. Hangâh ile medrese arasında da çok ince bir ayrım bulunmaktadır. Powers’tan aktarıldığı şekliyle bazı
kayıtlarda Hangâh, bazı kayıtlarda da Ribât olarak geçen vakıf, bazen de hem hangâh hem de medrese olarak
kaydedilmiştir. Powers (1984: 183)
504
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olmak üzere Ek 8’da yer verilen ve kayıtlarda yer alan hangâhların ortak noktası hepsi adına
kurulan aynı zamanda medreselerin de bulunmasıdır. Bu durum da akla iki ihtimali
getirmektedir. Öncelikle söz konusu medreseler kayıtlarda hem medrese hem de hangâh olarak
anılmış olabilir. İkinci olarak ise, bahse konu medreselerde aynı zamanda belirli bir tasavvufî
düşünceye

intisap

etmiş

kişilerin

veya

yolcuların

konaklayabilecekleri

kısımlarının

bulunmasıdır. Aynı döneme ait Kudüs Esas Defteri’nde ise; Vakf-ı Hangâh-ı Hilye,512 Hangâh-ı
Hâtuniyye,513 Hangâh-ı Fahriyye514 görevli ataması yapılan diğer hangâhlardır.
Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te bulunan ribâtlar ise; Alaeddin el-Basîr,515 Bayram
Çavuş Ribâtı,516 Ribât-ı Kürd,517 Ribât-ı Mansûrî518 ve Ribâtü'l-Mardîn’dir.519 Kudüs Hurûfât
kayıtlarında, Bâbü’l-Kattânîn Mahallesi’nde bulunan Ribâti'l-Temcûn ve Ribâti'l-Hücûr
Vakıfları ile mevkisi belirtilmeden Ribât-ı Sânî Vakfı’na atamalar yapıldığı tespit edilmiştir. Öte
yandan, 18. yüzyılın ikinci yarısında şer’iye sicillerinde Kudüs’e gönderilen surrelerde, Ribât-ı
Ömerî, Ribât-ı el-Hac Kâsım ve Ribât-ı el-Hâce Fatıma’ya ait kayıtlar mevcuttur.520 Aynı

Şeyhülislam Şemseddin Muhammed el-Haravî tarafından yapımına başlanılan medrese, Şeyhülislamın ölümü
üzerine Kadı Zeyneddin Abdulbasît bin Halil el-Dimeşkî tarafından tamamlanmıştır. Sûr Bâhir Köyü gelirlerinin
vakfedildiği medrese de kurucusu kadının adını almıştır. Vakıf olarak kurulan medresesin vakfiyesi ise H. 834/ M.
1430 tarihlidir. Powers (1984: 182) Yine bu kayıtta da, hem medrese, hem zâviye, hem de hangâh olarak çeşitli
şekillerde kaydedilen Bâsıtiyye Hangâhı kayıtları topluca değerlendirildiğinde kayıt sayısının daha fazla olduğu
görülmüştür.
510 Kudüs’ün dışında bulunan bir Zâviye olan Cerrâhiyye, maaşlı personeli de atanmış olan bir vakıftır. Zâviye, adını
Sultan Salâhaddin’in emirlerinden biri olan Emir Hüsameddin el-Hüseyin bin Şerefeddin İsa El-Cerrâhiden almıştır.
Powers (1984: 170)
511 Melik Salâhaddin tarafından daha öncesinde Dar al Batrak adıyla da bilinen Sûfi Hangâhı, Hz. İsa Kilisesi’nin
yakınlarında (bi-civârin min el-kumâmati) inşa edilmiştir. Powers’da aktarıldığı şekliyle, vakfiyesi H. 585/ M. 1189
tarihli olsa da, hangâh H. 483/ M. 1090-1091 yılında yapılmıştır. Kudüs’ten ayrılmadan önce de Sultan Salâhaddin
tarafından vakfın gelirleri artırılmıştır. Powers (1984: 167) Hangâh, incelenen kayıtlarda Zâviye-i Salâhiyye, Zâviye-i
Hangâh-ı Salâhiyye olarak da geçmektedir.
512 Bkz. VGMA, 515: 38/18.
513 Bkz. VGMA, 515: 72/78.
514 Bkz. VGMA, 515: 92/139.
515 Günümüzde Tekârane Ailesi’nce oturulmaktadır. es-Sivâriyye (2009: 261)
516 Hurûfât Defterleri’nde kayıtlı diğer ribâtlarda ise, Ribât-ı Sânî Vakfı’na mütevelli (VGMA, 1112:1/157), Bayram
Çavuş Ribâtı’na (VGMA, 1160:116/59), Bâbü’l-Kattanîn’de Ribâtu’l-Temcûn Vakfı’na (VGMA, 1119:110/4)
atamalar yapılmıştır. Powers (1984: 173)’te zikredilen Ribât-ı Alâeddin el-Basîr’e ait kayda Kudüs Esas defterinde
Bunlardan ilkinde yer alan, Çavuş bin Mustafa Kudüs’te bulunan etkin bir devlet memuru idi. Bayram Çavuş, Kanunî
Sultan Süleyman tarafından şehrin surlarının inşasına gözlemci olarak atanmıştır. Kudüs’te H. 947/ M. 1540 tarihinde
Bayram Çavuş Ribâtı olarak bilinen bir ribât yaptırmış ve ribâtın bitişiğinde de kendisi için bir türbe yaptırmıştır.
Dow (2000: 284) Bu ribâtta çocukların eğitimi için de bir mekteb bulunmakta idi. Bu mektepte müeddib-i etfâl olarak
görev yapan Muhammed ibn-i Hoca hizmeti mukabilinde ribât için vakfedilen evde meskûndur. KŞS 263: 37.
517 18. yüzyılın ikinci yarısında ribâtda sakin olan hak sahiplerine sürreden pay verilmiştir. KŞS 261: 320.
518 Harem-i Şerîf’te Bâbü’n-Nâzır’da bulunan Bahrî Memluk sultanlarından Melik Mansur Kalavun es-Sâlihî
tarafından H. 681/ M. 1282 yılında şehre gelen fakirler için Ribâtu’l-Mansûrî (Ribât-ı Kalavun) yaptırılmıştır. ElHanbeli (1973/II: 43). Halil’in oğlu Mustafa ve kardeşi Muhammed Arif vakfın nısıf hisse ile müeddib-i etfâl olarak
atanmışlardır. KŞS (255: 175); Kudüs Hurûfât Defterleri’nde de Ribât-ı Mansûrîn’e bir atama yapılmıştır. VGMA,
1109: 6/25.
519 Kudüs Hurûfât Defterleri’nde Kudüs’te Bâbü’l-Hatta Mahallesi’nde bulunan ve kayıtlarda farklı şekillerde
yazılan, ancak aynı ribât oldğu tahmin edilen Ribâtı’l-Mardîn (Marte) Vakfı’na ait üç adet atama kaydı tespit
edilmiştir. VGMA, 1112: 1/188; 1140: 245/7; 1107: 2/12.
520 Es-Sivâriyye (2009: 265)
509
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döneme ait Kudüs Esas Defteri’nde ise; Ribât-ı Hamavî521 ve Ribât-ı Kalamiyye522 vakıflarına
da görevli atamaları yapıldığı kaydedilmiştir.
e) Merkad, Türbe, Makam: Her üç kelime de esasında mezar yahud kabir anlamlarına gelmekte
ise de aralarındaki nüansı belirtmekte fayda vardır. Merkad kelimesi sözlükte mezar, kabir523
anlamına gelirken; türbe, genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan mezar anlamına gelmekte
olup, ikinci olarak da, mezar üzerine çatılmış yapı anlamındadır.524 Makam ise, velî kabul edilen
şahısların mezarı olarak bilinen yer ya da bir büyük zatın mezarı şeklinde tanımlanmıştır. 525
Merkadlerin üzerinde genellikle kubbe bulunurken, içlerinde de dua okuyanlar için mihrab
kısmı bulunmaktadır. Bazı makamlar ise, bir oda veya açık bir alandan oluşurken, bazıları da iki
veya üç binadan oluşmaktadır. Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’de bulunan türbelerin büyük
çoğunluğu ziyarete açıktı.526
Kudüs’te, özellikle Eski Şehirde pek çoğu yok olmuşsa da, hala günümüzde varlığını sürdüren
çok sayıda merkad, türbe ve makam bulunmaktadır. Bunlardan 50 kadar tanınmış şahsiyetin
bulunduğu ve pek çok farklı defin yerleri bulunan mezar bulunmaktadır. 527 Kudüs’te yer alan
merkad, türbe ve makamların bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz: Merkadler genellikle
tanınmış kişilerin defin yerleri olarak inşa edilmişlerdir. Bazı örneklerde medrese, zâviye veya
caminin bir parçası olarak inşa edilmişlerdir. Fakat bunların temel fonksiyonu türbe oluşlarıdır.
Merkadlerin çoğu Babü’s-Silsile yolu üzerinde bulunmaktadır. Türkan Hatun,528 Saʻdiyye,
Geylâniyye529,

Taştimûriyye530

ve

Evhâdiyye531

merkadleri

bu

grup

içerisinde

değerlendirmiştir.532 İkincisi, Kudüs’te ayrıca vakıf kurucuları ya da kişilere atfen kurulan
medrese, zâviye veya ribâtların bir odasına defnedilen kişilerin türbeleri de aynı isimle

521

Bkz. VGMA, 515: 84/105.
Bkz. VGMA, 515: 87/112.
523 Devellioğlu (2002: 621)
524 Devellioğlu (2002: 1115)
525 Nâci (2006: 817)
526 Dow (2000: 283)
527 Dow (2000: 283)
528 Bâbü’s-Silsile’de bulunan ve H. 753/ M. 1352 tarihinde yaptırılan türbe, Özbek Selçuk oğlu Toktay’ın kızı
Türkan Hatun’a atfedilir. El-Asali (1981: 63)
529 Geylâniyye Türbesi İbn-i El-Sâhib Geylânî olarak bilinen Hacı Cemaleddin Pehlivan bin el-Emîr Şemseddin
Kırad Şah bin Şemseddin Muhammed el-Geylânî türbesinin yapılmasını talep etmesi üzerine yapılmıştır Powers
(1984: 178)
530
Türbe, medrese ve sebilden oluşan yapıda, Taştimûriyye Türbesi, Memlukî emirlerinden Emir Taştimur el-Ali
tarafından 780/ 1378 yılında yaptırılmıştır. Vefat eden Emir Taştimur 786 / 1384 yılında türbeye defnedilmiştir
Powers (1984: 181)
531 Harem’in kuzeyinde, Bâb-ı Hatta yakınında bulunan merkade H. 697/ M. 1398 tarihinde el-Melik el-Evhad
Necmeddin Yusuf bin el-Melik en-Nâsır Salahaddin Dâvud bin el-Melik el-Mu’azzam ‘İsa defnedilmiştir. esSivâriyye (2009: 67)
532 Dow (2000: 283)
522
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anılmıştır. Örneğin: Hâtuniyye Medresesi, Emîniyye Medresesi ile Cerrâhiyye, Vefâiyye, ve
Kirâmiyye Zâviyeleri’nde bulunan türbeler bu türdendir. Üçüncüsü, türbelerin bazıları da
yakınında veya üzerinde kurulmuş oldukları makam, mezar ya da cami adları ile anılmışlardır.
Örneğin, Şeyh Haydar Mezarı, Şeyh Reyhan Camii gibi. Dördüncü olarak, bazı ayrık türbeler
veya türbe grupları açık alanda veya binaların içinde inşa edilmişler ve sahipleri
bilinmemektedir. Bu kişilerin çoğu savaşta şehit düşenlere aittir. Bu türden türbeler de,
Bedriyye, Muʻazzamiyye Medreseleri bünyelerinde bulunmaktadır.
Burada genel özellikleri ile tanımlanmaya çalışılan Kudüs merkad, türbe ve makamlarının
sayıları oldukça fazla olması nedeniyle, çalışmada Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında yer
alan merkad, türbe ve makamları tablo halinde sunarken, ancak hakkında sayıca fazla kayıt
bulunanlara kısaca değinilmeye çalışılacaktır.533
Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında yer alan makam ve merkadlere ilişkin EK-VIII
incelendiğinde, 10 farklı makam/merkade ilişkin 23 atama kaydı tespit edilmiştir. Bunlardan ilk
grupta Peygamberler adına yapılan merkadler dikkati çekmektedir. Hz. Davud, Aziz Nebî, Hz.
Musa, Hz. İsa, Peygamberler kayıtlarda merkadleri bulunan Peygamberler olarak geçmektedir.
İncelenen kayıtlarda yer alan merkadlere ilişkin dikkat çeken bir husus da, Dow’da yer aldığı
şekliyle bazı merkadlerin yakınında bulunduğu cami veya mescidin adı ile (Hz. Nebîyullah Dîb
ibni Yâsin Camii ve Merkadı Vakfı, Nebî Tayme Merkad-i Şerifi ve Mescidi, Ashab-ı Kiramdan
Seleme İbni'l-Ekrağ Merkadi ve Mescidi Vakıfları gibi), bazılarının da yakınında bulunduğu
Zâviyenin adı ile (Şeyh Ömer Zâviyesi ve Merkadı Vakfı) anıldığı tespit edilmiştir. Makamlar
arasında ise yine peygamberler adına yapılan makamlar ilk sırada yer almaktadır. Hz. Yakub,
Hz. Şuayb, Hz. Salih, Hz. Musa, Hz. Yunus, Hz. Lut, Hz. Amber, Hz. İsa, Hz. Lâvin, Hz. Şem’un,
Hz. Yahya, Hz. Yûşa kayıtlarda makamları bulunan Peygamberler olarak geçmektedir.
Peygamberlere ilişkin kayıtlarda dikkati çeken bir husus, Hz. Salih Nebîye ait üç farklı yerde üç
farklı makamın bulunmasıdır. Kudüs’de yer alan makam kayıtlarında dikkat çeken bir diğer
husus da, seyyid ve seyyidelerin sayıca merkad ve türbelere göre çok olmasıdır.534
Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında yer alan türbelere ilişkin Ek 11 incelendiğinde 22 farklı
türbeye ilişkin çok sayıda kayıt tespit edilmiştir. Bunlardan ilk grupta yine peygamberler adına
yapılan türbeler dikkati çekmektedir. Hurûfât kayıtlarında yer alan Hz. Salih, Hz. Bünyamin, Hz.
Davud, Serin Vakfı, Hz. Şemuyil, Hz. Zülküf, Hz. Rubil (Rubeyl, Rubin) türblerinin yanı sıra, Hz.

533

Bkz. Ek 8-9.
Kudüs Esas Defteri’nde Seyyidi Kalamud; Seyyidî Hammâdî gibi türbelere de görevli atandığı kayıtlıdır. VGMA,
515: 81/92; 90/125.
534
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Yunus ve Hz. Lut,535 Hz. İsmail,536 Hz. Üzeyir537 ve Hz. İshak538 kayıtlarda türbeleri bulunan
Peygamberler olarak geçmektedir. Takip eden kayıtlarda ise sahabeden ‘Ubeyde ibni Sâmid,
Şeyh Mahmud el-Müttesî; evliyalardan Şeyh Ma'le, Şeyh Nazir Kudsde el Üzeyir Türbelerine
ilişkin kayıtlar da yer almaktadır. Merkadlerde olduğu gibi bazı türbeler de, yakınlarında
bulunan cami ve mescid adı ile (Melik Seyfeddin bin Asîr ve Bedreddin ve Seyfeddin bin Asîr
Türbesi ve Mescid-i Şerifi Evkafları, Hz. Ebû'l-Fazl Türbe-i Şerifi ve Camii Vakfı, Evlâd-ı
Yakub Aleyhisselam Hz. Türbe ve Camii Şerifi Vakfı) birlikte anılmışlardır. Câlikiyye Türbesi539
ve Geylâniyye Türbesi540 kayıtları da mevcuttur.
Kayıtlarda dikkat çeken bir husus da merkad, türbe ve makam kelimelerinin aynı anda tek bir
yapıyı tarif ederken kullanılmış olmasıdır. Örneğin, Hz. Meryem Türbesi Merkadi, Şeyh Yakub
Türbe ve Makamı, Şeyh Ahmed el-Mettâ nam Azizin Türbe ve Makamı şeklinde yazılmıştır. Bu
da, kayıtları tutanlar tarafından merkad, türbe ve makam kelimelerinin aynı anlamda
kullanıldığını göstermektedir. Yine merkad ve türbelere ilişkin tabloda verilen bilgiler
karşılaştırıldığında, aynı yapının bazen merkad, bazen de türbe ya da makam olarak anıldığı
tespit edilmiştir.
Sayıca oldukça fazla olan türbelerden Osmanlı Dönemi’nde yaptırılan ve günümüzde de
varlığını sürdüren türbeler Bayram Çavuş Türbesi, Muhammed el-‘Alemî,541 Muhammed elÖzbekî, Muhammed el-Halilî, Muhammed ibni Budayr ve Eminiyye Medresesi içinde bulunan
el-İmam Ailesi mensuplarına ait türbelerdir.542 Ancak bu türbelere ilişkin Kudüs Hurûfât
Defterleri’nde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Dow’un, 7. ve 15. yüzyıllarda seyyahlar
tarafından ziyaret edilen türbelere ilişkin vermiş olduğu liste, Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtları
ile karşılaştırıldığında: Eski Kudüs’te bulunan Şeyh Haydar Türbesi, Şeyh Musa el-‘Alemî
Türbesi’ne ait kayıtlar tespit edilmiştir. Şehrin surlarının dışında bulunan türbelerden ise,
yalnızca Sahabe-i Kirâmdan Ubeyde ibni Sâmid Türbesi’ne ait kayıt bulunmaktadır.

535

Bkz. VGMA, 515: 43/34.
Bkz. VGMA, 515: 87/117.
537 Bkz. VGMA, 515: 87/113.
538 Bkz. VGMA, 515: 91/132.
539 Türbeye, Şam Emirlerinden Rukneddin Baybars el-Câlikî es-Sâlihî H. 707/ M. 1307 tarihinde defnedilmiştir.
Türbenin tevliyet, nezâret ve şe’âl görevlerinin 1/6 hissesine es-Seyyid Musa bin eş-Şeyh sun’ullah Efendi el-Hâlidî
atanmıştır. Görevi es-Seyyid Ebû’l-hevâ bin es-Seyyid Muahmmed’den devralan Hâlîdî günlük 10 zolata ücretle
atanmıştır. Bkz. es-Sivâriyye (2009: 65)
540 Türbenin vâkıfı el-Hac Cemâleddin Bihilvânî bin el-Emîr Şemseddin Karadşah bin Şemseddin Muhammed elGeylânî olup, H. 753/ M. 1352 tarihinde yapılmıştır. es-Sivâriyye (2009: 67)
541 Bkz. VGMA, 515: 97/155.
542 Dow (2000: 284)
536
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Sonuç olarak, Evliya Çelebi’nin mübalağalı anlatımı ile yüz yirmi dört bin perygamberin
âsitanesi olarak adlandırılan Kudüs’e ilişkin Hurûfât Defterleri’nde çok sayıda peygamber
merkad, türbe ve makamları kayıtları mevcuttur. Defterlerde, peygamberler yanında sahabe,
evliyâullah ve diğer âlim ve din bilginlerine ilişkin çok sayıda merkad, türbe, makam kaydı
tespit edilmiştir. Ancak aralarında çok ince ayrımlar bulunan yapılar, çoğu zaman aynı
anlamlarda kullanılmış; hem merkad, hem türbe, hem de makam olarak adlandırılmışlardır. Bu
nedenle de burada tespit edilen kayıtların bazıları mükerrer niteliktedir.
f) Tilâvet ve Dua Vakıfları: Osmanlı toplumunda vakıf kuran bazı kişiler, hayattayken veya
öldükten sonra kendileri için Kur’an, mevlit veya dua okunmasını sağlamak amacıyla
vakfiyelerine bu konu ile ilgili şartlar koymuşlardır. Vakıf kurucuların şartları arasında; Kur’an
hatmi yapılması, her gün kendi veya aile fertleri adına birer cüz Kur’an okunması veya dua
edilmesi gibi şartlar bulunmaktadır. Vakıf sahipleri, öldükten sonra bu şartların sürekli olarak
yerine getirilmesini sağlamak amacıyla vakfiyelerinde bu görevleri yerine getirecek kişilere
gelir tahsis etmişler veya onlara çeşitli imkânlar tanımışlardır. Böylece İslâm âleminde
çoğunluğu eğitim-öğretim ve ibadet müesseselerinde bulunan, geçimlerini Kur’ân-ı Kerim
okumakla sağlayan kâri-i cüz/eczâ,543 kâri-i yasin/mülk/tebâreke, kâri-i ma teyessera gibi
meslek sahipleri oluşmuştur.544
Müslümanların mühim ibadetlerinden biri de, Allah'a yalvarmak, yakarmak, arzu edilen bir
şeyin gerçekleşmesini istemek, afv ve mağfiret dilemek mânâsına gelen dua’dır. Bu sebeple
vakıf tesisinde bulunan vâkıfların mühim bir kısmı vakıf gelirlerinden kâfi derecede
ehemmiyetli bir bölümünü duagû veya duahân denen kişilere tahsis etmişlerdi. Bunlar,
umumiyetle türbelerde, tekkelerde, cami ve mescidlerde bulunur, vâkıflar ile yakınları ve
geçmişleri için dua ve niyazda bulunmakla meşgul olurlardı.545

Cüzhân, camilerde namazdan önce cüz okuyan görevlilerdir. Farsça'dan dilimize geçen "hân" kelimesi; okumak,
çağırmak anlamında kullanılır. Cüz ise Kur'an'da yirmi sayfadan oluşan bölüme verilen addır. Pakalın (1993: 318)
Camilerde büyüklüklerine göre cüz okuyucuları bulunurdu. Cüzhânların içinde en çalışkan ve gayretlisi reis olurdu.
Bunlar, Cuma günleri hariç diğer günler sabah namazından sonra Kur'an'dan cüz tilâvet eder daha sonra cami
cemaatinin geçmişlerine ve vâkıfın ruhuna hediye ederlerdi. Özdemir (2005: 28) Kur’an-ı Kerim-i oluşturan otuz
cüzü yani eczâ-yı şerîfeyi okuyan kişiler de eczâhân olarak kaydedilmiştir.
544 Kırâat’den, kâri’; kıraat eden, okuyan, okuyucu anlamlarına gelmekte olup, görevli adı olarak Kur’ân-ı usûlünce
okuyan kişiye verilen addır. Yediyıldız (1983: 57) Kudüs Hurûfât Defterleri’nde kâri-i Kur’ân yanında, kâri-i ma
teyessere (Kur’ândan ezberinde olan sûreleri okuyan görevli), kâri-i aşır (Kur’an’dan en az 10 ayeti namazdan sonra
okuyan görevli), kâri-i tefsir (Kur’an-ı Kerim’in anlamını açıklamalı bir şekilde tefsirden okuyan görevli), kâri-i
hadis (Sünnet-i Nebevîden bahseden hadis ilmini okuyan görevli), kâri-i mevlid-i şerif (Mevlid okumakla görevli
kişi) olarak adlandırılmaktadır. Birden fazla kâri’ atanan Salavâtu’n-Nebî, Hüsrev Er-Rûmî gibi büyük vakıflarda ise,
birden fazla kâri’ ataması yapılarak, görevliler kurrâ (okuyucular) olarak adlandırılmıştır. Örn. bkz. VGMA, 1160:
116/7; 1160: 116/98.
545 Pakalın (1993: 479)
543
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Müslümanlar için mühim meselelerden biri de mübarek gün ve gecelerin ibadetle
değerlendirilmesidir. İşte bu gün ve gecelerden biri de Hz. Peygamberin doğum günü olan hicrî
yılın üçüncü ayı, Rebiü'l-evvel'in onikinci günüdür. Bu gün Mevlid-i Şerif bayramıdır.
Osmanlılar bu bayram münasebetiyle Halvetiye tarikatı dervişlerinden Süleyman Çelebi (öl.
1422) tarafından yazılmış olup, mevlid-i şerif adını taşıyan bir şiir okunurdu. Osmanlı
Devleti'nde 15 yüzyılın sonlarına doğru büyük bir değere mazhar olan bu dinî uygulama, halkın
vicdanına öylesine güçlü bir şekilde yerleşmiştir ki, vakıf kurucularından büyük bir kısmı
devletin muhtelif camilerinde bu dinî bayramın kutlanması için mevlidhânlar ve hâfızlar gibi
husûsi görevliler tayin etmişlerdir.546
Kudüs Hurûfât ve Esas Defterleri’nde 52 farklı kayıtta 145 tilâvet ve dua amaçlı ibadetler için
atama kaydı tespit edilmiştir. Kayıtlarda ilk dikkati çeken husus, Sahratullah-ı Müşerrefe ve
Mescid-i Aksâ’da Kur’an-ı Kerim ya da çeşitli sureler tilâveti ile ve dualar okunması için hayrî
amaçlı çeşitli ücretlerin tahsis edilmesidir. Sahratullah-ı Müşerrefe ve Mescid-i Aksâ’ya
tahsisatlar yapan vakıflar ise Sultan Süleyman Han Vakfı, Haseki Sultan Vakfı, Sinan Paşa
Vakfı, Küçük Ahmed Paşa Vakfı ve Mustafa Paşa Vakfı gibi çoğunlukla hayrî vakıflardan
olduğu belirlenmiştir.
Atamalarda dikkat çeken bir diğer husus da, vâkıflar vefat ettikten sonra ruhları için Kur’an-ı
Kerim okunması, dua edilmesi gibi amaçlarla vakıflar kurarak, görevlilere ücretler tayin
etmişlerdir. Kayıtlarda yer alan Sahratullah-ı Şerîf’de sabah namazından sonra merhum Turgut
Ağa ruhu için tilâvet olunan eczâ-ı şerîfe için yapılan eczâhân; Sahratullah-ı Müşerrefe’de
Ömer Efendi ruhu için aşırhan atanması; Sultan Süleyman Han Evkafı'ndan (Sahratullahü'lMüşerrefe) Sultan Süleyman ruhu için yapılan cüzhân atamaları bu türden kayıtlardır.547 Burada
yer verilen hususlar dışında, bazı kayıtlarda tilâvet ve dua şartlarını yerine getiren görevlilere
ücretlerin yanı sıra bir evde iskân hakkı (süknâ) ya da bir dükkânın kirası gibi ücret kâbilinden
çeşitli tahsisatlar da yapılmıştır.548

Yediyıldız (1982: 4)
Aynı döneme ait VGMA’da bulunan Kudüs Esas Defteri’nde de çok sayıda tilâvet ve dua vakfı görevlileri
kayıtlıdır. Örn. Vakf-ı Eczâhânân-ı Turgut Ağa der Sahratullah Müşerrefe (515: 47/45); Vakf-ı Eczâhânân-ı İbrahim
bey bin Karaman der Sahratullah (515: 47/46); Vakf-ı Eczâhânân-ı Zeyneb Hatun der Sahtarullah (515: 46/30);
Vakf-ı Eczâhânân-ı İbn-i Ibade der Sahratullah eczâhânân-ı vakt-i zuhur der Kudüs-i Şerif (515: 49/49); Vakf-ı
En'âm-ı Müezzinân veled-i Çelebi Efendi Defterdâr (515: 87/115); Vakf-ı Eczâhânân-ı Medrese-i Belediyye elmezbûr (515: 52/53); Vakf-ı evlad-ı Mehmed Bey Türbesi Eczahânları (515: 90/129); Vakf-ı Eczâhânân-ı Hamza
Kaşif (515: 92/135) bu türden vakıflardandır.
548 Örneğin bkz. “Kudüsde Mecelle Sûkı Beyti'l-Me'bezde bir vakıf menzilin süknâsına kırâat-ı ma teyessera içün vakf
ve şart olan süknâya mutasarrıf olan Şeyh Abdullah ve Şeyh Abdullatif ve Muhammed Nahefî hüccet ile mutasarrıflar
olub bî berât olmakla kadısı Ahmed arzıyla buyuruldu.” VGMA, 1160: 116/128; “Kudüsde kırâat ma teyesserahu
546
547
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Çalışma kapsamına giren dönemde yeni kurulan zürrî vakıflardan bazıları da Kur’an-ı Kerim
okunması için vakıf gelirlerinden tahsisat yapmışlardır. Şerife binti Sali el-‘Aselî vakfiyesinde
Hattı Dâvud’da bulunan konağının geliri ile Mescid-i Aksâ imamlarının Mescid-i Aksâ’da
Kur’an-ı Kerîm okumalarını şart kılmıştır.549 Abdullah bin İbrahim ed-Dâvûdî ise Mescid-i
Aksâ hatîbinin her Cuma günü iki hutbe arasında Fatiha Sûresini okumasını ve birini de ruhuna
hediye etmesini şart kılmıştır.550 Bir başka vâkıf Muhammed Sun’ullah el-Halidî kurmuş olduğu
vakfın gelirinden aylık 18 kuruşun her ay Kur’an-ı Kerim okuyacak ve Ramazan ayında 3 hatim
yapacak olan 4 kişiye paylaştırılmasını, sevabını da Hz. Peygamber, vâkıf ve annesinin ruhuna
hediye edilmesini şart kılmıştır.551 Son olarak da, vâkıf Halil Şerefeddin bin Ebû Cibne vakfın
gelirinden her yıl 12 zolota552’nın Kudüs Haremi’nde bulunan Tekârine sûfîlerine Kur’an-ı
Kerîmden iki cüz okumaları ve birini Hz. Peygambere diğerini de kendisine hediye eylemeleri
karşılığında şart kılmıştır.553 Bir diğer vâkıf Abdullah bin İbrahim ed-Dâvûdî her yıl vakıf
gelirinden 20 Fidda Mısriyye ile Hz. Peygamber için mevlid okunmasını şart kılmıştır.554
Son olarak da, görevlilerin hizmetleri karşılığı ücretlerini Kısmet-i Askeriye mahsûlünden almak
üzere, yasinhân, fetihhân ve mülkhânlık atamaları dikkati çekmektedir.555 Kısmet-i Askeriye,
Osmanlı’da askerî sınıfa mensub bir kişinin vefatı halinde mirasının şer’î huhuka göre
varislerine taksimine denilmektedir.556 Osmanlı’da askerî sınıf mensubu kişilerin miraslarını
vârisler arasında paylaştırmayı kadıasker adına askerî kassâmları yerine getirmekte idi. Bu
görevlilerin, memuriyetleri müddetince kısmet-i askeriyye denilen, askerî kişilerin terekelerinin
taksimi dolayısıyla tahsil ettikleri resimler bulundukları mahallin kadılığındaki sandıkta
saklanırdı.557 Burada yer alan kısmet-i askeriyye mahsulü bu bağlamda değerlendirilmiştir.
Çalışmanın bu kısmında Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtları çerçevesinde sırası ile mescit, cami,
tekke, zâviye, hangâh, ribât, türbe, makam, merkad, tilâvet ve dua vakıfları incelenmiştir.
İncelenen kayıtlardan, vâkıfların Kudüs’te yeni dinî kurumlar inşa etmek yerine, daha önce

Hattı Davud Aleyhisselamda Bâbü't-Tevvahîn mahallesinde bir bâb dükkân ile yine kırâatı ma teyesserahu mevkûfe
Hattı Davud Aleyhisselamda Bâb-ı Meğaribede dahi bir bab dükkâna mutasarrıf…” VGMA, 1112: 1/130; “Merhum
Husrev Rumî ma tayessere Kur'an üzerine vakf eylediği eczahânânlardan beş seneden beru Şeyh Abdulkadir el'Alemî mutasarrıf olub, kusuru yoğiken haricden Derviş Halil nâm kimesne bir tarîkle berât itdürüb küllî gadr
itmeğin merkum Şeyh Abdulkadir el-'Alemiye berât kayd şod.” VGMA, 1160: 116/7.
549 KŞS 243: 183-184.
550 KŞS 213: 91-94.
551 KŞS 250: 18-20.
552
Zolota adıyla bilinen Polonya asıllı gümüş parayı, İngiliz ve Banadigalar taklit ederek dökmüşlerdir. Osmanlı’da
bunun gibi para basmışlardır. el-Madani (2011: 62)
553 KŞS 250:129-133.
554 KŞS 244:182.
555 Bkz. Ek 13.
556 Tural (1961: 80)
557 Özyürek (2002: 13-14)
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kurulanlara vakıflar yapmak suretiyle onların hizmetlerini devam ettirmelerini sağladıkları
gözlenmiştir. Bu durumda fetihten itibaren hızlı bir yapılaşmaya ve kurumlaşmaya başlayan
Kudüs’te, 18. yüzyıla gelindiğinde hemen hemen her mahallesinde cami veya mescidi
bulunduğu, bu nedenle bu tür yapılara pek gerek duyulmadığı söylenebilir. Din kurumları ve
hizmetleri için 18. yüzyılda toplam 673 atama kaydı yer almıştır. Bunun tüm hizmet alanlarına
yönelik kurulan vakıflara oranı % 58’dir. Görüldüğü gibi ilgili dönemde diğer alanlardan ziyade
dinî alana yönelik vakıflara görevli ataması yapılmıştır. Din olgusunun bu dönemde insanlar
üzerinde, günlük iş ve faaliyetlerde etkin olduğunu da vurgulamak gerekir.
Dinî hizmet amaçlı vakıfların çeşitli mühimmat giderleri de yine vakıflarca karşılanmıştır.
Vakfiye şartlarında rastlanan bu giderlerden bazıları şöyledir: Caminin aydınlatılması için şemʻi asel denilen balmumu alınması, kandillerde yakılmak üzere revgan-ı zeyt tabir olunan
zeytinyağı temin edilmesi, camilerin ihtiyacı halinde tamir ve meremmeti, suyollarının bakım ve
onarımı, cami minaresi kandillerinin yakılması, camide serilmek üzere hasır alınması gibi. 558

2.1.2.3. Sosyal ve Beledî Hizmet Vakıfları
Osmanlı

şehirlerinin

belediye

hizmetlerinin

büyük

bir

bölümü

vakıflar

tarafından

gerçekleştirilmiştir. Öncelikle şehirlerin ve hatta köylerin su ihtiyacının karşılanması için vakıf
kurucuları, şehirlerin veya köylerin çeşitli mahallelerine çeşmeler ve su kuyuları inşa
ettirmişlerdi. Yine kandilciler tayin edilerek sokakların aydınlatılması, sokakları süpürmekle
görevli süpürgecilerin tayini, umumî hamamlar yaptırılarak kişilerin temizliği ve umumî helâlar
yaptırılarak şehirlerin temizliği, bakım ve onarımları ile şehirlerin güzelleştirilmesi hep vakıflar
aracılığı ile temin edilmekte idi.559 Cami, mektep, medrese türü kurumlarda olduğu gibi
sokakları aydınlatma, temizleme ve kaldırımları onarma işlerinin masraflarını da vakıflar
karşılardı.560
Öte yandan, yollar, köprüler, fenerler ve kalelerin inşası ile büyük yol bağlantılarının bazı
konaklama yerleri üzerine kervansarayların tesisi yine vakıflar aracılığı ile sağlanmıştır. Bu
çerçevede kurulan vakıflarla, tüccarların ve hacıların yolculuğunun kolaylaştırılması, yol
emniyetinin sağlanması, fakirlerin ve yolcuların ağırlanması ve doyurulması amaçlanmıştı. 561

558

VGMA, 1112: 1/184; 1110: 131/12; 1110: 131/75.
Yediyıldız (2003: 242, 245)
560 Yediyıldız (2003: 245)
561 Yediyıldız (2003: 245)
559
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18. yüzyılda Kudüs’teki yeni vakıf kurucularından Kasım Bey et-Tercemân Mescid-i Aksâ’da
bulunan zeytinyağı kuyusu için vakfın gelirinden pay ayrılarak zeytinyağı satın alınmasını ve
konulmasını ve yine Ramazan ayında Hanâbile Câmii için 2 rıtl aydınlatma yağı satın
alınmasını şart kılmıştır.562 Sun‘ullah el-Hâlidî de kurmuş olduğu vakfın gelirinden Mescid-i
Aksâ’da bulunan zeyt kuyusuna konulmak üzere zeyt satın alınarak konulmasını şart kılmıştır.563
Bir diğer vâkıf Abdullah Semûm da Ramazan ayında yakılmak üzere iki rıtl aydınlatma yağı
alınmasını ve Mâlikiyye Câmii ile Burak Câmiine konulmasını şart kılmıştır. 564 Osmanlı Devleti
sabun taşınmasından elde edilecek gelirlerden 7,5 fiddanın Kubbetü’s-sahra için ferş satın
alınması için tahsis edilmesini şart kılmıştır.565
Kamu lokantaları olarak adlandırılabilecek imaretler de şüphesiz oldukça önemli sosyal hizmet
kurumları idi. Örneğin, Kudüs’ün en büyük imareti olan Haseki Sultan İmareti günde 400 fakir
ve ihtiyaç sahibi ile imaret çalışanlarına yemek yedirmekte idi.566
Sosyal hizmet vakıflarınca sunulan bir diğer önemli hizmet de, erkek veya kadın, Müslüman
veya gayrimüslim bütün insanlığa tahsis edilmiş dârüşşifalardır. Kudüs örneğinde Sultan Melik
Salâhaddin tarafından yaptırılan Bîmâristan-ı Salâhiyye bu bağlamda oldukça önemli hizmetler
sunmuş bir hastanedir. Çalışmanın bu kısmında, Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında tespit
edilen sosyal ve beledî hizmet vakıfları çeşme/sebil, hamam, imaretler ve bîmaristan/mâristan
başlıkları altında sırası ile ele alınmıştır.
a) Çeşme /Sebiller: Osmanlı şehirlerinin sokaklarında birçok çeşmelerin ve su kaynaklarının
bulunması suyollarına verilen önemden kaynaklanmaktadır. Suyun şehir dışından getirilmesi,
sokaktaki ve evlerdeki çeşmelere ve suyun en çok kullanıldığı cami, mescid, medrese, han ve
hamamlara dağıtılması oldukça meşakkatli bir işti. Nitekim Osmanlılar suyollarının ve
tesislerinin inşası, bakımı, onarımı ve suyun dağıtılması işlerini düzenli ve sürekli bir
organizasyon içerisinde gerçekleştirmiştir.567
Kudüs’ün fethinden sonra da Sultan Süleyman’ın yaptırdığı önemli bir imar faaliyeti Beytü’lLahm ve Halilürrahman’dan Kudüs’e su getiren kanalların tamiri, şehir suyunun dağıtımının
yapıldığı havuzların yenilenmesinin yanı sıra beşi sur içinde olmak üzere altı çeşmenin inşası

KŞS 207: 120-121.
KŞS 207: 344-345.
564 KŞS 23: 6-7.
565 KŞS 277: 3.
566 Yediyıldız (2003: 245)
567 İlhan (2009: 41-66)
562
563
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olmuştur.568 Bu kurak çöl ikliminde hayati önem taşıyan kanal, kent surları içindeki kuyuların
yanı sıra kentin çeşme ve hamamlarına da su getiriyordu. Eski çağlarda döşenen kanal boruları
Kanuni’nin Kudüs’teki genel imar çalışmaları sırasında onarılmış ve bakımı için bir de vakıf
kurulmuştu. Yeni kurulan imaret vakfı, kentin su ihtiyacının karşılanması için de kaynak
yaratıyordu.569 Nitekim 1147 tarihli bir hükümde; “…Kudüs-i Şerifde vâkiʻ Mescid-i Aksâ ve
Sahratullahi’l-ulyâya cennet mekân firdevs-i âşiyân Sultan Süleyman Han eskenehullâhu Teâlâ
fî gurafi’l-cinânın icrâ buyurdukları suyunyolları tamire muhtac olmağla…” söz konusu
suyollarının tamirinin ise “…Valide-i Sultan -dâmet ismetuha vezâdet iffetuhâ-nın tarafı vakf-ı
şeriflerinden tamir ve itmâm ve tekmîline mübâderet olunub…”, urban ve fellâh ve çoban
tâifesinin ve diğer zarar verebilecek kişilerin zararlarının önlenmesi hususunda ihtimam
gösterilmesi gerektiği bildirilmiştir. Zira kente su getiren kanal boyunca sıralanan köylerle
kentteki görevliler kavga halindeydi. Su konusunda yaşanılan anlaşmazlıklar kent, köylüler ve
bölgeye gelip giden Bedeviler arasındaydı.570
Kudüs Hurûfât defterleri kayıtlarında 2 farklı çeşme vakfına ilişkin 2 kayıt tespit edilmiştir.
Çeşme vakıflarının çoğunluğu Nablus’da olup, yalnızca Davud Paşa Çeşmesi Kudüs
merkezindedir.571 İkinci kayıt ise Mescid-i Aksâ içerisinde Delü Hüseyin Paşa Sebili’ne ilişkin
atama kaydıdır.572
b) Hamamlar: Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te aktif olarak hizmet veren 6 hamam
bulunmaktaydı. Bunlar; Hamam el-‘Ayn (Bahar Hamamı),573 Hamam el-Şifa (Şifa Hamamı),574
Hamam el-Batrak (Patrik Hamamı),575 Hamam el-Sultan (Sultan Hamamı),576 Hamam elSeyyide Meryem (Hz. Meryem Hamamı)577 ve Hamam el-Cemel (Deve Hamamı)578 idi.579

568

El-Asali (1989: 40)
Cohen (1990: 31-51); Vakfın adı kayıtlarda; “Vakf-ı Kanâtü’s-Sebîl” olarak geçmektedir.
570 VGMA, (323: 88)
571 VGMA, 1109: 6/39.
572 VGMA, 1112: 1/38.
573 Osmanlı Dönemi’nde Bahar Hamamı olarak bilinen hamam, yapıldığı dönemde Yeni Hamam veya kurucusunun
adı olan Tankiz Hamamı olarak adlandırılmakta idi. Dow (1997: 520); Cohen ve Lewis (1978: 97)
574 Yine Tenkiz tarafından yaptırılan Şifa Hamamı, bazen de Aşure Hamamı olarak adlandırılan hamam, inanışa göre
zemzem sularının taşarak, Muharrem ayının 10. Günü Şifa Hamamı’nın sularına karışması nedeniyle bu isim
verilmiştir. Böylece, suyunun şifalı olması nedeniyle cilt hastalıklarına iyi geldiğine inanılmıştır. Canaan (1929: 66)
575 Patrik Hamamı olarak bilinen hamam, Osmanlı tahrir defterlerinde Hamam el-‘Amud olarak adlandırılmıştır.
Dow (1997: 520)
576 Mucahidîn ve el-Wad Yollarının köşesinde, 1557 yılı dolaylarında Haseki Hürrem Sultan tarafından inşa ettirilmiş
olup, Sultan Hamamı olarak adlandırılmıştır. Dow (1997: 519)
577 Hz. Meryem Hamamı, Bakire Mary Hamamı olarak da bilinmekte olup, adını Hz. Meryem’in burada banyo
yaptığı efsanesinden almaktadır. Fakat esasında hamam yanına inşa edilen Bab el-Asbat (Kavimler Kapısı)’ndan
adını almış ve Bab el-Asbat Hamamı olarak adlandırılmıştır. Dow (1997: 520) Geç Dönem Osmanlı yapısı olan
hamam, 19. yüzyılın sonlarında inşa edilmiştir.
569
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Bunlardan Kattânîn Çarşısında (Sûk el-Kattânîn) de bulunan Bahar Hamamı ve Şifa Hamamı
Memluklüler tarafından inşa edilmişken, kalanlardan en az iki tanesi de Osmanlılar Dönemi’nde
yeniden inşa edilmiştir.580
Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te bulunan hamamların hepsi hayrî amaçlarla kurulan vakıfların
bir parçası olup, vakfa gelir getiren akarlar arasında önemli bir yere sahipti. Yukarıda belirtilen
hamamlardan Bahar Hamamı, Şifa Hamamı ve Deve Hamamı’nın gelirlerinin tamamı
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ’ya vakfedilmiş iken, Hz. Meryem Hamamı ve Patrik
Hamamı’nın gelirleri de Hangâh-ı Salâhiyye’ye vakfedilmiş, son olarak da Sultan Hamamı’nın
gelirleri Haseki Sultan’ın Kudüs’te bulunan imaretine vakfedilmiştir.581
c) Memşâlar: Sözlükte helâ, kenif, abdesthane olarak geçen memşâ582 kayıtlarda umûmî helâ
olarak kullanılmıştır. Kudüs Hurûfât kayıtlarında Sahratullah Vakfı’ndan Receb Paşa’nın tamir
ettiği memşâ ebârıkı (helâda kullanılan ibrik ve testiler)’e bakmakla görevli kişilere ilişkin iki
atama kaydı tespit edilmiştir. Söz konusu kayıtlardan, memşâ ebârıkına atanan görevli
ücretlerinin de Sahratullah Vakfı gelirlerinden ödeneceği anlaşılmıştır.583
d) İmaretler: Osmanlı Devleti’nde, halkın yedirilip içirilmesi, fakirlerin doyurulması
hükümdarların yerine getirmesi gereken önemli görevler arasında sayılmıştır. Bu nedenle birçok
hükümdar ya verdikleri şölenlerle veya kurdukları imarethanelerle halkın, özellikle de fakirlerin
doyurulmasına çalışmışlardır. İslâmiyet’in yardımlaşma anlayışının da desteklediği bu özellik,
Osmanlı toplumunda son derece gelişmiş, bunun sonucunda da devlet adamları ve halktan
zengin kimseler büyük halk mutfakları sayılan imarethaneler inşa ettirmişlerdir. Osmanlı
kullanımında ‘imâret kelimesi hem külliye hem de aşevi olarak iki farklı anlamda kullanılsa da
biz burada ‘imâret kelimesini imâret-i darü’z-ziyafet veya imâret-i darü’l-it`am şekillerinde de
kullanılan aşevi anlamında kullandık.584 Yemek pişirilip dağıtılan imarethanelerden başlıca dört
grup insan yararlanmıştır. Bunlar; medrese öğrencileri, cami, türbe gibi hayrât kurumları

Deve veya develer hamamı olarak adlandırılan hamam, adını inanışa göre bir ruh orada deve görünümünde orada
gözükmesinden almıştı. Erken dönem Osmanlı ‘da Siyon Dağı’nda bulunan Hz. Davud Türbesine yakınlığı nedeniyle
Hz. Davud Hamamı olarak adlandırılmıştır.
579 Çelebi (1935: 488); Horn (1962: 210)
580
Dow (2000: 519)
581 Dow (2000: 520)
582 Şemsettin Sâmi (1899: 1405)
583 “Kudüs-i Şerifde Receb Paşa’nın ta’mir eylediği memşânın ebârıkına vakf olan Sahratullah Vakfı’ndan altı akçe
ile gassal-ı şadırval Salih Lu’lu’ fevtinden oğulları Receb ve Muhammed ve Halil ve Salih ve ‘Atâya iştiraken inayet.
Fî gurre-i Receb sene 1136.” VGMA, 1107: 2/341; 1119: 110/25.
584 Ergin (1939: 5–16); Ayverdi (1966: 84–88); İnalcık (1990: 10–11); Singer (2006: 124–27)
578
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görevlileri, yöredeki yoksullar ve gelip geçen misafirlerdir.585 Bazen imarethanelerden, buranın
çevresinde yaşayan mahalle sakinlerine de yemek gönderilmiştir. İmarethaneler, toplumda
hayırsever kişilerin kurduğu vakıflar sayesinde hizmete sunulan sosyal yardım kurumlarıdır.586
Bu nedenle imarethanelerin tüm giderleri vakıf sahibinin belirlediği çeşitli gelir kaynaklarından
sağlanmıştır.587
Kudüs’te ilim talebelerine ve âlimlere yemek veren cami, medrese, mektep ve türbelerdeki
Osmanlı imaretlerinin örnekleri Eyyûbîler ve Memluklerde de görülürdü. Memluklerin büyük
medrese ve mekteplerinde ulemâyla öğrencilere verilen bursların amacı, temel geçimlerini
karşılmayı amaçlamakta idi. Öte yandan, bu kurumlarda işleyen bir mutfak olup olmadığı kesin
olmamakla birlilkte, günlük tayın edilen yemek miktarı ancak bir kişilikti.588
Kudüs’te yaşayanlara sosyal yardım sağlamayı amaçlayan Haseki Sultan İmareti, Filistin’de o
güne dek kurulmuş en büyük vakıftı. Konum olarak Harem-i Şerîfin batı yönündeki
kapılarından Bâb el-Nâzır'a ulaşan Akabat el-Takiyye'nin güney yakasında yer almaktadır.
Memluk Dönemine ait 1388 tarihinde inşa edilmiş Sitti Tunşuk Sarayı'nın 1552'de Kanunî
Sultan

Süleyman'ın

eşi

Hürrem

Sultân

(ölümü:

1558)

tarafından

imâret-tekkeye

dönüştürülmesiyle oluşturulmuştur. Hac yolu üzerinde bulunan bu tesis Hürrem Sultân'ın
Mekke ve Medine'de yaptırmış olduğu, Koca Sinan'ın tezkirelerinde adı geçen imâretler
zincirinin bir halkasıdır.589
Kanuni Sultan Süleyman’ın Hasekisi Hürrem Sultan tarafından 1552 yılında yapılan
imarethane; dükkânlar, tabhaneler, medrese ve camiden oluşan bir külliye idi.590 Vakfiyesinde
Hürrem Sultan şöyle anlatılmıştır:
“…azamet ve celâl tacının incisi, seadet ve ikbal tacının gurresi, kraliçeler kraliçesi,
melek halli, sultan tavırlı, zati yüce, sıfatı temiz, kadri celil, güzel eserli, büyüklerin
zübdesi, muhterem kadınların umdesi, erkek ve kadın müslümanların ismeti, zati ve şanı
yüce, zemanın ayişesi, devranın Fatıması, saltanatı zahirenin yaldızı, hilâfeti bahirenin
incisi, Meliki Samed olan Allahın dürlü âtıfetlerine nail olan Sultan Süleymanın oğlu
Emir Mehmed’in anası vâlide sultan hazretleri…”

585

Meier (2007: 123)
İmaretlerin sosyal refah sağlamaktaki rolleri için, bkz. Peri (1992: 167-182); Singer (2004)
587 Turan (1994: 311)
588 Singer (2004: 174)
589 Tanman (2001: 529)
590 Haseki Sultan İmareti vakfiyesinin iki değişik biçimi vardır. İlki Osmanlı Türkçesiyle 30 Cemâziye’l-evvel 959/
24 Mayıs 1552 tarihinde yazılmış, ikincisi ise Şaban ayı ortası 964/ 9-18 Haziran 1557 tarihli ve Arapça’dır. Singer
(2002: 53) Vakfiyelere ilişkin bir değerlendirme için bkz. Stephan (1994: 170-94)
586
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Kudüs-i Şerif mahallelerinden Elsit Mahallesi’nde bulunan hayrâtları: Müslimanlar’ın namaz
kılmaları için vakfettiği bir cami; caminin karşısında nevalesi bol bir mutfağı, misli olmayan
temiz bir yemekhaneyi, bir fırını, bir kiları, bir avluyu, bir anbarı, müteaddit halâları ve bir
odunluğu müştemil, fakirlere, biçare yoksullara, zaiflere ve muhtaçlara yemek dağıtılması için
vakfettiği bir imaret;

yine caminin etrafında dindar mü’minlerin salihlerine ve muvahhid

müttakîlerden mücâvir olanlara, nefislerini tabiat kirlerinden temizleyen zâhitlere; ahkâm-ı
şer’îyyeyi ihlâl etmeksizin şeriat ipine tutunanlara vakfettiği elli beş odadan oluşan bir medrese
ve yine aynı yerde gelen yolcu ve misafirler için vakfettiği hanı kapsamaktadır. 591 Kente komşu
onlarca köy, hatta Trablusşam eyaleti gibi kuzeydekiler, vergilerini doğrudan vakıf memurlarına
öderlerdi.592
Haseki Sultan İmâreti'nin Zilhicce 964 / Ekim 1557'de resmen kurulması esnasında Bâbüssaâde
Ağası olan Cafer Ağa, Hürrem Sultan'ın imâretle ilgili meselelerdeki mutlak vekili idi.
Kudüs'teki külliyenin başında idareden sorumlu mütevelli bulunuyordu. Mütevellinin yanında
yardımcısı bir kâtip ve tahsildar (cabi) görev yapıyordu. Camiye hem imam hem de müezzin
olarak sünnî ve Hanefî olan bir kişi atanırdı. İmâretin başındaki şeyh yemek hazırlıklarının
koordinesinden, vekil-i harc giderlerden ve gerekli malzemelerin temininden, anbârî ambardan,
kilârî kilerin durumundan sorumluydu.593
Kentin yoksul sakinlerinin çoğu, o kadar da yoksul olmayan bazı ulemâyla birlikte vakfın
imaretinden her gün yemek alırdı. Vakfiyesinde yemek alacak kişiler akşam ve sabah olmak
üzere fakir, zayıf, bîçâre ve muhtaçlardan yemekhaneye gelen dört yüz kişiye iki yüz tas yemek
verilmesini şart kılmıştır. Dolayısıyla, iki kişiye bir kap yemek düşmektedir. Ayrıca her birine
fodula594 adı ile bilinen bir ekmek verilmesini de şart kılmıştır. Kişilerin böyle bir kap yemeğe
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VGMA, 608/2: 235/178.
Hürrem Sultan'ın gelirini imârethaneye aktardığı kalemlerden bazıları: Trablusşam beylerbeyliğinin Kûrâ
nahiyesindeki Amyun köyünün gelirleri, Şeyh Tutmac Hanı ve yanındaki dükkânlar, bir arsa, Sa'diyye ve Avâmid
sabun fabrikaları, Raşhin köyünde dört Taytariyye su değirmeni, Bistanin köyünde dört Ra'iyye su değirmeni, üç
Sehyun yel değirmeni, Gazze sancağındaki Ludd köyü ve Keykuba mezrasından alınan vergilerdir. Detaylı bilgi için
bkz. VGMA, 608/2: 235/178; Singer (2002: 56-63) Ayrıca, 1550-1557 yılları arasında Sultan Süleyman tarafından
10 adet tapu senedi (mülknâme) çıkarılarak, Hürrem Sultan tarafından sonradan imarete bağışlanacak olan mülklerin
sahipliği kendisine devredilmiştir. Bkz. Singer (1997: 96-102)
593 İmaret görevlilerine dair daha ayrıntılı bilgi için imaretin esas defterlerine bkz. VGMA, 523: 23-38; 524: 2-29;
Singer (2004: 64-68)
594 Singer’a göre, fodula, un, tuz ve sudan yapılan sade somunlar için kullanılmıştır. Fırından çıktıktan sonraki her bir
fodulanın standart ağırlığı 90 dirhem olmalıydı. Bkz. Singer (2002: 69) 1 dirhemin yaklaşık 3 gram olduğu kabul
edilirse bir somunun hamur ağırlığı yaklaşık 270 gr. olmaktadır. Bkz. İnalcık (2001: 988) Öte yandan Emecen,
Fudûla/Fodula/Fodla gibi değişik adlandırma şekillerine yer verdiği ekmekleri, daha ziyâde imaretlerde, Osmanlı
saray mutfağında, İstanbul'daki diğer bazı saraylarda ve yeniçerilere ait fırınlarda pişirilen ve bir kısım görevlilere
maaşları ile birlikte sepet içinde istihkâkına göre dağıtılan pide şeklinde yassı ekmek için kullanılmış bir tâbir olarak
tanımlamıştır. Emecen (1996/13: 167) Saray ve saraylıların kurdukları vakıfların fodula dağıtım veya tüketimlerinin
kayıtları düzenli olarak tutulmuştur. VGMA'da 40 civarında Fodûla Defteri (Nu: 1004-1043) bulunmaktadır. Bu
592
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(tâse mine’t-ta’am) haklarının olup olmadığını belirlemek kadının görevlerindendi.595 Vâkıfe
hariçten isteyen kimseye yemek verilmemesini şart kılmış ve ancak imaret çalışanlarını istisna
tutmuştur.596
Toplumsal rolünün yanı sıra, vakıf, kentin ekonomisinde de önemli bir rol oynuyordu. Vakıf
sorumluları değirmenler, zeytin ve susam yağı makineleri ve fırın işletiyorlardı. Pek çok lonca,
ürününün çoğunu vakfa satıyordu. Bu sorumlular ve denetleyiciler kent ekonomisini büyük
ölçüde belirliyorlardı.597
Pek çok saray külliyesinden farklı olarak, Hürrem'in külliyesinin temel öğesi imaretiydi. Bu yönüyle Kudüs'te epeydir var olan diğer vakıflardan ayrılıyordu. Yüzlerce yıl boyunca Müslüman
yöneticiler Kudüs'ü süsleyen camilere, medreselere ve tasavvuf tekkelerine katkıda
bulunmuşlardı. Kubbetü's-Sahra ve el-Aksâ, Haremü'ş-Şerif çemberi boyunca onları üç taraftan
çevreleyen medreseleri ve tekkeleriyle namaz kılınan merkezi yerlerdi. Namaz kılmak, Kuran
okumak, gelenek ve hukuk çalışmanın yanı sıra hacıları, tasavvuf dervişlerini ve ulemâyı
ağırlamak vakıfları kuran kimselerin destek verdiği başlıca etkinliklerdi. Hürrem'in imareti
Osmanlı girişimlerinin oldukça tipik bir örneği olmakla birlikte, Kudüs'te eşi yoktu.
Öğrencilere, tasavvuf dervişlerine ya da konuklara yiyecek dağıtan birçok vakıf bulunuyordu.
Ancak kurulduğu dönemde Kudüs'te işler halde olan tek aşevi olduğu, sonradan benzer hiçbir
kurum açılmadığı görülmektedir.
18. yüzyılda Kudüs’te yeni kurulan vakıflardan vakıf görevlilerine ya da diğer bazı ihtiyaç
sahiplerine Haseki Sultan İmareti’nden alınmak üzere fodula tahisisi yapılmıştır. Örneğin:
Ahmed Paşa Haseki Sultan İmareti’nden her gün 48 fodula ve çorbanın alınarak Meğâribe
Zâviyesi’nde mukîm olanlara dağıtılması,598 24 somun ekmeğin Meğâribe şeyhi Ali Ağa etTilmisânî’ye,599 yine bir somun ekmek ve bir tas çorbanın Çelebi Mustafa Ağa’ya,600 yine
Kubbetü’s-Sahra’nın hâdimi olan eş-Şeyh Nûre Abdullah’a,601 imaretten 8 somun ekmeğin esSeyyid Halil bin Abdullah es-Sirrâc’a,602 eş-Şeyh Lu’lu’ Câmii imamı es-Seyyid Mustafa bin

defterler, Fatih devrinde (Nu: 1018) tutulmaya başlanmış, 19. yüzyılın sonuna kadar sürmüştür. Bunların saray,
selâtîn külliyeleri ve bazı büyük vakıflar için ayrı serileri vardır. Eroğlu Memiş (2011)
595 Hasekiye Vakfı hakkında, bkz. Singer (2004); Stephan (1944: 170-94); Peri (1984: 47-62)
596
VGMA, 608/23: 235/178.
597 Ze’evi (2000: 13-14)
598 KŞS 256: 20.
599 KŞS 272: 97.
600 KŞS 214: 113.
601 KŞS 256: 35.
602 KŞS 215: 57.
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Muhammed el-‘Afîfî’ye günlük 15 somun ekmek,603 Mescid-i Aksâ’da Meğâribe Câmii’nde
bulunan sebilin sakasına 6 somun ekmek,604 yine Mescid-i Aksâ hareminde Nâzır Kapısı
yakınında Kudüs Kâimmakâmı Mustafa Ağa tarafından yaptırılan sebilin sakasına her gün 24
somun ekmek,605 Mescid-i aksâ hareminde bulunan sebilin sakası ve Küçük Paşa Vakfı’nın
mütevellisi olan el-Hac Muhammed Mustafa el-Hûrânî’ye 9 somun ekmek,606 tahsis edildiği
kaydedilmiştir. Bu kişilerin yanı sıra, Kudüs’te bulunan bazı aʻyân ve ulemâ da ihtiyaç sahibi
olmamalarına rağmen imaretten tahsisat yapılmıştır. Bunlar arasında Nakîbu’l-Eşrâf Abdullah
Efendi, Kudüs Müftüsü Hasan Efendi, Hasan Efendi ve Necmeddin Efendi ve Ahmed Efendi
eş-Şihâbî ve Ebû’l-‘Alâ Efendi el-Muvakkıt sayılabilir.607
Haseki Sultan İmareti’nden yapılan bu tahsisatların yanı sıra, 18. yy’da kurulan vakıflardan:
Kasım Bey et-Tercemân Mansûrî Revâkı’nda mukîm olanlara fakir ve miskinler ile Bâb-ı
Davud’da mukîm ve miskin olanlara 14 rıtl608 ekmek satın alınmasını ve dağıtılmasını şart
kılmıştır.609 Muhammed Sun‘ullah el-Hâlidî, Osmaniyye Medresesi yakınında yerleşik olan
Tekârine fakirleri için kurmuş olduğu vakfın gelirinden yemek hazırlanması ve dağıtılmasını
şart kılmıştır.610 Vâkıf bir diğer vakfiyesinde de Ramazan ayında fakir ve miskinlere dağıtılmak
üzere 4 rıtl ekmek satın alınmasını ve dağıtılmasını, yine Bâb-ı Davud’da bulunan miskinler için
yarım rıtl ekmek alınmasını ve dağıtılmasını, Osmaniyye Medresesi Revâkında bulunan mukîm
kişiler için yarım rıtl, 3 rıtl ekmeğin de fakirlere dağıtılmasını şart kılmıştır.611 Yetimlere maaş
sağlayan Halil bin Abdullatîf Vakfı Halilurrahman Vakfı için 40 zolota, Kubbetü’s-Sahra Vakfı
için 60 zolota ve Tekyeye 33 zolota tahsis etmiştir.612 Meğâribe Vakfı’nın 1737 tarihine ait
Muhasebe Kaydı’nda Meğâribe Mahallesi fakirlerine yapılan harcamalar, dervişler için yemek
hazırlanması ve dağıtılması ve ‘Ayn-ı Karim Köyü için ekmek dağıtılması gibi kalemleri de
kapsamaktadır.613

KŞS 216: 65.
KŞS 214: 65.
605 KŞS 277: 114.
606 KŞS 252: 93.
607 KŞS 259: 97.
608
“Rıtl, takrîben okkanın sülüsüne muʻâdil eski mâyiʻât ölçüsü, litre.” Şemsettin Sâmî (1899: 666)
609 KŞS 207: 120-121; 18. yüzyılda imaretten yemek yiyen ulemâ, eşrâf ve aʻyâna dair detaylı bilgi için bkz. Peri
(1992: 182-184); Singer (2003: 257-269)
610 KŞS 218: 253-254.
611 KŞS 213: 91-94.
612 KŞS 271:71-72.
613 KŞS 229:121.
603
604
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450 yıl boyunca yapılan onarım ve eklemeler Haseki Sultan İmâreti'nin günümüze dek ayakta
kalmasını ve hizmet vermesini sağlamıştır. 614
e) Bîmâristanlar: Osmanlı yönetimindeki Kudüs’ün tek hastanesi, ana kilise Kutsal Kabir’e,
ayrıca bazı ana çarşılara yakın olan merkezî bir yerdeydi ve Salâhiyye Bîmâristanı adını
taşıyordu. Farsça bir kelime olan bîmâristan, hastane ve tımarhane anlamlarına gelmekte idi.
Kurucusu Selahaddin Eyyûbî’nin adını almış olan hastane, incelenen dönemde kente yakın bir
dönemde eklenmiş bir yapı değildi; Selahaddin Eyyûbî Vakfı’na bağlıydı.615
Kurum ve tedavi edilen sosyal gruplara ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamasına rağmen,
Ze’evi’de aktarıldığı şekliyle bimarhanede restorasyona ihtiyaç duyulduğunu belirtir bir Kudüs
Şer’îye Sicili kaydında; 1045 yılı Şa’ban ayının 6 ‘sında (15 Ocak 1636) Salâhiyye Bîmâristanı
Vakfı mütevellisi Ömer bin Abdussamed’in mahkemeye giderek kadıya hastanenin bazı
kısımlarının harap olduğunu ve tamire ihtiyaç duyulduğunu bildirmiştir. Bu talep üzerine kadı,
binayı incelemek üzere bir nakîbü’l-Eşrâf ve mimarbaşı görevlendirir. Ekip de, binanın
merdiven kısmında yeni kapılara ihtiyaç duyulduğunu ve beytü’l-merza (hastaların bulunduğu
bölüm) ve beytü’l-mecâninde (akıl hastaları bölümü) ciddî restorasyona; beytü’l-mugtesel
(çamaşırhane/hamam) ve beytü’l-kehhâlin (göz hastalıkları bölümü) kısmî restorasyona ihtiyaç
olduğunu rapor etmişlerdir.616 Dolayısıyla burada kısaca özetlenen sicil kaydından,
Bîmâristan’ın çeşitli fiziksel rahatsızlıklar yanında ruhsal sorunlarda tıbbî bakım sağladığı
anlaşılmaktadır.
Ze’evi, gezginler ve hacıların da hastaneden söz etmemelerini Hıristiyan ve Yahudi
cemaatlerinin başka, daha küçük hastanelerinin olmasına bağlanabileceğini belirtmektedir.617
Buradan da hastanenin hizmet verdiği sosyal grubun da Kudüs’teki kentli Müslüman cemaat
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında bîmârhanenin yanı sıra yine hastane, bîmâristandan
bozma olarak geçen Mâristan Vakfı, Hangâh-ı Melik Salahaddin Evkâfından Bîmâristan

Günümüzde yetimler yurdu, meslek okulu, aşevi olarak hizmet vermeye devam eden imarethaneye ait kazanlar ve
yemek dağıtım listesi Harem-i Şerîf'teki İslâm Eserleri Müzesi'nde sergilenmektedir. Tanman (2001: 529)
615 Cohen (2001: 77); Ze’evi (2000: 32)
616
Ze’evi (2000: 32-33).
617 Ze’evi (2000: 33) Örn. 1806 yılında Kudüs’ü ziyaret eden Châteaubriand o dönemde Türkler tarafından kullanılan
bir Hıristiyan hastaneden söz eder: “Bugün içinde Türk hastalarının yattığı eski bir Hırıstiyan hastanesi gözüme
çarptı. Burada bize Aziz Helena kazanı denilen büyük bir kazan gösterdiler. Eskiden bu hastaneye başvuran her
Müslüman iki somunla zeytinyağlı sebze alırmış, Cuma günleri bal yahut çamsakızı ile karıştırılmış pirinç de
verilirmiş: artık bunlardan eser yok; İncil’e uygun merhametin bazı alametleri bugün ancak hastanenin duvarlarına
yapışmış gibi görünüyor.” Cháteaubriand (1941/III: 56)
614
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(Bîmâristan-ı Salâhî, Melik Salâhaddin Bîmârhanesi) Evkâfı şekillerinde de adlandırılmış vakfa
Şa’ban 1085 ile Receb 1168 tarihleri arasında 7 görevli ataması yapıldığı tespit edilmiştir. 618
Osmanlı toplumunda fakir ve ihtiyaç sahiplerine yardım edilmesi bazen sadaka ile yapılırken
bazen de bunun için vakıflar kurulmakta idi. Bu tür vakıflarla fakir ve yoksulların
kalkındırılması, onların ekonomik güçlerinin desteklenmesi, sosyal durumlarının iyileştirilmesi
amaçlamıştır. Sadakât-i Hükmiyye619 ve Mısriyyûn620 ile Fukara-i Benî'n-Nakî Zümresi ve Ağmâ
Zümresi bu türden vakıflardır.621
Sonuç olarak, Kudüs Hurûfât ve Esas defterleri kayıtları çerçevesinde yapılan çalışmanın bu
kısmında, Kudüs Sancağı’nda bulunan çeşme/sebil, hamam, memşâ, han, imarethane,
bimârhane vakıfları incelenmiştir. Osmanlı şehirlerinden Kudüs’te de sosyal ve belediye
hizmetlerin büyük bir bölümünün vakıflar tarafından gerçekleştirildiği görülmüştür. Ancak
atama kayıtları özellikle imarethane ve bimâristan özelinde değerlendirildiğinde, kayıtların
oldukça az bir sayı olduğu göze çarpmaktadır. Bu durum, Haseki Sultan Vakfı örneğinde olduğu
gibi, bir taraftan böyle büyük vakıflara ilişkin müstakil defterler tutulmuş olabileceğini, diğer
taraftan da yerel yapılan görevli atamalarının bilâ-berat (beratsız) tevcih edilmesi nedeniyle
kayıtlara yansımaması düşüncelerini akla getirmektedir.

2.1.2.4. Diğer Vakıf Kayıtları
Çalışmanın bu kısmında Ek XI’de

yer verilen Kudüs Hurûfât kayıtlarında yer alan kişi

vakıflarına tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kayıtlar pek çok peygamber, sahabe, evliyaullah
vakıflarının cami, mescid, merkad vb. belirleyici bir nitelendirme ile kullanılmaması nedeniyle
burada kişi vakıfları başlığı altında ele alınacaktır. Ancak bu vakıfların, aynı adla anılan cami,
mescit, türbe, makam vs. adlarla anılan vakıflarla aynı vakıflar olduğu değerlendirilmektedir.
Kudüs Hurûfât kayıtlarında hakkında kısa bilgiler bulunan bazı vakıf kayıtları da tespit
edilmiştir. Bunlardan bir kısmını vakıf hayrâtları için vakfedilen köy, mezra’a, hane, dükkân,
öşür mahsûlü gibi akarlar oluştururken, bir kısmını da Fahriyye, Geylâniyye, Kâmiliyye gibi
medrese, türbe vs. hayrî vakıfların türü belirtilmeden yalnızca vakfın adının zikredildiği kayıtlar
oluşturmuştur. Yine kayıtlarda yer alan, ehl-i hayrât-ı Sahratullah-ı Müşerrefe eimmelerine

Örn. bkz. VGMA, 1109: 61.
VGMA, 515: 84/107.
620 VGMA, 515: 86/116; 1160: 116/4.
621 VGMA, 1108: 1/55; 515: 129/131.
618
619
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mahsus üç hane ve bir hanın on beş dükkân Evkafı gibi Sahratullah Vakfı imamlarına yapılan
tahsisatlar da kayıtlarda yer almıştır.622
Çalışmanın bu kısmında Kudüs Hurûfât ve Esas defterleri kayıtları çerçevesinde tespit edilen
vakıf kayıtları eğitim, dinî, beledî, sosyal ve diğer vakıflar başlıkları altında sırası ile
incelenmiştir. İncelenen kayıtlar çalışmanın Ekler bölümünde tablolar halinde düzenlenmiş ve
hakkında sayıca fazla kayıt bulunan vakıflara ilişkin kısa bilgiler verilmiştir. Kudüs merkezdeki
hayrât kurumları eğitim ve kültür, din, sosyal hizmet, sosyal yardım ve beledî hizmet
alanlarında teşekkül etmiştir. Şehirde vakıflar, şehrin nüfusuna paralel olarak artmış, toplumun
ihtiyaçlarına göre, her alanda hizmet üretmişlerdir.
Sonuç olarak, buraya kadar verilen bilgiler ışığında Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ
Câmilerini içine alan Harem-i Şerif alanı etrafında şekillenen geniş bir vakıf ağından söz
edilebilir. Zamanla Müslüman vakıf ağı içerisinde önemli bir yer kazanan bu alan, Eyyûbî,
Memluk ve Osmanlı dönemlerinde gerek Harem-i Şerif içerisinde gerekse etrafında yer alan
vakıf emlakı, gerek maddi gerek manevi anlamda çok büyük öneme sahip olmuştur. Yine
incelenen kayıtlar çerçevesinde hazırlanan bu bölüm göstermiştir ki, zaman içerisinde harab
olan ve hatta ortadan kaybolan vakıflar ve hayrâtları ile söz konusu vakıflarca sunulan hizmetler
ile bir sistem olarak vakıf, Kudüs kenti toplumsal hayatının her alanında yer almıştır.

2.1.3. Kudüs’te Yeni Kurulan Vakıflar (1703-1831)
Kadîm Şehir Kudüs’te kurulan vakıfları, temelde çalışma dönemimizde kurulanlar (1703-1831)
ve öncesinde mevcut olup, dönemimizde de hala faaliyettekiler olmak üzere iki kısma ayırdık.
Öncelikle, Eyyûbî ve Memlukî dönemlerinde kurulan çoğunlukla eğitim ve dini hizmet amaçlı
vakıfları ele almaya çalıştık. Araştırma dönemimiz olan 1703-1831 tarihleri arasında ise
Kudüs’te 300 vakıf kurulmuştur.623 Ancak ileride detaylı olarak görüleceği üzere, Kudüs
kentinin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısında daha etkili olan vakıfların 1703 öncesinde

622

VGMA, 1160: 108.
Elimizdeki mevcut siciller ve İhyâu't-Turâs ve'ş-Şuʻûnu'd-Dîniyye Müessesetu İhyâu't-Turâs ve'l-Buhûsu'lİslâmiyye Arşivi’nde hazırlanan müstakil vakfiye defterlerinin taranması ile 300 vakıf kaydına ulaşılmıştır. Bu sayıya,
VGMA’da çalışma kapsamına giren döneme ait kayıtlı 15 vakfiye de dâhil edilmiştir. Bunların yanı sıra 15911977’ye kadar Kudüs’te kurulan vakıfları sistematik veriler halinde (tarih, vâkıf, mevkuf, hâtime-i cihetü’l-vakf,
kaynak ve nev’i başlıkları altında) hazırlayan IRCICA çalışması (2009) ile 1700-1800 yılları arasındaki vakıf
kayıtlarını yine benzer bir sistematik çerçevesinde inceleyen el-Madani tarafından hazırlanan çalışmalardan
yararlanılmıştır. Vakıfların akarlarına ilişkin sunduğu bilgilerde hisseli mülkiyete dikkat edilmemesi gerekçesi ile elMadani’nin çalışmasına daha az başvurulmuştur. (2011)
623
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kurulanlar olduğu görülecektir. Hatta Osmanlı öncesinde kurulmuş olanların en büyük vakıflar
oldukları karşımıza çıkacaktır.
Çalışmanın bu kısmında öncelikle çalışma alanımıza giren dönemde kurulan vakıfların
kronolojik

dağılımları

ele

alınacaktır.

Sonrasında

ise,

hukuki

bakımdan

nitelikleri

incelenecektir. Vakıfların bir diğer önemli boyutu, farklı bir açıdan şehir toplumunu ve hatta
şehir dışında kırsal kesimi de yakından ilgilendiren vakfın gelirler kaynaklarıdır. Menkul ve
gayr-i menkul başlıkları altında incelenecek olan gelir kaynaklarını, şehir merkezi ve şehir dışı
olarak da ikiye ayırmak mümkündür.

2.1.3.1. Kronolojik Dağılım
Çalışma çerçevesinde incelenen dönemde Kudüs’te değişik yıllarda kurulan 300 vakıf, 1703 (H.
1115)’den 1831 (H. 1247) tarihine kadarki yıllara değişik sayı ve oranlarda dağılmışlardır.
Araştırmanın kapsadığı dönemde ilk vakıf H. 1115/ M. 1703 tarihlidir.624 İlgili dönemdeki son
vakıf ise Şaban H. 1247/ M. 1831 tarihlidir.625 Vakıfların yıllara göre dağılımı aşağıda yer alan
tabloda gösterilmiştir.
Tablo 5: Yıllara Göre Vakıf Sayıları (1703-1831)
Yıllar

Vakıf
Sayısı

17031750

17031750

Yıllar

Vakıf
Sayısı

17511800

17511800

Yıllar

Vakıf
Sayısı

18011831

18011831

1703
1704
1705
1707
1708
1711
1712
1713
1714
1715
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727

4
1
3
1
4
3
3
1
4
2
1
2
4
1
2
7
4
7
4
1
2

20

125

1751
1752
1753
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1867
1768
1769
1770
1771
1773
1775

2
6
1
7
8
6
2
7
1
6
5
1
2
4
4
10
3
6
1
3
2

39

122

1801
1802
1803
1805
1807
1808
1809
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1823
1824
1826

2
1
3
1
1
1
1
4
6
3
7
1
3
1
3
1
1
3
1
3
1

10

50

624
625

27

38

Ömer Şekkî Mekkî Vakfı’dır. KŞS 201: 231.
Neseb binti el-Hac Yusuf en-Nu'âcî Vakfı’dır. KŞS 316.

42

14

29

11

119
1729
1730
1731

6
5
4

1778
1779
1782

7
1
2

1732
1733
1734
1735
1736
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750

5
4
1
1
4
6
2
3
6
2
5
2
1
2
1
1
1
2

1783
1786
1788
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1798
1799
1800

1
3
1
2
1
1
2
4
2
2
1
2
3

30

10

9

1830
1831
Yazılm
amış
Toplam

1
1
3

3

3

300

300

300
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İlgili dönemde, vakfiyelere ve vakfiye tarihleri dikkate alınarak yapılan incelemede otuz bir
hicri yıla ait kurulu vakıf tespit edilememiştir.626 Otuz beş yılda ise yalnız birer vakıf tesis
edilmiştir. Tablo 5’deki verilere göre en çok vakıf kurulan yılların ilk ikisi H. 1183/ M. 1768 ve
H. 1172/ M. 1757 yıllarıdır. Bu tarihlerden ilkinde 10, ikincisinde ise 8 vakıf kurulmuştur. Bir
yılda yedi vakıf ihdas edilen yılların sayısı ise beştir.627 Bu tür tekil verilerin karşılaştırılması
bizleri her zaman doğru sonuçlara götürmeyebilir. Örneğin hiç vakıf görülmeyen yıllarda vakıf
kurulmamasının nedeni siyasal ortamın ya da ekonominin gerçekten kötü oluşu mudur? Yoksa

Bu miladî yıllar şunlardır: 1706, 1709, 1710, 1716, 1728, 1737, 1754, 1755, 1772, 1774, 1776, 1777, 1780, 1781,
1784, 1785, 1787, 1789, 1797, 1804, 1806, 1810, 1822, 1825, 1827, 1828, 1829. Bu veriler, ilgili yıllarda Kudüs’te
hiç vakıf kurulmadığı anlamını taşımamalıdır. Zira başka kaynaklardan yapılacak araştırmalarda, yeni bilgi ve
belgeler çıkabilir. Örneğin, el-Madani’nin çalışmasında yukarıda verilen bazı yıllara ait (H. 1160, 1170, 1187, 1195,
1200, 1212) vakfiyeler tespit ettiği görülmüştür. Bunlar; Gurre-i Muharrem 1160/ 13 Kanûn-ı sânî 1747 tarihinde eşŞeyh İshak bin Nureddin el-Câ'ûnî (KŞS 235: 180-181); 10 Rebiʻu’s-sâni 1160/ 13 Nisan 1747 tarihinde Hüseyin
Çelebi bin Abdunnebî Bölükbaşı (KŞS 235: 217-219); 17 Cemaziye’s-sânî 1160/ 10 Haziran 1747 tarihinde Fazlı etTayyib bin Yusuf el-Hakîmî (KŞS 235: 262-263); Gurre-i Ramazan 1160/ 6 Eylül 1747 tarihinde El-Hac Salih bin
Selim el-Hanîkât (KŞS 235: 320-322); 14 Şevval 1170/ 19 Haziran 1757 tarihinde Hamid bin Abdullah Babahîyye
(KŞS 241; 39-41); Evahir-i Cemaziye'l-evvel 1187/ 10 Temmuz 1774 tarihinde Fatıma binti Ahmed Ba'îsa (KŞS 255:
46-47); Evahir-i Cemaziye'l-evvel 1187/ 10 Temmuz 1774 tarihinde el-Hac Ali el-Mağribî (KŞS 255: 47); 12
Cemaziye's-sani 1187/ 1773 tarihinde Fatıma binti Muhammed (KŞS 255: 53-54); 1195/ 1781 tarihinde Fatıma binti
es-Siknâcı (KŞS 262: 59); 1195/ 1781 Yusuf bin Muhammed el-Kalandâvî (KŞS 262: 73); Muharrem 1195/ 28
Kanûn-ı sânî 1780 tarihinde Abdullah ed-Dâvûdî (KŞS 262: 108-109); Muharrem 1200/ 4 Teşrîn-i sânî 1785
tarihinde Ahmed bin Muhammed el-Hattû er-Remlî (KŞS 266: 96-97); 9 Rebiu's-sânî 1200/ 1 Şubat 1786 tarihinde
Mustafa Efendi eş-Şihâbî ve Feyzullah Efendi bin Ahmed eş-Şihâbî (KŞS 266: 158-159); Evâsıt-ı Zilhicce 1212/ 17
Mayıs 1789 tarihinde Es-Seyyide Ğasvan Feyzullah el-'Alemî (KŞS 279: 145-146) ile Evahiri Zilhicce 1212/ 17
Mayıs 1798 tarihinde kurulan Muhammed bin Abdulkadir el-Vezne (el-Vezene) (KŞS 279: 147) vakfiyeleridir.
627 Bu hicrî yıllar: 1722, 1724, 1760, 1778, 1814’tür. Bkz. Tablo 5.
626
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doğal bir durum olarak hiç kimsenin vakıf kurmak istememesiyle mi ilgilidir? Ya da bu yıllarda
kurulan vakıfların belgelerine ulaşılamaması mıdır? Eldeki kaynak ve verilerle bunları doğru
olarak açıklayabilmek oldukça zordur. Bunun için konuyla ilgili yeni araştırmalara ve daha uzun
dönemli karşılaştırmalara ihtiyaç vardır.
Vakıf sayılarının onar yıllık dökümüne bakıldığında ise şöyle bir tablo karşımıza çıkar; 18.
yüzyılın ilk on yılında 20, ikinci on yılında 27, üçüncü 10 yılında 38, dördüncü on yılında 30,
beşinci on yılında 10 vakıf kurulmuştur. Dolayısıyla yüzyılın ilk yarısında 125 vakıf
kurulmuştur. 18. yüzyılın ikinci yarısının ilk on yılında 39, ikinci on yılında 42, üçüncü on
yılında 23, dördüncü on yılında 18 ve beşinci on yılında 10 vakıf kurulmuştur. Dolayısıyla
yüzyılın ikinci yarısında 122 vakıf kurulmuştur. Mehmet Ali Paşa’nın Kudüs’ü ilhakına kadar
olan dönemde, yani 19. yüzyılın ilk on yılında 10, ikinci on yılında 29 ve üçüncü on yılında 11
vakıf kurulmuştur. Dolayısıyla 19. yüzyılın ilk yarısında 50 vakıf kurulmuştur. Böylece 18.
yüzyılın iki yarısında kurulan vakıf sayıları birbirine oldukça yakınken, 19. yüzyılın ilk
yarısında bu sayı oldukça düşmüştür. Bu durumun nedenlerini dönemin siyasal ve sosyoekonomik özelliklerinde aramalıdır. Merkezi otoritenin zayıflaması ve asayişin bozulması
durumlarından vakıflar da etkilenmiş olmalıdır. Bu dönemde bazı vakıf yapıların zarar görmesi,
vakıf köylerden haksız yere para talep edilmesi, vakıf mallarının görevliler tarafından zimmete
geçirilmesi gibi nedenler halkın sosyal ve ekonomik durumunu etkilemiş ve 18. yüzyılda vakıf
sayısının azalmasına, 19. yüzyılın başlarında ise oldukça düşmesine etki etmiş olmalıdır.628

2.1.3.2. Vakıfların Kategorizasyonu
İslâm hukukuna göre vakıfların hayrî bir amaca doğrudan veya dolaylı olarak yönelmesi
gerekmektedir.629 Bunun için vakıfların geliri veya kullanım hakkı hayrî amaca yönelik olarak
değişik şekillerde şart koşulmuştur. Gelirlerin tahsis şekillerine göre vakıflar hayrî vakıf
(hayırsever ya da kamu vakıfları) ve aile vakfı (zürrî, ehlî, adî veya evladlık vakıflar) olarak iki
kategoriye ayrılmıştır.630

Bu konular, vakıflara ilişkin uygulamalar başlığı altında çalışmanın Dördüncü Bölümü’nde detaylı bir şekilde
incelenecektir.
629 Ömer Hilmi (1977: 25); Akgündüz (1988: 162)
630
18. yüzyıl vakıflarını konu alan bazı çalışmalarda üçüncü bir kategori olarak yarı-ailevî vakıf kategorisi de
eklenmiştir. Yarı ailevî vakıf ise, vakfın gelirinin vâkıfın ailesi veya tasarruf sahibi üçüncü şahıslar ile hayrât
müessesesi arasında paylaşılması şeklinde tanımlanmıştır. Yediyıldız (2003: 14); Akgündüz (1988: 270-272);
Alkan (2004: 26-29) Öte yandan 18. yüzyıl Kudüs Vakıflarını değerlendiren el-Madani, Muhammed Sun'ullah
Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî tarafından H. 1123/ M. 1711 tarihinde kurulan vakfı yarı-ailevî vakıf
kategorisinde değerlendirmiştir. Vakfın vakfiyesinde belirtilen akarlarından elde edilecek gelirler ile “vakfın
mütevellisinin Mescid-i Aksâ’da bulunan aydınlatma yağı kuyusu için zeytinyağı satın almasını ve koymasını;
628
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a) Hayrî vakıf: Vakfın gelirinin tamamının doğrudan hayrî amaca tahsis edilmesidir. Vakıf
kurucusu, mülklerinden birkaçını vakıf haline getirdikten sonra, onlardan gelen gelirlerin ya
kendisi ya da başkaları tarafından tesis edilmiş kamu kuruluşlarına tahsis ettiği vakıftan,
çoğunlukla ilahi lütuf ve bazen de şöhret veya sosyal nüfuz dışında hiçbir maddi menfaat
beklememektedir.631
Çalışma kapsamına giren dönemde (1703-1831) Kudüs’te kurulan vakıfların % 6’sı hayrî (18
vakıf), % 94’ü aile vakfı (282 vakıf) kategorisindedir. Bu vakıflardan % 1’inin, (toplamda 3
vakıf) kuruluş tarihleri ise tam olarak bilinmemektedir.632 Çalışma kapsamında Kudüs’te
kurulan hayrî vakıflar gerek sayıları gerekse vakfettikleri bakımlarından hem yerel hem de
oldukça mütevazıdır.
Teknik olarak vakıf, yardım alacak belli bir kişiyi (mevkûfün aleyh) desteklemek için gelir elde
etmek üzere vakfedilmiş (mevkûf) mal ya da eşyaları kapsar. Vakfedilebilecek gayrimenkul
yelpazesi de çok çeşitli ve geniş kapsamlıdır: Bir binanın tamamı, tek bir oda, geniş bir arazi,
küçük bir parsel, meyve bahçesi, bir tek ağaç olabileceği gibi; değirmen, dokuma tezgâhı,
matbaa ya da hamam benzeri ticari işletmeler de olabilir. Kuran-ı Kerim, halı, cami ve türbe
eşyası gibi menkuller kadar savaşta kullanılabilecek silah ve atlar da vakfedilebilir.633 Kudüs’te
incelenen dönemde kurulan mütevazı hayrî vakıflardan ilkinde Eş-Şeyh Ebû’l-Vefâ el-‘Alemî
Salâhiyye Hangâhı’nda bulunan ilim talebelerine çeşitli kitaplar vakfetmiş olup,634 ed-Dervîş
Muhammed Miralay Özbekiyye Zaviyesi dervişlerine Mushaf-ı şerîf,635 el-Hac Muhammed bin
Ömer eş-Şâmî Kubbetü’s-Sahra mihrabı için seccade,636 Kasım Bey el-Alaybeyizâde Kudüs'teki
fakir ve Kadiriyye dervişlerine iki mushaf-ı şerîf,637 Life Zevcet-i Hasan Paşa oğlu Mescid-i
Aksâ mihrabı için hasır638, Muhammed Efendi et-Turk, Mustafa bin Halil el-Boşnak ve

fakirlere 22 kuruş dağıtmasını; Fatihâ ve Hatm-i Şerif okumaları karşılığında 4 kişiye 22 kuruş verilmesini;
yine mütevelli tarafından vâkıf tarafından bina edilecek olan su sebiline su konulmasını; Mescid-i Aksâ
minarelerine aydınlatma yağı konulmasını; Şeyh Mansur Revâkları’nda bulunan fakir ve miskinler için 4 rıtl
ekmek satın alınmasını ve değıtılmasını şart kılmıştır. Bu hayır şartları yanında vakfın gelirinin hayatta iken
kendisine, vefatından sonra kız ve erkek evlatlarına, ve onların evlâd-ı evlatlarına nesilleri kesilene kadar şart
kılmıştır. Evlattan nesilleri kesildiğinde ise, vakfın gelirlerinin Kubbetü’s-Sahra ile Mescid-i Aksâ’ya ait
olmasını şart kılmıştır. KŞS 207: 120-121; el-Madani (2011: 40)
631 Yediyıldız (2003: 14-17)
632 Kudüs’te Abû Dîs’te bulunan Arşiv’de dosyalar halinde muhafaza edilen vakfiyelerden ilki 196 numaraları sicil
kaydının 429. sayfasında; ikincisi Dosya numarası 10/214: 2/25/13 ve üçüncüsü ise Dosya numarası 10/235: 34/13
ile kayıtlıdır. Detaylı bilgi için bkz. IRCICA (2009)
633 Yediyıldız (1980: 117)
634 KŞS 202, s. 375, 1116/ 1704; Kitapların listesi için ayrıca bkz. El-Madani (2011: 139-141)
635 KŞS 221: 48.
636 KŞS 293: 188.
637 KŞS 290: 1.
638 KŞS 290: 4.
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Süleyman Paşa Kubbetü’s-Sahra için birer seccade,639 Şeyhatü'l-Hamûriyye el-Cağbe640 ve
Muhammed Ağa Mütesellim-i Kuds641 de yine Kubbetü’s-Sahra için mushaf-ı şerîf
vakfetmişlerdir. Şemseddin Hatun binti Abdullah er-Rûmiyye Kubbetü's-Sahra mihrabı için
küçük ve büyük iki şamdan vakfetmiştir.642
Diğer hayrî vakıflardan Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî Hatt-ı Davud’da
Kudüs'te bulunan insanların hepsinin su içebileceği sebil yaptırmış ve bu sebil için yine Hatt-ı
Davud’da bulunan bir dükkân ve havuz vakfetmiştir643. 1126/1714’te Bâb-ı Hatt Mahallesi’nde
katlı bir evini El-Hace Saliha binti el-Hac Muhammed er-Rekât hayır işlerine vakfetmiştir.644
Ahmed Efendi el-Hatenî Kâdî-i Kuds-i Şerîf ise, Babü'l-Kattânînde bulunan 12 kırat hisseli
evini, Mescid-i Aksâ alanında ve Bâbü'l-Meğâribe'nin karşısında bulunan Kubbe Sebili (Babü'lMeğaribe sebili) için vakfetmiştir.645 Ahmed el-Kûtâhî Bâbü'l-Kattânîn Mahallesi'nde yarım
hisse dükkân vakfının gelirini vâkıfın Mescid-i Aksâ'daki sebiline vakfetmiştir.646 Hasan Efendi
ed-Deccânî (El-Hüseynî) Bâbü'l-Haram kapısı yakınında Meğaribe Mahallesi varışında bulunan
9 kenif yeri ve orada abdest almak için iki bakır musluğu bulunan havuz (şadırvan); Mescid-i
Aksâ ve Câmi-i'l-Malikiyye hademelerine vakfetmiştir.647 Hayreddin bin el-Hac Receb Çelebi
eş-şehîr bi-ibni Ganîm, Bâbü'l-‘Amud Mahallesinde bulunan biri katlı üç evini ve sebze
bahçesini, Arz-ı Misrâra üzerinde bulunan 6 kırat mezrasını Haremeyn-i Şerifeyne
vakfetmiştir.648 Muhammed bin el-Hac Abdullah Ağa Başağa Şeref Mahallesi’nde bulunan evini
Zaviye-i Ebû Medyen el-Gavs’a vakfetmiştir.649 Son olarak da, Fatıma binti Muhammed, Ebû
Şâmât Sokağında bulunan ve üç oda, eyvan, mutfak ve sarnıçtan oluşan evini Kudüs’ün
fakirlerine vakfetmiştir.650

KŞS 290: 4; KŞS 290: 38.
KŞS 290: 1.
641 KŞS. 308: 124.
642 KŞS 232: 532.
643 KŞS. 208: 105. Vâkıf ayrıca saka (sucu)ya her gün 2 kıta masara suyollarının hizmetini görmesi için ve adedi 6
kuruştan kandil koymasını şart kılmıştır.
644 KŞS 209: 253; Vâkıf söz konusu evin yarım hissesini Makam-ı Nebi Davuıd yakınında bulunan ve Abdulhay edDeccânî tarafından yaptırılan su sebilinin çalışanlarına vakfetmiştir.
645 KŞS 59: 43.
646
KŞS. 220: 33-34. Vâkıf dükkânın kira gelirinden 3 kuruşun sebile su koyan sakaya verilmesini de şart kılmıştır.
647 KŞS 220: 145-146.
648 KŞS, 237: 246; Dosya 21: 1194/13.
649 KŞS 218: 487.
650 KŞS 255: 53-54; Vakfiyede ayrıca her yıl vakfın gelirinden 360 Mısrînin Kudüs Hareminde Kuran'dan 1 cüz
okuyan kişiye verilmesini, 7000 kelime-i tevhid okunması karşılığında 10 zolotanın da yine mütevelli eli ile
verilmesini şart kılmıştır
639
640
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18. yüzyılda Kudüs’te kurulan vakıflardan hayrî amaçla kurulmuş olan nukud vakıflar (nukûd-ı
mevkûfe) da bulunmaktadır.651 Bu vakıflardan ilki H. 1151/ M. 1738 tarihinde Muhafız-ı
Dimeşk-i Şam ve'l-Kuds-i Şerif ve Gazze ve Nablus ve Emîru'l-Hac eş-Şâmî, El-Vezîr Hüseyin
Paşa bin 'Abbas tarafından 500 Esedî guruş vakfetmek suretiyle kurulmuştur.652 Harem-i Şerif
için vakfedilen bu nukud ile ayrıca buhur için gül ve od suyu satın alınması de şart kılınmıştır.
İkinci vakfı, Kâimmakâm-ı Kuds El-Hac Mustafa Ağa Mescid-i Aksâda Bâbü'n-Nâzır'da inşa
ettiği sebil için 40 lira zehb vakfetmek suretiyle kurmuştur.

653

Üçüncü vakıf, Âmine binti

Muhammed Efendi eş-şehîr bi-ibni'l-Hoca tarafından H. 1185/ M. 1771 tarihinde Kubbetü'sSahra minaresinde yakılmak üzere kandil alınması ve koyulması için 10 guruş vakfetmek
suretiyle kurulmuştur. Son vakıfta ise, H. 1231/ M. 1816 tarihinde Halil tarafından Mescid-i
Aksâ’ya 10 dirhem vakfedilmiştir.654
b) Ehlî (Zürrî, Aile) Vakıf: Vakfın gelirinin tamamının hayrî amaca ulaşmadan vâkıfın ailesi
veya üçüncü şahısların tasarrufuna tahsis edilmesidir. Bu vakıflardan son ikisinin gelirlerinin
tamamen hayrî amaca yönelmesi ancak vâkıfın ailesi veya tasarruf sahibi üçüncü kişilerin
neslinin tükenmesinden (inkırazü’n-nesl) sonradır.
Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te kurulan aile vakıfları değerlendirildiğinde;
Kudüs’te kurulan 300 vakıftan 282’si zürrî vakıf olup, bu da yaklaşık %94’lük bir orana tekâbül
etmektedir. Bu oran aynı dönemde yapılan benzer çalışmalar ile karşılaştırıldığında benzer
sonuçlara ulaşıldığı görülmüştür.655
Yukarıda belirtilen 300 vakıftan 293 vakıfta evlattan nesil kesildiğinde vakfın gelirlerinin başta
Kubbetü’-Sahra ve Mescid-i Aksâ olmak üzere, Hz. Halilurrahman Evkafı, Es’adiyye Zâviyesi,
Ebû Medyen el-Gavs Zaviyesi, Haremeyn-i Şerifeyn, Eminiyye Medresesi, Taştimuriyye

16. ve 17. yüzyıllarda, vakfedilebilecek menkûl hakkındaki tartışmalar nakit vakıflar üzerinde yoğunlaşmıştı. Öte
yandan gereken gelirin elde edilebilmesi için vakfedilen paralar işletilmeli, faiz getirmeliydi. İslâm hukukunda faiz
almak (ribâʻ) haram olduğundan, nakit vakıf, hukuki açıdan olanaksız görünmekte, sertçe kınanıp sorgulanmaktaydı.
Uygulamaya karşı çıkılması 16. yüzyılda çok ses getirmiş, fakat sonunda yaygınlaşmasına engel olunamamıştır.
Tartışmaya faydacı bir bakış açısıyla yaklaşanlardan biri olan Şeyhülislam Ebussuûd Efendi (öl. 1574), pratikte zaten
yaygın bir kullanımı olduğu (tecâmül ve te'ârüf), aynı zamanda halkın refahına (istihsân) hizmet ettiği ve kendinden
önceki kadılar tarafından izin verildiği gerekçesiyle nakit vakıfları serbest bıraktı. Osmanlı toplumunda, vakfedilen
nakit para önemli bir para kaynağıydı. Nakit vakıflarla ilgili bkz. Imber (1997: 142-46); Çizakça (1993); (1995: 31354) Singer ise, yalnızca imparatorluğun Arapça konuşulan, Osmanlı fethinden önce Müslüman olan topraklarında
nukûd-ı mevkufe pek gelişmediğini belirtmektedir. Singer (2004: 22); detaylı bilgi için ayrıca bkz. Mandaville (1979:
298)
652 KŞS 228: 224.
653 KŞS 230: 210. Ayrıca, İmâret-i ‘Amire (Haseki Sultan İmareti)’nden alınacak 14 somun ekmeği vakfın sebiline
su koyan kişiye vakfetmiştir.
654 KŞS 290: 1.
655 18. yüzyılda Adana vakıflarını konu alan çalışmasında Alkan, aile vakıflarının oranını %71,07, yarı-aile
vakıflarını %7,17, hayrî vakıfların ise %21,52 olduğunu ifade etmiştir. Alkan (2014: 26-29)
651
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Medresesi, Hangâh-ı Salahiyye, Salahiyye Bîmaristanı, suyollarına gibi Tablo 6’da detaylı bir
şekilde belirtilen pek çok vakfa verilmesi şartı bulunmaktadır.
Tablo 6: Aile Vakıflarında Evlattan Nesil Kesildikten Sonra Vakfedilen Hayrâtlar
1
Ebû Medyen el-Gavs Zâviyesi656
2
Ebû Medyen el-Gavs Zâviyesi’nde Mukîm olan Mağriblilere
3
Haremeyn-i Şerifeyn
4
Eminiyye Medresesi ve Mescid-i Aksâ'da bulunan Şâfi imamlarına
5
Es'adiyye Zaviyesi
6
Hangâh-ı Salâhiyye
7
Harem-i Kuds-i Şerif
8
Huddâm-ı Kubbetü’s-Sahra.
9
Huddâm-ı Mescid-i Aksâ
10
Kâdiriyye Zâviyesi
11
Kanâtı’-s-Sebîl
12
Kubbestü’s-Sahra657
13
Kubbetü’s-Sahrâ Minaresine
14
Kubbetü’s-Sahra suyollarına
15
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ658
16
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i İbrahim
17
Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ, Sebil Kanalları, Kudüs’ün fakir ve miskinleri
18
Kudüs âlimlerine
19
Kudüs fakirlerine
20
Kudüs fakirleri ve Kâdiriyye dervişleri
21
Kudüs fakir ve miskinlerine
22
Kudüs’teki ilim talebelerine
23
Kur'an-ı Kerim okuyanlara.
24
Kur'an-ı Kerimden kısa sureler okunmasına.
25
Makam-ı Nebî Musa659
26
Makâm-ı Nebî Musa ve Mescid-i Aksâ
27
Makam-ı Nebî Davud
28
Meğaribe fakirlerine
29
Mesâlih-i Kubbetü's-Sahra, sonra Kudüs'ün fakir ve miskinlerine.
30
Mesâlih-i Kubbetü's-Sahra
31
Mescid-i Aksâ
32
Mescid-i Aksâ mücâvirinê
33
Mescid-i Aksâ görmeyen mücâvirîn fakirlerine
34
Mescid-i Aksâda bulunan mucâvirun hafızlara.
35
Mescid-i Aksâ'da bulunan Mansûrî Revaklarının mesalihine.
36
Mescid-i Aksâ’de bulunan Sultaniyye Medresesi Revakları mücavirlerine.
37
Mescid-i Aksâ etimmelerine
38
Mescid-i Aksâ'daki suyollarına ve kâselerine.
39
Mescid-i İbrahimi'ş-Şerîf
40
Mescid-i İbrahim fakir ve miskinlerine
41
Mescid-i Nebevî
42
Mihrâb-ı Kubbetü’s-Sahrâ

8
1
14
1
2
4
1
2
1
1
3
116
1
1
43
1
1
2
3
1
1
3
2
1
2
1
4
1
2
1
19
1
1
2
1
1
1
1
15
1
9
3

Örn. bkz. Beşîr el-Mağribî Vakfiyesi. KŞS 245: 55-56.
Örn. bkz. Abdullah bin İbrahim ed-Dâvûdî Vakfiyeleri. KŞS 244: 182; KŞS 245: 40.
658 Örn. bkz. Âmine binti Abdullah el-Cibâlî Vakfiyesi. KŞS 236: 55.
659 Örn. bkz. Abdullatif Efendi Vakfiyesi. KŞS 249: 63-66. Vâkıf vakfiyesinde, evladından nesli kesildiğinde vakfın
gelirinin yarısının Nebî Musa Makamı’na diğer yarısının da Muhammed el-Kırmî Zâviyesi çalışanlarına verilmesini
şart kılmıştır.
656
657
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Toplam

Mihrâb-ı Mescid-i Aksâ
Nebî Musa Türbesi ve eş-Şeyh Muhammed el-Kırimî (Kırmî) Zaviyesi
çalışanlarına münasefe (eşit şekilde)
Musa Nebi Örtüsüne sonra Kudüs'ün fakir ve müslümanlarına.
Salahiyye Bîmâristanı.
Sidi Câmii
Simât-ı Nebî İbrahim
Simât-ı Nebî Musa ve Kubbetü’s-Sahrâ
Suyollarına.
Taştimuriyye Medresesi ve Mescid-i Aksâ'da bulunan Şafi imamlarına.
Belirtilmeyen

1
1
1
1
1
3
1
3
1
7
300

Aile vakıfları ile hayrî vakıflar arasındaki fark, konuyu çalışanlar tarafından farklı yaklaşımların
benimsenmesine yol açmıştır. Aile vakıfları ne yoksullara ne de halka yararları dokunmadığı;
normal miras paylaşımlarını yok saymak üzere kuruldukları; ayrıca mülkiyet hakkı bulunmayıp
gelir ya da vergi kaynağı olarak elde edilen devlet malını sömürmeyi kolaylaştırdıkları gibi pek
çok açıdan eleştirilmektedir.660 Singer’a göre, Kuran-ı Kerîm'deki ayetler gereği vakıfların
işlevlerinden birinin aile üyelerini geçindirmek olduğu aile vakıflarını eleştirenlerin
hatırlamaları gereken bir husustur.661 Ayrıca öncelikle aile üyelerini müstefit olarak gösteren
vakıflar bile, aileden geriye vakıftan yararlanacak kimse kalmadığında, gelirden muhtaçların
yararlandırılmasını şart koşuyorlardı. Felaketler ve hastalıklarla dolu, genel olarak insan
ömrünün kısa olduğu dönemlerde, müstefit aile üyeleri bir ya da iki kuşak sonra ölür giderdi.
Onlardan sonra gelen nihaî müstefitler genellikle yörenin yoksulları, kendini dine adamış
fakirler ya da Mekke, Medine, Kudüs gibi kutsal şehirlerin dilencileriydi. Dolayısıyla vakıfların
hepsi temelde hayrî idi.662 Nitekim Tablo 6’da da görüleceği üzere, 18. yüzyılda Kudüs’te
kurulan vakıfların büyük çoğunluğu da vakfın şartlarının uygulanması zorlaşır veya
uygulanamaz olur ise, vakfın gelirlerinin Kudüs’te bulunan fakir ve miskinlere, herhangi bir
mekânda bulunan fakirlere, Salâhiyye Bîmâristanı’na, suyollarına dağıtılmasını şart kılmışlardır.
Hennigan ise konuya farklı bir boyut kazandırmıştır. O’na göre vakıfların popülerlikleri,
vasiyetnamelere gelen kısıtlamalarla birlikte miras hukukuna gelen ağır yaptırımlarla başa baş
gitmiştir. Kurucusu vakıf sayesinde bir yerde mal varlığının istimlâk edilmemesini ya da bunun

Vakıflarda “hayrî-ehlî” ayrımının modern dönemde ortaya çıktığına işaret eden çalışmalar için bkz. Singer (2004:
39-40)
661 Singer (2004: 39)
662 Çeşitli araştırmacılar, bu “hayrî-ehlî” ayrımının modern dönemde ortaya çıktığına işaret ederler. Singer’da
aktarıldığı şeklliyle “Gabriel Baer de "hayri-ehli" ayrımının 20. yüzyıla ait olduğunu, vakıflarla ilgili Müslüman
kurallarıyla uyuşmadığını belirtir..Lambton ise, Continuity and Change adlı çalışmasında, “özel vakıflar ve hayır
vakıfları arasında elle tutulur bir ayrım yoktur” der; “halkın ya da özel kişilerin olsun, her ikisi de sonunda aynı
amaca hizmet ederler, ikisi de aynı hukuki ilkelere bağlıdır.” Singer (2004: 39-40)
660
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ancak ve ancak kendi isteği doğrultusunda yapılmasını güvence altına alırdı. 663 Kurucunun ve
ailesinin çıkarı için kurulan bir vakıf, aynı zamanda arazisinin devlet tarafından istimlâk
edilmesine karşı koruyucu bir kalkan sağlamış olurdu. Hizmet yıllarında edindikleri serveti elde
tutmanın bir aracı olarak vakıflar kurmak, ileri gelenler ve devlet memurları arasında oldukça
yaygındı. Sarayın gözünden düşen ya da herhangi bir nedenden dolayı ölen kimsenin mülkü
istimlâk edilebilirdi. Bu kişiler medrese ve tasavvuf tekkeleri gibi kamu yararına pek çok vakfın
yanı sıra, faydalanacak kişiler olarak kendi akrabalarını tayin ettikleri vakıflar da kurdular.
Mülkün baş sahipliği Allah'a ya da cemaate devredildiğinden, mülk teorik olarak istimlâk
edilemezdi.664
Öte yandan, el-‘Alemi, Kudüs’ün geleneksel nüfuzlu ailelerinin arasında vakfın popülerliğini bu
kurumun vâkıfın temel hedeflerini gerçekleştirmekteki başarısı ile bağlantılı olduğunu
belirtmiştir. Birinci avantajı, uzun süreli kiralama yolu ile mülkiyet haklarının kullanımının
tasdiki ve bu hakların da vâkıfın belirlediği gelecek nesillere aktarılabilmesidir. İkinci temel
avantajı vâkıfın hayatta iken kontrolünü mümkün kılan ve vefatından sonra terekesinden
yararlanacak olanları belirlemekte ve hatta tanımlamakta sağlamış olduğu geniş özgürlük alanı,
vakıf kurumunu Kudüs’ün nüfuzlu aileleri için cazip kılmıştır. Osmanlı Dönemi boyunca
Kudüs’ün seçkin 6 ailesi tarafından kurulan 112 zürrî vakfın vakfiyesi üzerine yaptığı çalışmada
‘Alami, 100 vakfın kurucusunun hayatta iken kendisini vakıftan tek yararlanıcı ve tek mütevelli
olarak atadığını tespit etmiştir. Bu durum da açık bir şekilde göstermiştir ki, mülkleri özel
mülkiyetten vakfa dönüştürmek vâkıfın kontrolü ya da etkinliğini tehdit etmemektedir.665 Söz
konusu altı aile tarafından kurulan 30 hayrî vakıfta ise durumun daha farklı olduğunu ortaya
koymuştur. Şöyle ki, bahse konu 30 vakıfta hayatta oldukça vâkıf kendisini yalnızca 3
vakfiyede tek yararlanıcı ve tek mütevelli olarak atamıştır. Bu durum da ailelerin iki tür vakfa
olan kararsız yaklaşımlarını açık bir şekilde göstermiştir. Zürrî vakıflar vâkıfın özel amaçları
için kurulmuş olup, hayrî vakıflar fıkıh tarafından işaret edildiği üzere, daha genel hayırsever
amaçlar için kurulmuştur. Hayrî vakıflarda vâkıflar, kendi aile üyelerinin yanı sıra aile dışından
da mütevelli atamışlardır. Zürrî vakıflarda ise, vâkıf genellikle kendi ailesinin bir mensubunu ve
tercihen de erkek neslin erkek evlatları tercih edilmiştir.666
Çalışma alanına giren dönemde Kudüs’te kurulan zürrî nitelikteki vakıflardan bazıları hayır
şartlarına tahsisatlar da yapmışlardır. Örneğin, Şerife binti Sali el-‘Aselî vakfiyesinde Hattı

663

Hennigan (1999: 81)
İnalcık ve Quataert (1994/I: 106, 126-27)
665 El-Alami (2000: 155)
666 El-Alami (2000: 155)
664

127
Dâvudda bulunan konağının geliri ile Mescid-i aksâ imamlarının Mescid-i Aksâ’da Kur’an-ı
Kerîm okumalarını şart kılmıştır.667 Abdullah bin İbrahim ed-Dâvûdî ise Mescid-i Aksâ
hatîbinin her Cuma günü iki hutbe arasında Fatiha Sûresini okumasını ve birini de ruhuna
hediye etmesini şart kılmıştır.668 Bir başka vâkıf Muhammed Sun’ullah el-Halidî kurmuş olduğu
vakfın gelirinden aylık 18 kuruşun her ay Kur’an-ı Kerim okuyacak ve Ramazan ayda 3 hatim
yapacak olan 4 kişiye paylaştırılmasını, sevabını da Hz. Peygamber, vâkıf ve annesinin ruhuna
hediye edilmesini şart kılmıştır.669 Vâkıf, Halil Şerefeddin bin Ebû Cibne vakfın gelirinden her
yıl 12 zolota’nın Kudüs Haremi’nde bulunan Tekârine sûfîlerine Kur’an-ı Kerîmden iki cüz
okumalarını ve birini Hz. Peygambere diğerini de kendisine hediye eylemelerini şart kılmıştır.670
Son olarak da, vâkıf Abdullah bin İbrahim ed-Dâvûdî her yıl vakıf gelirinden 20 Fidda Mısriyye
ile Hz. Peygamber için mevlid okunmasını şart kılmıştır.671

2.1.3.3. Kentteki Coğrafi Dağılımları
Kudüs’ün mahallelerine dağılmış durumda olan vakıf hayrât kurumları vakfiyelerde geçmekte
ve bunların giderleri vakıflar tarafından karşılanmaktadır. Öte yandan bu vakıf hayrât
kurumlarına tahsis edilmiş akarlar da yine Müslüman, Hıristiyan ya da Yahudi mahallerine de
dağılmış durumdadır. Müslümanlar tarafından kurulan vakıfların akar ve hayrâtlarının
mahallelere göre dağılımına ilişkin hazırlan EK-XII ve EK-XIII’de görüleceği üzere, vâkıflar ev
ve dükkân başta olmak üzere her mahalleden akar vakfetmişlerdir.
a) Hayrât: Vakfın iki ana unsurundan biri olan hayrât, vakıf ahkâmının anlatıldığı
kitaplarda,“ayniyle intifa‘”672 olarak tanımlanmıştır. Ayniyle intifa‘, toplumun doğrudan
doğruya yararlandığı, müessesât-ı hayrîye, yani vakıf câmi, mektep, kütüphane, medrese,
hastane, dârü’l-aceze gibi gayr-i menkûllere denilir.673
Temelde bir mal varlığının vakfedilebilmesi için, bu malın vakıf olma özelliklerini taşıması ve
bir hayra tahsis edilmesi zarûreti vardır. Aksi takdirde vakfın tescili mümkün değildir.674
Toplumun doğrudan kendilerinden istifâde ettiği müesseseler675 vakfiyelerde oldukça iyi

KŞS 243: 183-184.
KŞS 213: 91-94.
669
KŞS 250: 18-20.
670 KŞS 250: 129-133.
671 KŞS 244: 182.
672 Ömer Hilmi (1977: 52).
673 Öztürk (1983: 83)
674 Ömer Hilmi (1977: 20-26)
675 Yediyıldız (2003: 91-92)
667
668
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tanımlanmış olup iki şekilde anlatılmaktadır. Bunlardan birincisi vâkıf hayrât müessesesini
kendisi inşâ ettirmişse nerede, hangi tarihte ve nasıl yaptırdığına dâir detaylı bilgiler
vermektedir676. İkincisinde ise, vâkıf mevcut bir hayrât müessesesi için vakıf kuruyorsa,
hayrâtın nerede kim tarafından yaptırıldığı ve o günkü durumu anlatılmaktadır.677
18. yüzyılda Kudüs’te kurulan 300 vakıftan 18’i hayrî, 282’si aile vakfı kategorisindedir. Bu
vakıflardan yalnızca dört tanesinin kendine bağlı bir hayrâtı bulunmakta olup, bunlardan ilki
Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî tarafından yaptırılmıştır.678 İkincisi,
Tenkiziyye Medresesi yakınında bulunan bir sebil olup, Kâsım Bey bin Receb et-Tercemân
tarafından H. 1131/ M. 1718 tarihinde yaptırılmıştır.679 Kudüs Şer’îyye Sicilleri’nde açıkça
belirtilmemekle birlikte, Hillenbrand’da yer aldığı şekliyle Sebil el-Kubbe el-Nahaviyye olarak
da bilinen Sebil el-Hüseynî de bu yüzyılda yaptırılmıştır.680 Sebil üzerinde yer alan kitâbede H.
1137/ M. 1724-25 tarihlerinde Hasan bin ed-Dani el-Hüseynî tarafından yaptırıldığı
belirtilmektedir.681 Aynı dönemde sicillerde yer alan kayıtlar incelendiğinde Kâdî-i Kudüs
olarak Hasan el-Hüseynî adına iki kayıt tespit edilmiştir. Kayıtlardan ilkinde Safer 1137/ 20

Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî Vakfiyesi. KŞS (208: 105) Vâkıf, vakfiyesinde Hatt-ı
Davud Mahallesi’nde kurmuş olduğu sebile ilişkin detaylı bilgilendirmelerde bulunmaktadır.
677 El-Hace Saliha binti el-Hac Muhammed er-Rekât Vakfiyesi. KŞS 209: 253. Burada da vâkıfın Bâb-ı Hatta
Mahallesi’nde bulunan akarının gelirinden yarım hissesini Makam-ı Nebi Davuıd yakınında bulunan ve eşi Abdulhay
ed-Deccânî tarafından yaptırılan su sebiline vakfettiği anlatılmaktadır.
678 Hâlidî sebili olarak da bilinen sebile ilişkin Kudüs Şer’iye Sicilleri’nde Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil
Efendi el-Hâlidî Vakfiyesi olarak iki vakfiye kayıtlıdır. Vakfiyelerden ilki, Receb 1125 / Temmuz 1713 tarihli olup
sebile ilişkin detaylı bilgi içerirken, ikinci vakfiye ise Zilhicce 1136/ 4 Eylül 1724 tarihli olup sebil için vakfedilen
mülkler detaylı bir şekilde anlatılmıştır. Sebile ilişkin tespit edilen tek kaynak olmaları bakımından vakfiyeler
oldukça önemlidir. Sebile ilişkin bilgileri içeren ilk vakfiye 320 kelimeden oluşan kısa bir vakfiyedir. Vakfiyede
yapının tanımlanması, sınırları, vâkıfın personel ve ücretleri ile ilgili şartları ile sebilin yapılış amacı gibi detaylar yer
almıştır. KŞS 208: 105-106. İkinci vakfiye ise, 2500 kelimeden oluşmakta ve vâkıf tarafından sebilin giderlerinin
karşılanması Kudüs’te kadim şehirde vakfedilen 12 ev, 5 dükkân, 1 sebze bahçesi, çeşitli oranlarda değişen hisseli 3
ev, 2 sebze bahçesi, bir dükkân, bir sabun fabrikası, bir ekmek fırını, kahve ve fıstıkların kavrulduğu büyük bir
kavurucu kaydedilmiştir. KŞS 218: 407. Bütün bu mülkler vâkıfın aynı yüzyılda farklı tarihlerde kurulan yedi
vakfiyesinde de kaydedilmiştir. Bunlardan ilki 18 Şevval 1123/ 29 Kasım 1711 tarihli olup, son vakfiye ise 12 Şevval
1136/ 4 Temmuz 1724 tarihlidir. İkinci vakfiyede belirtilen vâkıfın şartları arasında vakfın mütevellisinin sebil için
gerekli suyun temini, bakır tasları ve bunların korunması ile ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşmenin tamir ve bakımını
yaptırmasını şart kılmıştır. KŞS (208: 105) Buna ek olarak, mütevelliın sebili için iki görevli atamasını; bunlardan
ilkinin saka olarak görev yapmasını ve günlük 2 Mısrî ücrret verilmesini, her sabah sebili açmasını ve her akşam da
kapatmasını diğerinin ise, sebilde hizmet etmesi ve aydınlatma hizmetlerini yapması ve günlük 7 Mısrî ücret
verilmesini şart kılmıştır. KŞS 218: 470. Vâkıf ayrıca sebilin aydınlatma yağı satın alınması için de aylık 8 Mısrî
ayrılmasını şart kılmıştır. KŞS 208: 105; 218: 470. Sebilin mimarî özellikleri hakkında detaylı bilgi için bkz.
Hillenbrand (2000/II: 963-965)
679 Vâkıf çeşmenin giderleri için vakfettiği akarlarını; Yahudi Mahallesi’nde 4 ev, yine Yahudi Mahallesi 6 dükkân),
Rîşe Mahallesi’nde 3 ev, Hattı Davud’ta 2 ev ve Bâbü'l-Amud’ta 2 dükkân şeklinde belirtmiştir. Vâkıf, vakfın
gelirlerinden her yıl 50 kuruşun mütevelli tarafından vâkıfın yaptırdığı sebile harcanmasını şart kılmıştır. KŞS 213:
95.
680 Hillenbrand (2000/II: 966)
681 Sebilin kitabesi van Berchem (1925: 66-7) tarafından yayınlanmış olup, Walls ve Abou-el-Haj (1980: 16)
tarafından da “Bir Sarnıcın İnşası (Construction of a Cistern) başlığı altında listelenmiştir. IRCICA’nın çalışmasında
vâkıfın adı “Hasan Efendi ed-Deccânî (El-Hüseynî)” olarak kaydedilmiştir.
676
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Ekim 1724 tarihinde vâkıfın resmen Kudüs Kadısı olarak göreve başladığı belirtilmektedir.682
İkinci kayıtta ise, Zilhicce 1137/ M. 1725 tarihli bir vakfiye kaydı yer almakta ve bu vakfiye ile
Harem-i Şerif’in batısında Fahriyye Medresesi civarında bulunan 9 kenîf (umûmî tuvalet) in
yenilenmesi ve abdest alınması için bir havuz yaptırılması şart kılınmıştır. Bunların, Mescid-i
Aksâ ile Câmi-i Mâlikiyye çalışanları ile Harem-i Şerif’te bulunan öğrencilerin yararlanması
için yaptırılması şart kılınmıştır. Vakfiyede vâkıfın ismi es-Seyyid Hasan Efendi Danizâde elHüseynî olarak geçmekte ve vâkıfın Hz. Peygamber’in soyundan geldiğine işaret eden el-şecere
el-tahire el-zekiyye gibi ön adlarla tanıtılmaktadır.683 Son olarak da, Şeyh Budayr Sebili684 olarak
da bilinen Mustafa Ağa Sebili H. 1153/ M. 1740-1 tarihinde Kudüs Sancağı valisi Mustafa Ağa
tarafından inşa edilmiştir.685 Vakfiyede Kâimmakâm-ı el-Kuds el-Şerîf el-Hac Mustafa
Ağa’nın686 Harem-i Şerif’te Nâzır Kapısı yanında bina eylediği sebil için 40 zangirli (altın lira)
vakfettiği kaydedilmiştir. Vakfın mütevellisine yıllık 4 altın zangirli verilmesini şart kılmıştır.
Vakfın tevliyetini de hayatta iken İsa el-Kürdî bin Muhammed’e, vefatından sonra oğluna ve
oğlunun oğluna ekber ve erşed (en büyük ve en olgun) olanına şart kılmıştır. Isa el-Kürdî’nin
evlattan nesli kesildiğinde ise vakfın tevliyetini Mescid-i Aksâ Vakfı’nın mütevellisine şart
kılmıştır. Vâkıf ayrıca sebile su taşıyan sakaya Haseki Sultan’ın İmâret-i ‘Âmiresi’nden günlük
14 somun ekmek verilmesini, sakanın sebili haftalık temizlemesini ve eğer görevini yerine
getirmez ise görevin başka bir kişiye verilmesini şart kılmıştır. Mütevellinin nezâretini de
Kudüs kadısına şart kılmıştır.687
18. yüzyılda Kudüs’te kurulan vakıflardan bazıları da kendinden önce kurulmuş bir hayrâta gelir
sağlamaktaydı.688 Daha önce kurulup, giderlerini karşılayamayan vakıfları desteklemek için yeni
vakıflar tesis edilmiştir.689

KŞS 220: 1.
KŞS 220: 145-6.
684 Bkz. Van Berchem (1925:195-6); el-Arif (1961: 97); Burgoyne (1976: 146); Wall ve Abou-el-Haj (1980:18);
Drory (1980 10: 66); el-Asali (1982: 284-9) Fakat Şeyh Budayr’ın biyografisi incelendiğinde söz konusu sebil ile
Şeyh Budayr arasında bir bağlantı bulunmamaktadır. Manna‘ (1986: 51-2); Salameh (1987: 6-10). Hillenbrand bu
durumu Şeyh Budayr’ın yaşadığı ve sahibi olduğu Vefâiyye Zâviyesi’nin Nazır Kapısı yakınında Harem-i Şerif’in batı
kısmında sebilin karşısında bulunmasına bağlmaktadır. Hillenbrand (2000/II: 974-981) Sebile, van Berchem (1925:
195) tarafından verilen bir diğer isim de “Osman Bey el-Fikarî’ Sebili” olup, Walls ve Abou-el-Haj (1980: 18) ise
sebilin Osman Bey el-Fikari’nin emri ile yeniden inşa edildiği kaydedilmiştir.
685 KŞS 230: 210.
686 El-Arif’e göre (1961:318) Mustafa Ağa Kudüs’ü 1144-65/ 1731-51 yılları arasında 20 yıldan fazla bir süre
yönetmiştir. El-Bi’ra, Beyt Hanina, Beyt Iksa (tamamı kuzey Kudüs) köylerinin halkları ile Kutsal şehre gelen
ziyaretçilere saldırılmaması hususunda anlaşmaya varmıştır. Mustafa ağa Nakşibendiyye Zâviyesi’ne yaptırılan
küçük kubbeli yapının inşasını organize etmek ve Sultan Mahmud Han’ın 1144/ 1731-2 tarihli fermanı ile su ile dolu
kale hendeğinin yeniden inşası gibi şehirdeki diğer inşa projelerine de katkıda bulunmuştur.
687 KŞS 230: 210; sebilin mimarî özellikleri için bkz. Hillenbrand (2000/II: 979)
688Örn. vâkıf Kâsım bin Receb et-Tercemân bi-Mahkemeti Kudüs-i Şerîf her yıl 50 kuruşun yaptırdığı sebile
harcanmasını şart kılmıştır. KŞS 213: 95.
682
683
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Kudüs’ün mahallelerine dağılmış durumda olan hayrât kurumları vakfiyelerde geçenlerden
ibaret değildir. Önceki kısımda da belirtildiği gibi, gerek hurûfât gerekse esas defterleri kayıtları
ile 1703-1831 yılları arasında câmi, mescid ve namazgâh gibi ibadet kurumları ile mektep ve
medrese gibi eğitim kurumlarında toplanmış olan yapıların da aktif ve fonksiyonel bir şekilde
hizmet sundukları tespit edilmiştir.
b) Akar: Hayrât kurumu ve kuruluşların, fiziksel olarak varlığını sürdürmesi, düzenli bir şekilde
işlemesi ve topluma aksatmadan hizmet sunması için sürekli gelirlere ihtiyaçları vardır. İşte
hayır kurumlarının masraflarını karşılamak ve vakıf şartlarının yerine getirilmesini sağlamak
amacıyla vakfedilen menkul ya da gayrimenkul gelir kaynaklarına “akar” adı verilir. Bu mallar
çeşitli yollarla işletilir ve elde edilen gelirler hayır kurumlarına tahsis edilir veya doğrudan
doğruya fakirlere dağıtılır.690 Akarı, işletilerek elde edilen ücret ve geliri bir hayır cihetine sarf
edilmek üzere vakfedilen menkul veya gayrimenkuller diye tarif etmek mümkündür.691 Diğer
bir deyişle akar, hayrât kurumlarına, kuruluş amaçları doğrultusunda hizmet yapabilmesi için
gelir sağlar.692 Vakfiyelerde, hayrât türü yapılarla ilgili olduğu kadar bunların gelir kaynakları
hakkında da zengin, açıklayıcı bilgiler yer alır. Bu bilgilerde akarın türü, mahalli, vasıfları,
sayısı (miktarı) ve gelir elde etme yöntemi açıklanır. Vakıf çalışmalarında gelir kaynaklarını
tespit etmek vakfın ve kurulduğu bölgenin ekonomik yapısını çözümlemede başlıca etkendir.
Bunun yanında kurulan vakfın büyüklüğü, finansmanının azlığı veya çokluğu hakkında
çıkarımda bulunmaya imkân tanır. Vakıfların sahip olduğu gelir kaynaklarının türü, miktarı ve
getirisi; vakıf kurucusunun sosyal ve ekonomik durumu ile vakfın büyüklüğüne bağlıdır. Ayrıca
bu tespitler, vakıf kurucularının ekonomik statüsünü belirlemede bir araç olarak kullanılabilir.
Bundan yola çıkarak bu bölümde incelenen dönemde Kudüs’te kurulan vakıfların gelir
kaynaklarının neler olduğu, bunların şehirdeki coğrafî dağılımları ve birbirlerine göre sayısal
oranları belirlenmeye çalışılacaktır.
Sayısal verilere geçmeden önce incelenen dönemde Kudüs’te kurulan vakıf akarlara ilişkin bazı
tespitleri burada zikretmek yerinde olacaktır. Her şeyden önce, Kudüs’te kent ile kırsal arasında
çok daha kalın bir çizgi vardı.693 Kudüs sakinleri kent tarlalarını işleyen çiftçiler değildi. Zaten

Örn.vâkıf Hamid bin Abdullah Babahîyye kurmuş olduğu vakfın gelirlerini Câmi-i Ömerî'nin masraflarına şart
kılmıştır. KŞS 241: 39-41.
690 Akar adı verilen ve vakfedilen bu gelir kaynakları arasında; araziler, bazı köylerin tamamı, her türlü ziraat
işletmeleri, çiftlikler, tarlalar, bahçeler, mesken olarak kullanılan binalar, dükkânlar veya iktisadî gaye için yapılmış
başka yapılar gibi gayrimenkuller ve hayvan derisi, gemi, nakit para gibi menkuller görülmektedir. Berki (1966: 2)
691 Pakalın (2004/I: 32)
692 Öztürk (1983: 83)
693 Mannaʻ (1992: 75)
689
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kent çevresindeki fakir kırsal bölgeler şehrin tarımsal hinterlandını oluşturmaktan uzaktı.694
Tablo 7’de de görüleceği üzere, kırsal bölgelerde yer alan akarların bütün akarlara olan oranı
%9,55’de kalmıştır. Merkezdeki akarların oranı ise, % 90,45 olmuştur. Bu oranlar da vakıf
akarlarının şehrin merkezinde toplandığına işaret etmektedir.
İkinci olarak, incelenen dönemde Kudüs’te kurulan vakıflardaki hisseli mülkiyet oldukça ciddi
bir orana sahiptir. Örneğin, Alami, Osmanlı Dönemi’nde 6 aile tarafından kurulan vakıflardan
ekili alan sayısı (103), şehirdeki evler (215) ve dükkânlardan (224); ekili alanların %66’sı,
evlerin %71’i ve dükkânların da %85’inin hisseli mülkiyetler olduğunu tespit etmiştir. 695 Vakıf
süreci de bu hisseli mülkiyetin artmasını sağlamıştır. Çünkü dışarıdan gelenler için vakıf
hisselerini satın alarak mülkiyetin tamamını satın alma ümidi teknik olarak mümkün
olamamaktadır. Erken dönem İslâm fıkhı imamları hisseli mülkiyet konusunda ittifak halinde
değildirler. Malikîler bu duruma karşı görüş bildirmişler, daha da önemlisi büyük Hanefi İmam
Ebu’l-Hasan eş-Şeybânî, ki düşünceleri Osmanlılarca çok daha fazla benimsenmiştir, bu şekilde
kurulan vakıflar lehine görüş bildirmemiştir.696 Fakat Osmanlı Kudüs’ünde bulunan Hanefî
kadılar bu süreci kabul etmişler ve sahih olduğuna hükmetmişlerdir. Çalışma kapsamına giren
dönemi kapsayan vakfiyeler esas alınarak oluşturulan Tablo 7’deki veriler de Alami’nin
tespitlerini destekler niteliktedir. Şöyle ki, hisseli vakfedilen akarların, bütün akarlara oranı
%50,47 olmuştur. Bu oran da, incelenen dönemde hisseli mülkiyetin yaygınlığını göstermesi
bakımından anlamlıdır.
Tablo 7’de Kudüs’te kurulan vakıfların gelir kaynakları toplu olarak gösterilmiştir. Ancak
bunların vakıflara sağladıkları gelirler veya menfaatler rakama dökülememiştir. Bunun sebepleri
şunlardır; öncelikle vakıfların tamamı aynı zamanda gelir getirmeye başlamış değildir. İkincisi,
vakıfların çoğunun ailevî amaçlı kurulması sebebiyle akarların vâkıfın ailesinin tasarrufunda
olması, gelir getirmemesi veya mütevellilerince düzenli olarak muhasebelerinin tutulmamasıdır.
Üçüncüsü ise, vakfedilen musakkafât türü akarların zamanla harâb olması, bunlardan pek
çoğunun tâmir edilememesi veya yeniden yapılamamasıdır. Bununla birlikte bu bölümde, gayr-i
menkûl veya menkûl gelir kaynakları ayrı ayrı ele alınıp tasvir edilirken gelir potansiyellerinden
de bahsedilecektir. Nihaî olarak, icâre veya işletme yoluyla gelir getiren vakıfların işletim
usullerine ilişkin bilgi verilerek, vakıfların Kudüs ekonomisindeki yeri tespit edilmeye
çalışılacaktır.

694

Ben-Arieh (1984: 393)
El-Alami (2000: 154)
696 İmamların görüşlerine ilişkin bkz. Ömer Hilmi (1977: 35-37); Akgündüz (1988: 194-201)
695
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Tür
Top.

Dâr (Ev)

225

496

Tür
Oran
%
64,93

Hisseli ev

250

Beyt (Oda)
Hisseli Beyt
Oda

3
3
5

Tabaka

3

Hisseli Tabaka

1

Eyvan

2

Hisseli sarnıç

1

Ahır

1

Kiler

1

Hisseli Kahve Kileri

1

Dükkân

53

112

14,66

Hisseli dükkân

37

Kahvehâne

1

Dokuma dükkânı

1

Mağaza

7

Mahmas (Öğütücü)

2

29

3,80

Ma’sara (Mengene)

1

Fırın

4

Hisseli Fırın

6

Değirmen

1

Değirmen hissesi

2

Fahûre (Çömlekçi)

1

İmalathane

4

İmalathane hissesi

8

Bağ

2

48

6,28

Bahçe

16

Bahçe hissesi

21

Şadırvanlı Bahçe

1

Arâzi Hissesi

7

Mezra’a

1

Hayvan Türleri

Arı kovanları

1

1

0,13

Nukud

Nukud

5

5

0,65

Ev

4

8

1,04

Saray

2

Tabaka

2

Arazi

4

65

8,51

Arazi Hissesi

7

Arz Hissesi

1

Bağ

3

Bahçe

3

Bahçe Hissesi

1

Bostan

1

Mezra’a

14

Mezra’a Hissesi

28

Zeytinlik

1

Zeytinlik Hissesi

1

Su Deposu

1
764

100

Mülk
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Sayı

Meskenler
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Tablo 7’de görüldüğü gibi, 764 kalem akarın % 99’unu gayr-i menkûller, % 1’ini de menkûller
oluşturmaktadır. Gayr-i menkûllerin % 64,93’ünü şehir merkezindeki, % 1,04’ünü merkez köy
ve mezraʻalardaki meskenler, % 6,28’ini şehir merkezindeki, %8,51’ini merkez köy ve
mezra’alardaki tarım işletmeleri, % 14,66’sını ticarî binalar, % 3,80’ini de sanayi işletmeleri,
menkûllerin % 0,13’ünü arı kovanları, % 0,65’ini de paralar oluşturmaktadır. Bu sayıya rakam
belirtilmeden vakfedilenler697 ile akarlarını tespit edemediklerimizi de (6 vakıf) eklersek bu sayı
çok daha artacaktır.
A) Gayr-i menkûller: Vakıf kurumunun önemli gelir kaynaklarını oluşturan gayr-i menkûller
günümüzde “taşınmaz” (mülk)698 olarak bilinmektedir. Ahkâmü’l-Evkâf’da ise mevcut durumu
bozulmadan nakli ve tahvili mümkün olmayan mal demektir. Araziler ile bunlara sabitlenmiş
bina ve ağaçlara şâmildir.699 İslâm hukukunun oluşturulduğu ilk dönemlerde gelir kaynaklarının
vakfa dâhil olabilmesi için devamlılık arz eden ve vakıf kurucusunun mülkü olan
gayrimenkuller olması gerekiyordu. Ancak zamanla değişen sosyal, ekonomik ve toplumsal
şartlar, vakfa konu olan gelir kaynaklarının sahasını, türünü genişletmiştir. 700 Kudüs’te
vakfedilen gayr-i menkûlleri; meskenler, ticâri yapılar, sanayi kuruluşları ve tarım işletmeleri
olarak tasnif ettik.
a) Meskenler: İçinde oturulan, iskân olunan yer anlamına gelen meskenler, gelir getiren bir
gayrimenkul olarak düşünüldüğü için, vakfa konu olmuştur. Vakfiyelerde genel olarak dört tip
meskenle karşılaşılır. Bunlar; menziller, saraylar, yalılar ve oda veya hâne denilen küçük
evlerdir.701
Çalışmada incelenen dönemde Kudüs’te vakfa konu olan meskenler beş gurupta incelenmiştir.
Bunlar sahip oldukları özellikler ve icrâ ettikleri fonksiyonlara bağlı olarak vakfiyelerde Arapça
dâr/devr şeklinde kullanılan ev; beyt, oda, kat, tabaka ve saray kelimeleri ile ifade edilmiştir.
Bunlardan dâr kelimesi en çok kullanılmıştır. Genellikle iki katlı olarak inşa edilen evlerde alt
kat ve üst kat beytleri (odaları), eyvan, kâ’a (ziyaretçileri kabul edildiği alan, sofa gibi), sahha
veya sahha semâvî adı verilen avlu veya üstü açık avlu, mutfak, dehlîz, sahrîcü’l-âbar olarak
ifade edilen yağmur ve kar sularını toplamak için bulunan su sarnıcı, hammam (banyo), tâka
(pencere), bâyke (hububat ve zeytinyağı saklamak için kiler), edebhâne (bazı kayıtlarda

Vakıf akarların “dükkânlar, fırın ve değirmenler” şeklinde ifade edildiği vakfiye için bkz. El-Hac
Abdulvehhab Şekkî Mekkî Vakfiyesi. Dosya 3/21: 126/13.
698 Türkçe Sözlük (2005: 730)
699 Öztürk (1995: 157)
700 Yediyıldız (1984: 5)
701 Yediyıldız (1984: 9)
697
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mürtefak olarak geçmekte) ve bazı vakfiyelerde de ıstabl (ahır) gibi bölümler de bulunurdu.702
Kar ve yağmur sularının toplanması için su sarnıcı hemen hemen bütün evlerde mevcuttur.703
Havuz, dehliz gibi bölümlerin olduğu evler de vakfedilmiştir. 704 Bunun yanında, evler etrafı
duvarla çevrili bir bahçe içinde olur ve çoğunlukla bahçede meyveli ve meyvesiz ağaçlar yer
alırdı.705 Bazı vakfiyelerde ise arka bahçeli evler de tanımlanmaktadır.706 Vakfedilen evlerin
kemerli,707 harâbe708 ve huluvv709 gibi mevcut durumlarına ilişkin bilgiler de sunulmuştur.
Vakfiyelerde vakfedilen bazı evler için huluvv kelimesi kullanılmıştır.710 Bu da huluvv usulü ile
kiralanan evlerin huluvv hakkının yeniden vakfedilebildiği anlamına gelmektedir.
İncelediğimiz dönemde Kudüs’te tüm gelir kaynakları arasında en yüksek vakfedilme oranına
sahip akar türü evlerdir. Çalışma kapsamına giren 300 vakıftan 150’sinde yalnızca bir ev veya
bir ev hissesi vakfedilmiştir. Vakfiyelerin toplamında ise 225 ev, 250 hisseli ev, 5 oda, 1 kat, 3
beyt, 3 hisseli beyt, 3 tabaka, 1 hisseli tabaka, 1 eyvan, 1 eyvan rakabesi ve 1 hisseli sarnıç
vakfedilmiştir.711 Yukarıda da belirtildiği üzere, öncelikle hisseli evlerin sayısının tam
mülkiyetli evlerden fazla oluşu Osmanlı Kudüs’ünde mülkiyet hakkının parçalanmışlığının
önemli bir seviyede olduğunu göstermektedir. İkinci olarak, Kudüs’te ev sahibi olma oranının
da yüksek olduğuna işaret eder. Vâkıflar, gerek hayır kurumlarına gelir temin etmek, gerek aile
ve yakınlarına yardım sağlamak amacıyla evlerini vakfetmişlerdir. Öte yandan, bir ev vakfı
kurmanın kolay olması, bu tür vakıfların sayısını artırmış olmalıdır. Evlerin bazısının kiraya
verildiği göz önünde tutulursa ev vakıflarının şehirdeki iskân sorununun çözümüne katkı
sağladığı da söylenebilir. Evden daha büyük sarayın vakfedildiği vakıflar da mevcuttur.712

Örn. bkz. KŞS 212: 7-8; 223: 372; 231: 251; 247: 80-81. 18. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs’teki evlerin
özelliklerine ilişkin detaylı bilgi için ayrıca bkz. es-Sivâriyye (2009: 87-92)
703 Örn. bkz. KŞS 207: 343-344; 209: 249; 218: 22-23; 214: 144.
704 Örn. bkz. KŞS 213: 51-52; 260: 25.
705 Örn. bkz. KŞS 221: 301; 223: 288-289; 225: 203; 229: 252.
706 Örn. bkz. KŞS 253: 130; 255: 45; 256: 59; 257: 71.
707 Örn. bkz. KŞS 247: 19; KŞS 272: 147; KŞS 275: 93.
708 Örn. bkz. KŞS 248: 61.
709 Örn. bkz. Dosya 2/21/: 1194/13; KŞS 285: 89; 295: 232; 301: 109; 314: 123.
710 Kelime anlamı itibariyle “boş” anlamına gelen huluvv, hukûkî terim olarak, çok değişik manaları haizdir. Bunların
içinde en kapsamlısı: Bir akarın rakabesi üzerinde, o akar lehine verilen (tamir veya başka bir maksâtla) belli bir
meblağ para karşılığında mâlik olunan mücerret menfaat (intifâʻ) hakkıdır. Bu belli meblağ, söz konusu akarın tamiri
amacıyla verilebileceği gibi, başka bir amaçla da verilebilir. Detaylı bilgi için bkz. Akgündüz (1988: 506- 515)
Sicillerde yer alan çok sayıda belgede de geçen huluvv kelimesi bir kiralama usulü olarak kaydedilmiştir. Bu örnekler
vakfiyelerde yer alan örneklerle birleştirildiğinde; vakfedilen evin rakabesinin değil, huluvv hakkının vakfedildiği
anlaşılmaktadır.
711 Bkz. Ek 17: Kudüs’te Yeni Kurulan Vakıfların Akarlarının Kent Merkezi’ndeki Mahallelere Göre Dağılımları
(1703-1831).
712 El-Hac Süleyman Bey bin Abdulcevad Asali, Simâr toğrağında Hârûş bağı ile hududlandırılan incir, zeytin ve 2
sarnıçtan ve saraydan oluşan bir üzüm bağı vakfetmiştir. KŞS 251: 139-141. Eş-Şeyh Muhammed Necmeddin bin eşŞeyh Muhammed Bedreddin Efendi el-Cemâ'â, Kudüs dışında Bedreddin bin Cemâ'â Vakfı ile komşu bir saray
vakfetmiştir. Dosya 10/195/65/13.
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Kudüs’te vakfedilen evlerin süknâları yani oturma hakları tahsis edilmiştir. Evlerin oturma
hakkı (süknâsı) çoğunlukla vakfiyelerde “mevkûfun ‘aleyh”713 olarak zikredilen vâkıfın erkek
evlatlarına,714 az da olsa vefatından sonra evlenene kadar eşleri715 ve evlenene kadar kız
evlatlarına716 tahsis edilmiştir. Bu durumda vakfı kuran kişinin şartına göre çoğunlukla aile
bireyleri, yakın akrabaları,717 bazen de mahallenin imamı, müezzin veya kayyımı gibi
görevliler718 bu vakıf evde hiçbir ücret ödemeden oturabilmişlerdir. Bu evlerden çoğunun
oturma hakkı, bazılarının kiraları,719 bazılarının ise satılıp parasının kullanılması vakıf şartı
olarak belirtilmiştir. 7 vakıfta evlerin kira geliri hayır şartına ayrılırken bir evin de satılmasından
elde edilecek gelir bir vakfa meşrut kılınmıştır.720
Kudüs vakıf kayıtlarında 5 odanın vakfedildiği tespit edilmiştir.721 Vakfiyelerden anlaşıldığına
göre vakfedilen odalar şehrin merkezinde toplanmıştı. Hücurât ya da odalar denen konutlar,
kiralanmak amacıyla genellikle katlı olarak ve eş boyutlu, eş biçimli, diziler halinde inşa
edilmişlerdir. Hücrelerin tek katlı kargir odalar dizisi oldukları söylenebilir. Bir ya da iki kişinin
barınabileceği tek katlı bu küçük ev yapılarında, dar gelirli insanlar sürekli oturabilirler ya da
ticaretle uğraşan ve değişik memleketlerden gelen bekâr işçiler, hamallar, tacirler, yolcular ve

Ömer Hilmi (1977: 25-26)
El-Hac Salih bin Bedreddin el-Huş (Havş-Havaş) 1185/ 1771 tarihli vakfiyesi ile Bâb-ı Hatta Mahallesi’nde
vakfettiği evinde mevkûfun aleyhin süknâsını şart kılmıştır. KŞS 254: 324.
715 1703-1800 tarihleri arasını kapsayan dönemde 13 vâkıf vakfettiği evin süknâ hakkını vefat edene kadar eşlerine
tahsis etmiştir. Bkz. KŞS 217: 34; 230: 24; 241: sayfası belirtilmemiş; 242: 184; 245: 4; 249: 63-64; Dosya 2/21:
1194/13; KŞS 250: 18-20; 254: 139; 254: 306-307; 273: 13-14; 277: 23-25; 279: 145-146. Söz konusu vâkıflardan
Süleyman bin Taha ed-Deccânî Nebî Davud Makamı civarında bulunan evinde yalnızca oturulmasını ve eşi Seyyide
binti Hasan'ın vakfın evinde sakin olmasını ve vakfın gelirinden kendisine her gün 10 fidda verilmesini şart kılmıştır.
KŞS 277: 23-25. Bir diğer vakfiyede ise Kâimmakâm-ı Nakîbu's-Sadeti'l-Eşrâf fi'l-Kuds ve Şeyhu'l-Harem-i Kuds
vâkıf Abdullatif Efendi el-Hüseynî Sitt Yokuşunda haremlik ve selamlık bölümlerinden ve meskenlerden oluşan
vakfettiği katlı evinde eşleri Fatıma binti Abdulhay ed-Deccânî ve Âmine binti İbrahim Çelebi en-Nimrî’inin
oturmasını, vefatından sonra eşi evlendiği taktirde bu hakkının bitmesini şart kılmıştır. Bkz. KŞS 249: 63-64; Dosya
2/21: 1194/13.
716 1703-1800 tarihleri arasını kapsayan dönemde 21 vâkıf vakfettiği evin süknâ hakkını evlenene kadar kız
evlatlarına tahsis etmiştir. Bkz. KŞS 202: 12; 207: 122; 217: 359-360; 223: 311-313; 223: 372; 223: 425; 330: 177;
218: 563; 225: 73; 230: 147; 243: 147; 243: 275; 247: 71-72; 250: 22; 250: 39-40; 254: 74; 254: 457; 255: 116; 255:
120-122; 260: 70-73; 277: 182.
717 Örn. Ahmed Ağa bin Abdulvehhab Asali vakfiyesinde Şeref Mahallesi'nde vakfettiği katlı evinin süknâ hakkını
öncelikle komşusu Fatıma’ya, sonrasında da erkek kardeşinin kızı Fatıma binti Abdullah’a tahsis etmiştir. KŞS. 261:
108-109.
718 Örn. bkz. KŞS 243: 183-184.
719Afife Hatun bin Hebbetullah Çelebi en-Nemrî vakfiyesinde Şeref Mahallesi’nde bulunan vakıf evin kiraya
verilmesini şart kılmış ve gelirinden 5 kuruşun eşi Abdulhay ed-Deccânî’den olma 4 kızı Saliha, Fatıma, Nefise ve
Hasibeye tahsis etmiştir. KŞS 223: 107. Hüseyin bin Bedreddin Kımiʻ ise Şeref Mahallesi’nde vakfettiği 2 ev ve 1
eyvanın kirasını erkek evlatlarına şart kılmıştır. KŞS 230: 200.
720 Örn. bkz. KŞS 223: 107; 230: 200.
721 Bunlar: Eş-Şeyh Cûdullah Efendi bin eş-Şeyh Mustafa el-'Alemî vakfiyesinde Patrik Hamamı yakınında yeni bir
oda (KŞS. 213: 51); Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî Vakfiyesi’nde Meğaribe Mahallesi'nde
Darul Hadis Vakfına komşu 2 oda ile yine aynı vâkıfın bir başka vakfiyesinde vakfettiği Meğaribe Mahallesi'nde 2
odadan oluşmaktadır. Bkz. KŞS 213: 91-93; 218: 47.
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misafirler kalabilirlerdi. Bu odalarda yukarıda sayılan guruplardan herhangi bir kişi ucuz bir
kira ödeyerek ikamet edebilirdi.722
Hayrî bir vakıf olan Meğâribe Vakfı’na ait 1153/ 1740 tarihli Muhasebe Kaydı’nda çoğunluğu
Meğâribe Mahallesi’nde bulunan 18 evin kira gelirleri yıllık 3 ila 18 zolota arasında
değişmektedir. 723 Yine aynı kayıtta Yahudilerce oturulan bir evin yıllık kira geliri ise 35 zolota
iken, sayısı belirtilmeyen vakfa komşu evlerin yıllık toplam kira geliri de 232 zolota olarak
belirtilmiştir. Zürrî bir vakıf olan eş-Şeyh Halil el-Câ’ûnî Vakfı’na ait 1168/ 1755 tarihli
Muhasebe Kaydı’nda ise, vakfa gelir getiren 19 kalemin tamamı evlerden oluşmaktadır.
Bunlardan 4’ü daha geniş olan ve dâr kelimesi ile ifade edilen evler olup, kira gelirleri yıllık 35
ila 50 zolota arasında değişmektedir.

724

Beyt kelimesi ile ifade edilen daha küçük ev ya da

odaların kira gelirleri ise, 1 ila 13 zolota arasında değişmektedir. Muhasebe kaydında özellikleri
ile belirtilen evlerden, imalathane evi ücreti yıllık 24 zolota ve Sefâkî evi ücreti ise yıllık 42
zolota olarak belirtilmiştir. Şeref Mahallesi’nde bulunan geliri imalathaneye ait evin ise huluvv
usulü üzere kiralandığı kaydedilmiştir. Vakfın gelirinin tamamen evlere dayandığı bu vakfın
yıllık kira geliri ise 396 zolota olarak kaydedilmiştir. Hayrî ve zürrî iki vakfa ait muhasebe
kayıtlarında yer alan ev kirası gelirleri karşılaştırıldığında ise, vakıf gelirlerinin büyük
çoğunluğunun mesken gelirlerine dayandığı tespit edilmiştir. Yakın dönemlerde ev kiralarının
yıllık gelirlerinin de mevki ve büyüklüğüne göre çeşitlilik gösterdiği görülmüştür.
b) Ticari Yapılar: Hayrât müesseseleri ile bu müesseselere gelir sağlayan akarların Osmanlı
şehrinin çekirdeğini oluşturduğu bilinmektedir.725 Kır bölgelerinde yine hayrât müesseseleri
yerleşim yerlerinin merkezini oluşturmakla birlikte, akarlar daha çok tarım gelirlerine
dayandığından, bunların imâr ve iskân üzerindeki etkisi sınırlıdır. Şehirlerde sosyal müesseseler
ve onlara gelir sağlamak maksadıyla her biri bir sınıf, san’at ve ticaret erbâbına tahsis edilmek
üzere inşâ edilmiş olan han, hamam, fırın, değirmen, mum imalathânesi, boyahâne, sâlhâne,
başhâne, bayram ve pazar yerleri, yeni kurulacak bir şehrin veya semtin çekirdeğini teşkil
etmişlerdi.726 Bu yapılanma ile hem Osmanlı şehirlerinin inkişafı, hem de şehirlerin ticari
hareketliliği sağlanmakta idi.
Kudüs’te ilgili dönemde şehir merkezinde 112 ticari işletme vakıf malına dönüştürülmüştür.
Tüm menkul ve gayrimenkul akarların arasında bunların oranı %14,66’dır. Araştırma
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Gerber (1988: 151)
KŞS 224: 185-187.
724 KŞS 264: 149.
725 Ergin (1936: 18)
726 Barkan (2000: 996)
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kapsamındaki belgelere yansıyan ticari işletmeler; hisseli ve hissesiz dükkânlar, fırınlar,
kahvehaneler ve mağazalardır.
Hanlar: Han, yerleşim merkezlerinde veya yol güzergâhlarında yapılan konaklama yeri veya
genelde aynı meslek gruplarının toplandıkları çok katlı ve çok odalı ticaret yerlerini ifade
etmektedir727. Zanaatkârlar, tüccarlar ve gezginlerin kullandığı hücreler ile çevrelenmiş revaklı
avlu şeklinde tesis edilmiş olan hanlar ise, tahtanî ve fevkanî (alt/üst) katlı, sofalı, su kuyulu,
tuvaletli ve bütün müştemilâtın bir avlu içinde toplandığı bir teşekküldür. Hanlar; İpek Hanı,
Pirinç Hanı gibi toplayıp dağıtma işini yaptıkları malın adları ile anılmaktadır. Hanların alt
katları depolardan, üst katları ise ticaret yapmak ve konaklamak amacıyla yapılmış odalardan
oluşmaktadır.728 Büyük şehirlerde ticarî alışverişler genelde üstü kapalı hanlarda yapılmaktadır.
Hanlar, vakıfların gelir kaynakları arasındadır. Ancak hanların bakım ve onarım masrafları da
yine bağlı bulundukları vakıf tarafından karşılanmaktadır.
İncelenen dönemde Kudüs’te vakfedilen herhangi bir han bulunmamaktadır. Bir vakfiye
kaydında ise, Akbât Hanı yakınında Han el-Zeyt’te 21 kırat 1/5 kisseli sabun imalathanesi
vakfedilmiştir.729 Han el-Zeyt ise Vâdi-i Tavvâhîn’de bulunur.
Mağaza: İncelenen dönemde Kudüs’te 7 mağaza vakfedilmiştir. Bunlardan üçü vakfedilen evin
altında bulunmakta, dördü ise müstakildir. Tamamı ailevî tasarrufa vakfedilmiş mağazaların,
ikisi Nasâra Mahallesi’nde,730 ikisi Hattı Merzibân,731 kalan üçü de Tavvâhîn Hattı’nda bulunan
büyük evin altındadır.732
Dükkânlar: Esnâf veya küçük zanaat sahiplerinin imalât veya satış yaptıkları iş yerleridir.
Osmanlı döneminde dükkânlar büyük çoğunlukla ahşap veya kârgir tek katlı yapılardı. 19.
yüzyılın sonlarına doğru ana ticaret merkezlerinde tuğladan ve iki katlı ama hep tek yönden
ışıklı, beş-altı metreyi geçmeyen yükseklikte tek veya gruplar halinde dükkânlar görülmeye
başladı. Dükkânlar, genellikle bir sokak içerisinde iki taraflı olarak sıralanmış ve yan yana
bulunan ticaret mekânlarıdır. Bunlardan bazıları bedesten, çarşı ve hanların içinde yer alırdı.
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Raymond (1995: 174)
Ergenç (2006: 29-37); Çiftçi (2004: 101)
729 Dosya 3/39: 2/287/13. Aynı dönemde Kudüs’te Hattı Dâvud’da Limon Hanı, Hattı Merziban’da Bâb-ı Şevvâyîn
Hanı; Şeyh Muhammed el-Kırımî Mahallesi’nde ‘Alaeddin el-Basîr Hamamı yakınında bulunan Cibîliyye Hanı;
Bâbü’l-Kattânîn Mahallesi’nde 964/ 1556 yılında yaptırılan ve Haseki Sultan Evkâfından İmâreti ‘Âmire Hanı ve
Hasırcılar Çarşısı’nda bulunan Şe’âra Hanı mevcuttur. Detaylı bilgi için bkz. El-Hanbeli (1973/II: 53); el-Madani
(2011: 312)
730 KŞS 217: 359-360.
731 KŞS 205: 108-110.
732 Dosya 2/21: 1194/13.
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Dükkânların bulunduğu çarşılar, orada çalışan esnaf grubuna göre adlandırılırdı. Osmanlı
şehrinde çarşılar, kentleşmiş alanın % 6 ile 10’u arasında değişen bir fizikî alanı kaplardı.
Ticaret ve zanaat alanları, konutları mutlak biçimde dışta bırakarak, dükkân ve atölyelerin
sıralandığı bir veya daha fazla sokakta yoğunlaşırdı. Osmanlı şehrinin hayat damarları başka hiç
bir yerde olmadığı kadar çarşıda atar, üretim ve “ekonomik değer” alışveriş mekânından daha
fazlasını ifade ederdi. Şehirlerde bedesten, han, arasta ve dükkânlar ticaret merkezlerini
oluşturuyordu.733
Çalışma kapsamına giren dönemde,

Kudüs’te bulunan çarşılardan; Harem-i Şerif’e açılan

kapılarda bulunan Hatta Kapısı (Sûk-ı Bâb-ı Hatta),734 Şam Kapısı (Sûk-ı Bâbü’l-‘Amûd),735
Pamuklu Üreticiler (Sûk-ı Bâbü’l-Kattânîn)736 çarşılarının yanı sıra Yahudi (Sûkü’l-Yehud),737
Aşçılar (Sûkü’t-Tabbâhîn),738 Kuyumcular (Sûkü’s-Sâğa)739 ve Hasırcılar (Sûkü’l-Hasır)740
Çarşıları vakfiyelerde zikredilmişlerdir.741 İlgili dönemde Kudüs’te vakfedilen dükkânların
mevkileri tanımlanırken söz konusu çarşılardaki konumlarına göre tanımlanmışlardır. 742 Han elZeyt Çarşısı da vakıf dükkânların bulunduğu önemli bir çarşıdır.743 Bu çarşıların yanı sıra,
Kudüs’te Tüccar Çarşısı yanında Baharatçılar Çarşısı, Etçiler Çarşısı gibi ilgili meslek adı ile
anılan çarşılar da vardır. Ayrıca kayıtlarda Haremden Kaleye kadar olan çarşıların tamamı
Büyük Çarşı olarak anılmıştır.744
Çalışma alanına giren dönemde Kudüs’te vakfedilen dükkânların sayısı ise elli üçtü. Bunun yanı
sıra hisse oranları değişen miktarda otuz yedi adet de dükkân hissesi vakfedilmiştir.745
Dükkânlarla ilgili dikkat çeken bir husus da, Kerîmiyye Medresesi Vakfı'na komşu ve Pazar
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Raymond (1995: 162-174)
Harem’e açılan kapılardan Hatta Kapısı’nda bulunan çarşı, şehirde bulunan bütün çarşılardan ayrıdır. el-Arif
(1961: 468)
735 Bâbü’l-‘Amûd Mahallesi’nde bulunan çarşı, güneyden Sûk-ı Han el-Zeyt ve kuzeyden de Şam Kapısı arasındadır.
el-Arif (1961: 468)
736 Bâbü’l-Kattânîn Mahallesi’nde bulunan çarşı, Harem’in batısında bulunur. Çarşının sonunda, batı cihetinde ‘Ayn
Hamamı bulunur. el-Arif (1961: 468)
737 Yahudi Mahallesi’nde bulunur. Çarşı, kuzeyden Büyük Çarşı olarak bilinen Tüccarlar Çarşısına uzanır ve
güneyden de Nebî Davuda yakındır. el-Arif (1961: 467)
738 Hattı Dâvudda bulunan çarşı, Cebîliyye Kemerinde Harâfiş Merdivenine kadar uzanır. El-Hanbeli (1973/II: 53)
739 Çarşı, mescid Kapısından Dârü’l-Kurrâya kadar uzanır. El-Hanbeli (1973/II: 53)
740 Hasırcılar Çarşısı’nın, doğudan Bazâr Çarşısı ile güneyden Etçiler Çarşısı (Sûkı’l-Lahmiyyîn) ile sınırı vardır. elArif (1961: 468)
741
Çarşılara ilişkin detaylı bilgi için bkz. El-Hanbeli (1973/II: 50-53); el-Arif (1961: 467- 468); es-Sivâriyye (2009:
55-56)
742 Örn. bkz. KŞS 207: 129-130; 218: 156; 218: 253; 223: 161; 227:144; 255: 120-122; 276: 141; 298: 208; 314:
123.
743 Örn. bkz. KŞS 239: 50; 456: 36.
744 Örn. bkz. KŞS 254: 518.
745 Detaylı bilgi için bkz. Tablo 7.
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sınırında 12 kırat dükkân hissesi huluvv hakkı746 Hatt-ı Davud’da Bazaar sınırında 3 kırat
dükkânın huluvv hakkı,747 Efdâliyye medresesi ile komşu Hatt-ı Bâzârda 3 dükkânın huluvv
hakkı vakfedilmiştir.748 Bunların yanı sıra, dükkânın türü belirtilerek Hattı Merzibân’da bir
kahvehâne749 Bâbü’l-‘Amud Mahallesi’nde de bir dokuma dükkânı750 vakfedilmiştir.
Vakfedilen tüm akarlar arasında dükkânlar %14,66’lık bir oranla tüm akarlar içerisinde ikinci
sırada yer almaktadır. Sonuç olarak vâkıflar, özellikle çarşı ve hanların içinde sahip oldukları
azımsanmayacak sayıdaki dükkânı, vakıflarının hizmetlerini sürdürebilmeleri için gelir temini
amacıyla vakfetmişlerdir.
İlgili muhasebe kayıtlarından zürrî eş-Şeyh Halil el-Câ’ûnî Vakfı’na ait 1168/1755 tarihli
Muhasebe Kaydı’nda vakıf gelirleri arasında herhangi bir ticari yapı bulunmamaktadır. 751 Hayrî
bir vakıf olan Meğâribe Vakfı’na ait 1153/ 1740 tarihli Muhasebe Kaydı’nda ise, 8 kalem
dükkân geliri kaydedilmiştir.

752

Bunlar; Büyük Çarşı’da bulunan dükkânın aylık 11, Bâb-ı

Şevvâyîn’de bulunan dükkânın aylık 8, Kışkış (Koşkoş) evi karşısında bulunan dükkânın yıllık
13, mevkisi belirtilmeyen 4 haddad (demirci) dükkânının aylık 3, Derviş Mehmed tarafından
oturulan dükkânın aylık 3, Bedir tarafından oturulan dükkânın aylık 4 zolota olarak kira gelirleri
kaydedilmiştir. Süleyman dükkânı olarak kayıtlı dükkânın kira geliri belirtilmemekle birlikte,
Yahudilerin oturduğu dükkânın kira geliri ise aylık 35 zolota olarak kaydedilmiştir. Vakıf evlere
ait kira gelirlerinde olduğu gibi, dükkân kiraları aylık 3-13 zolota arasında değişirken,
Yahudilerce oturulan dükkânın kirası aylık 35 zolota gibi oldukça yüksek bir meblağa işaret
etmektedir. Mevkisi belirtilmeyen dükkânın kira gelirinin yüksekliği dikkat çekmektedir.
Hamamlar: Hamamlar, halk temizliği bakımından sosyal, belli teknik aletlerle sıcak su üretmesi
bakımından sınâi, şehir ve vakıf ekonomisi içinde oldukça yüksek gelire sahip olması
bakımından da iktisadî kuruluşlardır.753 Osmanlı şehrinin en merkezî yapısı olan külliyelerin
içinde hamam ve çeşmelerin inşası diğer müesseselerden daha öncedir. Bunun da en temel iki
sebebi vardır. Birincisi külliyenin inşaatında çalışanların temizliği,754 ikincisi de elde edilecek

Bkz. KŞS 246; 252: 35-36.
Bkz. KŞS 251: 139-141.
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Bkz. KŞS 220: 161.
749 Bkz. Dosya 2/21: 194/13.
750 Bkz. KŞS 221: 331.
751 Bkz. KŞS 264: 149.
752 Bkz. KŞS 224: 185-187.
753 Eyice (1997/XV: 402)
754 Yediyıldız (1984: 28)
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gelirin bu imarete katkısıdır. Kudüs’te çalışma alanına giren dönemde vakfedilen bir hamam
bulunmamaktadır.
c) Sanayi İşletmeleri: Kudüs’te vakıflara gelir sağlayan sanayi işletmeleri, küçük boyutlu
kuruluşlardır. Toplam 29 kalem olarak vakfedilen sanayi işletmeleri vakıf gelir kaynaklarının %
3,80’ini oluşturmaktadır. Bu sektörde, maʻsara, mahmas, kârhâne, değirmen, fırın ve fahûre
(çömlekçi) yer almaktadır.
Maʻsara: Mengenehâne de denilmekte olup, susam ve zeytinyağı üretiminde kullanılan
tezgâhtır. Kudüs’te bir tane ma’sara vakfedilmiştir. Hayâdire Mahallesi’nde harap bir halde
bulunan maʻsara Eş-Şeyh Muhammed Sun’ullah bin Halil Efendi755 tarafından vakfedilmiştir.
es-Sivâriyye 18. yüzyılın ikinci yarısında sicillerde yer alan Hattı Merzibân’da ve Rîşe
Mahallesi’nde bulunan iki ayrı mengeneden bahsetmiştir.756
Öğütücü (Mahmas): Çoğunlukla kahve öğütülen yerler olup, Kudüs’te iki tane öğütücü
vakfedilmiştir. İlki, Hatt ı Davud'da Bazâr yakınında Muhammed Bey bin Ahmed Bey bin elEmîr tarafından vakfedilmiştir.757 İkincisi ise, Efdaliyye Medresesi Vakfı'na komşu huluvv
usulü ile yenilenen bir öğütücü Kudüs Nakîbü'l-Eşrâfı Kâimmakâmı Abdüllatif Efendi
tarafından vakfedilmiştir.758
Kârhane: Atölye veya imalathane olarak tanımlanabilecek olan kârhaneler genelde içlerinde yer
alan bir zanaat veya meslek teşekkülüne ait bütün “alât ve edevat” ile birlikte vakfedilirdi.
Kiraya verilen bu tür işletmelerin gelirleri vakıf kurumuna aktarılırdı. Kârhaneler daha çok mal
üretimi yapan esnaf tarafından kullanılır veya kiralanırdı.
Söz konusu dönemde kişilerin elinde mülk olan dört kârhane vakıf işletmesi ve sekiz kârhane
hissesi vakıf haline getirilmişti. Bunlardan yalnızca biri tuğla kârhane iken, diğerleri sabun
kârhanesidir. Osmanlı Dönemi Kudüs'ünde zeytinyağının işlenmesiyle üretilen sabun Mısır’a
ihraç edilmekte idi.759 Eş-Şeyh Şerefeddin Muhammed bin Muhammed el-Halîlî, Bâbül-‘Amûd
Mahallesi’nde bulunan iki sabun imalathanesini vakfetmiştir.760 Diğer imalathanelerden farklı
olarak vakfedilen ve Han el-Zeyt Sûkında Ebû Şâmât Sokağı güneyinde bulunan tuğla

Bkz. KŞS 218: 47.
Detaylı bilgi için bkz. Es-Sivâriyye (2009: 61)
757 Bkz. KŞS 246.
758 Bkz. KŞS 281: 12-14.
759 El-Asali (1989)
760 Bkz. KŞS 221: 331.
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imalathanesi, El-Hac Mustafa bin el-Hac Kuveyder tarafından vakfedilmiştir.761 Dördüncüsü,
Bâbü’l-‘Amud Mahallesi’nde bulunan imalathane, Kudüs Nakîbü'l-Eşrâfı Kâimmakâmı
Abdullatif Efendi tarafından vakfedilmiştir.762
Hisseli imalathanelerden ilk ikisi, Nasârâ Mahallesi'nde biri 12 kırat hisseli ve diğeri 1 kırat 1,5
hisseli sabun imalathanesi olup, Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî
tarafından vakfedilmiştir.763 Han el-Zeyt Çarşısı’nda bulunan üçüncü 21 kırat 1/5 hisseli üçüncü
imalathane de yine Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî tarafından
vakfedilmiştir. Şeref Mahallesi’nde bulunan 6 kırat hisseli dördüncü imalathane Kudüs
mimarbaşı İbrahim Çelebi bin Hebbetullah en-Nemrî tarafından vakfedilmiştir.764 Muslih
Buhara eş-Şeref sokağında bulunan 9/10 ve yarım hisseli imalathane de yine İbrahim Çelebi bin
Hebbetullah en-Nemrî tarafından vakfedilmiştir.765 Altıncı hisseli imalathane, 2 köyde 4 kırat
olup Kudüs Mimarbaşı Sadık bin İbrahim bin Nemrî tarafından vakfedilmiştir.766 Yedincisi,
Kale karşısında bulunmakta olup, Hamûde Beşe bin Ahmed el-Kandilci tarafından 6 kırat hisse
olarak vakfedilmiştir.767 Sekizincisi, Muhammed bin Bedîr bin Muhammed eş-şehîr bi-ibn-i
Habîş tarafından vakfedilmiş, Bâbü’l-‘Amud Mahallesi’nde bulunan 8 kırat hisseli
imalathanedir.768 İmalathanelerin tamamı zürrî tasarrufa bırakılmıştır.
Değirmenler: Belgelerde “tâhûn” ve âsiyâb” olarak geçen değirmenler, değirmen taşı (hacer),
bağçesi, ahırı ve bütün müştemilâtı ile birlikte vakfedilmişlerdir. Değirmenler, tahıl ürünlerinin
öğütülüp un haline getirilmesine yarayan araçların kurulu olduğu yapılardı. Bu yapıların
içerisinde bulunan tekerler biçimindeki değirmen taşları, su veya yel gücüyle döndürülerek tahıl
tanelerini ezip una dönüştürürlerdi.769
Kudüs’te vakıf değirmen sayısı bir, hisseli değirmen sayısı ise ikidir. Oranı az olmakla birlikte
birer yatırım aracı olan değirmenler kiraya verilerek vakıflara gelir sağlanırdı. Bunlar yüksek
sermayeli işletmeler olduğu için herkesin elinde bulunmuyordu. Kudüs Nakîbü’l-Eşrâfı Hasan
bin Abdullatîf el-Hüseynî tarafından vakfedilen ve Ermeni Mahallesi’nde bulunan ilk

Bkz. KŞS 239: 50; 456: 36.
KŞS 28: 12-14.
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KŞS 207: 117-121; 207: 343-344.
764 Bkz. KŞS 220: 301.
765 Bkz. KŞS 225: 226-227.
766 Bkz. Dosya 3/21: 126/13.
767 Bkz. KŞS 259: 228.
768 Bkz. KŞS 272: 147.
769 Yediyıldız (1984: 12)
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değirmenin huluvv hakkı vakfedilmiştir.770 Değirmenlerden ikincisi, Yahudi Mahallesi'nde
bulunmakta ve 12 kırat 1/6 hisse ile Berîre binti el-Hac Şehâde Ebû Lahye tarfından
vakfedilmiştir.771 Son değirmen ise, Murad Paşa Değirmeni olarak bilinen ve Bâb-ı Kattânîn
hattı üzerinde bulunan değirmenin 1/4 kırat hissesi vakfedilmiştir. Alaybeyzâde kızı Mahbûbe
Hatun tarafından vakfedilmiştir.772
Meğaribe Vakfı’na ait Muhasebe Kaydı’nda yer alan değirmene ait yıllık kira geliri 36 zolota
olarak kaydedilmiştir. Bu miktar diğer akarlardan dükkân kiraları ile kıyaslandığında ortalama
bir değere işaret etmektedir.

773

Şam Ahkâmı’nda yer alan bir hükümde, Kudüs-i Şerîf’teki

Yahudi tâifesinin diledikleri değirmenden izin üzere yararlanabilme hakları olduğu, ancak bazı
“başıbozuk” kimselerin söz konusu taifenin yalnız belirli bir değirmenden yararlanması ile
sınırlanması gibi istek ve mal talebiyle muhalefette bulunmaları üzerine bu durumun önlenmesi
hükme bağlanmıştır.774 Bu durum da o dönemde, farklı dine mensup cemaatlerin
değirmenlerden ortak bir şekilde yararlanabildiğini göstermektedir. Genelde Osmanlı
toplumunun, özelde Kudüs halkının önemli bir besin kaynağı durumunda olan ekmeğin, oldukça
fazla tüketilir olması, değirmenlerin tüm toplum için kolay erişilebilir olmasını da gerekli
kılmıştır.
Çömlekhâne: Belgelerde “fahûre” olarak geçen çömlekhanelerde çömlek üretimi yapılmaktadır.
Kudüs’te çömlek zanaatı da gelişmiştir. Öncelikle su ve zeytinyağlarının korunması için çömlek
üretimi yapılmıştır. İkinci olarak da, Kudüs’ü ziyarete gelen hacılara satılmak üzere üretilmiştir.
Vakıf kayıtlarında Elfiye binti Yusuf el-Cibâlî Nebî Davud Zaviyesi yakınında bir fahûre
vakfetmiştir.775
Fırın: Şehirlerde, halkın ekmek, börek gibi unlu mamullerle ilgili temel ihtiyaçlarını karşılayan
ticari işletmelerdir. Hamam ve değirmen gibi zarûri bir sosyal kuruluştur. Bu işletmeler kiraya
verilerek vakıflara finans sağlanmaktadır. Ayrıca fırınlar ürettiği mamule göre -çörekçi fırını
gibi- isimler alabilmektedir. Kudüs’te dört adet fırın ve altı adet de fırın hissesi vakıf akarları
arasına kaydedilmiştir.

Türü

belirtilmeyen

fırınlarda vurgulama yine sahip

olunan

Bkz. KŞS 267: 153-154.
Bkz. Dosya 2/21: 1194/13.
772 Bkz. KŞS 276: 141. Öte yandan, 18. yüzyılın ikinci yarısında Kudüs’te sosyal hayatı konu alan çalışmasında esSivâriyye sicillerde yer alan başka bazı değirmenlere de yer vermiştir. Bunlar; Bâbü’l-‘Amud Mahallesi’nde Mustafa
Bey Değirmeni, Bâb-ı Hatta Mahallesi’nde Câ’ûnî evlatları Değirmeni, Bâbü’l-‘Amûd Mahallesi’nde Süleyman bin
Kuveyder Beşe es-Sekâkîn Değirmeni ve mevkisi belli olmayan Seyyid Arif bin Ali el-Cebelî değirmenlerinden de
bahsetmiştir. Detaylı bilgi için bkz. Es-Sivâriyye (2009: 59)
773 Bkz. KŞS 224: 185-187.
774 Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 153/1.
775 Bkz. KŞS 243: 36-37.
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hisseleredir.776 Meğaribe Vakfı Muhasebe Kaydı’nda Meğaribe Mahallesi’nde atıl bir fırın
olduğu belirtilmiş ve kira geliri de kaydedilmemiştir. 777
d) Zirai Alan ve İşletmeler: Vakıf kurumlarının gelir kaynaklarının arasında bulunan tarım
üretim kaynaklarının en önemlilerini tarım arazi ve işletmeleri oluşturmakta idi. 778 Bu gelirler
arazi, bağ, bahçe, çiftlik, köy, mezra ve değirmen gibi zirai alan ve işletmelerden oluşurdu. Zirai
gelir kaynakları genelde şehrin çevresinde veya şehre yakın köylerde yer alıyordu. Bu gelir
kaynakları bir yandan şehirle çevresinin ilişkisini açıklarken diğer yandan da şehirdeki vakıf
kurumlarının taşra ile bağlantısını ortaya koyuyordu. Bu durumda vakıf hayrâtı veya şartı şehir
merkezinde iken ana gelir getiren kaynakların tümü ya da bir bölümü şehir haricinde
olabiliyordu. Özellikle büyük ölçekli vakıflarda taşradaki, köylerdeki vakıf gelirlerini toplamak
amacıyla bir ya da birkaç köyün gelirini toplamakla görevlendirilmiş “câbiler” bulunurdu.
Vakıflara ait olan arazilerin ve bahçelerin çoğu kiraya verilir ve bu gayrimenkullerden alınan
kira gelirleri, vakfın değişik harcamalarına aktarılırdı. Bağ ve bahçelerden bazılarının ise
üzerlerinde yetişen mahsulü vakfedilir bu yolla vakıflara gelir temin edilirdi. Kudüs’te ilgili
dönemde 44 vakıf, gayrimenkulleri arasına çeşitli zirai alan ve işletmelerini katmıştır. Bu
sayının akar vakfeden 300 vakfa oranı %13’2’dir. Yani Kudüs’te kurulan vakıflardan % 13.2’si
gelirlerini gayrimenkul mülklerden, zirai alan ve işletmelerden seçmiştir. Bu sayede Kudüs’te
içinde ve civarında toplam 44 ünite ziraî alan ve işletme vakfa dönüşmüştür. Öte yandan, şehir
merkezinde vakfedilen zirai alan ve işletmelerin sayısı 48 ve tüm akarlara oranı % 6,28 iken, bu
sayı merkez köy ve mezraʻalarda 65 ve tüm akarlara oranı da %8,51 olmuştur.
Araziler: Vakfiyelerde arazi adıyla geçen kayıtlar, şehirlerde veya şehir etrafında yer alan tarım
alanlarına, tarlalara işaret etmektedir. Bu arazilerin büyüklükleri birbirinden farklı
olabilmektedir. Bazı vakıf kayıtlarında tarlaların büyüklüğü açık olarak belirtilirken bazılarında
ise yazılmamıştır. Bunun yerine tarlaların sınırları tasvir edilip “kıt’a arazi” ifadesi yer
almaktadır. İncelenen belgelere göre Kudüs merkezde vakıf arazilerin sayısı yedi; bir kısmı
şehir çevresinde, bazısı da köylerde yer alan arazi sayısı dört, hisseli arazi sayısı on dört ve bir
de arz hissesi mevcuttur.779

Detaylı bilgi için bkz. Ek 17.
Bkz. KŞS 224: 185-187.
778 Yediyıldız (1984: 7)
779 Arazilerin mevkilerine ilişkin bkz. Tablo X; Ayrıca örn bkz. Eş-Şeyh Abdullah Efendi bin eş-Şeyh İbrahim edDenef (el-Ensârî) 'Isâviyye köyünde arazi vakfetmiştir. KŞS 252: 68. Abdullah bin İbrahim Salih ed-Dâvûdî de
benzer şekilde 'Îsaviyye köyünde bir kıt'a arazi vakfetmiştir. KŞS 252: 143-145.
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Resmi olarak miri arazi yani devlet toprağı olmayı sürdüren ve ekip biçenlerin belirli haklara
sahip olduğu tımarların yanında, toprak tasarruf sistemine, sahipleri tarafından kamu yararı,
dinsel amaçlar veya şahıslara vakfedilmiş arazi de dâhildi. Kudüs sancağında, vakıf arazileri
ekili toprağın oldukça küçük bir bölümünü oluşturuyordu. Osmanlılar Memluk vakıflarına
dokunmadılar, kendileri de 16. ve 17. yüzyıl boyunca bunlara yenilerini eklediler. Tımarlar ve
vakıflardan başka, çoğunlukla kasaba ve köylerde ve çevrelerinde bazı mülk araziler vardı.780
Bu açıdan bakıldığında Kudüs’te arazi vakfının oranı görece düşük görünmektedir. Bu oran tüm
akar vakıflarına bakıldığında %2,49’dur. Vakfının akarları arasında araziler bulunan Kubbetü'sSahrâ kayyımbaşı İbrahim bin eş-Şeyh Abdulkadir ed-Denf (el-Ensârî), Kudüs Kâimmakâm-ı
Nakîbü'l-Eşrâf Abdullatif Efendi bunların bir kısmını miras yoluyla elde ettiğini belirtmiştir. 781
Bağ, Bahçe ve Bostan: İşlev ve boyutları itibariyle bazı farklılıkları olan bu tarım alanları
vakfiyelerde de ayrı tanımlanmışlardır. Kudüs vakıflarının önemli bir gelir kalemini bağ ve
bahçeler oluşturuyordu. Bağlar belgelerde “kerm-i ineb”, “bağ-ı kürüm” çoğunlukla da bağ
olarak tanımlanan, bir ile yirmi beş dönüm arasında, yaygın olarak birkaç dönüm büyüklüğünde
üzüm, nar, incir ve narenciye gibi meyvelerin yetiştirildiği küçük tarlalardı. Bahçe kelimesi
“küçük bağ ve bostan” anlamında olup daha çok yerleşim birimi yakınlarındaki sulak ve sebze
yetiştirilebilen yerler için kullanılırdı.782 Bahçeler ise “hakûre” kelimesi ile tanımlanan, çeşitli
sebzelerin yetiştirildiği sebze bahçeleri olarak geçmiştir. Bağ ve bahçeler şehrin içinde veya
daha ziyade çevresinde yer alan, genelde etrafı çevrili alanlardı. Meyve ve sebze bahçelerinin
bahçelerinin bazılarının türleri vakfiyelerde belirtilmiştir. Buna göre zeytin, kayısı, incir, ceviz,
hurma bahçeleri Kudüs’te yaygın olan bahçe türlerindendir.783
İlgili dönemde Kudüs merkezde 2 üzüm bağı vakfedilmiş iken, hakûre kelimesi ile ifade edilen
on altı bahçe ve yirmi iki de hisseli bahçe vakfedilmiştir. Merkez köy ve mezra’alarda ise, üç
bağ784, üç bahçe ve bir de hisseli bahçe vakfedilmiştir.785 Bunların yanı sıra bir de şadırvanlı
sebze bahçesi vakfedilmiştir.786

Ze’evi (2011: 3)
Sırası ile bkz. Dosya 3/34: 210/13; KŞS 281: 12-14.
782
Alkan (2014: 134)
783 Örn. bkz. KŞS 227: 179; KŞS 250: 130.
784 Söz konusu bağlardan ilki Baka'a Vadisi’nde vakfedilmiş olup “huluvv-ı medresetu'l-belediyye, huluvv-ı sûkü'lkattânîn ve karyetü'l-Ceyb Vakf-ı Sultan Înâl” şeklinde tanımlanmıştır. Bu da söz konusu bağın bu vakıflardan
huluvv usûlü üzere kiralandığını göstermektedir. KŞS 221: 331.)
785 Bağ ve bahçelerin mevkileri ve sayıları için bkz.
786 KŞS 229: 50.
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Kudüs’te zeytinlikler de bahçeler içerisinde vakfedilmekle birlikte iki vakfiyede ayrıca
belirtilmiştir. Bunlardan ilki, Yusûfiyye Arzı’nda bulunan zeytinlik,787 ikincisi ise, Beyt-i Safâfâ
Köyü’nde bulunan ve 6 kırat 1/6 hisse ile vakfedilen zeytinliktir.788
Bostan, bahçelerin yanında, birkaç dönüm genişliğe sahip, sebze ekimine tahsis edilmiş, taş
duvarlar veya hendekler ile çevrili araziler de mevcuttur.789 İlgili dönemde Eş-Şeyh Şerefeddin
Muhammed bin Muhammed el-Halîlî tarafından Yafa’da bulunan ve vakfiyesinde sınırları
belirtilen bir bostan ve hâsılı vakfedilmiştir.790
Meğaribe Vakfı Muhasebe Kaydı’nda Şeyh ‘Ayd yakınında bahçenin yıllık kira geliri 7 zolota
olarak kaydedilmişken, ‘Ayn-ı Kârim’deki bahçenin kira geliri yıllık 30 zolota ve yine ‘Ayn-ı
Kârim’deki zemîn-i mukâta’alı bostanın yıllık geliri 8 zolota olarak kaydedilmiştir.791 Muhasebe
kaydında yer alan bir bahçeninse atıl durumda olduğu belirtilmiştir.
Mezra’alar: Tarım gelirleri arasında -meskûn yerlerden daha uzakta bulunan- mezra’a ve
tarlalar yer almaktadır. Mezra’a ekime elverişli bir veya yüz hektar arasında,792 üzerinde daimî
bir yerleşim birimi olmayan geniş tarım arâzisi; terkedilmiş bir köy veya civar köy tarafından
ıslah edilip tarıma açılmış arâziler için kullanılmaktadır.793
İlgili dönemde Kudüs merkezde bir mezra’a vakfedilmişken, Kudüs çevresinde ve civar
köylerde bu sayı oldukça artarak on dört mezra’a ve yirmi sekiz de mezra’a hissesi olmuştur.794
Ek XIII’de görüleceği üzere, Bekaʻa Vadisi, Tabl Vadisi, ‘Isâviyye Köyü, Beyt-i Safâfa, Arz-ı
Misrara, Beyt-i İksâ Köyü, Ebû Sûr Köyü, Ceyb Köyü, Seyfi Mencik Arazisi, Zeytindağı,
Salâhiyye Arazisi, Vâdi-i’l-Cevz, Kermi’l-Esved, Simâr toprağı, Kadûm Vadisi, Deyr-i Sinne
(Sene) arazisi, Savâne gibi yerlerde çok sayıda mezraa vakfedilmiştir. Kent dışında çeşitli hisse
ve sayılarda vakfedilen 34 kalem mezra’anın kent dışındaki diğer akarlar içerisindeki oranı ise
%46’dır.
Su Deposu: Tarım işletmesi müştemilâtları arasında havuz, su dolabı ve su kanalları
bulunmaktadır. Söz konusu müştemilât, bölge de sulu tarımın yapıldığının da işaretleridir.

KŞS 221: 331.
Dosya 2/21: 1194/13.
789 18. yüzyıl için bkz. Yediyıldız (2003: 99)
790 KŞS 221: 331.
791 KŞS 224: 185-187.
792 Yediyıldız (2003: 100)
793 İnalcık ve Quataert (1994/I: 454)
794 Detaylı bilgi için bkz. Tablo 17 ve 18.
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Kudüs’te ilgili dönemde Muhammed Salih Efendi bin Abdulğanî el-İmam vakfından arz-ı
Misrâra’da bir su deposu vakfedilmiştir.795
Kudüs’te bulunan evlerin çoğunda yağmur ve kar sularının depolanması için su sarnıcı
bulunmaktadır. Bunda, çoğu bahçeli olan evlerde bağçe ve bostanların su kaynağı olarak
kullanılmışlardır.
B) Menkuller: Bir yerden bir yere taşınabilen mal anlamına gelen menkullerin, vakfedilip
edilemeyeceği konusu vakıf hukukunun en önemli konularından biri olmuştur. Zira İslâmiyet’in
ilk dönemlerinde hukukçular taşınabilir malların vakfını uygun görmemişlerdir. 796 Fakat daha
sonraki dönemlerde değişen ekonomik ve toplumsal şartların da etkisiyle menkul vakfı İslâm
hukuku

çerçevesinde

yeniden

yorumlanmış

ve

değerlendirilmiştir.

Taşınır

malların

vakfedilmesine cevaz veren kişi Ebû Hanife’nin öğrencisi İmam Muhammed bin Hasan eşŞeybanî’dir.797 Ebû Hanife’nin öğrencileri İmam Yusuf ve İmam Muhammed taşınır malların
vakfına bir gayrimenkule bağlı olmak şartıyla izin vermişlerdir.798 Hanefi mezhebinin diğer bir
hukukçusu olan İmam Züfer ise bir gayrimenkule bağlı olsun veya olmasın menkullerin vakfını
geçerli saymıştır.799 Vakfa konu olan menkuller arasında; para, altın kitap, hayvan derisi, gemi,
ev eşyaları, ziraat aletleri, zanaat aletleri gibi taşınır mallar sayılabilir.
Kudüs vakıflarında karşılaşılan taşınır mallar; kitaplar, ev eşyaları, çift aletleri, paralar, altınlar
ve çeşitli mal mülktür. Şehirde 300 vakfın gelir kaynakları arasında sözü edilen taşınır mallar
vardır. Bunların sayıları 6 ünite olup tüm akarlara oranı %0,65’dir. Bu orana bakıldığında
Kudüs’te taşınır malların vakfı sonuncu sırada gelmektedir. Bu sayı dışında bırakılan kitap
vakıfları vakfa gelir getirici bir nitelikte değillerdir.
a) Kitap Vakıfları: Daha önce belirtildiği üzere, Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te Mescid-i Aksâ
ve Kubbetü’s-Sahrâ Kütüphaneleri önemli ilim merkezleri konumundaydılar. Bu kütüphanelerin
yanı sıra, Harem-i Şerif’te ve medreselerde çok sayıda irili ufaklı kütüphane de bulunmakta idi.
Daha önce incelenen kamusal kütüphanelerden ayrı olarak çalışmanın bu bölümünde, çalışma
alanına giren dönemde kurulan özel kütüphanelere yer verilecektir.

KŞS 297: 86.
Yediyıldız (1984: 5)
797 Çağatay (1971: 47)
798 Akgündüz (1988: 218)
799 Menkullerin vakfı konusunda geniş bilgi için bkz. Akgündüz (1988: 202-233)
795
796
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Çalışma alanına giren dönemde, Kudüs’te ulemâ sınıfından kimselerin özel kütüphanelerini,
bazen medrese, cami, tekke gibi müesseselere vakfettiklerini, bazen de kitaplarını oturdukları
evle birlikte vakfedip ihtiyaç sahiplerinin bu tür kitaplardan yararlandırılmasını istediklerini
görüyoruz. Aşağıda örneklerine yer verildiği üzere, ulemâ sınıfından kimseler sadece
kitaplarını, hayatta oldukça kendilerinin yararlanması daha sonra da nesillerinden gelecek diğer
kimselerin nezaret etmesi şartıyla vakfetmişlerdir.
Kudüs Şer’iye Sicilleri’nde kayıtlı vakfiyelerdeki bilgilere göre kitap vakfeden on bir vâkıftan
üçü birer,800 biri de iki801 Kur’an-ı Kerim vakfetmişlerdir. Diğer yedi vakıftan ilkinde, Eş-Şeyh
Ebû’l-Vefâ el-‘Alemî, H. 1117/ M. 1705 tarihli vakfiyesinde başta tefsir, hadis, akâid olmak
üzere çeşitli konularda kitaplar vakfetmiştir.802 Vâkıf, kitapları hayatta oldukça kendisine,
vefatından sonra iki erkek evlâdı, eş-Şeyh Cevdetullah ve es-Seyyid Ebû’l-Fazl’a, onlardan
sonra, erkek evlatlarına ve erkek evlâd-ı evlatlarına nesilleri kesilene dek şart kılmıştır. Erkek
evlattan nesil kesildiğinde, Hangâh-ı Salâhiyye mesâlihine şart kılmıştır. Vakfın şartları
uygulanamaz olur ise, Kudüs’te bulunan ilim talebelerine şart kılmıştır. Vakfın yönetimini ise,
hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra da müstehikkîne bırakmıştır. Ayrıca, vakfın
artırılması ve azaltılmasını, vakfa bir şey eklenmesi veya çıkarılmasını yalnızca kendisine şart
kılmıştır.803
İkinci olarak, Halidî Kütüphanesi’nin ana koleksiyonunu oluşturan yaklaşık 600 el yazması eser
El-Hac Muhammed Sun'ullah bin eş-Şeyh Muhammed Sun'ullah ed-Deyrî el-'Abbâsî el-Hâlidî
tarafından H. 1133/ M. 1721’de vakfedilmiştir.804
Üçüncü olarak, Eş-Şeyh Şerefeddin Muhammed bin Muhammed el-Halîlî’nin Kudüs’teki
Zâviyetü’l-Muhammediye’de kurduğu kütüphane zengin koleksiyonuyla dikkat çekmektedir.805
H. 1139/ M. 1727 tarihli vakfiyenin sonunda vakfettiği kitapların listesi bulunmaktadır.806
Toplamda yaklaşık 7000 ciltten oluşan zengin bir koleksiyona sahip olan bu kütüphaneden âlim
kimseler kitap ödünç alarak yararlanabilmekteydiler. Muhammed Halîlî vakfiyesinde vakfettiği

Es'ad Bey, Şeyhatu'l-Hamûriyye el-Cağbe, Kudüs Mütesellim-i Muhammed Ağa vakfetmiştir. Sırası ile bkz. KŞS
290:1; 308: 124.
801 Kasım Bey el-Alaybeyizâde vakfetmiştir. Bkz. KŞS 290: 1.
802 Bkz. KŞS 202: 375; Kitapların listesine ilişkin bkz. El-Madani (2011: 139-141)
803 El-Madani (2011: 141)
804
Detaylı bilgi için bkz. Conrad (2000: 191-195)
805 El-Halil kentinde doğan Eş-Şeyh Şerefeddin Muhammed bin Muhammed el-Halîlî, eğitimini Mısır’daki el-Ezher
Üniveristesi’nde görmüştür. 1104/ 1695 tarihinde Kudüs’e gelen Halîlî, Şâfiʻ müftüsü olmuştur. Hayatının kalan
kısmını Kudüs’te geçiren Halîlî, eğitimi ve serveti ile ün yapmıştır. 1147/ 1734 tarihinde vefat etmiştir. al-Khalili
(1979: 7-14)
806 7 mushaf-ı şerîf yanında, din, dil, edebiyat, aritmetik, astronomi, mantık, tıp ve diğer disiplinlere ait kitaplar
mevcuttur. Kitap listesi için bkz. KŞS 221: 331.
800
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kitapların hiçbirisini gasbederek, çalarak veya sahiplerini aldatarak edinmediğini belirtmektedir.
Vakfını hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra oğullarına ve onların nesillerine, onlardan
sonra da Muhammediye Zâviyesi ve Şâfî ilim adamlarına şart kılmıştır. Vâkıf vakfiyesine ödünç
vermeyle ilgili ilginç şartlar da koymuştur: Kütüphaneden ödünç kitap alabilecek kişi
dürüstlüğü ile tanınmalı, dört mezhepten birine mensup olmalı ve Kudüs’te ikamet etmelidir.
Kitapları kaybetmekle veya mahvetmekle ünlenmiş kişilere verilmemelidir.807
Dördüncü olarak, Kudüs’ün Hanefi müftüsü Ahmed bin Muhammed el-Muvakkıt da 1181/
1767 tarihinde Kudüs’te kıymetli bir kütüphane vakfetmiştir. Kütüphaneyi ilim talebelerine
vakfetmiştir.808 Yine, El-Hac Muhammed Sun'ullah bin eş-Şeyh Muhammed Sun'ullah ed-Deyrî
el-'Abbâsî el-Hâlidî ve Turfanda Hatun binti eş-Şeyh Necmeddin el-Hayrî Müftü-i Kuds, 1201/
1786 tarihli vakfiyelerinde çok sayıda Kur’ân-ı Kerim ve çeşitli kitaplar vakfetmişlerdir.809
Vâkıf, vakfını öncelikle Muhammed Sunʻullah el-Halidî'nin üç oğluna, onlardan sonra onların
zükur evlatlarına ve zükur evlâd-ı evlatlarına, nesil ve a’kâbına; erkek evlattan tamamen nesil
kesildiğinde ancak kız evlatlarına; onlardan da nesil kesildiğinde Kudüs âlimlerine şart
kılmıştır. Vakfın tevliyetini ise, Muhammed Efendi, Musa Efendi ve o ikisinden sonra ikisinin
kardeşi Ömer Efendi'ye; onlardan sonra el-erşed vel-erşed usulü üzere mevkufun aleyhe şart
kılmıştır. Vakfa ait kitapların 3 günden fazla ödünç verilmemesini de şart kılmıştır.810
Kudüs müftüsü el-Hac Hasan bin Abdullatif el-Hüseynî 1201/ 1786 tarihli vakfiyesinde, 26 cilt
tefsir, 70 ciltten fazla hadis, 44 cilt tasavvuf, 18 cilt usul, yaklaşık 122 cilt fıkıh, 15 cilt miras
hukuku, yaklaşık 27 cilt akâid, 43 cilt sarf ve nahv (dilbilgisi), 32 cilt lügat ve divanlar, yaklaşık
12 cilt tıp, 51 cilt ğubar (toz) ilmi kitapları vakfetmiştir.811 Vâkıf, vakfını hayatta oldukça
kendisine, vefatından sonra kardeşi el-Hac Abdullah Nakibü'l-Eşrâf ve zükur evladına ki onlar
es-Seyyid Abdullatif, es-Seyyid Abdusselam, es-Seyyid Muhammed ve es-Seyyid Abdulkadir’e
ve onların da erkek evlatlarına, nesil ve a’kâbına şart kılmıştır. Onlardan sonra da, Kudüs'te

Erünsal (2008: 208, 519)
el-Asali (2000: 288); Erünsal (2008: 253)
809
KŞS 267: 151-153. Kitapların listesi için bkz. El-Madani (2011: 428-435) Ayrıca, çeşitli Arap memleketlerinden
özellikle de Mısır’dan da sahaflarda satılmak üzere çok sayıda kitap getirilmekteydi. Kudüs’teki Halidî ailesi
mensupları 18. yüzyılın başlarından itibaren böyle bir ticarî faaliyetin içindeydiler ve Kahire’den satın aldıkları pek
çok kitabıİstanbul’da satmışlardı. Bkz: Conrad (2000: 196)
810 El-Madani (2011: 435)
811 KŞS 267: 158-160. Kitaplara ilikin detaylı bilgi için ayrıca bkz. El-Madani (2011: 473-455); es-Sivâriyye (2009:
266- 271)
807
808
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bulunan bütün ilim âlimlerine ve talebelerine şart kılmıştır. Kitapların mürettib tarafından
kaydedilmeden kütüphaneden dışarıya çıkarılmamasını şart kılmıştır.812
Son olarak, eş-Şeyh Muhammed el-Budayrî el-Kudsî 1206/1792 tarihli vakfiyesi ile evini ve
kütüphanesini vakfetmiştir. El-‘Aselî’de aktarıldığı şekliyle, kütüphanenin koleksiyonunda 1000
adet el yazması bulunmaktadır.813 Kudüs’teki Vefâ’iyye Zâviyesi’nde vakıf kütüphane
kurmuştur.814 Hareme açılan kapılardan Nâzır Kapısı’nda bulunan kütüphanede el-‘Arif’te
zikredildiği şekliyle 1000 civarında kitap bulunmaktadır. Çeşitli konularda yazılmış kitaplar
arasında çok sayıda el yazması nadir kitaplar bulunmaktadır.815
Kütüphane vakıflarının yanı sıra, el-‘Aselî’de aktarıldığı şekliyle biri Muhammed Zadah
tarafından 1151/ 1739 tarihinde, diğeri de Kudüs’ün Şâfî müftüsü Abdulmu’tî el-Halilî
tarafından miras olarak zengin koleksiyonları olan kütüphaneler bırakılmıştır.816
b) Para (Nukud) Vakıfları: Ebû Hanife’nin eski öğrencisi olan İmam-ı Züfer’in nakit paraların
vakfının kayıtsız şartsız geçerli olduğuna dair fetvası öğrencisi Muhammed bin Abdullah elEnsâri tarafından nakledilmiştir. Hatta bu fetvada vakfedilen paraların nasıl işletileceğine dair
usûller de belirtilmektedir.817 Geçerli hukuk kitaplarının hemen hepsi teâmül haline gelen
menkul vakfının geçerli olduğunu İmam Muhammed’den nakletmişlerdir. İmam Muhammed
bunu ifade ederken “İnsanların örf ve âdet haline getirdiği şey” demektedir.818 “Şey” tabiri belli
menkullere münhasır değildir. Sonradan Hanefî hukukçular hayvan ve elbise vakfını, İmam
Muhammed zikretmemesine rağmen “şey” tabirinin içine sokmuşlar ve caiz görmüşlerdir. Nakit
para konusunda ise, teâmül olursa caiz olur demişlerdir. Nakit paranın da menkûl kelimesinin
içine girdiğinden şüphe yoktur.819

812

El-Madani (2011: 455-456)
El-Asali (2000: 288)
814 Es-Sivâriyye (2009: 272-275); Erünsal (2000: 265)
815 El-Arif (1961: 390) Kütüphanede bulunan eserlerin mikrofilmleri Ürdün Üniversitesi Belgeler ve el Yazmaları
Merkezi’nde mevcuttur. Ayrıca Bedîrî Kütüphanesi’nde bulunan el yazmaları ile ilgili çalışma, Hıdır İbrahim Selâme
tarafından konusuna ve müellifine göre düzenlenmiş şekilde iki cilt halinde yayınlanmıştır. Eselere ilişkin örnek bir
liste için ayrıca bkz. Es-Sivâriyye (2009: 272-275)
816 Detaylı bilgi için bkz. El-Asali (2000: 288)
817
Akgündüz (1988: 218)
818 Aslan (1998: 98)
819 Akgündüz (1988: 219) Ebû Muhammed’in bu görüşüne dayanılarak sonradan da bu konuda bazı fetvalar
verilmiştir. Bunlar şöyle örneklenebilir: “Dirhemleri, ölçülemeyen şeyleri vakfetmek caiz değildir.” Ancak “örf olan
yerlerde bunları da vakfetmek caizdir.” diyenler de vardır. Bu kişiler tarafından bu gibi şeylerin vakfedilmesinin caiz
olduğu hususunda fetva verilmiştir. “Meşrû sûret le istirbah olunarak gallesi bir cihete sarf edilmek üzere tahsis
edilmiş nukûdun vakf edilmesi sahihtir.” Bkz. Bilmen (1949-52/IV: 322)
813
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İslâm hukukunda faiz almak (ribâʻ) haram olduğundan, nakit vakıf hukuki açıdan olanaksız
görünmekte, sertçe kınanıp sorgulanmaktaydı. Tartışmaya faydacı bir bakış açısıyla yaklaşanlardan biri olan Şeyhülislâm Ebussuûd Efendi (öl. 1574), pratikte zaten yaygın bir kullanımı
olduğu (tecâmül ve te'ârüf), aynı zamanda halkın refahına (istihsân) hizmet ettiği ve kendinden
önceki kadılar tarafından izin verildiği gerekçesiyle nakit vakıfların kurulmasına izin verdi.820
Ö. L. Barkan, 16. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, halk arasında yetişmiş kimseler tarafından
kurulmuş âmme vakıflarında, bilhassa, eski tip han, hamam, ev, bağ ve bahçe gibi
gayrimenkuller nukud tahsisinin arttığını vurgulamıştır.821 Bu durum da,16. ve 17. yüzyıllarda,
vakfedilebilecek menkul hakkındaki tartışmaların nakit vakıflar üzerinde yoğunlaşmasına sebep
olmuştur. Hanefi mezhebi mensubu olan imam Züfer ve Muhammed Şeybanî’nin fikirlerini
benimseyen Osmanlı hukukçularına göre, menkuller ve “… istirbah olunarak rıbhı vücûh-ı
birre sarfedilmek üzere emvâl-i nakdiyye…” yani elde edilecek geliri kamu yararına ve hayır
cihetine harcanacak olan nakit paralar, bu âdetin mevcut olduğu şehirlerde, vakfedilebiliyordu.
Osmanlı Devleti’nde vakıf paralardan yaygın olarak “muamele-i şer’îyye” denilen bir alışveriş
yöntemiyle gelir sağlanır ve bu gelirler vakıfların şartlarına harcanırdı. Vakıf paralardan gelir
elde edilmesi, vakfın diğer gelir kaynaklarının işletilmesinde olduğu gibi bizzat vakıf kurucuları
tarafından tanzim edilmiş hükümlere bağlıydı. Bu konuda her vakıf kurucusu vakfiyesinde
vakfettiği paraların nemalandırılması, işletilmesi hakkında aşağı yukarı aynı formülü
tekrarlamakta idiler. Bu formül şöyle idi: “Rehn-i kâvi ve kefîl-i mel’i yahut ikisinden biriyle
onu on bir buçuk hesabı ile mu’âmele-i şer’îyye ile bâ-yed-i mütevelli ve her sene ‘alâ vechi’lhalâl istirbâh ve istiğlâl oluna.” Bu cümle basit olarak vakıf haline getirilmiş nakit paraların
yüzde on beşlik bir oranla faize verilerek vakıf için gelir temin edileceği anlamına gelmekteydi.
Fakat riba ya da faiz terimleri kullanılmak istenilmediğinden başka bir ifade tarzı tercih
edilmiştir.822
Öte yandan, Singer, yalnızca imparatorluğun Arapça konuşulan, Osmanlı fethinden önce
Müslüman olan topraklarında nukûd-ı mevkûfenin pek gelişmediğini belirtmektedir.823 Bunda,
farklı mezheplerin konuya ilişkin farklı görüşleri etkili olmuş olabilir.824
18. yüzyılda Kudüs’teki durum bu görüşü destekler niteliktedir. Aynı dönemde Türkiye
genelinde kurulan nukud vakfı sayısı oranı %31,77825 iken, bu oran Kudüs’te yalnızca

Nakit vakıflarla ilgili bkz. Imber (1997: 142-46); Çizakça (1995: 313-54)
Barkan (1966: 34)
822 Yediyıldız (1984: 23)
823 Singer (2004: 22); detaylı bilgi için ayrıca bkz. Mandaville (1979: 298)
824 Yediyıldız (2003: 117) bir yorum için bkz. Dipnot: 339; Faroqhi (2003: 193)
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821
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%1,07’dir. İlgili dönemde Kudüs’te beş para vakfı kurulmuştur. Daha önce de belirtildiği gibi
tamamı hayrî nitelikte olan vakıflardan ilki H. 1151/ M. 1738 tarihinde Muhafız-ı Dimeşk-i Şam
ve'l-Kuds-i Şerif ve Gazze ve Nablus ve Emîru'l-Hac eş-Şâmî, El-Vezîr Hüseyin Paşa bin 'Abbas
tarafından 500 esedî kuruş vakfedilmek suretiyle kurulmuştur.826 İkinci vakfı, Kâimmakâm-ı
Kuds El-Hac Mustafa Ağa Mescid-i Aksâda Bâbü'n-Nâzır'da inşa ettiği sebil için 40 lira zeheb
vakfetmek suretiyle kurmuştur.827 Üçüncü vakıf, Âmine binti Muhammed Efendi eş-şehîr biibni'l-Hoca tarafından H. 1185/ M. 1771 tarihinde Kubbetü's-Sahra minaresinde yakılmak üzere
kandil alınması ve koyulması için 10 guruş vakfetmek suretiyle kurulmuştur. 828 Dördüncü vakıf,
H. 1231/ M. 1816 tarihinde Halil tarafından Mescid-i Aksâ’ya 10 dirhem vakfedilmesi ile
kurulmuştur.829 Kuruluş tarihi bilinmeyen son vakıf ise Mustafa Efendi Kâdî el-'Asâkiri’sSultâniyye tarafından kurulmuş olup, miktarı belli olmayan nakdini hayrî amaçlar için
vakfetmiştir.830
Sonuç olarak, incelenen dönemde Kudüs’te kurulan vakıfların gelirini ve idâmesini finanse eden
kaynakların arasında menkul ve gayrimenkul hemen hemen her çeşit yatırım aracının olduğu
görülmüştür. Şehirde vakıf gelir kaynakları arasında evler ön plâna çıkmıştır. Bu durum bir
açıdan ilgili dönem ve bölgedeki vakıf ekonomisinin ana tablosunu çizmiştir.

2.1.3.4. Vakıf Gelir Kaynaklarının İşletilme Usulleri
Vâkıflar tarafından vakfiyelerde şart koşulan icâr şekillerini, temelde kira sistemi olarak
belirtmek mümkündür. Kira uygulamaları; icâre-i vâhide, mukataa veya icâre-i tavîle
(icâreteyn) şeklinde üç farklı isimle tanımlanmıştır. Ayrıca önemli bir kısım vakfiyede ise, ecr-i
misliyle ve en güzel şekilde icâr oluna şeklinde şart edilmektedir. 831 İcâre-i vâhide yani icâre-i
sahîha olarak da ifade edilen tek kira veya icâre-i maʻrûfe yani mâlum ve meşhur kira da
deniliyordu.832 Bu usul gerek arazi, gerekse müsakkafât cinsi vakıf akarlarının kiralanmasında

Yediyıldız (2003: 97, 117)
KŞS 228: 224.
827 KŞS 230: 210. Ayrıca, Haseki Sultan İmareti’nden alınacak 14 somun ekmeği vakfın sebiline su koyan kişiye
tahsis etmiştir.
828 KŞS 254: 161.
829 KŞS 290: 1.
830 KŞS. 196, s. 429.
831 Demirel (2000: 104)
832
Ömer Hilmi (1977: 11); Berki (1966: 25) Örn. çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te kurulan yeni
vakıflarda muayyen bir kira bedelinden çok ecr-i misli ile kiraya verilmesi şart kılınmıştır. Örn. El-Hace Saliha binti
el-Hac Muhammed er-Rekât Bâb-ı Hatta Mahallesi’nde vakfettiği katlı evinin ecr-i misli ile en fazla bir yıl süre ile
kiraya verilmesini şart kılmıştır. KŞS 209: 253. Bir diğer örnekte ise, Hüseyin bin Bedreddin Kımiʻ Şeref
Mahallesi'nde vakfettiği iki ev ve eyvanın rakabesinin ecr-i misli ile en fazla üç yıl süre ile kiraya verilmesini şart
kılmıştır. KŞS 230: 200. Farklı uygulamalarda örneğin, Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî
tarafından kurulan İki vakıfta usul icâre-i tavîle olarak belirlenmiştir. KŞS 207: 117-121; KŞS 213: 91-94. Eş-Şeyh
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yaygın olarak uygulanmakta idi.833 Kudüs’te vakıf mülklerin değerlendirilmesinde uygulanan
yöntemlerden senelik icâr ya da icâre-i tavîle yani uzun süreli kiralamalar daha çok tercih
edilmekte idi. Bunda çalışma döneminde kurulan vakıfların çoğunlukla mesken vakfetmelerinin
de etkisi olmalıdır. Bu uygulamada vakfın var olan borcunu kapatmak ya da tamir ve
restorasyon ücretlerinin karşılanması gibi sebeplerle önden ödenen toplu bir peşinat ve uzun
dönemli bir kira bedeli, genellikle 90 yıl süren ve düşük bir kira bedelini kapsamakta, teorik
olarak ecr-i misl olarak değerlendirilmekte idi. Kira bedeli değişken olarak düşünülse de,
aslında tüm bu süreç boyunca belirlenen bir miktar üzerinden ödenmektedir. Çalışma alanına
giren dönemde vâkıflar akarların en fazla bir ila üç yıl süre ile kiraya verilmesini şart
kılmışlardır.834 Mukataa (hikr), sıklıkla zemin kirası olarak tercüme edilir, arazinin kalıcı kira
bedelidir. Kiracının bu arazi üzerindeki binaları ve ağaçları koruması ve devamlılıklarını
sağlaması bekleniyordu. Görünüşte uygulama vakfın tamirlerinin kiracı eli ile yapıldığı ve vakıf
tarafından kiracıya verilecek bir borç olarak zararsız bir devir gibidir. Ancak bu tür çok sayıda
uygulamada, bu tarz ödemelerin miktarı vakıf mülkü üzerinde kiracının borçlu olduğu
uygulanabilir bir borç haline gelmiştir. Bu uygulama Kudüs özelinde sicillerde, huluvv-i şer’î
el-marsad-ı ‘alâ (onarılan mülk) olarak kiralamalar şeklinde kaydedilmiştir. Bu kiralamalar
teoride vakıf tarafından yeniden satın alınabilse de, uygulamada devredilebilir hale gelmiştir.
Huluvv-ı şerʻi ile kiralanan mülkler, diğer mülklerde olduğu gibi miras bırakılabilir,
aktarılabilirdi ve pek çok örnekte de görüldüğü üzere bir başka vakfın yararına
vakfedilebilirdi.835 En sonunda da vakıf mülkü uzun süreli kiralayacak ya da tamir ve termimi
üstlenecek bir kiracı bulunmadığında, vakfın mütevellisi vakfın akarını bir başka gayrimenkulle
değiştirmek üzere kadıya başvururdu. Bu tür değişiklikler (istibdâl-i bi’l-darâhim ve’l-danânîr),
muhtemelen bir başka gayrimenkule yatırım yapmak için, para için yapılırdı.
Çalışmanın bu bölümünde öncelikle çalışma konusu içerisine giren dönemde vakıf akarlarının
işletilme usulleri incelenecektir. Akabinde vakıf akarlarının kiralanmasında huluvv-ı şer’î usulü
tanımlanarak, uygulamalara ilişkin bazı örneklere yer verilecektir. Diğer bazı vakıflarda vakfiye
şartı uyarınca uygulanan istibdâl örnekleri ile diğer toprak işletim usullerinden hikr’den de
bahsedilecektir.

Mustafa bin Salih el-Lutfi ve el-Hâc Halil bin İsmail el-Kassâb vakıflarında ise akarların kiraya verilmemesi şart
kılınmıştır. Sırası ile bkz. KŞS 211: 129-130; KŞS 203: 399.
833 Yediyıldız (1984: 5)
834 El-Madani 18. yüzyılda yeni kurulan Kudüs vakıflarına ait gelir kaynaklarının işletilme şeklinin 58 vakfiyede en
fazla bir yıl, 49 vakfiyede ise en fazla üç yıl süre ile kiraya verilmesi özellikle belirtilmiştir. Bunun da tüm vakıflara
oranı (el-Madani’de yer alan 256 vakıf üzerinden hesaplanmıştır) yaklaşık %43,50’dir. Detaylı bilgi için bkz. ElMadani (2009:130-498)
835 Baer (1986: 109-123)
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a) İcâre-i Vâhide ve İcâreteyn (İcâre-i Tavîle): Osmanlı fethinden itibaren Kudüs’te arazilerin,
ev ve de dükkânların kiralanmasında Hanefî hukuku esas alınmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere,
çalışma dönemi içerisine giren süreçte vâkıflar akarların bir ila üç yıl süre ile kiraya verilmesini
şart kılmışlardır. İcâre verile şeklindeki şartların belki de tamamına yakınının senelik icâr
şeklinde uygulandığı düşünülebilir. Konuya ilişkin hükümlerde çok sayıda kayıt bulunmaktadır.
Örneğin; Kudüs-i Şerîf’teki Haseki Sultân Evkāfı’ndan Trablusşâm’da Yehûd mahallesinde
debbağ yakınında bulunan Hânü’l-üsâri olarak bilinen hanın kirasını yıllık olarak ödeyen Hadice
ve Âişe isimli hatunlar mutasarrıf idiler.836 Bir diğer örnekte, yıllık olarak kiralanan ve Şeyh
Abdullah’ın ceddi olan Mehmed Paşa Vakfı’nın gelirlerinden olan değirmeni Vakf-ı
Zekeriyâ’nın kiracısı Mehmed ibnü’l-Harûn’un birkaç senedir zapt ettiği, iki yıllık kira bedeli
talep edildiğinde ise ödemediği bildirilmiştir.837 Yine Seyyid Ahmed, Seyyid Dâvud, Seyyid
Halîl ve Seyyid İbrâhim’in dedeleri el-Hâc Ali Kudüs-i Şerîf’teki vakfettiği bir bâb mülk
menziline mutasarrıf olması ve yıllık belli miktar icâre karşılığında orayı kiraya verdikleri elHâc Mehmed’in icâreyi ödemeyip zimmetine geçirdiği bildirilmiştir.838 Halilürrahman ve
Kubbetü’s-Sahrâ Evkaflarının belli mahallerde vakfı mezkûrun musaffakâtı olan hanlar,
hamamlar ve dükkânların icâre-i vahideli olduğu, vakıf tarafından her yıl kiracıların ellerine
temessük verilmesinin de kâide-i mer’iyye (kabul gören uygulama) olduğu belirtilmekte idi.
Kudüs-i Şerif kadıları ise birkaç seneden beri hatt-ı hümayun ve emr-i ‘âlî’ye aykırı olarak vakıf
musakkafâtını kendi taraflarından diledikleri kişilere kiraya verdikleri ve vakfı zarara
uğrattıkları gerekçesi ile vakfın mütevellisi tarafından payitahta şikâyet edilmişlerdir.839
Her ne kadar kır kesiminde vakıf arazisinin kiralanmasının üç seneden fazla olması temenni
edilmiyorsa da, pratikte köyde ya da mezraada olan araziyi, aynı şahıslar nesiller boyunca
verilmesi gereken kirayı vermek suretiyle işlemişlerdir. Örneğin, Feyzullah el-‘Alemî hem
evlâd-ı vâkıfı olduğu hem de babası Mustafa Efendi el-‘Alemî Vakfı’ndan Nasâra Mahallesi’nde
bulunan sebze bahçesi ve odayı 60 yıllığına; Davud bin Ahmed Gudayye mütevellisi olduğu
babasının vakfı Kerimiyye bin Fahreddin Gudayye’den Bâbü’l-‘Amud Mahallesi’nde bulunan
evi 12 yıllığına kiralamışlardır.840 Diğer bazı vakıflarda ise kiralama süresi 90, 60, 30 ve
bazılarında da 15 yıl olmuştur.841

BOA, ADVNS.ŞM (1): 7/1.
BOA, ADVNS.ŞM (4): 178/2.
838 BOA, ADVNS.ŞM (7): 91/2.
839 VGMA, 814: 279.
840 el-Madani (2009: 118)
841 el-Madani (2009: 118-119)
836
837
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Ayrıca şehir merkezinde arazi ya da zeminlerin mukataaya ya da icare-i tavîle dönüşmesi söz
konusudur. Uzun süreli kiralamalara ilişkin sicillerde de çokça kayıt mevcuttur.842 Örnek
verilecek olursa, Madani’de aktarıldığı şekliyle, Bîmâristân-ı Salâhiyye Vakfı’ndan Han el-Zeyt
Çarşısı’nda bulunan harap bir ızgara Zeytindağı’nda bulunan Es’âdiyye Zâviyesi mütevellileri
Feyzullah ve Abdurrahman ve Cevdetullah el-‘Alemî tarafından uzun süreli kiralanmıştır.843 Bir
diğer örnekte ise, eş-Şeyh Ahmed el-Hakkârî Vakfı mütevellileri ve Kudüs’ün önde gelen
ailelerinden eş-Şeyh Muhammed el-‘Afîfî’nin evlatları olan Ebû’l-Hudâ ve Salih tarafından Paşa
Bağı uzun süreli kiralanmıştır.844 Son olarak da, Salâhiyye Medresesi Vakfı’nın mütevelli ve
nâzırı olan Abdurrezzak el-Lutfî tarafından medreseye ait buğday depolama yeri olarak
kullanılmak üzere aynı medreseden 30 yıllığına kiralanmıştır.845
Bunların dışında bağ, bağçe, tarla, bostan ve arsa gibi arazilerde yaygın olan icâre-i vâhide
olmakla birlikte bazı vakıflarda icâreteyn usulü söz konusudur. Örneğin, icâreteyn usûlü ile
kiralanan bazı bağ, bahçe ve arsaların kiralarının ödenmediği ve ödemelerin talep edildiğine
dair hükümler mevcuttur. Bunlardan ilkinde, Sahratullah Vakfı’na geliri tahsis edilmiş üç adet
bahçeyi icâreteyn usulü ile kiralayan Andriya veled-i Abraham isimli zimmînin çocuksuz
ölmesi üzerine Kudüs-i Şerîf’te yaşayan ismi bilinen bir kişinin bu bahçeleri zapt etmiştir. Söz
konusu akarların beş yıllık kira bedeli olan 585 kuruşu zimmetine geçiren bu kişiyi, vakfın
mütevellisi Süleymân Halîfe vakfın akarlarını geri vermesi talebi ile Dîvân-ı Hümayun’a
şikâyet etmiştir.846 İkincisinde, Sâdât-ı Magâribe Ebû Medyen el-Ğavs Evkāfı’na geliri tahsis
edilmiş ‘Ayn-i Karîm köyündeki bağ, bahçe ve arsalara icâreteyn ile mutasarrıf olan zimmîler
ödemeleri gereken yıllık yetmiş beş kuruş icâreyi ödememişlerdir. Vakfın mütevellisi de bu
durumu payitahta bildirmiştir.847
Genelde, şehir için vakıf zeminleri üzerine binalar yapılmak suretiyle, uzun süreli kiralamalarla
şehrin iskân ve imarı yenilenmektedir. Örneğin, Kudüs-i Şerîfte Has Miʻmâr-ı Esbâk İbrahim
[en-Nemrî]’nin vakfına ait arsa üzerine bir bâb oda inşâ eden eş-Şeyh Mûsâ ibn-i Abdülvahhâb

El-Madani’de çalışma süresi kapsamında (1700-1800) uzun süreli kiralamalara ilişkin Hanefî kadı nâibi tarafından
karara bağlanılan 39 mahkeme kaydı, Şâfî kadı tarafından karara bağlanılan ise 11 mahkeme kaydının tespit edildiği
belirtilmiştir. Detaylı bilgi için bkz. El-Madani (2009: 116-119.
843 el-Madani (2009: 117)
844 el-Madani (2009: 117)
845 el-Madani (2009: 118)
846 BOA, ADVNS.ŞM (4): 163/1.
847 BOA, ADVNS.ŞM (4): 163/2.
842
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öldükten sonra odanın oğulları Seyyid İbrâhim veled-i es-Seyyid Abdullah’a intikal etmesi
gerekirken ismi bilinen bazı kişilerce müdahale edildiğini bildirmiştir.848
Kudüs şehri vakıf kaynaklarının içerisinde fazla bir yer tutmamakla beraber, Kudüs’te yeni
kurulan para vakıflarının gelirlerinin de düşük olduğu görülür. Vakfiyelerde para vakıflarının
işletilme şekli hususunda genellikle 10’u 11 veya 10’u 11.5 üzere (%10-15) veya ecr-i misliyle
istirbah edilmesi şart koşulmuştur.849
b) Huluvv-ı Şerʻî: Kelime anlamı itibariyle boş olmak anlamına gelen huluvv, hukuki terim
olarak, çok değişik anlamları haizdir. Bunların içinde en kapsamlısı, bir akarın rakabesi
üzerinde, o akar lehine verilen (tamir veya başka bir maksâtla) belli bir meblağ para karşılığında
malik olunan mücerret menfaat (intifa’) hakkıdır. Bu belli meblağ, söz konusu akarın tamiri
amacıyla verilebileceği gibi, başka bir amaçla da verilebilir. Uygulama olarak ise,
Akgündüz’de aktarıldığı şekliyle, Mısır’da hüküm süren Çerkez Sultanlarından Kansu Gavri
850-922/ 1446-1516 “cemlun” denilen vakıf dükkânlarda bu huluvv usulünü uygulamıştır. Bu
dükkânları inşa ettiğinde, tüccarlara belli bir meblağ karşılığında dükkânların kiracılık hakkını
devretmiş, her dükkân için ayrı bir meblağ takdir etmiştir. Bu takdir eden meblağı verenler, o
dükkânın huluvv (devamlı kiracılık) hakkına sahip olmuşlardır.850
Kudüs Şer’îyye Sicillerine dayandırdığı çalışmasında el-Madani 1700-1800 tarih aralığında
Kudüs’te 25 zürrî vakıfta huluvv usulü ile kiralama yapıldığını tespit etmişken, bu sayı hayrî
vakıflarda 17 olarak kaydedilmiştir.851 Zürrî vakıflardan ‘Aselî, Dakak, Câ’ûnî, ‘Aşâ, Deccânî
gibi ailelere ait vakıflar da huluvv usulü ile kiralamalar yapmışlardır. Sosyal amaçlarla huluvv
usulü ile kiralamalar Câ’ûnî, Muvakkıt, Müftü ve ‘Asker ailesi üyelerince yapılmıştır.852
Madani’de aktarıldığı şekliyle, Eminiyye Medresesi Vakfı’nın mütevellisi medresenin tamir ve
bakımı karşılığında medrese akarlarını huluvv usulü ile Kudüs Mahkemesi nâibi izni ile vakfın
mütevellisi kiraya vermiştir.853 Bir diğer örnekte ise yine nâibin izni ile Kâmiliyye Medresesi

BOA, ADVNS.ŞM (7): 100/1.
Vakfiyelerde genellikle “…meblağ-ı mezkur alâ vechi’l-helâl yed-i mütevelli ile istirbah oluna…” ifadesi yer
almaktadır. Akgündüz (1988: 151-164)
850 Detaylı bilgi için bkz. Akgündüz (1988: 506- 515)
851 Huluvv usulü ile yapılan kiralamalarda hayrî uygulamaların 10’unun Sahratullah-ı Müşerrefe Vakfı’ndan,
diğerlerinin ise Bîmâristan-ı Salâhiyye (KŞS 276: 67); ‘Alaeddin el-Basîr, Şeyh Muhammed el-Kırmî Zâviyesi (KŞS
209: 287); Bereket Hân (KŞS 2140: 62); Hüseyniyye Medresesi (KŞS 20: 287); Kâmiliyye Medresesi (KŞS 213; 82);
Emîniyye Medresesi (KŞS 201: 7); Haseki Sultan Vakfı’ndan Sultan Hamamı (KŞS 227: 130) Vakıfları ile
Halilurrahman ile Sahratullah Vakıflarından ortaklaşa (KŞS 264: 193) ve yine Sahratullah ile Haremeyn-i Şerifeyn
Vakıfları (KŞS 202: 191)’ndan ortaklaşa uygulandığı tespit edilmiştir. el-Madani (2009: 119-120)
852 Detaylı bilgi için bkz. El-Madani (2009: 120-121)
853 KŞS 201: 7.
848
849
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nâzırı medresenin tamir ve termimi karşılığında akarlarını huluvv usulü ile kiraya vermiştir. 854
Bu uygulamalar da, hayrî vakıflarda huluvv usulü’nün şer’î mahkeme izni ile yapılabildiğini
göstermektedir.
Kudüs sicillerinde yer alan uygulamalara yönelik kayıtlarda, huluvv usulü ile kiralama yapan
kişilerin aynı anda birden fazla huluvv sahibi olabileceğini de göstermiştir. Bir örnekte, birinci
huluvv ile Sahratullah Vakfı’ndan Hattı Davud’da bulunan değirmenin duvarının tamiri
karşılığında kiralama yapılırken, ikinci huluvv ile de Abdullah el-Muvakkıt Vakfı’ndan da tamir
ve termim karşılığı kiralama yapabilmiştir.855 Bazı örneklerde ise, huluvv kapsamında
kiralanabilecek akarlar kapsamına ev, kahvehane, fırın, medrese ve hamamlar da girmiştir.856
Huluvv usulü ile kiralanan en pahalı ev 1220 zolota kıymetinde Tâceddin ed-Deccânî
Vakfı’ndan kiralanmıştır.857 Sahratullah Vakfı’ndan kiralalan bir kahvenin huluvv usulü ile
kiralanma karşılığı 660 zolota olurken, en az ücret ile kiralanma ise 27 zolota karşılığı kiralanan
bir fırın olmuştur.858 Ayrıca huluvv-ı şer’î kapsamında, ticaret alanında da alım satımlar
yapılmıştır. Kudüs Haremi şeyhi Feyzullah Efendi, İsmail Bostancı ve İbrahim Hindî
Sahratullah Vakfı’ndan bir kahve dükkânının tamiri için gerekli olan 550 zolota karşılığında söz
konusu kahvenin kiralama hakkını marsaden hullevven859 usulü ile satmıştır.860 Muhammed
Kuttîne’nin oğlu Selman ve Bedir, Muhammed el-Muvakkıt’tan 27 zolota karşılığında vakıf
fırının huluvv hakkını satın almıştır.861
Baer ise, 1805-1814 yılları arasında Kudüs sicillerinden 63 belgede huluvv, hikr, icâre-i tavîle,
ve istibdal muameleleri ile ilgili kayıtlar olduğunu tespit etmiştir. 1228/1813 tarihli bir belgede
Kudüs’te Han el-Zeyt’te bulunan bir sabun kârhanesi harab bir duruma düştüğü, icâre-i tavîle
usulü ile yıllık 24 zolotaya kiraya verildiği kaydedilmiştir. Kiracı tarafından yapılacak olan

KŞS 213: 82.
KŞS 276: 142
856 KŞS 264: 193.
857 KŞS 275: 83.
858 KŞS 267: 67-68.
859 Marsad kelime anlamı itibariyle gözetleme ve bekleme yeri ve yolu demektir. Vakıf hukukunda ise, uzun süreli
kira akdinin (icâre-i tavîlenin) bir çeşididir. Çatılı vakıf malların dokuz ve on sene gibi uzun süreli kira akdi ile
kiralanabilmesi için, vakfın yararı bulunmak şartı ile uygulanan bir çaredir. Daha ziyade Hanbelî mezhebinin
görüşüne dayanmakta ise de, Hanefî mezhebinde ve Osmanlı uygulamasında da kabul edilmiştir. Marsadın hukukî
manası ise, bir vakfın geliri mevcud olmadığı, tamir muhtaç bulunduğu ve de peşin kira bedeli ile kiraya verilmesi de
mümkün olmadığı takdirde, mütevelli tarafından belli bir meblağ borç alınarak; tamir edilecek bina vakfın malı
olmak, alacaklıya karşı vakıf hükmî şahsiyeti borçlu kabul edilmek ve de tamir edilecek vakıf binayı alacaklı şahsa
cüz’i bir kira bedeli karşılığında ve alacağına mahsuben kiraya vermek üzere yapılan tamir şartlı kira akdine marsad
denilir. Uygulamada, ister mütevelli belli bir meblağ alarak, isterse alacaklıya doğrudan doğruya masraf ettirerek,
yapılan bina ve benzeri şeyler vakfın malı olmaktadır. Vakfın borcu ise, kira bedeli ile ödenmektedir. Bunun
karşılığında tamir masraflarını yüklenen kiracı, çok az bir bedel karşılığında tamir ettiği vakıf malından intifâ
edebilmektedir. Akgündüz (1988: 499)
860 KŞS 275: 83; el-Madani (2009: 122)
861 KŞS 276: 67-68; el-Madani (2009: 122)
854
855
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vakıf mülkün tamir ve termîm edilmesi masraflarının da huluvv usulü ile yapılmasına izin
verileceği bildirilmiştir. Uygulamada kiracı kârhaneyi, bir han, kahvehane, fırın ve dükkânlar
yaptırmak suretiyle kullanışlı bir hale getirmişti. Vefatından sonra ise, bu huluvv’ı devralan
mirasçıları, kârhanenin huluvv hakkını uzun süreli kira bedelinin yarısını ödemek kaydıyla bir
başka kişiye satmışlardır. Huluvv’ı satın alan yeni kiracılar ise, kârhaneyi yeniden bir sabun
kârhanesine dönüştürmek için kadıya başvurmuştu. Bu huluvv’ın sahibi olan iki kişiye kadı
tarafından izin verilmişti. Sabun kârhanesi tamir ve bakım işlemleri tamamlandığında ise,
masraflar ve işçilik ücreti olarak toplam 23.755 kuruş bedeli belirlendi. Bu miktar önceki
huluvv bedeli olan 8000 kuruşa ilave edilince de bu mülkün toplam huluvv bedeli 31.755
kuruşa ulaşmıştı.862 Bu örnek 19. Yüzyılın ilk yıllarında Kudüs’te huluvv uygulamasının
ulaştığı boyutu göstermesi bakımından önemlidir.
Elimizde bulunan sicillerde de çok sayıda vakıf akarın huluvv usulü üzere kiraya verildiği tespit
edilmiştir. H. 1226/ M. 1811 tarihli bir belgede Halidîzâde es-Seyyid Muhammed Hüseyin
Efendi’nin dedesi Şeyh Mahmud el-Halidî Vakfı’nın mütevellisi ve vekili sıfatları ile
mahkemeye başvurduğu kaydediliyor.863 Daha önce huluvv-ı şerʻi akdi bulunan vakfa ait 2 kat
ve 2 odadan oluşan evin huluvv akdinin yenilenmesini talep ediyor. Gerekçe olarak da, vakfın
söz konusu evi tamir edecek gallesinin bulunmadığını bildiriyor. Huluvv akdinin yenilenmesini
onaylayan kadı, evlerin tamiri için gereken masrafı belirlemek üzere bir komisyon oluşturuyor.
Oluşturulan komisyon yapmış olduğu inceleme neticesinde tamir masraflarının bedelini 1700
kuruş olarak belirliyor. Söz konusu evlerin huluvv hakkı Seyyid Davud Efendi el-Halidî’ye
1700 kuruştan ayrı olarak tamir öncesi evlerin ecr-i misli üst kat için 4 zolota, büyük ev için 2
zolta ve iki küçük oda için de 2 zolota olmak üzere toplamda 8 zolota olarak belirleniyor.
Kiracının yıllık olarak 8 zolotayı vakfa ödemesi karşılığında kadı evin her türlü tasarruf hakkını
Seyyid Davud Efendi el-Halidî’ye veriyor. Muharrem H. 1229/ M. 1814 tarihli bir belge ise,
tamir öncesi keşif yapılan ecr-i mislin belirlendiği tarih ile ilgilidir.864 Vakıf mütevellisi tamir
öncesi belirlenen 6 zolotanın huluvv sahibince ödenmediğini belirterek mahkemeye başvuruyor.
Bunun üzerine vakfın tamirini yapan Hüseyin tamir masrafı olarak 1500 kuruş harcadığını,
mütevellinin bildirdiği bedelin ise tamir öncesi ecr-i misl olduğunu şahitleri mimarbaşı
Abdurrahman en-Nemrî, Halil Ebu Handan, Mustafa Samara ve Hasan el-Balat şehadetleri ile
ispatlıyor. Cemaziyelevvel H. 1229/ M. 1814 tarihli bir kayıtta Seyyide Esma binti Şeyh
Muhammed Sun’ullah el-Hâlidî kendisine vekil tayin ettiği Sahratullah Vakfı imamı
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Abdulhamid Efendi el-Câ’ûnî eli ile Sahratullah Vakfı’ndan Bâbu’l-‘Amûd Mahallesi’nde
bulunan fırının huluvv (devamlı kiracılık) hakkını 500 zolota karşılığında Mustafa Efendi satın
alıyor.865 Kadının onayladığı bu satış kaydında, huluvvı satın alan kişinin aynı zamanda fırını
tamir etmesi ve tamirattan önce de Sahratullah Vakfı’na yıllık olarak 12 zolota ödemesi karara
bağlanıyor. Bu karardan yaklaşık bir ay sonra taraflar tekrar mahkemeye başvuruyor. Ancak bu
sefer Seyyide Esma binti Şeyh Muhammed Sun’ullah el-Hâlidî’nin vekili Sahratullah
Vakfı’ndan olan fırının huluvv hakkını devralan Mustafa Efendi’nin huluvv bedelini
ödemediğini bildiriyor. Mahkemede hazır bulunan el-Hac Mustafa ise savunmasında harap
halde bulunan fırının tamiri için 200 zolota harcadığını bildiriyor.866 Yaklaşık on gün sonra
Seyyide Esma binti Şeyh Muhammed Sun’ullah el-Hâlidî bu kez vekili Kudüs mimarbaşı
aracılığı ile tekrar mahkemeye başvuruyor. Sahratullah-ı Müşerrefe’de hadîs-i şerîf okuyanlara
gelirini tahsis ettiği Hatt-ı Davud’da bulunan evini ecr-i misli ile kiraya verilmesi şartı ile
vakfettiğini bildiriyor. Zamanla harap olan evin yıkılan yerlerinin tamir edilmesini ve bunun da
huluvv-ı şerʻî yolu ile yapılmasını talep ediyor.867 Uygulamada satışın kadı tarafından
onaylanmasından önce huluvvun ecr-i mislinin 30 zolota olarak belirlendiği kaydediliyor.
Aynı tarihli başka bir örnekte ise, Sahratullah Vakfı’ndan olan bir başka fırının yürürlükte olan
bir huluvv altında bulunduğu belirtiliyor. Vakfın mütevellisi Hasan Ağa mahkemede fırının
duvarlarının ve çatısının harap bir halde olduğunu ve tamiri için büyük masraf gerektiğini
anlatıyor. Mütevelli yıkılan yerlerin tamir edilmesini ve fırının huluvv-ı şer’i ile kiraya
verilmesini istiyor. Fırının huluvv hakkının önceki sahibi ibn-i Sahnâ’nın fırına bakmayarak
harap olmasına sebep olduğunu ve harap olan fırından gelir elde edemediğini kaydediyor.
Fırının huluvv usulü ile yenilenmesini onaylayan kadı, vakfa da tamirden önce her yıl 12 zolota
ücret ödemesini karara bağlıyor.868 Bu da huluvv’un zamanla yenilenebileceğini göstermesi
bakımından önemli bir örnektir.
1703-1831 yılları arasında kurulan vakıfların akarları arasında huluvv dükkân, ev gibi akarların
da vakfedildiği görülmüştür. Örneğin, Abdüllatif Efendi Kâimmakâm-ı Nakîbu'l-Eşrâf H. 1214/
M. 1799 tarihli vakfiyesinde Efdaliyye Medresesi Vakfı'na komşu yeni bir öğütücüyü
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huluvv’unu vakfetmiştir.

869
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kaydında ise, ücret-i dârü’l-huluvv olarak yıllık 70 kuruş gelir kaydedilmiştir.870
Sayıları oldukça çoğaltılabilecek bu örnekler, çalışma alanına giren 1703-1831 tarihleri arasında
Kudüs vakıfları bağlamında huluvv-ı şerʻî ile yapılan kiralamaların oldukça fazla olduğuna
işaret etmektedir. Yukarıda verilen örneklerden, tamir ve bakımlarını gelirleri ile
karşılayamayacak durumda olan vakıfların kiralamalarda huluvv usulünü benimsedikleri
anlaşılmaktadır. G. Baer’e göre ise, vakıfların parçalanmasına yol açan bu usul ile “kiracıdan
kiralama” modeli yaygınlaşmıştır.871
c) Hukr (Mukâtaʻalı Vakıflar): İslâm hukukçularının huker, haker, hukr, istihkâr veya tahkîr
dedikleri uzun süreli kira akdi mahiyetindeki akdin yapıldığı vakıflara Osmanlı hukukunda ve
uygulamasında mukataalı vakıflar denilmektedir. Hukr, kelime olarak bir şeyi sıkı tutmak ve
hapsetmek demektir. Hukukî terim olarak ise, inşaat yapmak ve ağaç dikmek yahut bunlardan
sadece birini yapabilmek için, rakabesi devlete veya vakfa ait bir araziye uzun süre mutasarrıf
olmak gayesiyle yapılan bir icâre akdidir. Bu akde haker, huker, intikâr veya tahkîr de
denilmektedir. Kudüs’te de bu uygulamalar hukr kelimesi ile ifade edilmiştir. Vakıf arsa üzerine
inşaat yapmak veya ağaç dikmek isteyen bir şahıs, vakıf arsayı ecr-i misli karşılığında kiralar ve
bedel-i hukr veya icâre-i zemin denilen kira bedelini verdikçe, arsa üzerinde kendi mülkü olmak
üzere inşaat yapabilir veya ağaç dikebilir. Bunlar, yapanın veya dikenin mülkü haline
gelmektedir. Rakabesi vakfa ait olduğu halde, tasarruf hakkı yani sınırlı aynî hak olan üst hakkı
başkasına ait olmaktadır.872 Bina ve ağaç sahibi bunların orada durması mukâbilinde belirlenen
ücreti yıllık olarak ödemekle, borçlu olur ve yer ve ağaca tebaan tasarruf olunup muhdesatile
beraber sahibinin vefatında varislerine miras kalmaktadır.873
Kudüs şehri dâhilindeki arazi ya da musakkafâtında, uzun süreli kiracılıklarda mukâtaʻa usulü
uygulanmaktadır. Bir örnekte, Kudüs-i Şerîfte eski Mimarbaşı İbrahim'in Vakfı’na ait arsa
üzerine bir bâb oda inşâ eden eş-Şeyh Mûsâ ibn-i Abdülvahhâb öldükten sonra odanın oğulları
Seyyid İbrâhim veled-i es-Seyyid Abdullah'a intikal etmesi gerekirken ismi bilinen bazı
kişilerce yapılan müdahale ve itirazlar hükme bağlanmıştır.874 Geç tarihli bir tezkere kaydında,

KŞS 281: 12-14. Çalışma kapsamında incelenen vakfiyelerde toplam 16 akarın huluvv’u vakfedilmiştir. Detaylı
bilgi için bkz. Ek 17.
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872 Detaylı bilgi için bkz. Akgündüz (1988: 491-501)
873 Berki (1969: 338)
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869

160
“Gazze ve Remle ve Kuds-i şerif sancaklarında kâin Veled ve Mecdel ve Asklan ve Nablus maa
karye-i Abud ve kura ve mezari ve musakkafat ve müstekallat maktuatının yıllık belirlenen altı
yüz yetmiş kuruş malını vakit ve zamanıyla taraf-ı vakfa eda ve teslim etmek ve kurasını imar ve
reayasını himaye ve musakkafatından vaki olan tamirat ve masarıfını kendi malından teberruan
li’l-vakf ru’yet etmek şartıyla mukataʻa-i mezbûrenin nısf hissesi bin beşyüz kırk bir kuruş
muʻaccele ile iki yüz elli bir ve elli dokuz ve altmış tarihleriyle Ali ve Abdurrazzak İbney Şeyh
Yusufun ba-berat-ı âli el-yevm üzerlerinde olduğu” ancak söz konusu kişilerin beratlarını zayiʻ
etmeleri üzerine beratlarının yenilenmesi talep edilmiş ve söz konusu hükümle karara
bağlanmıştır.875
1326 tarihli bir belgede el-Hac Mübârek el-Mağribî’nin Sâdâtü’l-Meğâribe Vakfı mütevellisi
Şeyh Ahmed el-Mağribî’yi dava ettiği kayıtlıdır. Söz konusu belgede vakfın mütevellisi vakfın
mukataalı arazisini kiralayan davacının kira bedeli 4 zolotayı ödemediğini bildirmiştir. Dava elHac Mübârek el-Mağribî’ ise yıllık 2 zolotadan 2 yılda toplam 4 zolotayı vakfa ödediğini
bildiriyor. Şahitleri de dinledikten sonra kadı, mukataa bedelinin yıllık 4 zolota olarak
belirlendiğine hükmediyor.876
d) İstibdâl: İstibdâl, bir vakıf malı mülk olan diğer bir mal ile değiştirmektir. İslâm
hukukçularının bazıları vakıf malların asla değiştirilemeyeceğini ileri sürerken, diğer bazıları
ise istibdalin cevazını kabul etmişlerdir.877 Ebu Yusuf’un istihsan ve kıyas esaslarına göre
yaptığı tarifte, yani paranın yeni bir vakıf için kullanılması şartıyla para ile istibdâl kabul edilir.
Ancak bunun için gayrimenkullerin satın alınması ve satışın satıcı aleyhine olmaması şartı
getirilmiştir. Camiler için istibdâle izin verilmemiştir, çünkü camiler gelir getirmek üzere
yapılmamışlardır.878 Van Leeuwen’de aktarıldığı şekliyle istibdâl meselesi ile ilgilenen kadı
İmâdüddin İbrahim et-Tarsûsî arazilerin harap olduğu ve artık kullanılamaz hale geldiği
durumlarda istibdâlin vakfın menfaatine olduğunu zikretmiştir.879
El-Madani’de aktarıldığı şekliyle, 1700-1800 yılları arasında üçü hayrî, on dörtü de zürrî
vakıftan olmak üzere toplamda on yedi vakıf akarına istibdâl uygulanmıştır. Hayrî vakıflardan,
Zâviye-i Muhammed el-Kırımî,880, Bîmaristân-ı Salâhiyye881 ve Tebâne Mahallesi’nde bulunan
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Câmi-i Ömerî882 vakıflarının akarları istibdâl usulü ile değiştirilmiştir.883 Ahkâmlara yansıyan
bir istibdâl örneğinde ise, Kudüs kentinde bulunan Halil Efendi ve Hoca Salih ibni Şehâbeddin
Kâtib Efendi Vakfı’nın mütevellileri Bâbü’l-‘Amûd Mahallesi’nde bulunan vakıf arsa
üzerindeki ev ile Şeyhü’l-Bekâ Mahallesi’nde bulunan yine bir evin istibdâline tâlip olduklarını
bildirmişlerdir. Kadı ise istibdâlin değerinden fazla ya da eksik olmadan alınan fetvaya uygun
şekilde yapılmasını hükme bağlamıştır.884 Bu örnek, vakıf mülklerinin istibdâli sürecinde,
usulün İslam fıkhına uygunluğu için fetva ve kadı onayının gerekliliğini göstermesi bakımından
önemlidir.

2.2. HIRİSTİYAN VAKIFLARI
İslâm hukukuna göre dini amaçlara hizmet ettiği sürece Yahudilerle Hıristiyanların da vakıf
kurmalarına olanak tanınmıştı. Hanefîlere göre, Beytü’l-Makdis’e, zımmî fakirlere ve benzeri
hayır cihetlerine, Müslüman’ın da zimmînin de vakıf yapması caizdir. Öte yandan, bir zimmînin
mescide ve hem zimmînin hem de Müslüman’ın kiliselere, havralara, bunların tamir ve inşasına,
İncil ve Tevrat’a yaptıkları vakıflar geçersizdir. Şayet bir zımmî, bir mescide veya kiliseye bir
şey vakfeder, sonunda gelirini fakirlere veya başka hayır cihetlerine tahsis ederse, vakıf sahih;
ancak kilise ve mescide sarf etme şartı geçersiz olurdu.885
Uygulamalarda da, kiliselere ve havralara yapılan vakıflar için, Hıristiyan veya Yahudi fakirlere
ve fakir din adamlarına vakıf yapma yolu benimsenmiştir. Yoksa direkt manastır ve kiliselere
vakıf yapılamayacağı, uygulamada da kabul edilmiştir. Bunun yanı sıra, zımmîlerin
Müslümanlarca da hayır sayılan hastane, çeşme ve benzeri vakıfları ise, kesin caiz kabul
edilmiştir.886
Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle Osmanlı uygulamasında Hıristiyanlarca vakıf kurulmasına
yönelik yaklaşım incelenecektir. Sonrasında ise, Kudüs’te Hıristiyanlarca kurulan vakıflara
ilişkin bilgi sunulacaktır. Son olarak da, Hıristiyanlara ait dini yapılara ilişkin kısa bilgiler
verildikten sonra, uygulamalara ilişkin bazı örnekler üzerinde durulacaktır.
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2.2.1. Osmanlı’da Hıristiyan Vakıfları
Osmanlı yönetimi altında bazı Hıristiyan kuruluşları vakıflarca desteklenmekteydi. Çoğu zaman
manastırlara ait mal mülk de bu vakıflar kapsamına alınır, verdikleri vergiyle devlete önemli bir
gelir kaynağı sağlanırdı. Manastırların mallarının yasal düzenlemelerle vakıf kayıtlarına
geçirilmesine izin verilmesi onlara koruma sağladığı gibi vergiden muaf olmaya devam eden
keşişlerin de hoşuna gidiyordu.887 E. Kermeli, Osmanlıların pragmatik bir yöntem geliştiren
Şehyülislâm Ebussuûd Efendi'nin önderliğinde Balkanlar ve Trakya'da, aile vakıflarına denk
düşen bazı geleneksel manastır vakıflarını tanıdıklarını, burada keşişlerin aile yerine geçtiklerini
gösterir.888 Ebussuûd tarafından geliştirilen bu yöntemde, bir manastırdaki rahiplere aile
muamelesi yapılmaktadır.

Bir aile vakfında olduğu gibi hem fakir aile üyeleri, hem de

yoksullar, seyyahlar ve -pratikte diğer rahipler anlamına gelen- manastırın daimi üyeleri ve
evlatları yararına vakıflar kurabilirler. Ebussuûd’un geliştirdiği bu uygulama ile Hanefî miras
hukukuna göre hareket edilir, fakat manastır rahipleri bir aile olarak tekrar tanımlanır. Böylece,
manastırın adına değil, kendi isimleri adına vakıflar kurmaları talimatını verirken, aynı
zamanda, Bizans manastır geleneğinin temel bir unsuru olan kolektifliklerini tanır.889
Öte yandan, Ebussuûd, bu ferman ile verdiği tavizlerin içerdiği anlamların farkına vararak, acele
olarak diğer manastırlardan gelecek benzeri talepleri kısıtlayan bir fetva yayınlar. Rahipler
sürüleri, bağları, meyve bahçeleri, değirmenleri, fakirler ve seyyahların menfaatine vakfedebilir
mi diye kendisine sorulduğunda, Ebussuûd, kilisenin menfaatine bir vakıf olmadığı ve
işlenebilir toprak bağışlanmadığı sürece bunun caiz olduğu yönünde cevap verir. Bu fetvada,
Ebussuûd, yoksulları ve seyyahları -işlenebilir toprakta kurulmayan- bir vakfın yararlananları
olarak tanır. Buraya kadar, işlenebilir toprağı vakfetmeyi yasaklayan Hanefi hükümlerine ve
kendi koşullarına uyar. Ancak sonrasında, rahiplerin, bir aile vakfının varisleriyle aynı
imtiyazlara sahip kolektif bir grup sayılmasına izin verir; tapu defterinde durumu onaylayan bir
kaydın olması şartıyla rahipler, yerel otoriteler tarafından hiçbir müdahale olmaksızın, vefat
eden rahiplere ait malları alabilir.890
Şeriatın Hanefi yorumunda Hıristiyan vakıflara izin verildiği iddiasını A. Akgündüz’ü referans
göstererek temellendiren Fotić, “Arapça bir terim olan vakfın, Osmanlı İmparatorluğu’nda,
kuran kişinin Müslüman ya da gayri Müslim (Hıristiyan, Yahudi) olmasına bakılmaksızın, daha
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ziyade dini, Allah rızasını kazanma amaçlı, en genel anlamında her bir vakfı (teberru) ifade
etmek için kullanıldığını” belirtmektedir.891 Akgündüz’e göre ise, bir Hıristiyan, mülkiyetini
kiliselere ya da manastırlara miras bırakabilirdi; dahası “kamu yararı ve İslâm’a göre Allah
rızasını kazanmak için addedilen diğer amaçlar için de bırakabilirdi, çeşme, hastane gibi.”892
Akgündüz’ün Fotić tarafından da kabul edilen “bir Hıristiyanın, nihayetinde yoksulların
faydasına olduğu sürece mal ve mülkünü manastır veya kiliselere bırakabileceği” yolundaki
görüşü, çeşitli manastırlara ait fermanlarda da yer almıştır.893 Benzer bir uygulamada, Kudüs’te
kâin Ermeni milletine ait Mar Yakub Kilisesi’nin “bâ sened-i hakânî mal-ı müşterâsı olan İzmit
Sancağına tâbiʻ Yalova kazasında Süleyman Bey mahallesinde bulunan akarların gelirlerinin
Mar Yakup Kilisesi fukarâ-i ruhbân ve eytâm ve bî-kesleri taʻâm ve nafakalarına sarf” oluna
geldiği belirtilmiştir.894
Diğer taraftan, Van Leeuwen, Hanefi hukukunda, Hıristiyanlar tarafından kurulan vakıflarla
Müslümanlar tarafından kurulan vakıflara dair koşulların temelde bir farklılık göstermediğini
ileri sürer.895 Bu vakıflar için temel kısıtlama, gelirlerinin kurbet (Allah rızasını kazanmak için)
olması gerekliliğiydi. Vakıftan faydalanan kişilerin fakirler olduğunun ilan edilmesi durumunda
vakıflara izin verilirdi. Ancak, Hıristiyan vakıfları, hiçbir zaman camilerin yararı, onarımı veya
bakımı için, dini yapıların genişletilmesi için veyahut din adamlarının veya keşişlerin geçimini
sağlamak amacıyla kurulamazdı. Ne de olsa “bu tasarımlar Müslüman dindarlık anlayışı ile
bağdaşmaz” idi.896 Dahası, van Leeuwen’e göre, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Hıristiyan
vakıfların kurulmasına yönelik sınırlamalar, esasında din adamlarının ve kilisenin, bir kurum
olarak güçlü bağımsız bir iktisadi dayanak elde etmelerini önlemeyi amaçlıyordu.” Gerçekten
de bu vakıflar İmparatorlukta tolere edilmiş ve düzenlemeleri için çabalar harcanmışsa da,
hiçbir zaman Osmanlı yönetimi tarafından zimmîlere verilen belirli imtiyazlar şemsiyesi altına
girmemişlerdir.897

2.2.2. Osmanlı Kudüsü’nde Hıristiyan Vakıfları
Kudüs'ün Hıristiyanlar açısından kutsal olması, Hıristiyanlığın burada doğmasından, Hz. İsa’nın
burada doğup büyümesi ve Hz. Meryem’in burada yaşamış olmasındandır. Buralara mabed,
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manastır ve kiliseler yapılmış, zamanla bu topraklar bütün Hıristiyan mezhepleri için kutsal
sayılmıştır. Bölgenin bütün Hıristiyan mezheplerince kutsal sayılan ortak mabedleri; Kamame
Kilisesi, Hz. Meryem’in mezarı, Hz. İsa'nın mezarı kabul edilen yer, Havariler'e ait hücreler,
çeşitli manastırlar ve Beytüllahim Kilisesi'dir. Kudüs'te Hıristiyanların ortak kutsal mekânları özellikle Kamame ve Beytüllahim Kiliseleri, Makamât-ı Mübareke (Mübarek Yerler) olarak
isimlendirilmektedir.898
Osmanlı uygulanmasında ise, millet sistemi çerçevesinde dinî bakımdan tanımlanmış cemaatler
özellikle evlilik ve boşanma gibi bazı kişisel işlerinde adli bir özerklikten yararlanmakta idi.899
Bu konularda çeşitli toplulukların yasaları kendi toplumsal mahkemelerinde uygulanmıştır. Öte
yandan, miras ve vesayet gibi kişisel konularda ise, adlî makam olarak şer’î mahkemeler yetkili
idi. Bunlarda, devletin mahkemeleri ve cemaat mahkemeleri eş zamanlı yargılama yapmakta
idi.900 Dini vakıflarla ilgili hususlar ise cemaate özerklik tanınan yargı alanına girmemekte idi.
Hıristiyanlar ve Yahudiler şerʻî mahkemelerde vakıf kurmak zorunda idiler. Bu mahkemelerin
vakıfların kurulması ve iç yönetimi konularında münhasıran bir yargı yetkisi vardı.901
Hıristiyan tebaa da Müslümanlar gibi hem hayrî hem de ehlî vakıflar kurmuşlardır. Bunda da
çeşitli gerekçeleri vardı. Öncelikle, vakıf kurucular mallarının güvenliğini sağlamak ve devletin
makamları tarafından müsadere edilmesini önlemek için vakıf kurmuşlardır. 902 Genellikle, şer’î
mahkemede Müslüman bir vakıf olarak vakfedilmiş bir mülkiyetin bütünlüğünün yetkililer
tarafından korunacağı ümit edilmiştir. Bu amaç, Müslümanların kamusal amaçlarının
belirlenmesinde de ifade edildi. En sonunda hayrî bir amaç için Müslümanların ellerine ulaşacak
vakfa Müslümanlarca zarar verilmeyeceği umuluyordu. Hıristiyanlardan; al-Kassar, İbn Vehbe,
el-İsa ve İbn 'Awd vakıftan yararlanacak olan kişileri nerede olursa olsun yoksul, hasta, dullar
ve yetimler (Müslüman fakirleri de kapsayacak şekilde) olarak şart kılmışlardır.903
Vakıf kurulması için bir başka olası neden de vergi muafiyeti idi. Vakıf mülk vakfedilmeden
önce tamamen özel bir mülk olup, teorik olarak Osmanlı yasalarına göre vergiden muaf
değildi.904 Vakfedildikten sonra vakıf mülklerin gelirleri vakfa aitti. Bu durumun tek istisnası,
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küçük parçalı (bin metrekareden az) kasaba ve köylerde duvarlar veya çitler ile sınırlanmış ve
evlere bitişik arazilerdi.905
Yukarıda tartışılan mülkiyetin güvenliği ve vergi muafiyetinin sağlanması gibi etkenler hem
kamu hem de aile vakıfları için geçerli idi. Bununla birlikte, her bir vakıf türü için farklı
mülahazası bulunmakta idi. Özellikle Filistin'de bulunan dini kurumların karşı karşıya kaldığı
belli sorunlara bir çözüm olarak kamu vakıflarının kurulduğuna inanılabilir. Yukarıda da
belirtildiği gibi, kamu kuruluşları (kiliseler dahil) Osmanlı hukuku tarafından “Tüzel Kişiler”
olarak tanınmamakta, kendi adlarına mülk kayıt ettirememekte idi ve bu durum onları, mülkiyet
haklarını güvence altına almak için yasal kurgular bulmak zorunda bırakmıştır. Protestan
Kilisesi’nde olduğu gibi resmî bir statüden yoksun olan kilise mülkleri kiliselerde toplumun
temsilcisi olarak kilise başları yazılmak suretiyle bu uygulamayı aşmak adına özellikle bu
yöntem kullanılmıştır. Yukarıda belirtilen etkenlerin yanı sıra zımmîlerin kamusal vakıf
kurmalarındaki gaye Hıristiyanlık ve Yahudiliğin köklerinde var olan hayır yapma isteğidir.
Hayır yapma isteği ise kişisel ve özel olup, mutlak surette kilise aygıtı tarafından başlatılan bir
nitelikte değildi. Hıristiyanlık içinde, dini amaçlar için kurulan bir vakıf, özel bir ödül kazanmak
arzusunu temsil eder.906 Osmanlı İmparatorluğu uygulamasında da olduğu gibi, bu gaye ile
vakfın kullanılması, yalnızca var olan dini motivasyonun resmi olarak kurumsal bir kanala
yönlendirilmesi anlamına gelmektedir.907
Öte yandan, zımmîlerin aile vakıfları kurmasındaki motivasyonun tanımlanması çok daha
zordur ki, bu bağlamda bazı diğer mekanizmaları da dikkate almak gerekir; miras hukuku,
istekler ve hediyeler örneklerinde olduğu gibi. Müslümanlarca kurulan aile vakıfları ile ilgili
çalışmalar; vakıf kurucusuna hayatı boyunca biriktirdiği mülklerin vefatından sonra
bölünmesinin veya alınıp satılmasının önüne geçilmesini sağlamıştır. 908 Vakıf ayrıca
kurucusuna toplumsal gerçeklik ile uyum içerisinde olmayan miras hukukunu aşmak için de bir
olanak sağlamıştır. Bu da vakfiye ile yararlanıcıların belirlenmesi, onların arasındaki
paylaştırmanın tanımlanması, yararlanıcı nesiller arasındaki geçişliliğin yetkilendirilmesi
modelinin ortaya konulması şeklinde olmuştur. Yukarıda da belirtildiği gibi, zımmîler de
Müslüman vakıflarında tipik olarak yapılan paylaşımın yetkilendirilmesi gibi bazı yapıları kabul
etmişlerdir. Bunda da gaye miras hukukunu aşmak olmuştur. Mülkiyeti soydaş ailenin elinde
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tutma isteği ki bu ataerkil toplumsal yapının en temel özelliklerindendir, bu yapıyı benimseyen
gayrimüslimler arasında da mevcuttur.909
Hıristiyanlık, Yahudilik ve İslâm’dan farklı olarak, dinî hukuk hayatın bütün alanlarını
kapsamaz. Katolik kilisesi hukuku örneğin, mirasa ilişkin özel kanunları içermez. Bu konuda,
Hıristiyanlar tarih boyunca meskûn oldukları yerlerde uygulanan sivil yasaları kabul etmişlerdir.
Filistin'de de Hıristiyanlar İslâm hukuku tatbik etmişlerdir. Ancak evlilik ve boşanma gibi
konularda, kilise uygulamada kendi yasasını koymuştur. İslâmi hukuk kurallarının uygulanması
Müslüman otoriteler ile olası çatışmaların önlemesi bakımından yararlı olmuştur.910
Goadby, Rum Ortodoks toplumu üyelerinin Bizans kaynaklarından alınan kilise hukukunun
Yunanca olması ve uygulanabilirliğinin zor olması nedeniyle İslâm hukukunu kullanmak
eğiliminde olduklarına işaret etmiştir. Ermeniler ahlaken kabul edilebilir olduğu müddetçe her
devletin yasasının kullanımında sağlam bir geleneğe sahipti. Rum Katolikler de Müslüman
hukukunu uygular bir görünümdedir.911 Bir kural olarak, 19. yüzyılda Filistinli Hıristiyanlar
kendi miraslarını şerʻî hukukun kaidelerine göre paylaşmışlardır. Bu durum onların aile
vakıflarına yönelik tutumları ile Müslüman çoğunluğun tutumu arasındaki benzerliği açıklar.
Müslümanlarda tipik bir şekilde miras hukukunun önlenmesindeki aynı motivasyon,
Hıristiyanlar arasında da mevcuttu. Hibe ve irade, miras sınırlamalarını engellemekte tatmin
edici araçlar değildi. Hediye, pek de arzu edilmeyen bir adım olarak, sahibini hayatta iken sahibi
olduğu mülkiyetten vazgeçmeye zorlarken, irade ise, var olan miras uygulamalarındaki gibi,
yararlanıcılar açısından tam bir mülkiyet hakkını ifade etmesi bakımından mülkiyetin
bölünmesinin önüne geçememektedir.912 Bu nedenlerle vakıf kullanılmıştır.
Hıristiyanlıkta ise vakfın kullanılması dini bir sorun olarak kabul edilmemekte idi. Şöyle ki,
Hıristiyanlık birçok konunun sivil yasalara göre değerlendirilmesine izin vermekte idi.
Avrupa'daki modern çağın yaklaşımıyla, Hıristiyan dini vakıf kurumlarının devletin sivil
yasalarına tabi olması yönünde bir eğilim ortaya çıktı. Dinî-hayri vakıflar “hayrî vakıf” olarak
adlandırılan sivil bir kurum içerisinde yerini aldı. Kilisenin mülkiyet hakları fıkıh kurallarından
ziyade hukuk kuralları çerçevesinde kurumsallaşmaya başladı.913 Bu durum, Filistin’deki
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Hıristiyan vakıflarını açıklamakta önemlidir. Bu durum, Osmanlı yönetimindeki zımmîlerce
vakfın benimsenmesi, daha geniş bir bağlamda, yasal kurumların ve yönetici çoğunluğun
koşullarının kullanılması olarak görülebilir.914 Başlangıçta ne Hıristiyanlıkta ne de Yahudilikte
var olan özellikle aile vakıf kurumunun Müslüman olmayan tebaa tarafından kabul edilişi
şaşırtıcı değildir. Bu sadece kültürel etkileşimin sayısız biçimlerinden birinin kozmopolit bir
toplumda mevcudiyetini göstermiştir.915

2.2.3. Kudüs’te Yeni Kurulan Hıristiyan Vakıfları (1703-1831)
Zımmîlerce kurulan vakıflarda, vakfiyeler Hanefi usulüne uygun şekilde kaleme alınmakta ve
koştukları şartlar Müslümanlarınki gibi muteberdi. Aşağıda örneğine yer verilen vakfiye ile
Ermeni milletinin kurmuş olduğu bir vakfiye örneğine yer verilecektir. Bu örneğe yer
verilmesinin sebebi; hukukî bir metin olarak gayrimüslim tebaa tarafından kurulan bir vakfın
kurulması sürecinin tanımlanmak istenmesidir. Kudüs Mahkemesi’nde kadı tarafından
onaylanan vakfiye Osmanlı tatbikinde benimsenen Hanefi hukuku esas alınarak kurulmuştur.
Vakfedilen mülkün sıhhati, özellikleri, sınırları özellikle belirtilmiş, vâkıf ve şartları da
sıralanmıştır. Vakfedilen mülkün ne şekilde edinildiği, alım satıma ilişkin şahitler, tescil
mütevellisinin tayini ve ile tarih ve Kudüs’ün önde gelen aileleri mensuplarının şahitliği ile
sonlanmıştır. Bu vakfiyede de kurucuları Müslüman vakfiyelerdeki usul ve esasların korunduğu
görülmüştür. Vakfın gelirleri Ermeni ruhbanlarına ve fakirlerine şart kılınmıştır, direkt olarak
Mar Yakub Kilisesi adına kurulmamıştır.
H. 1113/ M. 1701 tarihinde Ermeni milletinden Patrik Minas’ın Kudüs Kadısı Mustafa
tarafından onaylanan vakfiyesi Kudüs Mahkemesi’nde düzenlenmiştir. Ermeni Ruhban Patriği
Minas tarafından vekil tayin edilen ve Kudüs’teki Deyr-i Mar Yakob Kilisesi’nde ikamet eden
Ermeni Hıristiyan Ruhbanı Avanis Tercüman isimli kişi vakfedilen evi Seyyid Halil Vakfı ile
Sahratullahü’l-Müşerrefe Vakfı mütevellisi Hacı Ali Ağa’dan satın almıştır. Avenis
Tercüman’ın vekilliği mahkeme şahitlerle tespit edilmiştir. Şahitler ise, Ağa Nesbiyye ve
Mehmed Ali el-‘Ucmiyye ve Bâlî El-Ermeni’dir. Söz konusu mülk, Cemâziye’l-ûlâ 1111/
Kasım 1699 tarihli hüccet ile şer’î hukuka uygun olarak Hacı Ali Ağa tarafından satın
alınmıştır. Bu satışa kadar da elinde mülkü olan Kudüs’te ayakta olan bu ev tanımlanıyor. Rîşe
Mahallesi’nde bulunan evin 3 beyt, 1 beyt sağır, mutfak, mürtefak, ve sahha semaviye, sahric,
havş (avlu)’dan oluşmakta olduğu belirtilmekte idi. Evin sınırları da vakfiyede detaylı bir

914
915

Goitein ( 1978: 142)
Shaham (1991: 471)

168
şekilde anlatılmakta idi. Hanefi hukukuna göre kurulan vakıfta evin sahih yollarla edinildiği
usul olduğu üzere açıkça vurgulanmaktaydı. Ali Ağa bu evi, miktarı belli olan (her biri 30 mısr
kıt’ası sayılan 800 gümüş guruş (kadrihûu mine’l-kuruşu’l-fiddiyye’l) para karşılığı Vekil
Avenis’e şer’î satışla satıyor. Aynı belge ile vakıf ev hem satın alınıyor, hem de vakfediliyor.
Batrik Minas adına yukarıda adı geçen vekili kendi nefsine şahit kılarak, evi teslim alıyor.
“Minas Batrik ennehu vekafe ve habese bil vekatil mezkure ma hüve li muvekkihi’l-mezkur”
ibaresi ile Batrik Minas vekili Avenis Tercüman tarafından satın alınan mülkü vakfediyor.
Patrik Minas evi, Deyr-i Mar Yakub Kilisesi’nde ikamet eden Ermeni rahiplere, sonra Ermeni
ruhban fakirlerine ve nesilleri hepsinden tükendiğinde de her nerede olursa olsun Ermeni
Hıristiyan fakirlerine vakfetti. Adı geçen vâkıf şöyle şart etti: vâkıf, vakfın gelirinden öncelikle
evin bakımının yapılarak aslı gibi muhafaza edilmesini; nezaretini ise önce nefsine şart kıldı.
Sonra adı geçen Ermenilerin ruhbanlar üzerinde söz sahibi olan ve Patrik olan kişiye şart kıldı.
Vâkıf, tescil mütevellisi olarak Kasım Bey et-Terceman’ı atadı. Vakfiye tarihi de 1 Şaban H.
1113/ M. 1701 olarak zikredildikten sonra şahitlerin isimleri sıralandı. Adı geçen 9 şahit
arasında gayr-i müslim bir cemaat mensubu bulunmamakta idi. Şahitlerden ilki Kudüs’ün önde
gelen ailelerinden Halidî ailesi mensubu ve aynı zamanda dönemin Kudüs ulemâsından
Muhammed Sun’ullah el-Halidî, diğerleri ise Mehmed, Kasım, Ebû’l-Vefa, Mustafa, Ebû’lGanem, Fazlullah, Mahmud, Serdar idi. 916
Osmanlı Dönemi sicillerine dayanan çalışmasında Alami, 1698-1737 tarihleri arasında
Hıristiyanlarca 9; 1737-1785 tarihleri arasında 16; 1785-1834 tarihleri arasında da 12 vakıf
kurulduğunu belirtmiştir.917 Yani, çalışma kapsamına giren yıllarda yaklaşık olarak 37 vakıf
kurulmuştur. Yine sicillere dayandırdığı çalışmasında es-Sivâriyye, 18. yy’ın ikinci yarısında
Hıristiyanlarca kurulan 4 vakıftan söz eder. Vakıflardan ilkinde Antun veled-i Yâkut dedesi
Yâsef’in vakfına mütevelli olarak atanmıştır.918 Bir diğer kayıtta ise, Yâkut veled-i Bâlikh elKıptî Kattânîn Mahallesi’nde Hıristiyan Kıptî tâifesince Yafa İskelesi’nde kurulan vakıf için
mütevelli ve nâzır olarak tayin edildiği kaydedilmiştir.919 Bazı Hıristiyanlar Kubbetü’s-Sahra
çalışanları için vakıf kurmuşlardır. Örneğin Efrenclerin tercümanı olan Estefan Nasara
Mahallesi’nde bulunan evin 12 kırat hissesini Kubbetü’s-Sahra çalışanları için vakfetmiştir.920
Bir diğer kayıtta yine Nasara Mahallesi’nde bulunan bir ev Hıristiyan fakirler için
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vakfedilmiştir.921 Son olarak da, Deyrü’l-‘Amûd’da bulunan pamuk tüccarlarının bulunduğu
Kattânîn Çarşısı’nda bulunan yabancılar için vakıf kurmuştur.922
19. yüzyılda ise Kudüs’te zürrî 13 Hıristiyan vakfının kurulduğu tespit edilmiştir. Hayrî vakıf
sayısı ise 9’dur.923 Söz konusu zürrî vakıflardan ilki incelenen dönem içerisinde Al-matam
Antuan veled-i Hanâ Markas el-Efrencî tarafından kurulmuştur.924 Haddâdîn Mahallesi’nde bir
ev vakfeden vâkıf, gelirlerinin öncelikle imarete harcanmasını, fazlası eksik kalır ise vakfa
dönmesini şart kılmıştır. Vakfın tevliyetini hayatta oldukça kendi nefsine, kendisinden sonra
oğlu Yâsef'e, evlattan nesli kesilirse Efrenç rahiplerine şart kılmıştır. Vakfın şartları
uygulanamaz olur ise, vakıfta Kubbetü's-Sahra es-Seyyid Yusuf Efendi eş-Şihâbî’nin mütevelli
olması şart kılınmıştır. İkinci zürrî vakıf, H. 1236/ M. 1821 tarihinde Fâris veled-i Vehbe Ebû
Saʻib el-Efrencî tarafından kurulmuştur.925 Kudüs’te arazi vakfeden vâkıf, vakfın tevliyetini
hayatta oldukça kendisine, kendisinden sonra Haremeyn-i Şerifeyn Şeyhliği makamına şart
kılmıştır. Vakfın şartları uygulanamaz olur ise, vakfın gelirlerini Haremeyn-i Şerifeyn
çalışanlarına ve sâkinlerine ve bütün peygamberlere şart kılmıştır. Üçüncü zürrî vakıf, Cerîs
veled-i Hanâ 'Ulûşiye es-Sâni' er-Rûmî tarafından H. 1249/ M. 1830 tarihinde kurulmuştur.926
Kudüs’te bir dükkân vakfeden vâkıf, tevliyeti hayatta oldukça kendisine, kendinden sonra
oğullarına, onlardan sonra Rum rahiplerine, sonra Kudüs haremi imamet makamına şart
kılmıştır. Vakfın şartları uygulanamaz olur ise, onlardan sonra kadı sorumluluğu altındaki
fakirlere şart kılmıştır.
19. yüzyılın ilk yarısında kurulan ve çalışma alanımıza giren üç hayrî vakıftan ilki En-Nemiyye
Azize er-Rûmiyye tarafından H. 1240/ M. 1824 tarihinde kurulmuştur.927 Nasârâ Mahalle’inde
bir evin vakfedildiği vakfiyede, vakfın gelirleri Rum Kilisesi’ne vakfedilmiştir. İkinci vakıf
1242/1827 tarihinde bir Ermeni rahip tarafından kurulmuştur.928 Bakır, gümüş, altın ve nukûd
vakfeden vâkıf, gelirleri de Mar Yakub Kilisesi’ne vakfetmiştir. Son vakıf ise, el-Kasîs Cerces
Mihnâ er-Rûmî tarafından H. 1242/ M. 1827 tarihinde kurulmuştur.929 Çömlek sürahi ile altın
ve dirhem vakfeden vâkıf, gelirleri Rum fakirlerine vakfetmiştir.
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Çalışma dönemine giren hurûfât defterleri kayıtlarında ise, 4 farklı kiliseye ait 11 atama kaydı
tespit edilmiştir. Bu kayıtlardan ilkinde, Ermeni Maryakob Kilisesi Vakfı mülhakâtından
Amid’de (Diyarbakır’da) musakkafâtının (üstü çatılı taşınmazlar) gelirlerinin toplanması için
günlük 10 akçe ile câbi ataması yapılmıştır. Yine benzer şekilde Çağdar Kilisesi Vakfı ile
Karyadire Kilisesi Vakfı’nın Diyarbakır’da bulunan kısımlarının gelirlerinin toplanması için ilk
kayıtta ücret belirtilmezken, ikinci kayıtta yine günlük 10 akçe ücret ile câbi ataması
yapılmıştır. Kayıtlardan anlaşıldığına göre, Diyarbakır’da akarları olan çeşitli kiliselerin
gelirlerinin toplanması için câbî atanması, söz konusu akarların Kudüs’e uzaklığına
bağlanabilir.
Son olarak da, Kamame ve diğer kiliselerde bulunan gayrimüslim tebaanın işlerini görmek
üzere şeyh ataması yapılmıştır.930 Müslümanlar tarafından Kıyame,931 yerli Hıristiyanlarca dahi
Kıyame ve dünya Hıristiyanları tarafından Saint Sepulcre (Kutsal Kabir Kilisesi) adı verilen ve
kayıtlarda da Kamame olarak geçen kilise, Hz. İsa'nın kabri kabul edilen yerin üzerindedir.
Nasâra Mahallesi’nde, Hattı Dergâhta bulunmakta idi. Eski Kudüs surları dışında, eskiden idam
cezalarının uygulandığı kayalık bir tepe bulunmaktaydı. Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği yerin de
burası olduğuna inanılır.932 Evliya Çelebi'nin anlattığına göre Kamame Kilisesi'nin kapıları yılda
bir defa Paskalya Yortusu'nda açılırdı. Üç gün süren ayinlerin her gününde, Kudüs mutasarrıfı,
kadı, Şeyhülislâm ve silahlı Osmanlı askerleri tarafından kapılar açılmaktaydı. Yılın
bugünlerinde beş-on bin kadar Hıristiyan kilisede toplanır, ziyarete gelenlerden on altın alınırdı.
Toplanan altınların onda biri mutasarrıf idaresine verilirdi. Bunun dışında kapıları mühürlü
tutulurdu.933 Normal zamanlarda ise, uygun ücret karşılığında bireysel ziyaretler için gelenler,
anahtara sahip olanlar tarafından kilise içerisine alınmaktaydı.934
Bunların yanı sıra çalışma alanına giren dönemde Kudüs’teki Hıristiyan cemaate ait diğer
kiliseler ise şunlardır: Kudüs’te Rum milletine ait kiliselerden Deyr-i Mâr İlyas Kudüs’ün
güneyinde Beytüllahim’e giden müeddiye yolu üzerindedir ve mukîm bulunan ruhbanlar da
mevcuttur.935 Bir diğer kilise Deyr-i Zeytûne, Nebî Davud Makamı yakınında bulunur. Doğu

930"Kamame

ve sair kenâisde mütemekkin Ehl-i zimmetin umûr-ı mühimmelerini görmek için Şeyh Fetheddin
üzerinde hüccet-i şer’îyye ile mutasarrıf iken filan nâm kimesne alub gadr itmekle Seyyid Fetheddin’e inayet. Fî
gurre-i Şevval Sene 1133 .” VGMA, 1107: 2/291.
931 "Kıyame" öldükten sonra dirilmek anlamına gelmekle birlikte, "Kamame" süprüntülük anlamına gelmektedir.
Demirkol (2007: 39)
932 Demirkol (2007: 39)
933 Parmaksızoğlu (1982: 246)
934 Demirkol (2007: 39)
935 El-Ârif (1961: 517)
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tarafından ise Mar Yakub kilisesinin arkasında bulunurdu.936 Yine Nasâra Mahallesi’nde
bulunan Elma, Fitomas ve Katerina ile Patrik kiliseleri de Rum milletine aitti. Süryanilere ait
kiliselerden Deyr-i Süryan, Sahyûn el-Cevâniyye Mahallesi’nde,937 Deyr-i ‘Ades ise Kudüs’ün
kuzeyinde Benî Zeyd Mahallesi’nde bulunur. Osmanlı Dönemi’nde H. 978/ M. 1570 tarihinde
bir tamir edilmiştir. Deyr-i Martûmâ ise Sahyûn el-Cevâniyye Mahallesi’nde bulunur. 18.
yüzyılın ikinci yarısında Nebî Davud Mahallesi’nde bir sokak başında bulunur.938 Efrenc Latin
Kiliseleri’nden Deyri’l-‘Amûd Nasara Mahallesi’nin kuzeyinde bulunur.939 Gürcü Kiliseleri ise
Deyr-i Zengil Nasara Mahallesi’nde ve Deyr-i Mitrî Nasara Mahallesi’nde bulunur.940

2.3. YAHUDİ VAKIFLARI
Kudüs’ün en eski kutsallık merkezi olan Harem-i Şerif Yahudiler için de kutsal bir şehirdi.
Yahudiler açısından Kudüs, kutsallığı sebebiyle diğer şehirlerden farklı tutulmuş, Tanrı
tarafından seçilen bir yer olarak kabul edilmiştir. Şehir, Hz. Davud zamanında bir krallık ve
ibadet merkezi olmuştur.941 Kudüs'te Mescid-i Aksâ'nın temelini atarak inşasını başlatan Davud
Aleyhisselâm, mescidin tamamlanmasını oğlu Süleyman'a vasiyet etmiştir. Babasının
ölümünden sonra mescidi tamamlayan Hz. Süleyman daha sonra on iki mahallesi olan Kudüs
şehrini yaptırdı. Saraylar inşa ettirip şehrin etrafını surlarla çevirdi. Zaman zaman taşkınlık
yapan ve kendilerine gönderilen peygamberlere isyan eden Yahudiler, M.Ö. 63 yılında Kudüs'ü
ve Mescid-i Aksâ'yı yakıp yıkan Roma devletinin hâkimiyetine girdiler. M.Ö. 20/24 yılında
Romalıların İsrailoğulları soyundan gelen Filistin valisi Herod, Mescid-i Aksâ'yı genişleterek
yeniden yaptırdı, Kudüs'ü de imar ettirdi. M.S. 70 yılında Romalı komutan Titüs tarafından
tamamen yakılıp yıkılan Kudüs şehri ile birlikte Mescidi-i Aksâ'da yanmış, sadece "Ağlama
duvarı" adı verilen batı duvarı ayakta kalmıştır.942 Yahudiler, -Tevrat'a göre- ilk Yahudi tapınağı
olan Süleyman Mabedi'nin bir bölümü olduğu düşüncesiyle bu ağlama duvarının önünde dua
ederler.943
Yahudilerce de müstesna addedilen Kudüs’te, Osmanlı Dönemi’nde Yahudilerce kurulan vakıf
sayısı oldukça azdır. Bu durumun gerekçelerine geçmeden önce, Yahudi toplumlarındaki
hayırseverlik, sedaka ve hekdeş terimleri üzerinden tanımlanmaya çalışılacaktır. Akabinde,

El-Ârif (1947: 102)
El-Ârif (1947: 146)
938 El-Arif (1961: 535)
939 Es-Sivâriyye (2009: 54)
940 Es-Sivâriyye (2009: 54)
941 Harman (2002: 326)
942 Karaca (2002: 136-137)
943 Özdemir (2010: 55-58)
936
937
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Osmanlı Dönemi’nde hem Yahudi hukuku, hem de İslâm hukuku bakımından kurulacak
vakıflara ilişkin görüşlere yer verilecektir. Yahudilerce Kudüs’te kurulan çeşitli vakıflara ilişkin
örnekler verildikten sonra, 18. yüzyılda kurulan vakıflara ilişkin değerlendirmelere yer
verilecektir.

2.3.1. Yahudilikte Hayırseverlik
Yahudilikte zorunlu kılınmış hayırsever bağışları ifade etmek için adalet ya da haklılık anlamına
gelen özgül bir sözcüğün (sedakâ) kullanımının kökeni en azından M.S. 2. yüzyıla kadar
gider.944 Bununla birlikte, Musevilikte hayır işlerinin dinsel açıdan bir merkezde toplanması
zorunlu kılınmıştır. Tarihçi Mark R. Cohen'e göre, "gerçekten yoksul yaşam sürenlerin
deneyimlerinin ve yardım kurumlarının işleyişinin derinlemesine incelenmesi, Yahudi cömertliği
ve yoksulların evrensel düzeyde övülmeye değer görülmesi hakkında İncil, Talmud, Midraş ve
diğer ortaçağ kaynaklarında ayrıntılarıyla açıklanan idealleştirilmiş varsayımlar yüzünden
engellenmiştir."945 Singer’a göre ise, Arabistan'daki Yahudi cemaatlerinde var olan sedakâ
uygulamaları yeterince anlaşılamamıştır. Dil bakımından İslâm’daki sadaka kelimesi ile
Yahudilikteki sedakâ arasındaki benzerlik, düşünce ve uygulama yönünden Yahudilerin
Müslümanlara biraz etki etmiş olabileceğine işaret eder. İlk Müslüman toplumunda pek çok
Yahudi vardı; üstelik Müslümanların Arabistan'daki Yahudi cemaatleriyle yakın ilişkisi uzun
süreli olmuştu.946
Daha ileriki dönemle ilgili Yahudi yardım kurumları ve uygulamaları hakkında kapsamlı
kanıtlar Kahire Genize'de bulunur.947 Daha kommünal bir boyutta olan Geniza Bölgesi’ndeki
kamusal hayırseverlik, özellikle ortaya çıkışı bakımından Yahudileri Müslüman komşularından
ayırt edici özelliklere sahipti: yemek sadakası olarak adlandırılabilecek, sınırlı bir alanı
kapsamaktaydı. Adam Sabra, “Memluk Kahiresi’nde devlet tarafından finanse edilen sosyal
yardım sistemi bulunmadığını belirtir. Dini vakıflarca hastane ve okullara bazı yardımlar
sağlansa da, devlet tarafından fakirlere düzenli yemek dağıtımı yapılmadığını” yazar.948
İncelenen dönemdeki sosyal yardım bir yönüyle farklılık arz eder. Şöyle ki, yüzyıllardır Semâvî

Rosenthal (1950-51: 429) Rosenthal'ın makalesi özel olarak terimin gelişimiyle ilgilidir; doğruluk anlamının zekât
verme zorunluluğuna nasıl evrildiğini inceler.
945 Cohen (2005: 347-360)
946
Singer (2004: 27); Weir ve Zyrow (EI2/VIII: 708-09) İlk vakıfların gelişimini etkileyen diğer öğeler arasında
Yemen'deki eski Şiban geleneğiyle putperestlik döneminden kalma Arap gelenekleri de vardır. Bkz. Goitein (1971:
155) İslâmiyet öncesi Mekke'de Kabe'ye mal varlığı hibe edilmesi de ilk vakıflar için bir ölçüde model olmuş olabilir:
Barnes bunun mümkün olmadığını belirtir. Barnes (1987: 7)
947 Yahudilerin Fatımîler dönemindeki Kahire ve Fustat'taki uygulamalarını Goitein tartışmıştır. Bkz. Gil (1971: 91143)
948 Sabra (2000)
944
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dinlerde olduğu gibi, öncelikle İbranice’de misva (mishva) kelimesi ile ifade edilen sosyal
yardımlar her şeyden önce dini bir faaliyettir. Toplumsal yardımlaşmanın temellerinin İslâm’ın
yayılmasından çok daha önce, bu tür uygulamalarla Yahudilerce kurulduğu belirtilmiştir.
Cohen’de aktarıldığı şekliyle,

Geniza Bölgesi’ndeki Yahudi hayırseverliğinin karmaşık

ekonomik yapısında düzenli ikili yapısında; modern sosyal yardımlaşmada bulunan gönüllü,
özel (kişisel) hayırseverlik ve zorunlu, kamusal (kişisel olmayan) hayırseverlik ayrımı
bulunmamakta idi. Kişiler fakirlerden gelen yardım talebine cevap vermekte, fakirlere talep
ettikleri para verilmekte, fakirlikten kurtulmak amacıyla dini vakıflar kurulmakta ve dolayısıyla
da sosyal yardımlaşmaya doğrudan bir katkı sağlanmakta idi.949 Bununla birlikte, Geniza
toplumunda sosyal yardımlaşma, en azından teoride, -Tanrı’nın emirlerini yerine getirerek O’nu
memnun etmeyi amaçlayan dini bir düşünce yapısından ortaya çıkmakla- zorunlu hissedilse bile
gönüllülükle yapılmakta idi. 950
Fustat’ta ise fakirlikle mücadele olarak sosyal yardımlaşmanın desteklenmesinde veya kamusal
hizmetlerde resmi bir vergilendirme yapıldığına dair herhangi bir veriye rastlanılmamıştır. Bu
noktada, Fustat İskenderiye’den farklılık arz etmektedir. Filistin Remle’deki ve daha geç
dönemlerde Avrupa’da bulunan Yahudi toplumlarında olduğu gibi İskenderiye’de de toplumdan
et vergisi alınmakta idi.951 Vergilendirilmiyorsa, Fustat’ta sosyal yardımlaşmada paranın
kaynağı nereden gelmektedir? Yahudi dini vakıflar, heqdesh, (hekdeş, Geniza bölgesinde
adlandırıldığı şekliyle qodesh, “kutsal” anlamına gelmektedir) sosyal yardımlaşma ile yan yana
ve bazen de birlikte yürümektedir. İncilden önceki dönemlerde orijinalinde hekdeş Kudüs
Tapınağının ve görevlilerinin korunması için bağışlanmış kutsanmış mülkler şeklini almıştır.
Kurban niteliğinde olan hayvanların da ibadet amacıyla satın alınması da bu kapsama dâhildi.
İncilden sonraki dönemde hekdeşin alanı genişlemiş, sinagogların ve fakirlerin yararlanabileceği
şekilde yayılmıştır.952
Gil ise Yahudi vakıflarını (hekdeş) kökenlerine ve evrimlerine göre ve daha da geniş düzeyde,
Geniza belgelerinde yer aldığı üzere hekdeş ile vakıf arasındaki ilişkiyi tartışır.953 Geniza
bölgesindeki hayrî vakıf kuruluşlarının bazı bakımlardan İslâm’daki vakfa benzediğini
belirtmiştir. Geniza bölgesinde tespit ettiği fakirlerin konaklaması (‘aniyye-i ha-‘ir), imaretler
(tamḥui), sadaka (quppa) gibi uygulamalar benzerlikler arz eder. Öte yandan, özünde İslâmî

949

Cohen (2005: 198-199)
Cohen (2005: 199)
951 Cohen (2005: 190)
952 Cohen (2005: 200)
953 Gil (1998: 1-36, 102-17)
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vakıflara benzemekle birlikte, Yahudi hekdeş/ vakıflar bazı önemli açılardan da farklılıklar arz
eder. Öncelikle, hekdeş uygulamalarında, İslâmda ehlî vakıf olarak tanımlanan aile vakıfları
hiçbir şekilde bulunmamaktadır. Geniza Bölgesindeki Yahudi vakıfları İncil öncesi dönemde
Kutsal Tapınak ve sonrasında sinagoglarda olduğu gibi neredeyse tamamen toplumsal
ihtiyaçların hizmetindedir. Oldukça mütevazı bir miktarda vakıf geliri ise, çoğunlukla kira veya
cemaate vakfedilen mülklerden elde edilen gelirler direkt yardımlara gitmektedir- ki bunlar
yemek dağıtımı ve kişilere sağlanan günlük ihtiyaçlar gibi. Gil, hekdeş gelirlerinin yaklaşık
%10’unu ile direkt olarak fakirlerin ihtiyaçlarının karşılandığını belirtir. Hekdeş gelirlerinin çok
büyük bir bölümü de, ilim adamları ve resmi görevlilerin maaşları veya ücretleri ile fakir veya
kimsesiz çocukların eğitimlerine veya maaşlarına (%76,3) veya sinagogların bakım ve
onarımlarına (yaklaşık %14) harcanmakta idi. Sinagoglara yapılan harcamalar kapsamına
aydınlatma ücretleri de girmekte idi.954
Üç semavi dindeki dinî vakıf kurumları arasındaki benzerlik, Baer’in vurguladığı bir nokta,
Müslüman kurumun zımmîlerce de benimsenmesini kolaylaştırmıştır. Öte yandan, Müslüman
kadı mahkemesi önünde vakfın kurulması, Yahudi cemaati mahkemesinin geleneksel yargı
egemenliği ile çelişmekte idi. Nitekim kaynaklarda Hahamlar arasındaki karışıklıklara ve bir
Musevi’nin Müslüman kadı mahkemesi huzurunda vakıf kurmasını olumlayan ve karşı çıkan
argümanlara rastlamaktayız. Bazı Hahamlar vakfın Yahudi miras hukukunu ihlal ettiğini
savunarak vakfın hukuki geçerliliğini reddetmiştir. Diğer bazı hahamlar da Yahudi olmayan bir
mahkemede kurulan Yahudi vakfın, arazi kanununun bağlayıcı olduğu gerekçesiyle geçerli
olduğunu iddia etmiştir (dina de-malchuta dina).955 Bu kavrama göre, ülkenin yasaları Yahudi
hukuku ile çakışıyorsa, Fars-Sasani döneminde geliştirilen ülkenin yasası yasa olarak kabul
edilir prensibi uygulanırdı. Buna göre Yahudi nüfus bulundukları ülkenin yasalarına, bunlar dinî
emirlerin yerine getirilmesini engellemediği ve yasaklamadığı sürece, uymak durumundadır.
Orta Çağ’da bu durum, vergi ve finans hukukundan başlayarak, medenî hukuka kadar
genişlemiştir.956

Hekdeş’teki bu uygulama geç Ortaçağ ve erken modern Avrupa Yahudi toplumlarındaki uygulamalarla keskin bir
zıtlık ifade eder, çünkü fakirlerin ihtiyaçları özellikle de fakir hastalarınınkinin sinagogların ihtiyaçlarının önüne
geçmesi pek olağan değildir. Detaylı bilgi için bkz. Cohen (2005: 199-217); Gil (1998)
955 “Ülkenin yasası yasa olarak kabul edilir.” Bkz. Shilo (1975: 453-464)
956 Riemer (2015: 42)
954
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2.3.2. Osmanlı Kudüsü’nde Yahudi Vakıflar
Hıristiyan vakıflarında olduğu gibi Yahudi vakıflarında da, vakıflarla ilgili hususlar cemaate
tanınan özerklik yargı alanına girmemekte idi. Yahudiler de şerʻî mahkemelerde vakıf kurmak
durumunda idiler. Daha önce de belirtildiği üzere, bu mahkemelerin vakıfların kurulması ve iç
yönetimi konularında özel bir yargı yetkisi vardı.
Yasal veya idari zorlamaların yanı sıra, bu kurucular da vakıf kurumunun kullanımı ile ilgili
bazı pratik avantajların farkında idiler. Müslümanlarca kurulan vakıfların gayrimüslim tebaa
tarafından da benimsenmesinin iki nedeni vardı. Bunlar, vakıf kurucunun malı için sağlanan
güvenlik ve devletin makamları tarafından müsadere edilmesinin önlenmesi idi. Bu nedenler
zımmîler olarak, kendilerini daha az güvende hisseden Hıristiyanlarda olduğu gibi Yahudiler
için de özellikle anlamlıdır.957 Çalışmalar, Yahudilerin vergi tahsildarları tarafından mülklerine
el konmasını önlemek amacıyla vakıf kurduklarından bahseder. Çocuksuz vefat eden Yahudiler,
miraslarının devletin hazinesine (beytü’l-mâl) kalmasını engellemek amacıyla özellikle hayrî
vakıflar kurmuşlardır. Böylece, örneğin, kurucusu ʻAmiel kurduğu vakfın gelirlerinin son olarak
Kudüs’te Harem-i Şerif’te bulunan camilere şart kılmıştır. Bu noktada hatırlatmak gerekir ki,
vakıftan yararlanacak olan kişilere ilişkin vakıf işleri devletin temcileri olarak vakıfların
devamlılığından sorumlu kadılar tarafından yönetilirdi.958 Buna ek olarak, vakıf kurucuları
Müslüman dini ve ahlaki normlar ile uyum içinde olan şartlar getirmekte idi. Örneğin, Dabâs’ın
vakfından zina, tefecilik, şarap içme ve kumar oynamakla meşgul olan vakıf yararlanıcıların hak
paylarından yoksun olacağı teyit edilmiştir.959
Kamu kuruluşları kendi adlarına mülk kayıt ettirememekte idi ve bu durum onların mülkiyet
haklarını güvence altına almak için yasal kurgular bulmak zorunda bırakmıştır. Bu yasağı
delmek için kullanılan bir aygıt, mülkiyetin bir vakıf olarak ve yararlanıcısı olarak da kamu
kurumu kaydedilmiştir.Bu bağlamda, Niego’nun kurmuş olduğu vakıf bir örnek niteliğindedir.
Onun özel mülkiyeti olarak bağışlanmış olan ev, aslında Yafa Yahudi topluluğuna baronesi,
Klara Hirsh, tarafından bir bağış ile satın alınmıştı. Vakfiyede belirtilmemesine rağmen, Niego
mahkemede özel bir kişi olarak değil, toplumun temsilcisi olarak hareket etmiştir. Vakfiye ile
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Shaham (1991: 468); Cohen (2005: 210-11); Baer (1969: 79)
Cohen (1989: 465)
959 KŞS, defter numarası belirtilmemiş (1280/1864), 32-3. Bu fiillerin tamamı İslâm’da yasaklanmıştır.
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düzenlenen idari organ da vakıf yönetiminde toplumun katılımını yansıtmaktadır. Bu yöntem
aynı zamanda Kudüs'teki Yahudi kamu kurumları tarafından kullanılmıştır. 960
Cohen’e göre 16. yüzyılda Kudüs’te Yahudilerce kurulan vakıflardaki temel motivasyon sahip
oldukları mülklerin bir şekilde güçlü kişilerce, devletçe ya da dini yapılarca müsadere
edilmesinin önüne geçmekti. 1530’lu yıllarda Kudüs’te kurulan Yahudi Vakıfları’na ilişkin
örnek verilecek olursa, Kudüs’te toprak sahibi 3 Yahudi topraklarının müsaderesinin önüne
geçmek için, sahip oldukları tarımsal alanları vakfetmişlerdir. Shamila bin Ya’qub’un eşi olan
Yahudi bir kadın babasından miras olarak kalan ve Beyt İksâ köyünde bulunan incir, elma
ağaçları ve üzüm asmalarından oluşan meyve bahçesini961, Mansur bin Abd Allah Şam’dan
Kudüs’e gelen bir başka Yahudi %25 hisseye sahip olduğu meyve bahçesini 962 ve üçüncü olarak
da Musa bin Yahuda Beyt-i Safâfâ Köyü’nde %25 hissedarı olduğu meyve bahçesini
vakfetmiştir.963 Her üçü de bu yöntemi benimsemiş ve evlattan nesilleri kesildiğinde vakıflarının
gelirlerinin Kubbetü’s-Sahra Camii’ne ait olmasını, vakıflarının tevliyetini de Haremeyn-i
Şerifeyn vakıflarının mütevellisine şart kılmışlardır. Söz konusu vakıflara ait vakfiyelerde
detaylı bilgi bulunmamasına rağmen, her üç vâkıfın da aynı yöntemi benimsemesini Cohen,
incelenen dönemde evlattan nesil kesildiğinde vakıf gelirlerinin yalnızca Kubbetü’s-Sahra’ya
dönebileceği gibi bir uygulama olabileceğine dayandırmaktadır.964
Öte yandan Cohen, özellikle de Yahudi kadınlarca kurulan vakıfları, kadınların erkeklere göre
daha az güvende olmaları düşüncesine bağlamaktadır. Bu durum, kadınlarının mülklerinin aile
içerisinde kalmasına da yardımcı olmuştur.965 16. yüzyılda Rifka (Rika) binti Süleyman
tarafından kurulan vakıfta da vâkıf bütün mülkiyetini (giysi, ev mobilyaları, Baq’a topraklarında
bulunan meyve bahçesi ve Yahudi Mahallesi’nde bulunan bir ev) kadı huzurunda vakfetmiştir.
Vakfın gelirlerinin tasarrufunu hayatta iken kendisine, vefatından sonra kızına ve kızının
vefatından sonra da kızının evlatlarına şart kılmıştır. Evlattan nesli kesildiğinde ise, Yahudi
cemaatinin fakirlerine şart kılmıştır.966 Benzer bir vakıf da, Hanna binti Harun tarafından 29
Ağustos 1532 tarihinde kurulmuştur. Esasında bu uygulama bir yüzyıl öncesinde de mevcuttu.
Şöyle ki, Bannita binti Bereket tarafından Memlukler Dönemi’nde kurulan vakıf Osmanlılar
Dönemi’nde de devam ettirilmiştir. Vâkıf bir ev vakfettiği vakfiyesinde, vakfın gelirlerini
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oğluna, ondan sonra da oğlunun çocuklarına ve nesline vakfetmiştir. Evlattan nesli kesildiğinde,
vakfın gelirlerinin Yahudi cemaatinin fakirlerine şart kılmıştır. Zamanla vakfın şartları
uygulanamaz olur ise, vakfın gelirlerinin Kubbetü’s-Sahra Câmiine verilmesini şart kılmıştır.967
Yahudilerce kurulan iki diğer vakıfta da, vakfın gelirlerinin nihaî sahibi yine Müslüman
kurumlar olarak kaydedilmiştir. Bunlardan ilkinde, Musullu Rabbanite bir Yahudi olan Musa
bin Davud bin Yakub 6 Safer 949/22 Mayıs 1542 tarihinde Şeref (eski adıyla Akrâd)
Mahallesi’nde bulunan evini vakfetmiştir. Vakfın gelirlerini hayatta oldukça kendisine,
vefatından sonra da oğluna ve oğlunun oğullarına şart kılmıştır. Evlattan nesli kesildiğinde
Kubbetü’s-Sahra Câmii ve Halilürrahman İmareti’ne eşit şekilde paylaştırılmasını şart kılmıştır.
Vâkıf vakfın tevliyetini hayatta oldukça kendisine, kendisinin vefatından sonra da oğullarına
şart kılmıştır. Vâkıf mütevellinin Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksâ Camilerine verilmek üzere
50 dirhem tahsis etmiştir.968 Bu vakıftan yaklaşık altı yıl sonra yine bir Yahudi olan Süleyman
bin Davud tarafından kurulan vakıfta, vâkıf 4 dükkânının gelirlerini Kudüs’te yaşayan fakir
Yahudiler ile Kudüs’e gelen hacılara, sonrasında da Kudüs’teki fakir Müslümanlara şart
kılmıştır. Vakfın şartları uygulanamaz olur ise de, Simât-ı İbrahim’e şart kılınmıştır. Bu örnekte
ise, vakfın gelirleri aileden çok Yahudi toplumunun yararına vakfedilmiştir. 969 Cohen’de
aktarıldığı şekliyle son vakıf ise, Ester binti İbrahim tarafından kurulmuştur. Vâkıfe Yahudi
Mahallesi’nde bulunan iki evini vakfetmiş ve gelirlerini de hayatta oldukça kendisine,
kendisinin vefatından sonra da oğlu İbrahim’e ve sonra onun evlatlarına şart kılmıştır. Evlattan
nesli kesildiğinde ise, Kudüs’ün fakir Yahudilerine şart kılmıştır. Vakfın tevliyetini de hayatta
oldukça kendisine, kendisinden sonra da mevkûfun aleyhe şart kılmıştır. Vakıf Kudüs’ün fakir
Yahudilerine geçtiğinde de, tevliyetin hahambaşına geçmesini şart kılmıştır.970
Yukarıda bazı örneklerine yer verilen Yahudi vakıfları, Müslüman vakıfları ile kıyaslandığında,
çoğu ehlî olan vakıflarda vakfın kuruluş gayesi benzerlikler arz etmektedir. Vâkıfların sahip
oldukları akarların her türlü müsadereden korunmak istenmesi, vakıf gelirlerinin aile içerisinde
tutulmak istenmesi gibi benzerliklerin yanı sıra, Yahudi vakıflarında da Müslüman vakıflarında
olduğu gibi vâkıfın evlattan nesli kesildiğinde vakıf gelirlerinin hayrî bir amaca yöneltildiği
görülmüştür. Cohen’e göre bu durum vakfın gücünü, korunaklığını artırmaya yönelik bir gaye
olarak değerlendirilse de,971 İslâm hukuku açısından bakıldığında, söz konusu ehlî vakıfların
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kurulmasında nihaî olarak bir gün hayrî bir amaca hizmet edecek olması ihtimali kadı tarafından
tesciline dayanak teşkil etmiştir.

2.3.3. Kudüs’te Yeni Kurulan Yahudi Vakıfları (1703-1831)
Kudüs Şer’iye Sicillerine dayandırdığı çalışmasında Alami, Kudüs’te Yahudilerce kurulan
vakıfların sayısının oldukça az olduğunu belirtmektedir. Çalışma kapsamına giren dönemde
yeni kurulan 3 vakıf olarak tespit edilmiştir.972 Bunda, hem İslâm hukukuna göre sınırlanan
vakıf kurma yetkisi, hem de bazı hahamlarca İslâmi hukuka göre vakıf kurulmasının
onaylanmamasının etkili olduğu düşüncesi öne çıkmaktadır. Ancak, 1290/1873 tarihi öncesi az
sayıda Yahudilere ait vakıf bulunurken, 1870 sonrası dönemde bu sayı oldukça artmıştır. 1873
öncesi sayının azlığını Yahudi nüfusun azlığına bağlayan Alami, 1870 sonrasında ise Filistin’e
yerleşen Yahudilerce mülkiyet haklarının korunması ve kullanım hakkı gibi imkanlar sunması
nedeniyle çok sayıda vakıf kurulmuştur.
Daha önce de belirtildiği üzere, 18. yüzyılda Kudüs’ün geleneksel ailelerinin güçlü oldukları
dönemde kurulan vakıflarda başka bir vakfın mülkünün yeniden vakfedildiğinin sayısız
örnekleri mevcuttur. Benzer şekilde, Eyyûbî ve Memlukî dönemlerinde kurulan vakıfların
mülklerinden olduğu özellikle vurgulanmış ve uzun süreli kiraya verilen Kudüs çevresinde
bulunan ekili alanlar da yeniden vakfedilmiştir. Bazı örneklerde ise, aynı aileye mensup
atalarınca kurulan vakıflarla vakfedilen ve uzun süreli kiralanan mülklerin yeniden vakfedildiği
de olmuştur. Diğer aile vakıflarında da çok sayıda mülkiyeti olmayan akarların vakfedildiği pek
çok örnek mevcuttur. (‘Alami, 2000: 153). Benzer şekilde, Hıristiyan ve Yahudiler için de kendi
nüfuzlarının arttığı dönemde, yani Kudüs’te Osmanlı’nın son yüzyılında bu yolu takip etmişler
ve kendilerine uzun süre ile kiraya verilen vakıf mülkleri ile yeniden vakıflar kurmuşlardır.
Örneğin, 1882-1919 yılları arasında Yahudi vakıflarının sayısı 348’i bulmuştur.973 Bu kullanım
Filistin’de kurulan İngiliz Manda Yönetimi Dönemi’nde keskin bir şekilde bitmiştir. Bu durum
da seküler yeni otorite tarafından Yahudilerin mülkiyet haklarının iyi korunduğu fikrini akla
getirmektedir.974
Çalışma alanına giren dönemde Yahudi yerleşimleri Yahudi Mahallesi’nde bulunan dört havra
(sinagog) etrafında şekillenmişti. Bunlardan üçü Şepardik nüveye sahipti. İlki, Yohanan Ben
Zakkai tarafından 17. yüzyılın başlarında inşa edilen Eliyahu Sinagoğu idi. İkincisi ise 18.
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yüzyılda kurulan Orta veya Kehal Katan veya Siyon Sinagoğu gibi çeşitli şekillerde adlandırılan
sinagogtu. Üçüncü sinagog, 18. yüzyılın ortasında inşa edilmiş ve 1764 yılında İstanbul’dan
Kudüs’e göçen Yahudilerce kurulan Stambuli Sinagoğu idi.975 Bu sinagoglar, etrafı duvarlarla
çevrili Aşkenazi arazilerinin yıkıldığı 1721-1836 yılları arasında Kudüs’te bulunan Yahudilerin
hayatında merkezi bir öneme sahipti. Ancak Osmanlılar’ın sinagogların camilerden daha yüksek
olmasını yasaklamaları nedeniyle, Yahudilerin ibadet yerleri olarak bu sinagoglar kentin anıtsal
yapılarından olamamışlardır.976
Aşkenazilerin ana ibadet yeri Büyük Havra Sinagoğu, 18. yüzyılda Aşkenaz rabi Judah Hassid
tarafından kurulmuştur. 1857 yılında çıkan bir yangın sonucu yok olmuştur.977
Çalışmamızın bu ikinci bölümünde bir “kutsallık” merkezi olan Kudüs kentindeki vakıf ağı
tanımlanmaya çalışılmıştır. Her üç semavi din mensubunu başka pek çok motivasyonla birlikte,
temelde hayırseverlik ekseninde birleştiren vakıflar, Osmanlı Kudüsü’nde toplumsal hayatın her
alanında yer almıştır. Kentte, Harem-i Şerif etrafında şekillenen Müslüman vakıf ağını, İslam
hukukuna göre kurulmuş kısmen az sayıda Hıristiyan ve Yahudi vakıfları şekillendirmiştir.
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3. BÖLÜM
ASKERÎ İLE REʻÂYÂ ARASINDA: KUDÜS VAKIFLARINDA
SEÇKİNLER VE HALK (1703-1831)
Erken modern dönemde kentlerin siyasi tarihi, kentin ileri gelenleri ile merkezi devlet
arasındaki ilişkinin tarihiyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nda 17.
yüzyıldan itibaren taşra seçkinlerinin yükselişe geçmesi ile aynı zamanda merkez-çevre
bütünleşmesinde yeni bir aşamaya geçilmiştir.978 Son zamanlarda yapılan çalışmalar, 17. ve 18.
yüzyılları gerileme ve çözülüş bağlamında değil, Osmanlı idarî mekanizması ve merkez-çevre
ilişkileri

açısından

bir

“yeniden

yapılanma”

olarak

ele

aldıkları

görülmektedir.979

“Osmanlılaşma”980 kavramı ile ifade edilen bu yeniden yapılanmada bir yandan yerel halkın
merkezin idare ve dağıtım ağlarına dahil olması ve böylelikle, sisteme entegre edilmiş bir
seçkinler sınıfının oluşması ve diğer yandan Osmanlı bürokrasisinin mensuplarının
“yerlileşme”si söz konusu idi.981 18. yüzyılı Osmanlı’nın daha önceki dönemlerinden ayrı kılan
da merkez ile türlü taşra seçkinleri arasında sağlanan ekonomik, toplumsal ve muhtemelen, aynı
zamanda ideolojik bütünleşmenin düzeyiydi.982
Bu bağlamda, çalışmanın bu bölümünde, “18. yüzyılda Kudüs’te durum nasıldı? Osmanlı
devlet aygıtı taşra ortamında nasıl işliyordu? Yönetenler ve yönetilenler arasında yeni roller elde
eden sosyal gruplar kimlerdi?” gibi soruların yanıtlanması amaçlanmaktadır. Bunun için
öncelikle, Kudüs toplumu değişen dinamikleri içerisinde tanımlanacaktır. İkinci olarak,
tanımlanan toplum kesimlerinin Kudüs vakıf ağı içerisindeki konumları belirlenmeye
çalışılacaktır. Sonrasında, devletin düzenlediği imtiyazlar sisteminden bir pay almak anlamına
gelen askerî statüsünün getirdiği ayrıcalık ve unvanlar, bu ayrıcalık ve unvanların
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kazanılmasında vakıfların etkinliği ele alınacaktır. Bu noktada hem vakıf kurucusu hem de vakıf
çalışanı olarak askerî zümreden olma meselesi incelenecektir. Unvanlara yönelik talebin ve bu
talebin resmen ya da gasp suretiyle karşılanmasının giderek artan vergiler karşısında savunmacı
bir tepki olduğu gibi, Osmanlılaşma sürecine katkıları da bu bağlamda odaklanılacak bir diğer
husus olacaktır. Yine bu bölümde Kudüs’te servetin dağılımı, kişilerin kimlikleri ve özellikle
yerli aileler ile Osmanlı memuriyeti arasındaki ilişkileri bağlamında irdelenecektir. Böylece bu
bölümde yerel kimlik ve merkez-çevre ilişkilerinin tartışılması ve devletin taşra ortamında
iktidar dağılımında oynadığı role dikkat çekilmesi amaçlanmaktadır.

3.1. KENT KOŞULLARI VE TOPLUMSAL YAPI
17. yüzyılda Kudüs Sancağı’nı “çeşitli mülkiyet katmanları arasında bir muharebe alanı” olarak
betimleyen A. Singer, söz konusu mülkiyetin katmanlarını devlet, askeri-idari elit, yerel elit ve
üretici köylüler olarak tanımlamıştır. Singer’a göre, aynı durum 16. yüzyılda da söz konusuydu,
ama çekişen taraflar arasındaki güç dağılımı farklıydı. Yerel elit, çatışmada önemsiz bir rol
oynuyordu. Devletle köylüler, kadının da yardımıyla, askeri-idari elite karşı güçlerini o sırada
koruyabiliyorlardı. 18. yüzyılda ise, güçlenen yerel elit, askeri-idari elitle zaman zaman işbirliği
içerisinde mütegallibe faaliyetleri ile halka zulm etmekte idiler.983
Öte yandan, A. Hourani, Arap kentlerinde şehir nüfusunun liderleri olarak yerel eliti halk ile
yönetim arasındaki aracılıkları sayesinde, sınırları belli bir siyasi rolü üstlenmiş olan üç grup
halinde incelemiştir.984 Bunlardan ilki, İslam kentlerinin geleneksel sözcüleri olan ve güçlerini
dini mevkilerinden alan ulemâ’dır. Ulemâ sınıfı merkezde olduğu kadar eyaletlerde de devlet
icraatlarının meşru olmasını sağlayan aracılardır. İstanbul’daki ulemâ, gücünü ve etkinliğini
yüksek dini makamlara merkezi hükümet tarafından atanmış olması ile alırken, eyaletlerdeki
ulemâ ise zaten siyasi etkinliği bulunan yerel aileler arasından çıkardı. Kadı değilse bile müftü,
nakîb ve nâipler nüfuzlu yerel ailelerin üyesi olan kişilerdir. Bu kişilere mevkilerinin sağladığı
etkinliğin yanı sıra, nesiller boyu dini üne sahip olan ailelerden, vakıf yöneticisi olmaları ya da
ticari burjuvazi ile kurdukları ilişkileri sayesinde de büyük servetler elde etmişlerdir. Yerel
garnizon liderleri ise ikinci grubu teşkil eder. Silahlı gücün kontrolünü ellerinde tutmaları
dolayısıyla bunlar da tıpkı ulemâ gibi yönetim için gerekli olan bir tabakadır ve belirli bir
hareket özgürlüğüne de sahiptir. Üçüncü sırada yerel yöneticiler, yani ayan, ağa ve emirler gelir.
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Bunlar geleneksel bir biçimde askerî ve siyasi güce sahip aileler ya da bunların fertleri
olabileceği gibi malikâne hakları dolayısıyla tarımsal üretimi kontrol eden kişiler de olabilir.
Hourani’nin şehir ileri gelenleri ile ilgili olarak geliştirdiği teorik perspektifi ana hatlarıyla da
olsa Kudüs şehrinde de izlemek mümkündür.985 Ancak Kudüs’teki yerel elitin daha çok birinci
gruptakilere atfedilen nitelikleri taşıdığını, yani ulemâ sınıfından geldiğini özellikle vurgulamak
gerekir. Bu durumu Manna’ kentteki yerel garnizonların Şam, Halep ve Kahire’dekilerden farklı
olarak daha küçük birimler olması, dolayısıyla buradaki askerî birliklere komuta edenlerin elit
sınıfa dâhil olmalarını sağlayacak güce erişme şansını bulamamalarına bağlamaktadır.986
Bununla birlikte, şehirde bulunan eğitim ve dini yapıların çokluğu da ulemâ sınıfının etkinliğine
katkıda bulunmuş olmalıdır. Kudüs’ün ulemâ sınıfını yerel elitler arasında değerlendirecek olan
çalışmada, yukarıda da belirtildiği üzere, Singer’ın 18. yüzyıl Kudüs’üne ilişkin yapmış olduğu
değerlendirmede işaret edilen, askeri-idari elit (yönetici seçkinler); güçlenen yerel elit (yerel
seçkinler) ve halk başlıkları altında yapılacak bir sınıflandırma esas alınmıştır.
Kudüs’teki şehir eşrâfının yükselişini belirleyen siyasi, sosyo-ekonomik koşullar Filistin’in
diğer kentlerinden çok daha farklıydı. 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar Kudüs’teki eşrâf
ailelerinin servetleri genellikle şehirle sınırlı kaldı. Kudüs eşrâfı ne köylerde geniş arazilere
veya mallara ne de iltizam haklarına sahipti. Bu eksiklik kırsal kesimde büyük bir etkinlik
göstermelerini engelliyordu.987 Kudüs sakinleri kent tarlalarını işleyen çiftçiler değildi. Zaten
kent çevresindeki fakir kırsal bölgeler şehrin tarımsal hinterlandını oluşturmaktan uzaktı.988
Kudüs’te kent ile kırsal arasındaki ilişkiler ancak kentin hâkimiyetinin belirdiği Tanzimat
yıllarında daha farklı bir nitelik kazandı.989
Daha once de belirtildiği üzere, Kudüs’teki nüfuzlu ailelerin ekonomik güçlerinin ana kaynağını
iltizam ya da malikâne hakları değil, çoğunlukla dini ve eğitim amaçlı vakıflar oluşturuyordu.990
Hem kurucusu, hem çalışanı ve hem de lehtarı olarak Kudüs’ün vakıf ağında aktif rol almakta
idiler.
Öte yandan, Hodgson ve başka araştırmacılar vakıf kurmayla siyasal meşruiyet arasındaki
gelişen ilişkinin 10. ve 11. yüzyıllardan itibaren giderek artan bir düzeyde kişisel çıkarlar
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doğrultusunda kullanıldığını vurgulamışlardır.991 Merkezî idarenin zayıflaması ile yerel
seçkinlerin gücü artmıştır. Vakıflar tarafından desteklenen kurumlarda maaşlı vazifelere
getirilecek olanların saptanması sömürülmüş; himayecilik anlayışıyla hükümete manevi ve bilgi
düzeyinde danışmanlık hizmeti veren okumuş, saygın kimseler arasında sadık kullar edinmek ve
var olanları korumak üzere kullanılmıştır.992 Şurası da belirtilmelidir ki, Osmanlı yönetimi taşra
kentlerinde merkezi idare ile yerel halk arasında aracılar olarak kentin önde gelenlerine ihtiyaç
duymuştur. Dolayısıyla da, pek çok önde gelenin sahip olduğu sosyal ve ekonomik öncelikleri
Osmanlı Devleti tarafından desteklenmiştir.
Kudüs toplumu ile vakıf kurumu arasındaki ilişkiyi anlamayı ve tanımlamayı amaçlayan
çalışmanın bu kısmında, Kudüs toplumu değişen dinamikleri içerisinde tanımlanacaktır. İkinci
olarak, tanımlanan toplum kesimlerinin Kudüs vakıf ağı içerisindeki konumları belirlenmeye
çalışılacaktır.

Bunun

için

öncelikle,

Kudüs’te

yönetici

ve

yerel

seçkinler

olarak

adlandıracağımız Osmanlı devlet yöneticileri veya temsilcilerine ile Kudüs’ün nüfuzlu aileleri
“yönetici-yerel seçkinler” başlığı altında incelenecektir. Son olarak reʻâyâ başlığı altında Kudüs
halkına ilişkin bilgi sunulacaktır.

3.1.1. Kudüs’te Yönetici-Yerel Seçkinler
Çalışmanın bu kısmında Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde karar mekanizmalarında etkin
Kudüs kentinin önde gelen yöneticilerine değinilecektir. Öncelikle, “yönetici seçkinler” kavramı
Osmanlı’nın üst düzey resmî görevlileri için kullanılacaktır. Kudüs kentinin yerel aktörleri de
“yerel seçkinler” olarak ele alınacaktır. Öte yandan, önemli sayıda yerel Kudüslü de
bulundukları kentte ya da komşu yerlerde sahip oldukları kişisel ya da ailevi bağları nedeniyle
çeşitli mevkilere atanmışlardır. Bu da, yönetici seçkinler ile yerel seçkinler arasındaki sınırları
muğlâklaştırmaktadır. Ehud Toledano bu başlık altında ele alınan Filistinli veya Suriyeli
yönetici seçkinleri “Osmanlı yerel elitleri” şeklinde tanımlamıştır. 993
Kudüs kenti örneğinde, şehir yönetiminde söz sahibi olan ve halktan ayrışan bir üst tabakanın
öne çıktığı görülmektedir. Bu dönemde yerel halkı yakından ilgilendiren hususları içeren
fermanlarda bu tabakanın belli başlı üyeleri Kudüs Kadısı ve nâibleri, Kudüs Sancağı

Hodgson (1974/II: 214); Hodgson’a göre İslam’ın hüküm sürdüğü belli başlı topraklardaki siyasal otoritenin
parçalanması, beraberinde medreselerde eğitim görmüş ulemânın dünya çapında yükselişini getirdi. Çeşitli
emirliklerin başına geçen yabancı kökenli emirler ulemâyı yönlendirip medreseler bağışladılar; karşılığında da
yürüttükleri siyasal üstünlük mücadelesinde desteklerini kazandılar.
992 Singer (2002: 33); Zilfi (1997: 25-69)
993 Toledano (1997: 145-162) 17. yüzyılda Osmanlı yerel elitleri ile ilgili olarak bkz. Ze’evi (2012: 71-72)
991
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Mütesellimi, Kethüda yerleri,994 Yeniçeri serdarları (ağaları) ve sâir âyan ve zabıtân (bazı
belgelerde ise iş erleri995) şeklinde sıralanmaktaydı.996
Kudüs kentinde yönetilenleri ilgilendiren konulara ilişkin merkezî devletin yetkilendirdiği
kurulun başkanı kadı idi. Kudüs’te dört İslam mezhebinin de kadıları vardı: ama baş kadı
Osmanlı Devleti’nin resmî mezhebinden, yani Hanefiydi. Bu kişi ilmiye sınıfının kıdemli bir
mensubu olurdu, her yıl İstanbul’dan atanırdı. Şafî, Malikî ve Hanbelî mezheplerinden olan
öteki kadılar, yerel ulemâ arasından seçilebilirdi. Kudüs’te dört mezhepten de kadı bulunması,
başka yönlerden gayet mütevazı olan bu taşra şehrinin dinsel açıdan ne kadar önemli olduğunu
gösterir.997 Kudüs kadıları Şam’da bulunan, ilmiye sınıfına ve Hanefî mezhebine mensup baş
kadının denetimi altındaydı.998 Her ne kadar Haremeyn-i Şerifeyn Evkafı reayasının adlî işleri
bu evkafın müfettiş vekilleri tarafından görüldüğü için yetkisi kısıtlanmış olsa da kadı, hem
askerînin hem reayanın şikâyet merciiydi.999
Kudüs kadısı yüksek bir mevkiye sahipti ve yargı alanı sancağın idari sınırlarının ötesine
geçmekte idi. Genellikle yerel ulemâ arasından atanan Kudüs kadısının nâibleri, kuzeyde Cenin
ve Nablus’a güneyde ise Gazze’ye kadar uzanan bölgedeki bütün kentlerde yargı yönetimini

Kethüdâ yeri isimli görevli fermanlarda hitap edilenler arasında yer almakla birlikte bu görevlinin incelediğimiz
dönemde şehir yönetimine pratikteki katılımıyla ilgili bir kayda rastlanılmamıştır. M. Akdağ, Yeniçeri Serdarı ve
Kethüdâ yeri’nin 1558’deki Bayezid İsyanı’ndan sonra ortaya çıkmış iki görevli olduğunu ve bu isyandan sonra
Kapıkullarının (Yeniçeri ve Altı Bölük Halkı) Anadolu şehirlerinde garnizon kurup ticaret, esnaflık ve çiftçilik gibi
değişik işlerle uğraştıklarını belirtmiştir. Bu durumun sonucu olarak da şehir merkezlerinde kadı, subaşı, şehir
kethüdâsı ve diğer ileri gelenlerin yanından yeniçerilerin işleriyle uğraşan yeniçeri serdârı ile “Altı Bölük Halkı”ndan
sonra onların işlerine bakan “Kethüdâ Yeri”nin yer aldıklarını belirtmektedir. Oğuzoğlu (2006: 44); Özdemir (1986:
151)
995 16. yüzyıl sonlarında yazan Mustafa Âli net bir şekilde iş-erleri’nin yerel seçkinlerden olduğu saptamasını
yapıyor. Âliye göre bu insanlar hiçbir azledilme korkusu yaşamıyorlardı çünkü otoritelerini padişah beratından
almıyorlardı. Oğuzoğlu (2006: 51) Hülya Taş, ise "iş erleri" tabiri ile beldenin işlerini görmekle görevlendirilenlerin
kastedildiğini belirtmektedir ve Kadı Sicillerindeki tespitleriyle bu grupta gerek taşradaki çeşitli görevlilerin vekili
olarak gerekse âyan-ı belde olarak yerel unsurların ağırlığına dikkati çekmektedir. İş eri farklı bağlamlarda farklı
kişilere işaret etmektedir. Fermanların baş kısmında sayılan resmî görevlilerin sonunda geçen iş erleri tabiri ile
fermanın yazılmasına neden olan konuyla bağlantılı olan diğer kişiler kastedilmektedir. (Örneğin esnaf kethüdalar,
bilirkişiler). Taş (2008: 199.) Cohen ise, Kudüs’e gönderilen fermanlarda rutin olarak sancak yöneticilerinin ve dinsel
önderlerin yanı sıra Kudüs’teki diğer görevlilere hitaben “iş erleri” yazıldığını ve bunların da kendi görev alanlarıyla
ilgili raporları başkente gönderdiklerini belirtmiştir. Daha az hatırlı bir hitap olarak nitelendirdiği iş erlerinin, Bâb-ı
‘Âli’nin vergi toplama, yeni bir sancak beyi atama veya dolaşımdaki çeşitli sikkelerin resmi kurlarında yapılan
değişiklikleri bildirme gibi görevlerinin olduğunu belirtmiştir. Cohen (2001: 8)
996 “… Üsküdar'dan Kudüs-i Şerîfe varınca; yol üzerinde vâkıʻ olan mevâli-i ʻizâm zîdet fezâ’ilühum ve mefâhirü'l
kuzât ve'l-hükkâm, mâ'denü'l-fezâ’il ve'l-kelâm kadılar ve nâ’ibler zîde fazlühüm ve mefâhirü'l-emâsil ve’l-akrân
mütesellimler ve kethüdâ-yerleri ve yeniçeri serdârları ve sâir aʻyân ve zâbıtân zîde kadruhüm tevkî’-i refîʻi hümâyûn
vâsıl olunmak ma'lûm olup ki Meşâyih-i Hindiyye'den kıdvetü's-sulehâ-i’s-sâlikîn Şeyh Maksum -zîde salâhuhâKudüs-i Şerîf'de vâkıʻ Zâviye-i Hindiyân'a şeyh olup ol tarafa âzim olmağla şeyh-i mûmâ-ileyh her kangınızın taht-ı
kazâsına varup dâhil olur ise mü’emmen ve mahfûz mahallerde kondurup ve gider oldukda yanlarına yarar kulaguz
koşup emn ü sâlah yerlerine irsâl ve îsâle ihtimâm-ı tâmm eylemek bâbında fermân-ı âlişân yazılmışdır. [Fî] Evâhir-i
Safer Sene 1156.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 29/3.
997 Singer (1996: 37)
998 Bakhit (1982: 123)
999 Singer (1996: 38)
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gerçekleştirirlerdi. Haremeyn-i Şerifeyn Müfettiş vekilleri de yereldendi. Dolayısıyla şehirde
kadı dışında hüküm veren yerelden kimseler mevcuttu. Aynı şekilde, Kudüs nakîbü’l-eşrâfı,
müftüsü, şer'î mahkemenin başkâtibi ve kentteki diğer kurumların görevlileri, komşu kentlerde
aynı mevkileri işgal edenlerden daha üstündü. Nitekim sancağa gönderilen fermanların
çoğunluğunda önce “hâkimlerin saygın direği, Kuds-i Şerîf’in mutlak şeriat hâkimi Efendimiz
Molla Efendi- Allah fazîletlerini dâim kılsın-, büyük âlimlerin önderi müftü efendiye, kutsal
şecerenin dalı Nakib Efendi’ye, şereflilerin ve ileri gelenlerin önderi Mütesellimimiz’e (Kudüs
mütesellimi),

şereflilerin

önderi

Alaybeyine,

şereflilerin

önderi

Yeniçeri

ağasına,

Halilürrahman Vakfı mütevellisine, diğer âlimler, salihler ve Kudüs’i Şerif ahalisine” şeklinde
önce kadı, müftü ve nakîbin adı anılır, mütesellimin ismi ise onlardan sonra zikredilirdi.1000
Klasik dönemde taşradaki görevlilerin (kadı ve bey) rotasyonu ile yerel ileri gelenlerle
yapılabilecek işbirlikleri olabildiğince engellenmiştir. Bu yolla devlet, toplumu organize
muhalefet hareketlerinden ve istismarlardan büyük ölçüde koruyabilmiştir.1001 İncelediğimiz
dönemde ise devletin âyan ve eşrâfı yönetime daha çok kattığı görülmektedir.
Şehirde en büyük ehl-i örf yetkilisi (vekili) konumunda olan mütesellim idi. 18. yüzyılda taşra
yönetiminin karakterinin belirleyicilerinden biri de "vekâleten yönetimdir". Asıl sancak
mutasarrıflarının vekilleri durumundakilere mütesellim denilmiştir.1002 Vekâleten yönetimin
yaygınlaşmasında çeşitli etkenlerin rol oynadığı kabul edilmektedir. Beylerin 16. yüzyıl
sonlarından başlayarak uzun süren savaşlar nedeniyle cephede hem yazın hem kışın kalmaları
etkili olmuştur. İşte bu kişiler genellikle görev yerlerine gitmeyerek yerlerine mütesellim
atamışlardır. Bazen de asıl işlerine ek olarak bazı sancaklar kendilerine tevcih edilmekteydi.
Buralara da mütesellimler gönderilmiştir.1003 İnalcık, sancak yönetiminde arpalık ve mütesellim
aracılığıyla yönetim uygulamalarının ve zamanla mütesellimlerin yerel âyan arasından

KŞS 256: 27. Hükümlerdeki hitaplar için ise bkz. “Kudüs-i Şerîf Mollasına ve Kudüs-i Şerîf Sancağı
Mütesellimine hüküm ki…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 41/3; (2):13/3; (2): 31/4; (3): 58/4. “…[ ] ve Kudüs-i Şerîf
Kadısına ve Mütesellimine hüküm ki; …” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 186/2; (2): 96/1; (3): 46/1; (3): 110/4; (6):
170/1). “Kudüs-i Şerîf Monlasına, Gazze Sancağı’na vâkı' Remle Nâhiyesi nâ'ibine ve Kudüs-i Şerîf Sancağı
Mütesellimi [ ] ve Gazze sancağı Mütesellimi [ ] zîde kadruhümâya hüküm ki;…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1):
252/4; (3): 60/4.
1001 Abacı (2005: 101-110, 103)
1002 Bu uygulamanın kökeni 17. yüzyıl öncesine dayanıyordu. Beylerbeyi ya da sancakbeyi olarak atanan bir şahıs
bizzat makamına gelene kadar yönetimi resmen devralması, yokluğunda sancağı / eyâleti idare etmesi ya da özellikle
ücra yerlerin has gelirlerini toplaması için birini atıyordu. Ayrıca beyler kandi eyaletlerinde otursalar bile uzak
arazilerin has gelirlerini ya da avârız vergileri toplamaları için görevliler tayin ediyorlardı. Bu görevliler ayrıca para
cezalarını toplamak için kullanılıyorlardı. 15. Ve 16. Yüzyıllarda sancak yöneticilerine karşı sorumlu olan bu vekiller
subaşı ve voyvoda olarak biliniyorlardı. Klasik dönem sonrasında ise bu vekâleten yönetim uygulamasının geniş
kapsamlı yerleştiği ve bu vekillerin de mütesellim adını aldıkları görülmektedir. İnalcık (1977: 30-31)
1003 İnalcık (1977: 30); Çadırcı (1991: 23)
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atanmasının âyanın taşra yönetiminde öne çıkmasında en önemli faktör olduğunu
belirtmektedir.1004
Havâss, evkâf ve zeʻâmet voyvodaları1005 serbestiyet üzere1006 olan dirlikleri asıl mutasarrıfları
adına yöneten kişilerdi. İncelenen belgelerde yönetici seçkinler arasında zikredilmişlerdir.1007
Tespit ettiğimiz kayıtlardan bu kişilerin birer yıllığına atanan mukataa mültezimleri olduğu
görülmektedir. Onlar, devletin taşradaki gelir kaynaklarını dolayısıyla toprağın kullanımını
(tarımı) denetim altında tutmaktaydılar.1008 Kudüs-i Şerîf’teki Sultân Süleymân Hân ve Haseki
Sultân Câmi'-i Şerîf, Tekye ve İmâret-i Âmireleri Evkâfı'na bağlı Lud kazâsı ve tâbi' karyeler
serbestiyet üzere tasarruf olunmakta olup, cürm-i cinâyet, resm-i arûsâne, kul ve câriye
müjdegâneleri gibi gelirlere mîr-mirân, mütesellim, voyvoda gibi ehl-i örf taifesinin yaptığı
gereksiz müdahalenin halkı perişan etmesine dair iki ayrı hüküm verilmiştir.1009
İncelediğimiz dönemde mültezimlik hem âyan olmak için kullanılan bir yoldu hem de servet
sahibi olanların erişebilecekleri bir yatırım aracıydı. Âyan bu dönemde, çift-hâne sistemine

İnalcık (1977: 30) Bu süreç hakkında ayrıca bkz. Taş (2006: 93-95); Özkaya (1985: 186)
Akdağ, bu kişilere voyvoda dışında zâbit ve 15. yüzyılın başlarına kadar naip de denildiğini
belirtmektedir. Konuyla ilgili bkz. Akdağ (1999/2): 263
1006 Malikâne olarak verilen bölgeler "serbestiyet üzere" tarsarruf olunmaktaydı. Bu, “malikâne mutasarrıfının kendi
mukataa bölgesinde, eyalet ve sancağa tâbi olmadan, sadece merkeze karşı sorumluluk taşıması ve kadı denetimi
altında örf yetkisini (Raiyyet rüsumunu toplama hakkını, ilgili bölgedeki düzen ve güvenliği sağlama yetkisini)
üzerinde bulundurması” anlamına geliyordu. Sancak düzeyinde bu tür malikâneler genellikle paşalara verilmekteydi..
Ergenç (1986: 92-93) Serbestlik statüsü malikâne uygulamasıyla birlikte gelen bir uygulama değildir. Osmanlı toprak
düzeninde padişah haslarıyla sultan ve vezir vakıflarından başka; vezir, beylerbeyi, sancakbeyi, nişancı, defterdar,
divân katipleri, çavuşlar, çeribaşları, subaşılar ve dizdarlar vb. yüksek rütbeli idare amirleriyle diğer memur ve
askerlerin has ve zeametleri, idarî ve malî bakımdan bazı imtiyazlara sahip "serbest" tımarlar olarak muamele
görmekteydi. Bu tımarlarda raiyyet rüsûmu, aşâr ve bâd-ı hevâ vergileri dirlik sahibine tahsis ediliyordu. Dirliğin
bağlı olduğu birimin yöneticileri serbest tımarlara müdahale edemiyordu. Daha ayrıntılı bilgi için bkz. Barkan (1980:
839-840); Ergenç (2006: 135)
1007 “…kadı ve nâ'ib ve mütesellim ve voyvoda ve sübaşı ve sâir ehl-i örf tâifesi yanlarına varmayup ve hilâf-ı vâkıʻ
mevâdd isnâdıyla fukarâyı gamz ve tecrîm itdirmeyüp zulm ü te addî itmemeleriçün muhkem tenbîh ve te'kîdi hâvi
kanûn üzre emr-i şerîf yazılageldiği derkâr olunmağla …” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 18/1.
1008 İnalcık (1977: 25)
1009 “Kudüs-i Şerîf kadısına [ ] ve [ ] kadılarına [hüküm] ki: Bâbü's-sa'âdetim Ağası nezâretinde olup Kudüs-i Şerîfde
vâkı' merhûm ve mağfurün-lehâ Sultan Süleyman Hân ve Haseki Sultan tâbet serâhümânın câmi'-i şerîf ve tekye ve
imâret-i âmireleri Evkâfından taht-ı kazânıza tâbi Lût kazâsı ve tevâbi-i karyeleri mefrûzü'l-kalem ve maktu'ü'lkadem min-külli'l-vücûh serbest olup vâkı olan cürm-i cinâyet ve resm-i arûsâne ve kul ve câriye müjdegâneleri ve
sâir bâd-ı hevâlarına mîr-mirân ve mîr-livâ ve mütesellim ve voyvoda ve serdâr ve sâir ehl-i örf tâ'ifesi taraflarından
hılâf-ı kanûn bir dürlü dahl ve taʻarruz olunmak îcâb itmez iken vâliler ve mütesellim ve voyvoda ve sâir ehl-i örf
tâifesi taraflarından rüsûm-ı serbestiyete hilâf-ı kanûn fuzûlî müdâhale ve reʻâyâ-yı vakfı ahz u haps teklîfi ile teʻâddî
ve ahvâl-i fukarâ diger-gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına b â ʻ is ve bâdî olmalarıyla rüsûm-ı serbestiyesine
ehl-i örf tâifesi taraflarından hılâf-ı kanûn bir dürlü dahl ve taʻarruz olunmamak bâbında hükm-i hümâyûn virilmek
recâsına bundan akdem Ağa-yı Bâbü's-saʻâde-i esbâk Ali Ağa arz itmeğin. İmdî Selâtîn-i İzâm Evkâfı karyeleri
mefrûzü'l-kalem ve maktu'ü'l-kadem min-külli'l-vücûh serbest hâriçden kat'a dahl olunmak câ'iz değildir kanun amel
olunmak için Hudâvendigâr-ı esbak ammi-zâdem merhûm ve mağfûrün-leh Sultan Mahmud Hân tâbe serâhü
zamânında emr-i şerîf virilüb tecdîdin recâ itmekle vech-i meşrûh üzre amel olunmak emrim içün yazılmışdır. Fî
Evâ'il-i Şevval Sene 1173.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 156/1.
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bağlı mîrî arazinin büyük kısmını mukataa olarak tasarruf altına almıştı. Bunun dışında iltizam
tuttukları yerlerde örf yetkilisi (idareci) konumundaydılar.1010
Yeniçeri Serdârı olarak geçen görevli, Kudüs Ağası ve Yeniçeri Zâbiti olarak karşımıza
çıkmıştır. Ehl-i örf taifesi zikredilirken yeniçeri serdârı da dâhil edilmiştir.1011 Kudüs Ağası,
şehirde türeyen eşkıyanın def edilmesi ve şehir güvenliğinin sağlanmasından sorumluydu.
Ancak şehirdeki tüm yeniçerilerin onun kolluk kuvvetini oluşturmadıkları, önemli bir kısmının
üretimle uğraştıkları unutulmamalıdır.
Kent yönetiminde etkin olan sosyal tabakanın önemli bir parçasını "âyan-ı vilâyet"
oluşturuyordu. Topluca şehir ileri gelenleri (vucûh-ı belde1012) diyebileceğimiz âyan, 18.
yüzyılda molla, kadı, müftü, müderris gibi din adamları ile tarikat şeyhleri ve nakîbleri; kethüdâ
yeri ve yeniçeri serdarı gibi kapıkulları ve bunların mâzul ve emeklileri ile çocuklarını; bezzaz,
kemhacı, kuyumcu gibi değerli eşya ticareti yapanları; kasabbaşı, bakkalbaşı, pazarbaşı gibi
esnaf liderlerini ve şehir kethüdâlarını içine almaktaydı.1013 Âyan ve eşrâf statüleri, servetleri ve
sosyal konumları farklılık içeren gruplardan oluşuyordu. Her sancakta ve kazâda âyan içinde de
büyükten küçüğe doğru bir sıralanma vardı.1014 Dolayısıyla bu kişiler arasında servet ve itibar
olarak sivrilenlerin kadı ve diğerleri ile birlikte şehir adına karar verenler arasına girdikleri
söylenebilir. Bunun dışında Şehir Kethüdâsı, Pazarbaşı ve Nakîbü'l-eşrâf Kâimmakâmı âyan
kapsamındaki kişilerdir. Şehir Kethüdâsı ve Pazarbaşı altı ayda ya da bir yılda bir kazâ halkına
tevzî edilen şehir masraflarının tespiti ve paylaştırılmasında görev almaktaydılar.1015 Onlar
Kadı'nın başkanlığında hareket eden ve gerektiğinde kadılık makamında toplanan bir tür kurulu
oluşturmaktaydılar.1016 Kentsel karar vericiler de diyebileceğimiz bu kişileri,1017 merkezî
yönetim muhatap almakta, yetki vermekte ve aynı zamanda sorumlu tutmaktaydı. Devletin
özellikle tüm kazâ ya da sancak halkını ilgilendiren, vergilerin toplanması, eşkıyanın hakkından

Örn. Kudüs-i Şerîf’teki Haseki Sultan İmâreti Evkâfı karyelerinden Kudüs-i Şerîf ve Remle nâhiyelerindeki
karyelerde yaşayanlar bin altmış bir, altmış iki ve üç senelerinde yaşanan kuraklık nedeniyle üzerlerinde olan öşür
gibi vergileri ödememeleri, zikr olunan senelerde mültezim Mehmed'in arzıyla altmış beş senesi Rebiülevvel’i
başlarında bunun tahsili talep edildiğinde ödememek için ayak diredikleri kaydedilmiştir. Bunun üzerine söz konusu
gelirlerin mütevellî el-Hac Halil tarafından tahsil edilmesi gerektiğine dair bir hüküm verilmiştir. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (1): 289/4. Başka bir örnek için bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 212/5.
1011 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 29/3; 245/4; (2): 156/1; (2): 286/3; (2): 314:5.
1012 Şam Ahkâm Defteri’ne ait bir kayıtta da “vücûh-ı ahâli” olarak geçmektedir. Bkz. “Kudüs-i Şerîf kadısına ve
Kudüs-i Şerîf Mütesellimine ve vücûh-ı ahâli -zîde kadruhûma- [hüküm] ki…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 54/3.
1013
Bu toplumsal grubun içinde askerîlerin oranının artışı 17. yüzyıl olarak tarihlendirilmektedir.
Aʻyânın kapsamı hakkında bkz. Ergenç (1982: 106); İnalcık (1977: 37-38); Göçek (1996: 136, 54 nolu dipnot);
Şahin, (2003: 29); Mert (1980: 195-196)
1014 Akdağ (1970: 51-61; 1974: 53)
1015 Cohen (2001: 3-6, 9, 38)
1016 İnalcık (1977: 41)
1017 Faroqhi, 16. yüzyıl sonlarında Çorum'da şehir yönetiminde etkin olan bu kişileri kentsel karar mercileri olarak ele
almıştır. Bkz. Faroqhi (2003: 315-340, 320-327)
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gelinmesi ve merkezin talep ettiği asker ve mühimmatın (ya da parasının) temini gibi konularda
bu kişilerin birlikte hareket etmelerini beklediği söylenebilir.1018 Ehl-i şer' (ulemâ) ve ehl-i örf
(umerâ) ile âyan kökenli bu kişiler aynı zamanda şehir yönetiminde merkezin sosyal kontrolü
sağlama araçlarıydılar.
Tanımın kapsamından da anlaşılacağı üzere şehrin tüm ileri gelenlerinin yönetimde doğrudan
söz sahibi olduğunu söyleyemeyiz. İmparatorluk merkezinin doğrudan müdahale etmediği pek
çok idari alanlarda söz sahibi olan yerel seçkinler, kararı doğrudan payitahtta alınan meselelerde
bile hükümlerin nasıl uygulanacağına yerel yetkililer karar verici konumda idi. 1019 Aynı şekilde
kadı ve muhtesib ile birlikte kentin seçkinleri halkın temsilcisi olarak yıllık vergilendirmeye de
temel alınan hasat vaktinin saptanmasının yanı sıra paranın değerinin ve fiyatların tespitinde de
yer alırlardı.1020 Pek çok görevli aʻyân ve eşrâf müdahalesi ve oybirliği ile seçilerek [ihtiyar]
atanıyordu. Vakfiyede belirtilmemiş olması durumunda vakıf çalışanları ve mütevellisinin
atanmasında da yerel seçkinlerin üzerinde uzlaştığı kişi de bu görevlere atanmakta idi.1021 İki
kişi aynı makam için rekabete girdiğinde, seçilmiş (muhtar) ve a’yanın onayını almış olmak
makamın kime verileceğinde önemli bir rol oynuyordu. İhtilaflı durumlarda müdahale talebiyle
karşılaşıldığında payitaht yerel kararı kabul ediyordu: “[A]ʻyân-ı şehr kangısından rıza’ ve
şükran üzere ise” görev onda kalııyordu.1022
18. yüzyılda Osmanlı Kudüs’ünde ise, yerel Müslüman nüfus arasından önde gelen ulemâ
aileleri belki de en belirgin şekilde güç kazandılar ve yerel düzeyde çok çeşitli mevkileri

Örneğin bkz. “…imdî siz ki mevlânâ ve mütesellim ve sâir mûmâ-ileyhumâmsız [vücûh-ı ahâli] belde-i mübârekei mezkûrede îʻfâ-yı nizâm ve istemeyüp duâ-yı enʻâm içün merkûm Ali fî-mâ-baʻd vakten mine'l-evkât bir vechile
mahkemeye takrîb ve idhâl olunmaması husûsına ihtimâm ve dikkat olunması matlûb-ı şâhânem oldığı maʻlûmunuz
oldukda mazmûn-ı emr-i şerîfimi mahfûza kayd ve mazmûn-ı sınıfı üzre ale’d-devâm ʻamel itdiğin birle merkûmun
vakten mine'l-evkât bir vecihle mahkemeye uğratılmaması emrine dâ’î ve müstemirren iʻtinâ ve nezâret ve mezîd-i
ihtimâm ve hırâseten bi-gâyet-i hazer ve mücânebet olunmak bâbında. Fî Evâhir-i Zi’l-kaʻde Sene [1]210” BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (5): 54/3); VGMA, 324/83-84.
1019 Canbakal (2009: 199)
1020 Ze’evi (2000: 144) Ayrıca bkz. Ergenç (1982: 111)
1021 Ergenç (1982: 109-110) Vakıflara yapılan atamalara ilişkin ilk örnekte çocuksuz olarak vefat eden görevlilerin
yerine aşağıda kaydedilen hükümlerde yeni atanan görevlinin şehrin önde gelenlerinin onayı ile atandığı
kaydedilmiştir. Benzer bir durum Kudüs için de geçerlidir. “…medîne-i Kudüs-i Şerîf'de Hazret-i Dâvud en-Nebî
-aleyhi’s-selâm- Zâviyesi'nin yevmî iki akçe ile bâ-berât-ı ‘âlî yolunda cihete mutasarrıf Şeyh Abdurrahman
Şemseddin-zâde bundan akdem bilâ-veled fevt ve es-Seyyid Ali bin Arif yolunda mezkûreye müstehak oldığı medîne-i
mezkûre ahâlisinden erbâb-ı vukûfdan Şeyh Ali bin Muhammed ve Ahmed bin Mustafa nâm kimesneler ihtiyârlarıyla
müstehak oldığını Mahmud Paşa Mahkemesi nâ'ibi Mevlânâ es-Seyyîd Mehmed Şemseddin iʻlâm itmekle mûcebince
işbu bin iki yüz sekiz senesi Şaʻbân'ında tevcîh olundığı…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 13/1. “...Kudüs-i Şerîfde
vâkiʻ Evkâfdan ve Kudüs-i Şerîf mimarlığının nısfı Hacı Ahmed bin Receb ve nısfı âheri İbrahim bin Hebbetullah
üzerinde olub mezbûr İbrahim bundan akdem nısf hissesin evlâdlar üzerlerlerine berât itdirmekle minvâl-i muharrer
üzere mestûr ve mukayyed olub lâkin zikr olunan nısıf mimarlığa mutasarrıf olan merkûm Hacı Ahmed müddet-i
vefîreden beru fevt olmakla cümle aʻyân ve eşrâfın ittifakıyle bâ-hüccet-i şerʻiyye Nureddin halîfe mutasarrıf olub
sadâkat ve istikâmet üzere umûrun ru’yet idegelüb…” VGMA, 814: 89.
1022 Ergenç (1982:110)
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ellerinde bulundurdular. Çalışma kapsamına giren dönemde, Osmanlı genelinde yerel ileri gelen
aileler servetlerini iltizam veya vergi toplama hakları sayesinde oluşturmuşlardı. Hükümet
tarafından başlangıçta kısa süre için mezatta satılmış olan iltizamlar, hızla uzun süreli imtiyazlar
haline geldi ve sonunda malikânelere (ömür boyu kiralanmış veya fiilen özel mülk)
dönüştüler.1023 Ancak daha önce de belirtildiği üzere, Kudüs’ün seçkin ailelerinin başlıca
zenginleşme kaynağı iltizam değildi. Çoğu durumda, imparatorluk merkezinden ileri gelenler ve
ulemânın, yöneticiler ve hanedanlarının, yerel önde gelenlerin kurdukları dini ve eğitim amaçlı
vakıflar servetin temel kaynağını oluşturuyordu.
O halde Kudüs’ün önde gelenleri vakıf sistemi içerisinde nüfuzlarını nasıl tesis etmişlerdir? Bir
noktaya kadar tabii ki sahip oldukları servetleri sayesindedir. Ancak bu, durumun temel sebebi
olmaktan uzaktır. Zira geleneğin yanı sıra sahip oldukları sosyal saygınlık ve nüfuzları vakıf
sistemi içerisindeki konumlarını sağlamlaştırmış ve pekiştirmiştir. Kendilerinin sahip oldukları
bu yüksek konum hayrî vakıflara mütevelli ve diğer önemli görevliler olarak atanmalarında son
derece önemli bir rol oynamakta idi. Pek çok örnekte görüldüğü üzere, toplumda sahip oldukları
mevkileri, adetlerin zorlayıcı gücü ve geleneğin de etkisi ile yıllar önce dedeleri tarafından elde
edilen ayrıcalıklı konumlar kadı tarafından bu görevlerin aynı aile içerisinde nesilden nesile
geçerek korunması sağlanmıştır.1024 Belli bazı makamlar belli bazı ailelerin önceliği haline
gelmişti ve bu makamların satışı da mümkündü, ancak toplumsal uzlaşı söz konusu makamların
yine prestijli diğer aile mensuplarına satılması noktasında sınırlandırılmıştı. Açık olan şu ki,
sosyal statü ve aile bağlantıları vakıf mülkiyeti hakları elde etmede önemli bir role sahipti.
Vakıf mülklerin tamir ve termiminin yapılması veya ağaç dikilmesi gibi maddi kaynak
gerektiren gerekçelerle kiracılar bu tür hakları elde etmişlerdir. Ancak bu haklar kamusal bir
gerginlik neticesinde devredilmemiştir. Hayrî ya da ehlî vakıfların mütevellisi olan kişiler
lehtarların seçimi noktasında söz hakkına sahipti. Hükümetten sağlanan diğer gelirler surre ve
zımmîlerden alınan cizye vergisi idi. İleri gelenler çoğunlukla iyi ücretli, itibarlı işlere
yerleştirilir, daha ender durumlarda kadı ve başkâtip olarak atanırlardı. Ulemâ ve eşrâfa tanınan
vergi muafiyeti, gelirlerinin büyük kısmını biriktirmelerine, ayrıca genellikle başka işlere
yatırılan önemli bir artı miktar oluşturmalarına olanak sağlardı.1025
Osmanlı fethiyle birlikte Kudüs’te sayıları artan ve yüksek mevkilere gelen ailelerin çoğu
Osmanlı fethinden önce Kudüs’te yaşayan ya da Kudüs’le özdeşleştirilen ailelerdi. Bu

İnalcık (1977: 41); (1980: 331-33) Bkz. Marcus (1989: 57-58)
Baer (1986: 118-119)
1025 Ze’evi (2000: 94-95)
1023
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ailelerden en dikkate değer olanı, Deccânîlerdir. Nebi Davud Makamı’nın ünlü sûfîsi olarak
bölgesel tanınırlığı olan Ahmed Decanî (ölüm tarihi 1562), ailenin soyunu dayandırdığı kişidir.
İbn-i Meymun ve Ibn-i Arak ile birlikte 16. yüzyılda bölgenin en tanınan sûfîleri olduğu
belirtilmektedir. Rivâyet, Decâni isminin de Kudüs’ün kuzeyinde Ramallah’a yakın Caniya
köyüne referansla adlandırıldığı yönündedir. Köyün ismi daha sonra Decâniyye olmuştur.1026
Ca’ûnî ve evlâd-ı Nammar (Hasan ibn-i Nammar) aileleri mimar ve vakıf kurumlarının nâzırı
olarak geçmektedir.1027 Evlâd-ı el-Maʻarri, Dakak, Kutub (sûfî yazar el-Kutub el-Halîlî
soyundan gelmektedir), evlâd-ı Zuheyman, Abdullatif, Terceman, Kuttîne, Tirhî, Vehbe (Şekki
Mekki), Hucac, Şihabîler ve Ebu Suʻud aileleri (Suriyeli ailelerin soyundan gelmektedir)
Osmanlı yönetiminin 3. yüzyılında (yani 18. yüzyılda) Kudüs’ün yüksek dinî eliti olarak
yerlerini sağlamlaştırmışlardı. Yine 18. yüzyılda İbn-i Hubaiş (Budayri) ailesi Akka’dan gelip,
Kudüs’ün elitleri arasındaki yerlerini almışladır. Öte yandan, Derviş, Murad, Hallak ailelerinin
hepsi Osmanlı orijinli olup, aynı dönemde (18. yüzyılda) Kudüs’te yerleşmişlerdir.
Bu ailelerin yanı sıra Mağribî toplumuna mensup Mağribî aileleri; Eyyûbî Döneminin
ailelerinden Benî Ganim ile Memlûkî Denkiz, Argun (günümüzde Recebîler), Tunbukha
(günümüzde el-Saifî) aileleri Osmanlı Dönemi’nin de etkili ailelerindendir. Burada zikredilen
aile isimleri, Kudüs’ün geleneksel nüfuzlu ailelerine ilişkin tam bir liste olmamakla birlikte,
Kudüs’teki seçkin ailelere ilişkin bir tarihi arka plan sunmaktadır.
Osmanlı Dönemi’nde Kudüs’te vakıf kuran Kudüs’ün önde gelen yerel aileleri üzerine yaptığı
çalışmasında A. Alami, Osmanlı öncesinde ve Memluklar Dönemi’nde toplumsal statüsünü
oluşturmuş Kudüs’ün itibar sahibi köklü ailelerinden bazılarına yer vermiştir. Bu ailelerin ortak
noktası ise, Kudüs vakıf ağı içerisinde önemli bir yere sahip Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinde
kurulan medreseler başta olmak üzere çeşitli dinî-eğitim kurumlarında almış oldukları
müderrislik, imamlık, hatiplik gibi eğitim ve dinî hizmet görevleri ile mevki ve nüfuz sahibi
olmalarıdır.1028

1026

El-Alami (2000: 148-149)
El-Alami (2000: 149)
1028 Bu aileleri: Suriye’nin Hama kentinden gelerek Kudüs’e yerleşen Şâfiʻ Kenânî, Benî Cemaʻa (günümüzde Hatîb
ve Afifi aileleri); Hanefi evlâd el-Dairi (günümüzde Halidî ailesi); Hisn Kaifa bölgesinden gelmiş Şâfiʻ evlâd-ı Ebi’lLutf el-Hasfaki (günümüzde Carullah Ailesi); Trablus yakınında bulunan Hisn Akkar’dan Kudüs’e gelen Hanefî,
sonrasında Mâlikî evlâd-ı el-‘Alam (günümüzde ‘Alemî Ailesi); evlâd-ı Nusaybe el-Hazrâci (günümüzde Nusaybe
Ailesi); Şâfiʻ evlâd-ı Kadı es-Salt (günümüzde İmam el-Hüseyni); evlâd-ı Ebu’l-Vefa (günümüzde Hüseynî Ailesi);
evlâd-ı Ebi Rabi’ (günümüzde ‘Aselî ailesi); İbni Ebi Şerif (günümüzde Kemal ailesi); Neşâşibî, Benî Gudayya
(günümüzde Yunus Hüseynî, Judih ve Bazbazat aileleri); el-Sa’di el-Maliki (Hicâzî, Muna ve diğerleri); evlâd-ı
Hamidi (belki günümüzde Ensârî ailesi) ve İbn-i Fityan (günümüzde Fityani ailesi) olarak sıralamıştır.
1027
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Kudüs’te ulemâ sınıfına mensup bu nüfuzlu ailelerden en önemlisi ise, Hüseynî ailesi idi.1029 18.
yüzyılın ikinci yarısından itibaren Nakibü’l-eşrâf kaymakamlığı1030 ile müftülük ve Harem-i şerif
şeyhliği gibi mevkileri nesiller boyu elinde tutan, sonraki dönemlerde ise Kudüs belediye
başkanlığı gibi idari fonksiyonları yürütmüş olan Hüseynîler, kentteki dinî mevkilerini
ekonomik güçleriyle örtüştürerek siyasi etkinlik ve sosyal üstünlük kazanmış ailelere
verilebilecek en iyi örnekti. Müftülük, nakîbü’l-eşrâf kaymakamlığı ve Harem-i Şerif şeyhliği
gibi hem idarî hem de dinî-kamusal görevlerin aynı ailede kalması, bu dönemde genel kabul
görmüş bir uygulama haline gelmişti. Ancak nakiblik makamına yapılacak atamalar için belli
bir resmi prosedür de izleniyor ve İstanbul’un onayı alınıyordu. Kudüs kadı sicillerine dayanan
bir çalışmasında Abu-Manneh nakîbü’l-eşrâf makamına gelecek kişinin kadı tarafından şehir
halkından ileri gelenlerin görüşünü de alarak tayin edildiğini belirtmektedir. 1031 Ancak bu atama
geçici bir süre için oluyor, Şam valisinin ve İstanbul’daki nakîbü’l-eşrâfın onayıyla kesinlik
kazanıyordu.1032
Görüldüğü gibi, nakib-ül eşrâf kaymakamı, Peygamber soyundan gelen seyyid ve şeriflerin
haklarını korumakla görevli olup onları temsil ediyor olmasına rağmen, seyyid ve şerifler
tarafından değil şehir ileri gelenlerinin fikri doğrultusunda seçiliyordu. Nakibü’l-eşrâf
kaymakamı asıl sorumluluklarının yanında bazı vakıfların temsilciliği ve şehirdeki ileri
gelenleri ilgilendiren sorunlarda tanıklık etmek gibi görevleri de sürdürüyordu.1033 Ancak nakib
bu görevlerin yanında şehir yönetiminin de bir parçasıydı. Yerel idarecilerin kimi zaman normal
görevlerinin dışında kalan konularda da onun tavsiyesine ve yardımına başvurdukları olurdu.
Mesela 1776 yılında Şam valisinin gönderdiği bir mektupla gayrimüslimlerden alınacak cizye
vergisinin toplanması konusunda nakibin yardımı isteniyor ya da 1798’de olduğu gibi bedevi
Beni Hasan kabilesinin vergi vermesi için aracılığına başvuruluyordu. Bir diğer örnekte ise,
1195/1780 yılında kaleme alınan müfredât defterinde Mescid-i Aksâ, Kubbetü’s-Sahrâ ve diğer
mübarek yerlerin keşf ve ölçüm işlemlerinde kadının yanı sıra nakîbü’l-eşrâf, şeyhü’l-harem ve

Fakat onun soyundan gelen Nasreddin, H. 877/ M. 1474 tarihinde ölmüştür, idari unvanlarını terk ederek Hanefî
kadı yardımcısı (nâib) olarak Kudüs’ün dini örgütlenmesine katılmıştır.1028 El-Alami (2000: 147-148)
1029 Khadduri (1973: 69)
1030 Arap ülkelerinde Peygamber soyundan gelen seyyid ve şeriflerin işleriyle meşgul olanlara nakîbü’l-eşrâf
deniyordu. Osmanlı devletinde nakîbü’l-eşrâf makamı Sultan Yıldırım Beyazid zamanında 1400 yılında kuruldu ve
bu makama ilk olarak Bağdatlı Seyyid Ali Nattâ getirildi. Nakîbü’l-eşrâflar, eyalet sancak ve kazalardaki
kaymakamları vasıtasıyla Osmanlı topraklarındaki bütün seyyid ve şeriflerin isimlerini içeren defterler tutarlardı.
Seyyid ve şerifler kanun ve adetlere aykırı hareket edip etmediklerini denetleyen nakib-ül eşrâf ya da taşradaki
kaymakamı aynı zamanda sahte seyyid ve şerifler hakkında da takibatta bulunur ve bunların cezalandırılmasını
sağlarlardı. Nakîbü’l-Eşrâf Makamı Osmanlı Devleti’nin yıkılışına kadar devam etmiştir. Uzunçarşılı (1988: 164168); Kılıç (2005)
1031 Abu-Manneh (1984: 96)
1032 Avcı (2004: 48)
1033 Ze’evi (2000: 86)
1028
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başkâtib başta olmak üzere kentin diğer önde gelenleri de hazır bulunuyorlardı.1034 Dolayısıyla
nakib-ül eşrâf mevkisinin sağladığı dini-sosyal öncelikler ve yönetimin gözündeki itibarı şehir
eşrâfının bu makama kimin getirileceği konusuna özel bir ilgi duymasını sağlıyordu.1035
Çalışma kapsamına giren dönemde, Hüseynîler, Abdullatif Efendi bin Abdullah Efendi (elHüseynî) Kâimmakâm-ı Nakîbu's-Sadeti'l-Eşrâf fi'l-Kuds ve Şeyhu'l-Harem-i Kuds1036 tarafından
üç; Seyyid Abdullatif Efendi’nin oğlu Hasan Efendi bin Abdullatif el-Huseynî, Müftü-yi
Kudüs1037 tarafından dört; Hüseynî ailesi mensubu ve vakfiyesinde adlandırıldığı şekliyle Ömer
Efendi el-Hüseynî Nakîbü's-Saʻâdeti'l-Eşrâf fi'l-Kuds1038 tarafından 1229/1813 tarihinde kurulan
vakıflarla,1039 incelenen dönemde toplamda Hüseynî ailesi mensuplarınca akarları bakımından
mütevazı, dokuz zürrî vakıf kurulmuştur.
18. yüzyılda, Hüseynîleri en büyük rakibleri olarak kadı naibliği ve şer’i mahkemede
başkâtiplik gibi kentteki diğer prestijli mevkileri elinde tutan Halidî ailesi izliyordu.1040 Çalışma
kapsamına giren dönemde Halidî ailesinden eş-Şeyh, Başkâtib (reisü’l-küttâb) Muhammed
Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî el-Abbâsî Şeyhü’l-Kuds tarafından dokuz; Musa
Efendi bin el-Hac Muhammed Efendi Sun'ullah ed-Dîri el-Hâlidî Baş kâtib Mahkemeti'şŞer'iyye1041 tarafından da iki; Muhammed Ali el-Hâlidî tarafından 1227/1812 tarihinde bir vakıf
kurulmuştur. Böylece incelenen dönemde Kudüs’te Hâlidî ailesi mensuplarınca toplamda oniki
vakıf kurulmuştur.

“Sâdır olan emr-i ‘âlî mûcibince Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı Müşerrefe ve sâir emâkin-i
mübârekelerin üzerlerine cânib-i şerʻden Kâtibbaşı Ali Efendi, Nakîbü’l-eşrâf ve muʻavin-i bi’l-iftâ Şeyhü’l-Harem
Efendiler ve sâir ehl-i vukûf mağrifetleri ve filan kulları mağrifetiyle begân begân keşf u mesâhâ olunub işbu
müfredât defteri … Rebiu’l-ahir 1195.”
1035 Abu-Manneh (1984: 97)
1036 Seyyid Abdüllatif Kudüs’te önde gelen bir aileye mensup idi. Babası Abdullah Bey, Mescid-i Aksâ ve
Kubbetü’s-Sahra camilerinin şeyhü’l-haremi idi. Dedesi nakîbü’l-eşrâf olan Seyyid Abdüllatif hem babasından
kendisine geçen şeyhü’l-haremlik hem de dedesinden sonra nakibü’l-eşrâflık makamlarını beraber yürütmüştür.
Muharrem 1158/ Şubat 1745 tarihinde İstanbul’dan gelen atama belgesi ile nakibü’l-eşrâf kaymakamı olarak
atanmıştır. Abu-Manneh (1984: 94)
1037 Seyyid Abdüllatif Efendi H. 1188/ M. 1775 tarihinde vefat ettiğinde dört oğlu vardı. Bunlar: Abdullah, Hasan,
Abdüssamed ve Mustafa idi. Abdullah babasının nakibü’l-eşrâflık ve şeyhü’l-haremlik görevlerinin mirasçısı
olmuştur. Kardeşi ve aynı zamanda yukarıda bahsi geçen vakfın kurucusu olan Hasan ise Kudüs’ün Hanefî Müftüsü
olmuştur. Bu üç makam da Hüseynî ailesinde kalmış şehrin en nüfuzlu makamları idi. Abu-Manneh (1984: 95) 18.
yüzyıl boyunca çeşitli ulemâ ailelerince yürütülen Kudüs müftülüğü makamı, Şeyh Hasan’a geçtikten sonra altı nesil
Hüseynî ailesi mensuplarınca yürütülmüştür.
1038
Seyyid Ömer, Şeyh Tahir’le beraber Hüseynî ailesinin üçüncü kuşak temsilcileridir. Şeyh Hasan’ın 1809 yılında
vefatı üzerine müftülük görevini yeğeni Şeyh Tahir devralırken, şeyhü’l-haremlik görevini ise bahse konu vakfın
kurucusu ve Şeyh Hasan’ın torunu Seyyid Ömer devralmıştır. 1800 yılında da nakibü’l-eşrâf olarak atanmıştır. AbuManneh (1984: 100).
1039 KŞS 220: 161.
1040 El-Asali (1989: 217)
1041 Hüseynîlere yerel rakip olan Halidîlerden Şeyh Musa el-Halidî iyi eğitimli bir âlimdir. Abu-Manneh (1984: 99)
1034
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Aynı şekilde ‘Alemî ve Decanî gibi başka nüfuzlu aileler de din ve tasavvuf bilgileriyle
ünlenerek elde ettikleri mevkilerini siyasi etkinlik kazanmak yolunda değerlendirebilmiş
ailelerdendi. Mevcut kaynaklar ‘Alemî ailesi dışında kalan diğer ailelerin soylarının tanınmış
bir âlim, kadı veya saygı duyulan dini bir kişilik ya da görevliye dayandığını belirtmektedir. Bu
durumun istisnası olarak, ‘Alemî ailesinin kurucusu Hanefî Emir Musa ibni Süleyman ibni el‘Alem 793-95/ 1391-93 yılları arasında Kudüs Valiliği yapmıştır.1042 ‘Alemîler, kendilerini
Fas’ın ‘Alemîleri ile özdeşleştirmişlerdir. Fas’ta bulunan ‘Alemîler kendilerinin soylarının Fas
eşrâfında saygın bir konumu olan ve ataları sufi İbni Maşiş aracılığı ile el-Hasan ibni ‘Ali ibni
Ebu Talib’e dayandığını iddia etmişlerdir.1043 ‘Alemî ailesi üyeleri ise şer’î mahkemede kadılık
ya da nâiblik görevlerini de uzun yıllar yürütmüşlerdir.1044
‘Alemî ailesi mensuplarınca incelenen dönemde Kudüs’te on vakıf kurulmuştur. Aileye ait ilk
vakıf Eş-Şeyh Ebu’l-Vefâ el-‘Alemî tarafından 1116/ 1704 tarihinde kurulmuştur.1045 İkinci vakıf
eş-Şeyh Cûdullah Efendi bin eş-Şeyh Mustafa el-'Alemî tarafından 1130/ 1718 tarihinde;1046 EşŞeyh Salâh bin eş-Şeyh Abdullatîf el-‘Alemî tarafından 1141/ 1728 tarihinde;1047 dördüncü vakıf
Eş-Şeyh Osman Efendi bin Ali Efendi el-'Alemî tarafından 1150/ 1737 tarihinde;1048 beşinci
vakıf, Abdurrahman Efendi bin eş-Şeyh Abdurrahîm el-'Alemî tarafından 1150/ 1737
tarihinde;1049 altıncı vakıf, Fazluddin bin eş-Şeyh Mustafa el-'Alemî tarafından 1153/ 1740
tarihinde;1050 yedinci vakıf Abdulbâkî el-'Alemî tarafından 1167/1748 tarihinde;1051 sekizinci
vakıf, Eş-Şeyh Feyzullah (Feyzî) Efendi el-Alemî Nakîbu's-Sâdeti'l-Eşref fî Kuds tarafından
1167/ 1754 tarihinde;1052 dokuzuncu vakıf, Ali Efendi bin Abdullatif el-Alemî tarafından 1177/
1764 tarihinde;1053 ‘Alemi ailesi mensuplarına ait son vakıf ise, eş-Şeyh Ahmed bin eş-Şeyh
Abdulbâkî el-'Alemî tarafından 1197/ 1782 tarihinde kurulmuştur.1054 ‘Alemi ailesinin hemen
hemen bütün üyeleri eş-Şeyh ve Efendi lakabları taşımaktadır. Bunun yanı sıra, 1754’te vakıf
kuran Eş-Şeyh Feyzullah (Feyzî) Efendi el-Alemî Nakîbu's-Sâdeti'l-Eşref fî Kuds lakabı
taşımakta, bu da vâkıfın bir dönem Kudüs’te nakibü’l-eşrâflık yaptığına işaret etmektedir.
Akarları bakımından mütevazı olan vakıfların tamamı aile vakfı kategorisindedir.

1042

El-Hanbeli (1973/II:164-5)
El-Zarakli (1980/IV: 9)
1044 El-Alami (2000: 151)
1045 KŞS 202: 375.
1046 KŞS 213: 51-52.
1047 KŞS 221: 602.
1048
KŞS 227: 179.
1049 KŞS 229: 52.a
1050 KŞs 230: 168.
1051 KŞS 236: 117-118.
1052 KŞS 403: 376.
1053 KŞS 247: 48-49.
1054 KŞS 256: 134.
1043
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Kudüs müftülerinin çoğunlukla seçildiği Cârullah (ibni Ebi’l-Lutf, Lutfî olarak da anılmaktadır)
ailesi1055 mensuplarınca çalışma kapsamına giren dönemde üç zürrî vakıf kurulmuştur. İlki
Ebi'l-Lutf Efendi Müfti eş-Şâfi'iyye tarafından 1115/ 1703 tarihinde kurulmuş ve Dâvudiyye
Kapısı’nda bir ev vakfedilmiştir.1056 İkinci vakıf Eş-Şeyh Mustafa bin Salih el-Lutfî tarafından
1123/ 1711 tarihinde kurulmuş olup, Bâb-ı Hatta Mahallesi'nde ev, Ömer el-Lutfî Şirketi
zeytinliğinden oluşan bir sebze bahçesi vakfetmiştir.1057 Üçüncü vakıf, eş-Şeyh Ömer bin eşŞeyh Salih el-Lutfî tarafından 1134/ 1722 tarihinde kurulmuş olup, Bâb-ı Hatta Mahallesi'nde bir
ev, Bâb-ı Hatta Mahallesi'nde nar, kayısı, dut, üzüm ve çeşitli meyve ağaçlarından oluşan bahçe
vakfetmiştir.1058 Her iki vakfiyede de vakfın gelirleri evlattan nesil kesildikten sonra Haremeyn-i
Şerifeyne vakfedilmiştir.
Kudüs’ün önde gelen ailelerinden İmam ailesi mensuplarınca Kudüs’te kurulan vakıflardan ilki,
Hacer binti eş-Şeyh Muhammed Sâlih el-İmam tarafından 1178/ 1764 tarihinde kurulmuş olup,
Şeref Mahallesi’nde bir ev vakfetmiştir.1059 Zürrî nitelikte olan bu vakfın gelirlerini vâkıfe
hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra kızı Nefise binti el-Hac Hüseyin et-Tanbağa'ya,
sonra onun evlâdına ve evlâd-ı evlâdına nesil ve a’kâbına, ve mevkufun aleyhden nesli
kesildiğinde el-Hac İsa et-Tanbağa'ya, sonra onun nesil ve a’kâbına, onlardan da nesil
kesildiğinde Kudüs Hareminde bulunan kör komşulara vakfetmiştir. İki vakıf kuran Muhammed
Salih Efendi bin Abdulğanî el-İmam’ın vakıflarından ilki 1230/ 1815 tarihinde kurulmuş olup,
Beyt-i İksâ Köyünde vakfiyede detayları belirtilen altı mezraa, Ebu Sûr köyünde beş tek
mezraa, Seyfi Mencik arazisinde bir mezraa, Beyt-i Sefâfâ Köyü'nde sekiz mezraa, yine Beyt-i
Sefâfâ Köyü'nde iki mezraa, Misrârad’a mezraa, Misrâra'da su deposu vakfetmiştir.1060 Vâkıfın
evlattan nesli kesildiğinde vakfın gelirlerinin Kudüs âlimlerine verilmesini şart kılmıştır.
İkincisi, 1230/ 1815 tarihinde kurulmuş olup, vakfiyesinde Bezbezet Sokağı’nda bir ev,
Bistâmiyye Zaviyesi yakınında Benî Zeyt Mahallesi'nde bir ev, Tûriyye Mahallesi'nde ve Hatta
Kapısında sebze bahçesi vakfettiği yazılıdır.1061
Bunlardan başka, Aselîler gibi ticari faaliyetleri sayesinde elde ettikleri ekonomik zenginliği
kullanarak yükselişe geçen aileler de oldu.1062 Çalışma kapsamında incelenen dönemde ‘Aselî
ailesi mensuplarınca yedi vakıf kurulmuştur. İlk iki vakıf Safiye Hatun binti Abdulcevâd el-

Ze’evi (2000: 87)
KŞS 202: 295.
1057 KŞS 207: 129-130.
1058 KŞS 218: 18.
1059 KŞS 248: 54-55.
1060 KŞS 297: 86.
1061 KŞS 298: 169.
1062 Ze’evi (2000: 84, 87)
1055
1056
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'Aselî1063 ve Şerife Hatun binti Salih el-'Aselî1064 tarafından kurulmuştur. El-Hac Süleyman Bey
bin Abdulcevad el-'Aselî1065 tarafından iki, Ahmed Ağa el-'Aselî ed-Dizdâr1066 tarafından iki ve
Muhammed Bey bin Hasan Bey el-'Aselî1067 tarafından bir vakıf kurulmuştur. Tamamı aile vakfı
kategorisinde olan vakıfların akarları da oldukça mütevazıdır. Benzer şekilde Deccanî gibi
başka nüfuzlu aileler de din ve tasavvuf bilgileriyle tanınarak elde ettikleri mevkileri siyasî
etkinlik kazanmak yolunda değerlendirmişlerdir.1068
A. Alami, tarihi geçmişleri Osmanlı yönetiminden önceye genellikle Memluk dönemine uzanan
ailelerden Hüseynî, Halidî, ‘Alemî, Cârullah, Nemrî ve İmam ailelerinin Osmanlı Dönemi
boyunca kurmuş oldukları vakıflara ilişkin detaylı bir çalışma yapmıştır. 1069 Bu çalışma,
ailelerin çalışmamız kapsamına giren dönemde (1703-1831) kurmuş oldukları vakıflar ile
kıyaslandığında benzer sonuçlara ulaşılmakla birlikte bazı farklılıklar da tespit edilmiştir.
Öncelikle Osmanlı Dönemi boyunca çok sayıda vakıf kuran söz konusu altı aile çalışma
kapsamına giren dönemde de yeni vakıflar kurmuşlardır. Sayıca mütevazı olmakla birlikte, en
fazla akarın vakfedildiği vakıflardır. Öte yandan, A. Alami’de aktarılan verilerle
kıyaslandığında, Cârullah ve İmam ailelerince kurulan vakıf sayısının azaldığı tespit edilmiştir.
Hayrî nitelikte kurulan vakıf sayısı ile kadın vakıf kurucusu sayıları da oldukça düşmüştür.
Tablo 8: Kudüs’ün Geleneksel Ailelerince Kurulan Vakıflar (1703-1831)
Aileler
Kurulan
Vakfın Türü
Cinsiyetlerine
Akarların
Vakıf
Göre
Toplamı
Sayısı
Hayrî Zürrî
Erkek
Kadın
Hüseynî
9
9
9
18

Kitap
içeren
vakıflar
2

Halidî

12

1

11

12

-

65

1

‘Alemî

10

1

9

10

-

30

1

Cârullah

1

-

3

3

-

5

-

Nammar

3

-

3

3

-

52

-

İmam

3

-

3

2

1

27

-

Zaman
Aralığı
1174/17611229/ 1813
1123/17111227/1812
1116/17041197/ 1782
1115/17031134/1722
1172/ 17581221/ 1806
1178/ 17641230/ 1815

KŞS 207: 144.
KŞS 243: 183.
1065 KŞS 251: 139-141; KŞS 255: 116.
1066 KŞS 251: 39; KŞS 261: 20.
1067
KŞS 301: 109.
1068 Ze’evi (2000: 84)
1069 Ayrıntılı bilgi için bkz. El-Alami (2000: 145-158); El-Alami çalışmasında söz konusu altı ailenin Osmanlı
dönemi boyunca kurmuş oldukları vakıfların sayısını 142 olarak belirtmiştir. Bu vakıflardan 30’u hayrî iken 142’si
zürrî’dir. Yine bu vakıflardan 124’ü bahse konu ailelerin erkek üyeleri tarafından kurulurken, vakıf kuran kadın üye
sayısı ise 18’dir. Vâkıfların mülkleri kendilerine ait olarak vakfettikleri akar sayısı ise 624 olarak kaydedilmiştir.
Vakfettikleri arasında kitap bulunan vakıf sayısı ise 9’dur. Detaylı bilgi için bkz. El-Alami (2000: 152)
1063
1064
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Toplam

38

2

38

39

1
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4

1116/ 17041233/ 1818

Kudüs’ün önde gelen ailelerince kurulan vakıflara ilişkin daha önce belirtilen hisseli
mülkiyetlerin yanı sıra, yukarıda özet şeklinde bahsedilen vakfiyelerde dikkat çeken husus ise,
vâkıfların incelenen dönemde kurmuş oldukları aile vakıflarının mülkiyetlerine ilişkindir. İslam
hukukunun tatbikinde ilk dönem imamlar vakfın sahih olabilmesini vakfedilen mülkün mutlak
sahipliğine dayandırmışlardır. Hatta hisseli mülkiyetlerde Şâfî, Hanbelî ve Hanefi imamlar
vâkıfın kendi hissesini vakfedebileceği hususunda bile hemfikir değildirler. Ancak 18. yüzyılda
Kudüs’ün önde gelen ailelerince kurulan vakıflarda başka bir vakfın mülkünün yeniden
vakfedildiğinin sayısız örnekleri mevcuttur.1070 Bu duruma uç iki örnekte Hâlidî ailesince
kurulan iki vakıfta (1213/ 1799 ve 1255/ 1839 tarihli) vakfa ait olmayan ve uzun süre ile kiraya
verilen mülkler tek tek sıralanarak yeniden vakfedilmiştir.1071 Benzer şekilde, aileye ait daha
erken tarihli (952/ 1545)1072 başka bir vakfiyede ise, Eyyûbî ve Memlûkî dönemlerinde kurulan
vakıfların mülklerinden olduğu özellikle vurgulanmış ve uzun süreli kiraya verilen Kudüs
çevresinde bulunan bu ekili alanları yeniden vakfetmişlerdir. Diğer bazı örneklerde ise,
(örneğin, Hâlidî 1255/ 18391073 ve Hüseynî 1249/ 18341074) aynı aileye mensup atalarınca
kurulan vakıflarla vakfedilen ve uzun süreli kiralanan mülklerin yeniden vakfedildiği de
olmuştur. Diğer aile vakıflarında da çok sayıda mülkiyeti olmayan akarların vakfedildiği pek
çok örnek mevcuttur. Bunlardan bazıları ise:
Ekili alanlar:

İmam 1230/ 118151075
Hüseynî 1214/ 17991076

Şehirde Evler:

Nammari 1138/ 17261077
Nammari 1221/ 18061078
İmam 1228/ 18131079
Halidî 1134/ 17221080

Şehirde Değirmenler:

1070

Hüseynî 1201/ 17871081

El-Alami (2000: 153)
KŞS 280: 87. Vâkıfı, Musa ibn-i Muhammed el-Hâlidî’dir.
1072 KŞS 17: 66. Vâkıfı, Musa ibn-i al-Dairi (el-Hâlidî)’dir.
1073 KŞS 322: 235. Vâkıfı, Mustafa ibn-i Halil el-Hâlidî’dir.
1074 KŞS 318: 121. Vâkıfı, Ömer bin Abdusselâm el-Huseynî’dir.
1075
KŞS 298: 208. Vâkıfı, Muhammed Salih ibn-i Abdulgâni ibn-i Kâdı-yı es-Salt (el-İmam el-Hüseynî)’dir.
1076 KŞS 281: 12. Vâkıfı, Hasan ibn-i Abdullatif el-Hüseynî’dir.
1077 KŞS 221: 301. Vâkıfı, İbrahim ibn-i Hebbetullah el-Nemrî’dir.
1078 KŞS 288: 89. Vâkıfı, Musa ibn-i Abdullah ibn-i Nemrî’dir.
1079 KŞS 295: 232. Vâkıfı, Muhammed Salih bin Muhammed Abdulgani ibn-i Kadı-yı es-Salt (el-İmam, elHüseynî)’dir.
1080 KŞS 218: 22. Vâkıfı, Muhammed Sunʻullah el-Halidî’dir.
1071
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Şehirde Fırınlar

:

Hüseynî 1210/ 17961082

Bu süreç aynı zamanda fıkhın bazı hususlardaki görüşlerinin daima vâkıftan, mevcut kadıdan
veya Sünnî geleneğin merkezi İstanbul’dan daha üstün olmadığı görüşünü pekiştirmiştir.1083
Bu durumun ortaya çıkmasında, bahse konu akarların önceki vakıflara ait olmakla birlikte
vâkıfa belirli bir zaman dilimi için kiraya verilmesi etkili olmuştur. Kudüs’ün önde gelen
ailelerinin büyük hayrî ve zürrî vakıflarla olan yakın ilişkileri burada olduğu gibi onlara uzun
süreli kiralama gibi imkânlar sağlamıştır. Bu uzun süreli kiralamaların da Hıristiyan, Müslüman
ve Yahudilerce benzer şekillerde kullanıldığının vurgulanması da gerekmektedir. Diğer dini
gruplar da kendi nüfuzlarının arttığı dönemde, yani Kudüs’te Osmanlı’nın son yüzyılında bu
yolu takip etmişler ve kendilerine uzun süre ile kiraya verilen vakıf mülkleri ile yeniden vakıflar
kurmuşlardır.1084
Yukarıda belirtilen altı ailenin yanı sıra, diğer önemli aileler başlığı altında; Decanî, Davudî,
Câ’unî, ‘Aselî (Osmanlı öncesi Kudüs’ünde seçkin bir konuma sahip ailelerden.), Kutub,
Kuttîne, Hatib/ Afifî (Osmanlı öncesi Kudüs’ünde seçkin bir konuma sahip ailelerden.),
Kuvayda, Ensarî, Al-Sa’dî (Osmanlı öncesi Kudüs’ünde seçkin bir konuma sahip ailelerden.),
Hucac, Neşâşibî, Gudayya (Osmanlı öncesi Kudüs’ünde seçkin bir konuma sahip ailelerden.),
Şihabî, Budayrî, Nusaybe (Osmanlı öncesi Kudüs’ünde seçkin bir konuma sahip ailelerden.)
ailelerini de kaydetmiştir.1085 Benzer şekilde, Kudüs’te Osmanlı Dönemi’nde kurulan vakıfları
konu alan IRCICA çalışmasında, Kudüs’te vakıf kuran geleneksel ailelere ilişkin hazırlanan
listede ailelerin sayısı 54’e çıkmıştır. Baer ise 1905-1914 tarihleri arasında vakıf kurucusu,
yöneticisi, lehtarı olarak Kudüs’ün seçkin ailelerini incelediği çalışmasında, sicillerde sıkça
geçen 14 aileye ilişkin bilgilere yer vermiştir. Biz de zikredilen çalışmalar doğrultusunda,
Kudüs’te vakıf kuran seçkin hanelerin vakıf sayılarına ilişkin hazırladığımız tablo aşağıdadır:
Tablo 9: Kudüs’ün Önde Gelen Ailelerince Kurulan Vakıfların Sayısı (1703-1831)
Sıra
1
2
3

Aile Adı
Akl (Akkal)
'Alemî (el-‘Alam, Su’ûdî)
'Aselî (ibn-i Rebi')
Cârullah

KŞS 111: 157. Vâkıfı, Abdullah ibn-i Mahmud el-Hüseynî’dir.
KŞS 277:177. Vâkıfı, Abdullatif ibn-i Abdullah ibn-i Abdullatif el-Hüseynî’dir.
1083 El-Alami (2000: 154)
1084 El-Alami (2000: 154)
1085 El-Alami (2000: 152-153)
1081
1082

Hayrî
1
-

Zürrî
1
7
7
1
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Toplam

Câ'ûnî
Deccânî (Dâvûdî)
Dervîş
Ebi’l-Lutf (Cârullah)
Ebu Üs'ûd (Dâvûdî, Ebû Hâmid)
Ebû Cibne
Ensârî (Denef, Dâvûdî, ibn-i Dâvud)
Esmer (Tantûre)
İbn-i Ğanîm
Ğûşe ('Işe, Ebu'l-Vefâ)
Halidî (Deyrî (2))
Hatîb (Cemâ’î, ibn-i Cemâ’a, Kütâhî)
Huseynî (Ğudayye (2) Cûde, Ebu'l-Vefâ)
Hucac (el-'ârif, Şeref)
Hûşe (Havâş)
İmam (ibn-i Kâdı-yı Salt)
Kalîbû
Kemal (ibn-i Ebî Şerif)
Keşmîrî
Kuttîne (Kutayna)
Kutub
Kuveyder
Mağribî / ‘Uveydâ
Muvakkıt (Muhaddis)
Nammar (Nimrî)
Nemrî (ibn-i Nemr)
Neşâşibî (Benî Gudayya, Fevâz)
Nu’âcî
Rasâs
Sa’dî el-Mâlikî (Muna, Hicâzî)
Semûm
Serendah
Şihâbî (Şihâbeddin)
Tercemân
Terhî
Vehbe (Şekkî Mekkî)
Zehîman (Evlâd-ı Zuheyman)

1
1
3

13
3
2
2
1
1
9
2
2
4
13
1
11
1
1
4
1
1
2
7
9
3
12
5
3
4
1
2
5
2
3
2
2
7
2
4
1
162

Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’ün önde gelen ve çoğu ulemâ sınıfından aile
mensuplarınca kurulan vakıf sayısının bütün vakıflara oranı %55’dir. Bu oran da vakıf kurucusu
olarak Kudüs’ün önde gelen ailelerinin etkinliklerini göstermesi bakımından anlamlıdır.
3.1.2. Reʻâyâ
Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’teki yönetici-yerel seçkinlere ilişkin sunulan
bilgilerden sonra çalışmanın bu kısmında Kudüs kenti halkı tanımlanmaya çalışılacaktır. Reâya
“raiyyet” kelimesinin çoğulu olup, sözlüklerde “bir hükümdarın hüküm ve idaresine tabi olup
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“tekâlif-i emîriyye (mirî vergi) veren halk”1086 anlamına gelmektedir. Buna göre raiyyet, vergi
vermekle yükümlü olan, fakat devlet yönetimine katılmayan bütün Müslüm ve gayrimüslim
uyrukları içine alan zümre idi.1087 Reʻâyâyı ise; şehirliler (tüccarlar, zanaat erbabı (ehl-i hiref) ve
köylüler, çitfçiler şeklinde gruplandırmak mümkündür.1088
Filistin bölgesinde çiftçilik yapan köylülerin tamamı Arap olup, nüfusun çoğunluğunu
oluşturmuşlardır. Bir kısmı Kayslı bir kısmı da Yemenli olan köylüler, kendi örf ve adetlerine
göre aşiretlere bölünmüşlerdir. Çoğu kez köy, büyük aileler arasında tevzi edilmiştir. Her köyün
başında bir şeyh vardı. Eğer bir köyde birden fazla aşiret varsa her aşiretin başında da kendi
şeyhi bulunurdu.1089
Filistinli köylülerin, imparatorluğun başka bölgelerindeki köylülere göre daha fazla dışa açık
oldukları söylenebilir sadece. Kudüs’e gelen köylüler birçok yabancıyla karşılaşıyordu.
Beytüllahim ve Beyt Câlâ gibi köylerde Hıristiyan hacılar sürekli merak uyandıran kişilerdi;
bölgeden geçen Müslümanlar da köylerde bulunan çok sayıdaki türbeyi ziyaret ediyordu.
Fellâhin, birkaç dünyaya birden aitti, ama yerel örf, iklim, coğraya, tarım, anadilleri ve kent
merkezleri olan Kudüs’ün benzersiz olması, köylülerin dünyasında belirgin bir etkiye sahipti.1090
18. yüzyıl şartları açısından değerlendirdiğimizde, Kudüs kenti halkının büyük çoğunluğuna,
kentteki zanaatkârlara, işçilere ve göçmenlere “Osmanlılaşma” kavramı ile ifade bulan
yerelleşmenin pek de yararı yoktu. Bu grupların hareketliliğinin önündeki engel, hiç olmazsa
küçük bir aracı durumuna gelebilecekleri denli nakit biriktirmeyişleriydi. Kimileri toplum
basamaklarında yükselmenin yolunu ya siyasi hanelerden birine kapılanmakta ya da eğitim
sisteminin alt basamaklarında yer tutmakta buldular. Saltanat ve eyalet hazinelerinden beslenen
vakıfların yaygınlaşması bu gruptan küçük bir bölüme olanak sağladı. Yoksa, halktan kişilerin
ulemâ ya da orta boy eşrâf arasına katılabilmesi az görülen bir olaydı.1091
Esnaf ve zanaatkâr olan halk ise, loncalar içerisinde çeşitli meslek grupları altında
örgütlenmişlerdi. Osmanlı yönetimindeki Kudüs’te yaklaşık 60 kadar loncanın kapsadığı 70
kadar değişik meslek vardı. Bu loncalar geniş bir tanımla üretim, hizmet ve ticaret kategorileri
altında toplanabilecek geniş bir zanaat ve meslek yelpazesini kapsamaktaydı. Her loncanın iç

Şemsettin Sâmi (1899: 666)
Mardin (1969: 85)
1088 Akdağ (1971: 119-127)
1089 Bostancı (2006)
1090 Singer (2000: 166-67)
1091 Khoury (2008: 144)
1086
1087
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katmanlaşması ve mesleki faaliyetleri yerel kadının bütün lonca üyelerini bağlı kıldığı lonca
reisi tarafından düzenlenip yönlendiriliyordu. Diğer açılardan özerk olan lonca ile yönetim
arasındaki düzenli ve başlıca iletişim kanalı buydu.1092

3.2. KUDÜS’TE VAKIF KURUCULARI VE SOSYAL STATÜLERİ
Hayır işlerini şekillendiren etmen statü, ekonomik güç, cinsiyet ve grup dayanışması gibi
niteliklerin bir araya gelmesi idi. Söz konusu etkenler vakıf kurmak için gereken geliri sağlama
olanaklarıyla birlikte şehrin, yerin, tarihin ve vakfın başına geçecek yönetimin seçilmesini de
etkiliyordu. Çalışmanın bu kısmında, araştırma kapsamına giren dönemde (1703-1831) vakıf
kurucuların unvan ve lakapları, toplumsal statüleri ve cinsiyetleri sırası ile incelenmeye
çalışılacaktır.

3.2.1. Vakıf Kurucuların Unvan ve Lakapları
Lakap, bir kimseye veya bir aileye kendi adından ayrı olarak takılan ve isminin önünde
söylenen, o kişinin veya ailenin bir özelliğinden kaynaklanan addır.1093 Kudüs’ün önde gelen
yerel Müslüman ailelerince diğer sosyal gruplardan kendilerini ayırmak için dilbilimsel iki
temel araç kullanılmıştır. Bunlardan ilki, nesilden nesile geçen, değişmeyen aile ismidir. Elit
olmayan Müslüman toplumun diğer mensupları ise bu gibi aile isimlerine sahip değildiler.1094
Öte yandan, Kudüs’te bulunan geleneksel ailelerin isim yapıları ve oluşumları tanımlanabilir bir
karakter arz etmekteler. Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinde, evlâd formu baskın şekilde
kullanılmıştır. Örneğin: evlâd el-‘Âlemi, evlâd el-Dairi, evlâd Ebu’l-Lutf gibi. Bazı aile
isimlerinin oluşturulmasında ise Benî formu kullanılmıştır. Benî Cama’a, Benî Kudama
örneklerinde olduğu gibi. Her bir ailenin Sünnî mezhebi değişmeyecek şekilde aile isimlerine
eklenmiştir. Bu durumun Sultan Baybars’ın her bir mezhebin görevlilerini kendi mezhebinden
ataması kararının öncesine dayandığı belirtilmelidir.1095
Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinde iki unvan daima ilk isme eklenmiştir. İlki “babası”
anlamında kullanılan “Ebû” kelimesi ve her biri de özel bir ilk isimle tanımlanmıştır. Örneğin
her Muhammed Ebû ‘Abdullah, İbrahim Ebû İshak, Süleyman Ebû Rabi’ ve Ali de daima Ebu’l-

Cohen (1989); Lewis ve Cohen (1978: 84-104) 18. yüzyılda Kudüs’te faaliyet gösteren esnaf örgütlerinin
temsilcilerinin atama kayıtlarının değerlendirildiği çalışma için bkz. Eroğlu Memiş (2015: 41-71)
1093 Türkçe Sözlük (2005: 956)
1094 Bustow (2011: 375)
1095 El-Alami (2000: 148)
1092
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Hasan şeklinde adlandırılmıştır. İkinci unvan da “din, inanç” anlamında “ed-din” kelimesi ve
yine her bir ilk isme özel bir isimle kullanılmıştır. Böylece her Muhammed Kemaleddin (veya
Şemseddin, Nasreddin) ile her İbrahim Burhaneddin, her Süleyman Alameddin, her Ali
Alâeddin ve her Yusuf Cemaleddin veya Salahaddin ile adlandırılmıştır. İbn Taghri Birdi bu
isimlerin Hicrî 5. yüzyıla dayandığını belirtmektedir. Kuvvetle muhtemeldir ki bu gelenek o
dönemde Selçukluların doğuya doğru göçü ile çok sayıda Arap olmayan Türkmenlerin akını ile
çoğalmıştır. Muhtemeldir ki, ilk isimlerin vurgulanması alışkanlığı, Arap olmayanların ikinci
isimleri için uygun bir İslami kılıf sağlamıştır. Bu alışkanlık yerel halk tarafından kısa zamanda
benimsenmiştir.1096 Şurası da kesindir ki, ‘Alemî, Şihâbî ve Kemal ailelerinde olduğu gibi, aile
isimleri orijinallerini atalarının isimlendirildiği unvan formlarında bulmuşlardır. Örneğin,
sırasıyla Alâmeddin Süleyman, Şihâbeddin Ahmed ve Kemâleddin Muhammed’de olduğu gibi.
Osmanlı yönetiminin başlangıcında ise geleneksel ailelerin isimleri ile ilgili pek çok gelişme
yaşanmıştır. Öncelikle, Sünnî mezhebi ile ilgili aile isimleri yavaş yavaş terk edilmiştir. Buna
Hanefî mezhebi ile ilgili olanlar da dâhildir. 16. yüzyılın sonuna gelindiğinde durumun istisnası
birkaç aile dışında aileler bu kullanımı bırakmışlardır. Bu durumun istisnası olan bazı Hanefi
mezhebine mensup olmayan ailelerden Şafi İmam ve Carullah aileleri örnek olabilir.1097
Aile isimlerinin şekillenişine ilişkin bir diğer gelişme ise, aile isimlerinin sonuna eklenen aitlik
bildiren ya’ harfi eklenerek “î” şeklinde okunmasıyla olmuştur. Böylece her bir aile ismi tek bir
kelime ile ifade edilmiştir. Örneğin evlâd el-Dairi, el-Halidi el-Hanefi ismi sadece Tahirî ve
sonrasında el-Halidî; evlâd el-‘Alem el-Malikî ismi de aileye referansla yalnızca el-‘Alemî
olmuştur. Daha önce yaklaşık beş asır kullanımda olan aile isimlerine getirilen bu önemli
sadeleşmenin sebebi Arap olmayan Osmanlı yöneticilerine bağlanabilir.
Araştırma kapsamında incelenen dönemde vakıf kurucuların isimlerinin çoğunlukla aile
isimlerinin sonuna eklenen “î” harfi ile ifade edildiği görülmüştür. Toplamda ise 34 vakıf
kurucusu toplamda 98 vakfiyede aile ismine eklenen “î” harfi ile, Hüseynî, ‘Alemî, ‘Aselî,
Terhî, Halidî gibi aile isimleri ile adlandırılmışlardır. Yine aile ismine eklenen “ebû” ile ifade
edilen vakıf kurucuların lakapları 6’dır. Benzer şekilde aile ismi “bi-ibni” ifadesi ile belirtilen
vakıf kurucu sayısı 11 iken bu sayı “evlâd-ı” şeklinde ifade edilen aile isimlerinde 3’tür. Kadın
vakıf kurucular ise “binti” ya da “zevce-i” ifadeleri ile kaydedilmiştir.

1096
1097

El-Alami (2000: 148)
El-Alami (2000: 148)
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18. yüzyılın başlangıcında eşrâf ile var olan bağlantılarını kuvvetlendirmek ya da bir bağlantı
kurmak için bazı aileler isimlerini tamamen değiştirmişlerdir. Böylece birbiri ile bağlantısı
olmayan en az üç aile, aile ismi olarak el-Hüseynî ismini kabul etmiştir. Evlâd-ı Ebu’l-Vefâ,
Abdullatif el-Hüseynî; Gudayye
ailesinin bir kolu Yunus el-Hüseynî ve sonra da evlâd-ı Kâdî-yı Salt el-İmam el-Hüseynî
olmuştur. Evlâd-ı Dairi ise geleneksel aile ismini tamamen terk ederek el-Halidî ismini
almışladır. Buradaki gaye ise, ailenin sahabe Halid bin Velid ile var olduğu iddiasında
olduklarını bağlarını kuvvetlendirmektir. Aynı dönemde aile isimlerini değiştirmeyen ‘Alemîler,
kendilerini Fas’ın ‘Alemîleri ile özdeşleştirmişlerdir. Fas’ta bulunan ‘Alemîler kendilerinin
soylarının Fas eşrâfında saygın bir konumu olan ve ataları sufi İbni Maşiş aracılığı ile el-Hasan
ibni ‘Ali ibni Ebu Talib’e dayandığını iddia etmişlerdir.1098 Öte yandan, el-Murtaza el-Zubeydî
Fas ‘Alemileri ile Kudüs ‘Alemîleri arasında kesin bir ayırım yapmıştır.1099
Yukarıda yer verilen aile isimleri, kentin önde gelenlerinin geleneksel olarak sahip oldukları aile
isimleridir. Bu isimler, kentin önde gelen aileleri etrafında şekillenen ilişkiler ağında bir aileye
mensubiyeti ifade ederken, aynı zamanda da kendilerini yerel halktan ayırmak ve önde gelen
konumlarını pekiştirmek için bir araç konumundadırlar.
İkinci olarak, Kudüs’ün önde gelen aileleri tarafından kendilerini toplumun diğer kesimlerinden
ayırmak için çeşitli unvanlar kullanılmıştır.1100 Mahmud Yazbak, Hayfa üzerine yapmış olduğu
çalışmasında geç dönem Osmanlı şer’iyye sicillerinde toplumsal statünün önemli bir göstergesi
olarak unvanların önemini tespit etmiştir.1101 Çalışmasında, unvanları sosyal ve fonksiyonel
olarak ikiye ayırmıştır. İlki toplumda özellikle tanımlanmış bir statüye işaret ederken, ikincisi
Osmanlı dinî ve idarî mevkilerinde önemli makamlara işaret etmekte idi.1102 Yazbak Hayfa
sicillerine dayanan çalışmasında çeşitli toplumsal gruplara işaret eden 24 farklı unvan tespit
etmiştir.1103 Paşa, bey ve efendi Osmanlı resmî hiyerarşisinde üç temel mevkiye işaret eden
fonksiyonel unvanlardır. Fakat bey ve efendi lakapları zaman zaman sosyal statüye işaret eden
lakaplar olarak da kullanılmıştır. Paşa unvanı ise askerî ve idarî en üst mevki olarak kullanılmış
ve hiçbir zaman da dinî görevliler için kullanılmamıştır. Arapça el-efendiyye kelimesi Kudüs’ün

1098

El-Zaraklı (1980/IV: 9)
El-Zubeydi (1966/VIII: 408)
1100 Bustow (2011: 375)
1101 Yazbak (2010: 47-69)
1102 Konuya ilişkin farklı bir değerlendirme için bkz.
“sembolik nüfuz” kavramları çerçevesinde ele alınmıştır.
1103 Yazbak (2010: 118, 235-242)
1099

Bourdieu (1982) Çalışmada, konu “kültürel nüfuz” ve
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önde gelen ulemâya mensup aileleri için kullanılmıştır. Bilindiği gibi, bu bir yüceltme
unvanıdır. Beyaz bir türban veya Peygamber soyundan gelenlerin (eşrâfın) takmış oldukları
yeşil bir türban ulemâ sınıfı mensuplarının giyimleri idi.1104
Ayrıca resmî belgelerde bu ailelerin mensupları askerî zümre içerisinde almış oldukları
görevleri gereği çeşitli öğücü elkâb ve dualar ile bir takım unvanlarla da reʻâyâdan
ayrıştırılmışlardır. Öncelikle şehirde en büyük ulemâ mensubu olan kadı'nın unvanı
"mevlâna"ydı. Mevlâna bir kadılık rütbesi olan mevleviyet derecesi taşıyanlar için kullanılan bir
unvan olduğu gibi "efendimiz" manasına gelmektedir. Bunlardan başka imamlara, hatiblere
“halîfe”, “fakih”, “molla” diye hitab edilmektedir. Halîfe kelimesi Peygamber’den sonra
Müslümanlara imamlık, liderlik yapılan verilen unvandır. Ancak Osmanlılarda genel olarak
imamlar için, şerîatı bilen ve dinin amelî bilgilerini öğreten ve uygulatanlar için kullanılmıştır.
Fakîh de fıkıh bilginlerine verilen ad iken, halide anlamında kullanılan bir unvandır. Molla
unvanı ise, mevlânâ sözcüğünün bir şeklidir.1105 Tüm bu unvanların ortak özelliği ise, ulemâ ve
din adamlarının toplumdaki özel yerlerini, kendilerine verilen önemi ve gösterilen saygıyı
belirleyen sözcükler olmalarıdır.
İlmiye sınıfı mensupları, birbirleri ile yakından ilişkilidir. Çoğu kez babası kadı, müderris ya da
imam-hatib olan birinin kendisi de aynı mesleğe yönelmektedir. Zengin ve itibarlı oluşlarından
dolayı ümerâ ve büyük tüccar ile yakın ilişkileri vardır. Soylulukları ve yüksek mertebede
bulunuşları, “çelebi” unvanını taşımalarıyla bir kez daha kendisini göstermektedir. Ergenç, 16.
yüzyıl sonları ve 17. yüzyıl başlarına ait sicil kayıtlarından "çelebi" kelimesinin, "ilmiye
mensuplarının, dinî erkânın, büyük tüccarların oğulları olan ve babalarının sosyal statü ve
kültürel değerlerini, servetlerini sürdüren kimselerin unvanı olarak" kullanıldığını tespit
etmiştir.1106 Bu san bilgililiği, soyluluğu, zenginliği ve saygınlığı ifade etmektedir. Canbakal da
çelebi unvanını askerî ve reʻâyâ ayrımına işaret etmeyen sivil bir lakap olarak tanımlamıştır.
Ağa ve Beşe olarak tespit ettiği bir takım şahısların başka belgelerde Çelebi olarak da
geçebildiğini belirtmiştir.1107 Kudüs örneğinde de zaman zaman kullanılan lakablar EK-XV’de
gösterilmiştir.

1104

Bustow (2011: 376)
Ergenç (2006: 241); Akdağ (1999/2: 71)
1106 Ergenç (2006: 242)
1107 Canbakal (2009: 81-85)
1105

204

3.2.2. Vakıf Kurucuların Toplumsal Statüleri
Osmanlı toplum yapısını konu alan çalışmalarda Osmanlı toplumu iki büyük sınıfa
ayrılmıştır.1108 Genellikle yönetici seçkinler ya da yönetici sınıf ve bazen de vergi veren sıradan
halktan (reʻâyâ) ayrı olarak vergi toplayanlar şeklinde tanımlanan askerî, padişah beratı
vasıtasıyla dinî veya idari güce sahip olan kişilerden, yani saraya ve orduya bağlı görevliler,
memurlar ve ulemâdan oluşan hizmete dayalı bir soylu zümre idi.1109 Gösterdikleri bağlılık ve
yaptıkları hizmete karşılık sultan onlara maaş, toprak ve kaynaklar üzerinde belirli tekeller
türünden ihsanda bulunurdu.1110 İkincisi ise, yukarıda da bahsedilen, vergi vermekle yükümlü
olan, fakat devlet yönetimine katılmayan bütün Müslüm ve gayrimüslim uyrukları içine alan
reʻâyâ idi.1111
Osmanlı İmparatorluğu’nda devletin ekonomik ve idari politikası çerçevesinde oluşturulan
toplum yapısı korunmaya çalışılmıştır.1112 İnalcık’ın ifadesi ile “uyruklarını askerîlerden uzak
tutmak devletin temel kuralıydı. Yalnızca sınırlarda fiilen akıncılık eden ve medresede düzenli
bir eğitimden geçerek ulemâ sınıfına girenler, padişahın beratını alıp askerî sınıfın üyeleri
olabilirlerdi.”1113
16. yüzyılda genişlemenin ve merkeziyetçiliğin doruğuna erişilmesinin ardından, 17. ve 18.
yüzyıllarda askerî zümre1114 genişlemiştir. Askerî zümreye dâhil olmanın 17. yüzyılın ikinci
yarısında üç yolu vardı: Belli bir hizmet karşılığı olsun olmasın gelir hakkı elde etmek, soyunun
Hz. Muhammed’e dayandığını iddia etmek ve bir askerî birliğe girmek idi.1115 Çalışma
kapsamına giren dönemde Kudüs kentinde genişleyen ve yerelleşen askerî zümreye geçişler
büyük oranda vakıf görevlisi olarak edinilen yeni makamlar yoluyla olmuştur. Bu bağlamda ele

Mardin (1969: 85); Akdağ (1971: 89-94); Ergenç (1982: 107)
İnalcık (1964: 44) Ayrıca bkz. Rafeq (1997: 22)
1110 Khoury (1999: 69)
1111 Mardin (1969: 85)
1112 Yüksel (1998: 22)
1113 Mardin (1969: 85) Osmanlı Devleti’nde “berât-ı hümâyûn ile hitâbet ve imâmet ve emânet ve kitâbet ve tevliyet
ve cibâyet ve nezâret ve meşîhiyyet ve cüz’ü tesbih-hân ve bunun emsâli mansıb tasarruf edenler askerîdir ve berât-ı
şerîfle doğancı ve yayacı ve derbendci ve köprücü ve ulakçı ve yağcı ve otakçı ve haymana ve çeltükçü … kadı ve
nâ’ibleri ve şehir kethüdâları ve tekâlif-i örfiyyeden muʻâf olanlar askerîdir.” Bunlardan başka, “evlâd-ı askerî ve
sâdât, muʻtak ve muʻtakaları … askerînin zevcâtı askerîdir.” Bkz. Ergenç (1995: 214)
1114 Zümre terimini hukuki olarak tanımlanmış bir statü grubu anlamında ve estate/état/stande’nin karşılığı olarak
kullandık. Hülya Canbakal terimi, 17. yüzyılda Antep (2009: 81-92) ve Schilcher de 18. ve 19. yüzyıllarda Şam için
kullanmıştır. (1985: bölüm 5)
1115 Canbakal (2009: 81-82)
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alınacak vakıf görevlilerine geçmeden önce, askerî zümreye mensup vakıf kurucuları
belirlenmeye çalışılaacaktır.1116

3.2.2.1. Kudüs’ün Askerî Zümreye Mensup Vakıf Kurucuları
Askerî zümreyi kaba bir sınıflandırma ile iki gruba ayırmak mümkün ise de, 17. yüzyıl ve 18.
yüzyıl vakfiyelerini esas alan çalışmalarında Yüksel ve Yediyıldız vakıf kurucularını başlıca
dört grup içerisinde değerlendirmiştir. Bu çerçevede ele alınan askerîler, saray mensupları,
seyfiye (ehl-i örf), ilmiye ve kalemiye başlıkları altında gruplandırılmıştır. Ayrıca Osmanlı
toplumu içerisinde imtiyazlı bir konuma sahip şeyhler ve dervişler (tarîkat erbâbı ve tasavvuf
mensupları) ile diğer İslam Devletleri’nde olduğu gibi asalete dayanan imtiyazlı grubu oluşturan
seyyidler (sâdât) zümreleri de yine askerî zümre içerisinde sınıflandırılmıştır.1117 Burada şunu
da belirtmek gerekir ki, askerî zümrenin bir grubu olarak incelenen bey, paşa, molla ve mevlâna
gibi unvanlar verilen idareci ve kişilerin hanımları ve kızları ile hatun unvanı taşıyan kadınlar da
dâhil edilmiştir.1118 Ayrıca vakıf çalışanlarının vakıfları da bu gurupta değerlendirilmiştir.
a) Saray Mensupları: Padişah ve yakınlarını içine alan bu grupta, Kudüs’te vakıf

kuran

padişahlar ile valide sultanlar, eşleri ve kızları dâhil edilmiştir. Kudüs'te Kanunî Sultân
Süleyman döneminde şehir sakinlerinin temiz su ihtiyacının karşılanması için beş tanesi Haremi Şerif içinde üç tanesi yine Harem etrafında olmak üzere toplam sekiz çeşme yapılmıştır. 1119
Bunun yanı sıra, Kanunî Sultan Süleyman'ın hasekisi Hürrem Sultân'ın kurduğu vakıf külliye
Osmanlı Dönemi’nde Kudüs-i Şerîf'te hayat bulmuş en önemli eserlerin başında gelmektedir.
1552’de yaptırılan söz konusu külliye büyük imarathane, medrese, cami, dükkânlar ve
tabhanelerden oluşmakta idi. Filistin’de o güne kadar kurulmuş en büyük vakıf olan külliye,
kente komşu onlarca köyün gelirleriyle destekleniyor, öşür vergisinden muaf olan bu köyler
vergilerini doğrudan vakıf sorumlularına ödüyorlardı.1120 Külliyenin masraflarının karşılanması

17. yüzyıl başlarındaki askerî tanımının kâğıt üzerinde kalmamış olduğunu, zaman içerisinde değişimlere uğrama
ihtimali de olsa, yapının devamlılığını 19. yüzyılın ilk yarısını da içeren Hurûfât ya da Askerî Rûznâmçe defterleri
destekler niteliktedir. Osmanlı taşra teşkilatında kaza idari yapısı esas alınarak tutulan ve ilgili kazada her türlü görev
tevcihâtının tutulduğu Hurûfât ya da Askerî Rûznâmçe Defterleri bir kazada görev yapan ve Osmanlı toplumsal
yapısı içerisinde askerî zümreye ilişkin kayıtları içermektedir. askerî zümreye görevleri gereği dâhil olan vakıf
çalışanlarına ilişkin Kudüs Kazası kayıtlarının % 96’sı vakıflara yapılan görevli atamalarını içermektedir.
1117
Yüksel (1998); Yediyıldız (2003) Benzer değerlendirmeler için bkz. Alkan (2013); Eroğlu Memiş (2011: 67-87)
1118 Yediyıldız, bir çalışmasında, “padişah sarayına mensup” ve “muhtelif menşelerden” kadın vâkıfları gerek
doğrudan doğruya sultanların ailesinden oldukları, gerekse askerî sınıfın diğer üyeleri ile olan bağlantılarından dolayı
(eşleri ve kızları gibi) askerî sınıf içinde saymak gerektiğini belirtmiştir. Yediyıldız (1982: 150)
1119 Rosen-Ayalon (1989: 589-607)
1120 Aslı İEMA’da bulunan Haseki Sultan Vakfı’na ait vakfiyenin Vakıf Kayıtlar Arşivi’nde de bir sûreti
bulunmaktadır. İEMA, 2962; VGMA, 608-2: 235/178; Singer (1996: 69)
1116
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için büyük bir vakıf kuran Hürrem Sultan, Suriye ve Filistin'de özellikle Remle civarında birçok
köy ve geniş araziyi bu vakfa tahsis ettirmişti. Onun 1558'de ölümünden sonra Sultan
Süleyman, Sayda civarında dört köyün arazisini daha bu vakfa ilâve etmişti.1121 Hürrem'in
imareti Osmanlı girişimlerinin oldukça tipik bir örneği olmakla birlikte, Kudüs'te eşi benzeri
yoktu. Öğrencilere, tasavvuf dervişlerine ya da konuklara yiyecek dağıtan birçok vakıf
bulunuyordu. Ancak kurulduğu dönemde Kudüs'te işler halde olan tek aşevi olduğu, sonradan
benzer hiçbir kurumun açılmadığı görülmektedir.
Bu vakıflardan başka incelenen dönemde (1703-1831) Kudüs’te saray mensuplarınca kurulan
bir vakıf kaydına rastlanılamamıştır.
b) Seyfiye (Ehl-i Örf): Ehl-i örf, padişah dışında kalan en yüksek devlet görevlilerinden en
küçük kademede yer alan devlet görevlilerini içine alan zümre olarak ifade edilir. Görevi
padişahın ülkedeki otoritesini sağlamak olan bu grup, kılıç taşıdıkları için ehl-i seyf olarak da
nitelendirilir.1122 Ehl-i örf gurubuna mensup vakıf kurucularının statüleri ele alındığında,
statülerinin idari kademedeki hiyerarşi ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Devletin en alt
kademesinden en üst kademesine doğru çıkıldıkça, itibarları, nüfuzları, sorumlulukları ve
servetleri artmaktaydı. Ehl-i örf devletin hangi kademesinde yer alırsa alsın padişahın emirleri
doğrultusunda devleti yönetmekle mükellefti. Eksik ve yanlışları görüldüğünde görevden alınır;
gerekirse başları dahi kesilir ve malları müsadere edilirdi.1123
Kudüs’te Muhafız-ı Dimeşk-i Şam ve'l-Kuds-i Şerif ve Gazze ve Nablus ve Emîru'l-Hac eş-Şâmî,
El-Vezîr Hüseyin Paşa bin 'Abbas tarafından 1151/ 1738 tarihinde 500 Esedî guruş
vakfedilmiştir.1124 Harem-i Şerif için vakfedilen bu nukûd ile ayrıca buhur için gül ve od suyu
satın alınması de şart kılınmıştır. İkinci vakıf,

Kâimmakâm-ı Kuds El-Hac Mustafa Ağa

Mescid-i Aksâda Bâbu'n-Nâzır'da inşa ettiği sebil için 40 lira zehb vakfetmek suretiyle
kurulmuştur. 1125 Kudüs Mütesellimi olan Muhammed Ağa bir Kubbetü’s-Sahra için bir mushaf
vakfederken,1126 Alaybeyizâde Kasım Bey Kudüs’teki fakirler ve Kâdiriyye Tekkesi dervişlerine
birer,1127 Esad Bey de Kâdiriyye Zâviyesi’ne bir Mushaf-ı şerif vakfetmiştir.1128 Süleyman Paşa

1121

El-Asali (2002)
Yüksel (1998: 24)
1123
Yüksel (1998: 26)
1124 KŞS 228: 224.
1125 KŞS 230: 210. Ayrıca , Haseki Sultan İmareti’nden alınacak 14 somun ekmeği vakfın sebiline su koyan kişiye
vakfetmiştir.
1126 KŞS 308: 124.
1127 KŞS 290: 1.
1128 KŞS 290: 1.
1122
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ise Kubbetü’s-Sahra için bir seccade vakfetmiştir.1129 Derviş Muhammed Miralay ise, Özbek
Tekkesi dervişleri için bir Mushaf-ı şerif vakfetmiştir.1130 18. yüzyılda hayrî vakıfların azlığı
dikkate alındığında, ehl-i örfe mensub askerîlerin daha çok mütevazı ve hayrî vakıflar
kurdukları görülmektedir.
Subaşı da ehli örf arasında yer almaktadır. Bunlardan, kadıya yardımcı görevlilerden Kudüs’te
subaşı Muhammed bin Alaeddin,1131 vakfiyesinde Nasara Mahallesi’nde ev, Sa’diyye
Mahallesi’nde iki sebze bahçesi ve zeytin işlemek için mengene vakfetmiştir. Diğer vâkıflardan
Hasib Hasan bin Süleyman Abdunnebî Bölükbaşı,1132 Hüseyin Çelebi bin Abdunnebî
Bölükbaşı,1133 Ahmed Ağa el-'Aselî ed-Dizdâr,1134 Abdulmevlâ Abdulbâkî et-Topçu1135 ve Ali
bin Muhammed el-Câvîş1136 gibi mesleği veya unvanı askerî olanlar da ehli örf arasında yer
almaktadır. Vakıf kurucuları arasında ehl-i örf mensubu ağalar,1137 ile “beşe” unvanlı yeniçeri
ocağı mensuplarının kurmuş olduğu vakıflar da sayıca önemlidir. Netice olarak ehl-i örf
mensupları ile onların yakınları, vakıf kurucuları arasında önemli bir yere sahiptirler.
c) İlmiye: İlmiye sınıfı mensuplarına bakıldığında ise, Osmanlı Devleti’nde medreselerden
yetişerek devletin genel karakteri doğrultusunda din, adalet ve eğitim ile ilgili görevleri yerine
getiren gruba ilmiye sınıfı denilirdi. Bu gruba mensup olup vakıf kuran kişiler arasında
şeyhülislâmlar, kadılar, kadıaskerler, müftüler ve müderrisler yer almaktaydı.1138
Kudüs’ün yerel seçkinleri başlığı altında bahsedilen çoğu ulemâ ailesi mensubunca kurulan
vakıfların yanı sıra bu kısımda ilmiye sınıfına mensup diğer vakıf kurucuları ele alınacaktır.
Çalışma alanına giren dönemde kurucusunun Şeyhülislam olduğu bir vakıf kaydına
rastlanılmamıştır. Kudüs’te kadılar tarafından kurulan vakıf sayısı ise yalnızca birdir. Kudüs’te
vakıf kurucusu olarak Kudüs Kadısı Ahmed Efendi el-Hatenî tarafından kurulan hayrî vakıfta
Babu'l-Kattânînde 12 kırat evin geliri, Mescd-i Aksâ alanında ve Bâbu'l-Meğâribe'nin karşısında
bulunan Kubbe Sebili

(Bâbü'l-Meğâribe sebili) için vakfedilmiştir.1139 Kadıasker Mustafa

KŞS 290: 38.
KŞS 221: 48.
1131 KŞS. 250: 126-127.
1132 KŞS 235: 123.
1133 KŞS 235: 217-219.
1134
KŞS 251: 39.
1135 KŞS 223: 372.
1136 KŞS 230: 187.
1137 Abdullah Ağa bin el-Hac Muhammed el-Mağribî. KŞS 235: 318. Abdurrahman Ağa bin Muhammed Kerm. KŞS
257: 65. Yusuf Ağa bin Hüseyin bin el-Hac Ali el-Câʻûnî. KŞS 302: 93; 397: 25.
1138 Yediyıldız (1982: 152)
1139 KŞS 59: 43.
1129
1130
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Efendi ise, kurmuş olduğu hayrî vakfında nukûd vakfetmiştir. 1140 Müftü olarak, Kudüs Şâfiʻ
Müftüsü Muhammed Salih Efendi el-Hüseynî el-Halvetî bin Abdulğani Efendi el-İmam eş-şehîr
bi-ibni Kâdî-yı es-Salt tarafından bir vakıf kurulmuştur.1141 Zürrî nitelikteki vakıfta Hattı
Davud’da dükkân, Bâbu'l-Amud Mahallesi'nde 12 bağımsız dükkân, Bâbu'l-amud Batı kolunda
6 dükkân, Haddâdîn Mahallesi'nde Dâvûdî Kahvesi olarak bilinen kahve dükkânı, kahve
yolunda bir kat vakfedilmiştir. İkinci olarak, Yafa İskelesi Müftüsü Muhammed el-Hüseynî bin
eş-Şeyh Abdulgani İmam-ı Mescid-i Aksâ eş-şehîr bi-ibni Kâdî-yı es-Salt bir vakıf kurmuştur.
Vakfiyesinde Taştimuriyye Medresesi Vakfı’na komşu Hatt-ı Davudda Bâbu's-Silsile
Mahallesi’nde bulunan bir evin huluvv’ını vakfetmiştir.1142 Her iki vakıf kurucusu da Kâdî-yı
es-Salt ailesine mensuptur.
Osmanlı toplumunda ilmiye sınıfına sadece müderris, kadı, müftü ve imam gibi medreselerden
mezun olanlar dâhil olmayıp,1143 bunların yanı sıra kadı nâibleri, kassâmlar, padişah hocaları,
Hz. Peygamberin soyundan gelen seyyid ve şerifler, bunların yanında nakibü’l-eşrâflar ve saray
memurlarından hekimbaşı ve hekimler, müneccimler ve hünkâr imamları da bu sınıfa mensup
kimseler arasında mütalaa edilmekteydi.1144
Çalışma alanına giren dönemde Kudüs Nakîbu’l-eşrâflarınca kurulan vakıflar sayıca fazladır.
1143/ 1730 yılında Hüseynî ailesinden olmayan Kudüs Nakîbü’l-Eşrâfı Muhibbeddin Efendi
kurduğu vakıfta, Sitt Yokuşu’nda oturduğu evini vakfetmiştir.1145 İkincisinde, Eş-Şeyh
Feyzullah (Feyzî) Efendi el-Alemî Nasâra Mahallesi’nde 6 kırat dükkânını vakfetmiştir.1146
Sonrasında, Kudüs Nakîbü’l-eşrâf kâimmakâmı ve Şeyhü’l-Haremi olarak Abdullatif Efendi bin
Abdullah Efendi el-Hüseynî üç vakıf kurmuştur.1147 Her üç vakfiye de Nakibü’l-eşrâf olarak
atandıktan sonra kurulmuştur. 1174/1761 tarihli ilk vakfiyesinde Şeyh el-Bistami Zaviyesi
yakınında Bâbı Hatta'da bir ev vakfetmiştir.1148 Vakfın gelirlerini ve yönetimini hayatta iken
kendisine ve vefatından sonra kızı Nesibe Hatun’a, ondan sonra erkek evlatlarına, neseb ve
a’kâbına, erkek evlâdı kalmaz ise kız evlatlarına, onlardan da nesil kesildiğinde, Şeyh
Muhammed el-Kırmî Zaviyesi’ne şart kılmıştır. İkinci vakıf ise, 1180/ 1766 tarihinde kurulmuş

KŞS 196: 429.
KŞS 298: 208.
1142 KŞS 295: 232.
1143 Halaçoğlu bu zümreye dâhil insanları belirtirken medrese talebelerini de ilave etmiş fakat bunların dışındaki
zümreleri belirtmemiştir. Halaçoğlu (1995: 102) Başka bir eserde de ilmiye sınıfı için daha çok müderris ve
kadılardan bahsedilmiştir.
1144 Uzunçarşılı (1988: 359-374)
1145 KŞS 223: 288-89.
1146 KŞS 403: 376.
1147 KŞS. 249: 63-64; Dosya 2/21: 1194/13; KŞS 281: 12-14.
1148 KŞS 243: 122.
1140
1141
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olup, vakfın akarları Sitt Yokuşunda haremlik ve selamlık bölümlerinden, meskenlerden oluşan
katlı ev ve Muhammed Ağa Murad'ın varisinden aldığı büyük katlı ev olarak sıralanmıştır.1149
Vakfın gelirlerini hayatta iken kendisine, sonra zükûr evlatlarına, onlardan nesil kesildiğinde kız
evlatlarına, kızlardan da nesil kesildiğinde amcası es-Seyyid Muhibbeddin Efendi'ye, mevkûfun
aleyhden tamamen nesil kesildiğinde gelirlerin Nebî Musa Türbesi ve eş-Şeyh Muhammed elKırımî (Kırımî) Zaviyesi çalışanlarına eşit şekilde paylaştırılmasını şart kılmıştır. Vâkıf 1210/
1795 tarihli son vakfiyesinde ise Tûr Karyesi'nde zeytinyağı çıkaran mengene huluvv’ı ile Tûr
Karyesi'nde fırın ocağı ve taş ve aletlerini vakfetmiştir.1150 Vakfın gelirinden 6 zolota
mücâvirîne şart kılmıştır. Diğer vakıf gelirlerini ise hayatta oldukça kendisine, sonra oğullarına,
sonra onların zükur evlatlarına, erkek evlattan nesil kesildiğinde kız evlatlarına, onlardan da
nesil kesildiğinde Simât-ı Nebî Musa ve şartlar uygulanmaz ise fakir ve miskinlere şart
kılmıştır. Burada kısaca özetlenen vakfiyelerden her üçü de aile vakfı niteliğinde olup, akarları
bakımından oldukça mütevazıdır. Son olarak, H. 1229/ M. 1813 tarihinde Ömer Efendi elHüseynî Nakîbu's-Sâdeti'l-Eşrâf fi'l-Kuds1151 bir vakıf kurmuştur.1152 Söz konusu vakfiyede,
Zâhiriyye Yokuşu başında ev, Efdaliyye medresesi ile komşu Hatt-ı Bazarda 3 boş dükkan, Sitt
Yokuşu başında ev vakfetmiştir. Vakfın gelirlerini evlattan nesli kesildikten sonra Makam-ı
Nebi Musa ve Mescid-i Aksâ’ya vakfetmiştir. Böylece yukarıda detaylarına yer verilen
vakfiyelerle incelenen dönemde toplamda Hüseynî ailesi mensuplarınca akarları bakımından
mütevazı, 4 zürrî vakıf kurulmuştur. Sûfî El-Hac Osman bin el-Hac Ahmed eş-şehîr bi ibni'lHâmid tarafından bir vakıf kurulmuştur.1153
Vakıf kurumlarında çalışan ve gördüğü hizmetler karşılığında buralardan maaş alan pek çok
vakıf görevlisi de ilmiye sınıfındandı. Bunlar arasında imam, müezzin, hatip, vâiz gibi din
görevlileri ön plânda yer alırdı.1154 Çalışma alanına giren dönemde Kudüs Şeyhu’l-Haremi
Abdulvehhab Efendi1155 ve Şihâbeddin Efendi Sancakdâr el-Mescidü'n-Nebevî ve Şeyhü'lHaremi'l-Kuds bin eş-Şeyh Ali el-Halîlî1156 ve Şeyhü’l-Meğâribe olarak Abdüsselâm elMağribî1157 iki vakıf kurmuşlardır. Yine incelenen dönemde; Hâdim-i Mescid-i Aksâ ve

KŞS 249: 63-64.
KŞS 177: 177-178.
1151 Seyyid Ömer, Şeyh Tahir’le beraber Hüseynî ailesinin üçüncü kuşak temsilcileridir. Şeyh Hasan’ın 1809 yılında
vefatı üzerine müftülük görevini yeğeni Şeyh Tahir devralırken, şeyhü’l-haremlik görevini ise bahse konu vakfın
kurucusu ve Şeyh Hasan’ın torunu Seyyid Ömer devralmıştır. 1800 yılında da nakibü’l-eşrâf olarak atanmıştır. Bkz.
Abu-Manneh (1984: 100)
1152 KŞS 220: 161; Dosya 2/21: 1194/13.
1153 KŞS 218: 156.
1154 Kazıcı (2003: 70 -71)
1155 KŞS 232: 205; Dosya 3/233: 156/12.
1156 KŞS 207: 82-83.
1157 KŞS 218: 486; 222: 76.
1149
1150
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Kubbetü’s-Sahra Eş-Şeyh Abdülkadir bin bin eş-Şeyh Musa el-Kutbü'l-Muvakkıt,1158 muhaddis
Ahmed Efendi bin eş-Şeyh Ahmed Efendi,1159 Hâdimü'l-Mescid-i Aksâ Eş-Şeyh Abdülkadir bin
eş-Şeyh Musa el-Kutbü'l-Muvakkıt1160 ve Muhammed Hasan en-Neşâşibî,1161 Kubbetü’sSahra’nın kayyımbaşı İbrahim bin eş-Şeyh Abdülkadir ed-Denf (el-Ensârî),1162 sirâc
(aydınlatmayı sağlayan) Mustafa bin Muhammed 'Ûcân,1163 kandilci ve kapıcı Muhammed Beşe
bin Mustafa,1164 Hâdim-i Nebî Davud Abdülvehhab Efendi bin Salih ed-Deccânî1165 vakıf
görevlisi olarak vakıf kuranlardan bazılarıdır.
Çalışma kapsamına giren dönemde ilmiye sınıfından Kudüs Mahkemesi başkâtibi Halidî
ailesinden eş-Şeyh Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî el-Abbâsî Şeyhu’lKuds tarafından dokuz vakıf kurulmuştur. Çok sayıda akarı bulunan vakfa ilişkin bilgi Tablo
13’de verilmiştir. Vâkıf tarafından kurulan hayrî tek vakıf, 1125/1713 tarihinde kurulmuş olup,
Hattı Davud’da dükkân, havuz ve Kudüs'te bulunan insanların su içebileceği su sebili
vakfetmiştir.1166 İki vâkıftan biri olarak El-Hac Muhammed Sun'ullah bin eş-Şeyh Muhammed
Sun'ullah ed-Dîrî el-'Abbasî el-Hâlidî ile Turfanda bin eş-Şeyh Necmeddin el-Hayrî Müftü-yi
Kuds tarafından 1021/1786 tarihinde kurulan vakıfta mushaflar ve çeşitli kitaplar
vakfedilmiştir.1167 Zürrî nitelikte olan vakıfta, kitaplar Muhammed Sunullah el-Halidî'nin üç
oğluna, onlardan sonra onların zükûr evlatlarına ve zükûr evlâd-ı evlâdlarına; erkek evlattan
nesil kesildiğinde ancak kız evlatlarına; onlardan da nesil kesildiğinde Kudüs âlimlerine şart
kılınmıştır. İkinci olarak, vakfiyesinde tanımlandığı şekliyle Musa Efendi bin el-Hac
Muhammed Efendi Sun'ullah ed-Dîri el-Hâlidî Baş kâtib-i Mahkemeti'ş-Şer'iyye1168 tarafından
da iki vakıf kurulmuştur. Vâkıf, Şeref Mahallesi’nde hisseli bir ev1169 ve Dercu’l-‘ayn
Sokağı’nda vâkıfın oturduğu ev ile ahşap bir ev vakfetmiştir. 1170 Son olarak, Halidî ailesine
mensup Muhammed Ali el-Hâlidî tarafından 1227/1812 tarihinde bir vakıf kurulmuş olup,
akarları bakımından mütevazı olan bu vakıf da zürrî bir vakıftır. Böylece incelenen dönemde
Kudüs’te Hâlidî ailesi mensuplarınca toplamda 12 vakıf kurulmuştur. İlmiye sınıfından, Kudüs

KŞS 228: 3-4.
KŞS 250: 137-138.
1160 KŞS 250: 39-40.
1161 Dosya 3/21: 126/13; 10/147: 9/15/13; KŞS 314: 123.
1162 Dosya 3/34: 210/13.
1163 KŞS 378: 3.
1164 KŞS 300: 135.
1165
KŞS 307:124.
1166 KŞS 208: 105.
1167 KŞS 267: 152-154.
1168 Musa Efendi selefi Muhammed Sun’ullah el-Halidî’nin oğludur. Hüseynîlere yerel rakip olan Halidîlerden Şeyh
Musa el-Halidî iyi eğitimli bir âlimdir. Abu-Manneh (1986: 99)
1169 KŞS 280: 87-89.
1170 KŞS 283: 118-119.
1158
1159
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Mahkemesi’nde mütercim olan Kâsım bin Receb H. 1131/ M. 1719 tarihinde kurduğu zürrî
nitelikteki vakfında çok sayıda akar vakfetmiştir.1171
Vakfiyelerde ilmiye sınıfına dâhil kimselerden bahsedilirken “molla”, “mevlânâ”, “efendi” gibi
unvanlar kullanılmıştır. İlmiye mensuplarının bu unvanları kullanması, onların toplumda saygın
bir yeri olduğunun işareti olarak sayılabilir. Ulemâ sınıfı içinde hangi meslek grubundan olduğu
belli olamayan “efendi” ve “molla” unvanlı kurucular da önemli bir yer tutmaktadır.
Çoğu aile ismi ile anılan Kudüs seçkinlerince kurulan vakıf sayısı 164 olarak kaydedilmişti. Ek
XIV’de gösterilen ve çeşitli aile isimleri ile anılan (örn. Keşmirî, Hicâzî, ibn-i Muğsele, Ebû
Cibne gibi) ve unvanları açıkça belirtilmeyen vakıf kurucularının çoğunun da ilmiye sınıfından
olduğu değerlendirilmektedir.
d) Kalemiye: Dördüncü grup olarak belirttiğimiz kâtipler sınıfının, yani kalemiyenin
günümüzdeki karşılığını devletin bürokratları oluşturmaktadır. Kalemiyenin terfi edeceği en
yüksek makamlar defter eminliği, reisü’l-küttablık, Rumeli defterdarlığı ve muhtelif
derecelerdeki diğer defterdarlık ve nişancılıklar oluşturmuştur. Defterdarlar mali işlerin en
büyük amiri, devlet hazinelerinin koruyucusu ve sorumlusu idi.1172 Araştırılan dönem
vakfiyelerinde askerîlerin bir bölümünü oluşturan kalemiye sınıfından vakıf kuranlara
rastlanmamıştır. 17. yüzyılda devletin yönetim merkezi İstanbul olduğu ve hemen hemen tüm
bürokratik işlerin yürütüldüğü için Kudüs’te Kalemiye’den vâkıflara rastlanmamıştır.
Son olarak, askerî zümre arasında yer alan mimarbaşı ve başağa gibi mahalli görevli veya
mensuplarından Kudüs mimarbaşı Sadık bin İbrahim bin Nimr1173 tarafından kurulan zürrî vakıf
akarları en fazla olan vakıflardandır.1174 Başağa Muhammed bin el-Hac Abdullah Ağa ise

KŞS 213: 95.
Yediyıldız (1999: 463-465)
1173 Osmanlının ilk dönemlerinden itibaren sayıları artan Kudüs’ün nüfuzlu ailelerinden olan evlâd-ı Nammar (Hasan
ibni Nammar) ailesi Kudüs vakıflarının mimarı, inşaatçısı veya nâzırı olarak görev yapmışlardır. Bkz. El-Alami
(2000: 148)
1174
Vakfın akarları: Nasara Mahallesi’nde 3 ev, bu evlerden birinin altında dokuma dükkanı, Nasara Mahallesi’nde 3
ev, evin altında 2 dükkan, daha önce kârhane olan evin yakınında fırın, Şeref Mahallesi’nde kârhane evi üstünde
bulunan katlı ve normal iki ev, Ânifetü’z-Zeker evinin üstündeki kârhane, Yahudi Mahallesi’nde Süleyman evi ile
tarif edilen ev, Musa evi ile tarif olunan katlı ve 3 sarnıçlı ev, Hayâdire Mahallesi'nde katlı ev, Ânifetü’z-Zeker evinin
altında Masbana evi ile tarif edilen ev, Rîşe Mahallesi’nde iki sebze bahçesi, Rahbe ibn-i İzeddin mevkiinde sebze
bahçesi, Hatt-ı Davud’da 2 dükkan, Cevvalde Mahallesi’nde ev, Hayâdire Mahallesi’nde Nühhas evi ile tarif edilen
ev şeklinde kaydedilmiştir. Bkz. KŞS 242: 133-36.
1171
1172
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kurmuş olduğu vakıfta Şeref Mahallesi’nde bulunan evini Zaviye-i Ebu Medyen el-Gavs’a
vakfetmiştir.1175

3.2.2.2. Reʻâyâ Tarafından Kurulan Vakıflar
Çalışma kapsamına giren dönemde, incelediğimiz belgelere göre, vakıf kurucuları arasında
hiçbir köylüye rastlanılmamaktadır. Tüccar ve zanaatkârlara gelince, bunların sayısı yalnızca
2’dir. Debbağ ve usta olarak kaydedilen kişilerin yanı sıra, aile ismi belirtilmeden kaydedilen ve
reʻâyâdan kabul ettiğimiz üç kurucu da dikkate alındığında bunların oranı % 1,67’dir.
Netice olarak; çalışma kapsamına giren dönemde çiftçiler vakıf kuracak güçte değildirler. Aynı
şekilde, tüccarlar zanaatkârlar da vakıf kurmak için genellikle ekonomik açıdan pek iyi durumda
bulunmamaktadırlar. Bu sebeple, bu sonuncular arasında vakıf kurucuların sayısı oldukça
sınırlıdır. Osmanlı Kudüsü’nde vakıf kurucularının çok az bir kesimini temsil eden reʻâyânın bu
durumu fakir oluşlarından ileri gelmektedir. Kentin zenginliklerini şu veya bu şekilde askerî
zümre üyelerinin, en azından bu zümreyi oluşturan bazı gruplar elinde toplanmaktadır.
Fakat başka bir faktörü de unutmamak gerekir: ticaret özellikle de dış ticaret gayrimüslimlerin
elindedir. Ve bunlar, çalışmanın ikinci bölümünde “Kudüs’te Kurulan Hıristiyan ve Yahudi
Vakıfları” başlıkları altında kaydedildiği üzere, İslam fıkıh kurallarına göre kendi dini
cemaatleri lehine vakıflar kurmuşlardır.

3.2.3. Osmanlı Kudüsü’nde Hayırsever Kadınlar
İslam hukuku, kadınların mülkiyetle ilgili bazı haklarını güvence altına almaktadır: “mehr”ini
kendi denetiminde tutma hakkı, miras hakkı, kendilerine ya da başkalarına ait mülklerin,
örneğin vakıfların vb. sahibi ve yöneticisi olma hakkı, vakıf biçiminde mülk bağışlama hakkı.
Eğer bir kadının gerekli sermaye kaynakları varsa, pekâlâ vakıf da kurabilirdi. İslam hukuku
genel olarak cinsiyetin farklı statüler, haklar ve yükümlülükler getirmesini yasaklar. Saray
çevresinden olsun ya da olmasın kadınları vakıf kurmaktan alıkoyan hiçbir hukuki kısıtlama
yoktu. Vakıf kuran kadın örnekleri onların da erkeklerin de izlediği hukuki yolları izlediğini
gösterir.1176 Sonuçta, kadınların vakıf kurma yeteneği konusunda bir tek mali etkenler kısıtlayıcı
olabilirdi, bir kadının kuracağı vakfın boyutunu onun mali gücü belirlerdi. Bu sınırlama miras

1175
1176

KŞS 218: 487.
Bates (1978: 257); Meriwether (2000: 128-52)
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hukukundan kaynaklanan yasal engellerin sonucu olduğu gibi kadınların para kazanma ya da
sermaye edinme yeteneklerini etkileyen toplumsal ve kültürel standartlarla da ilgiliydi.1177
Hayır işleri yapmak İmparatorluğun itibarlı ve varlıklı kadınlarının farklı kültürlerde ve çağlarda
düşkün ve muhtaçların, hasta ve bahtsızların imdadına yetişen merhametli hayırseverler, cömert
hanımlar olarak kaydedildikleri en önde gelen etkinlik biçimleri idi. Hayırseverlik de övgüler
alınacak bir faaliyet alanı idi.1178 Osmanlı Türkçesinde, sâhibetü’l-hayrât ve’l-hasenât1179 gibi
unvanlarla anılan kadın vakıf kurucularının bu hakları ne ölçüde kullanabildiklerini bilmiyoruz.
Bununla birlikte, kadınlardan köylü kadınlar, tarımsal mülkiyette intifa hakkının mirasçısı
olamamış görünüyor. Orta ve üst zanaatkâr sınıflarına mensup kentli kadınlar ise mirasçı, mülk
yöneticisi, vakfeden kişi ve fiilen taşınmaz mal alıp satan kişi olarak tüm Ortadoğu mahkeme
kayıtlarında geçiyor.1180
Osmanlı toplumunun zirvesinde hayır işleri, saltanat vakıflarında somutlaştığı üzere, padişahın
ailesinin ve o sınırlı çevrenin bir üyesi olan kurucunun kimliğiyle, ayrıca saray içindeki cinsiyet
ve statüye göre yapılan rol dağılımıyla belirlenmiş gibi görünmektedir. 14. ve 17. yüzyıllar
arasındaki saltanat vakıflarının ikincil kaynaklara dayanan ama kapsamlı bir araştırması, vakıf
türlerinin seçiminde büyük bir cinsiyet ayrımının söz konusu olmadığını ortaya koyar.1181
Bunun anlamı, Osmanlı sarayındaki kadınlara sistemli bir biçimde belli özellikteki kurumlar
kurma yasağı getirilmemiş olmasıdır. İster dinsel amaçlı olsun ister olmasın, her türden bütün
inşaatı, diğer bir deyişle, camiler, kervansaraylar, kütüphaneler, çeşmeler ya da hisarları himaye
eden kadınlar vardı. Bu durumun güzel bir örneğini Kudüs’te imaret, medrese ve pek çok
yapıdan oluşan külliyesi ile Hürrem Sultan göstermektedir.1182
Vakıf kurmak üzere kullanılsın ya da kullanılmasın, kadınlar mülklerini erkeklerden gelen
çeyiz, miras, armağan ve bağlanan maaşlarla edinirlerdi. Bu bağlamda tarihin pek çok

İslam hukukunda miras meselesiyle ilgili bkz. Schacht ve Layish (EI2 /VII: 106-13)
McCarthy (1990: 1)
1179 Haseki Sultan Vakfiyesi’nde kendisine atfedilen diğer unvanlar ise şöyledir: “…iş bu din ve şerʻî mecellenin, bu
mûteber ve güzel vesîkanın sahibi, azâmet ve celâl tâcının incisi, saʻâdet ve ikbal tâcının gurresi, kraliçeler kraliçesi,
melek halli, sultan tavırlı, zatı yüce, sıfatı temiz, kadri celil, güzel eserli, büyüklerin zübdesi, muhterem kadınların
umdesi, erkek ve kadın müslümanların ismeti, zaı-i ve şanı yüce, zemanın Aişesi, devranın Fatıması, saltanat-ı
zâhirenin yaldızı, hilâfet-i bahirenin incisi, Melik-i Samed olan Allah’ın dürlü âtıfetlerine nâil olan Sultan
Süleyman’ın oğlu emir Mehmed’in anası Vâlide Sultan Hazretleri…” Bkz. VGMA, 608-2: 235/178.
1180 Fay (2000: 33)
1181 Bu bilgi vakfiyeler ya da diğer kaynakların kapsamlı bir araştırmasına değil, Uluçay (1980)’ın Padişahların
Kadınları ve Kızları adlı çalışmasına ve İmparatorluktaki vakıflarla ilgili notlara dayanmaktadır. Ayrıca, Singer ve
van Leeuwen de bütün Osmanlı dönemi boyunca hanedan üyeleri tarafından yapılan vakıfların tam bir listesi
olmadığını belirtmiştir. Singer (2004: 83-117); van Leeuwen (2012: 114)
1182 Örn. Haseki Hürrem Sultan’ın İstanbul’da akar ve hayratının bulunduğu Vakfı için bkz. VGMA, 608 /2: 222/177.
1177
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döneminde ve değişik yerlerinde yaşayan varlıklı kadınlara benzerlerdi. İçtenlikle cömert kadın
hayırseverler erkeklerden elde ettikleri gelirleri büyük ölçüde dağıtmışlardır.
İslam toplumlarının değişik bölgelerinde ve farklı dönemlerinde kadınlar iş sahibi olmuş, borç
para vermiş ve ticaret yapmışlardı. İslam hukukuna rağmen dışlanmaları mirasla ilgiliydi.
Kadınlar aynı ailedeki erkeklere düşen mirasın yalnızca yarısını alırlardı. Bu da vakıf kurma
olanaklarını daraltabilirdi, ama yok etmezdi, çünkü kadınlara da miras kalırdı. Osmanlı saray
çevresindeki kadınlara ise mali kaynaklar sağlanırdı. Arazileri olur, onlara gelir bağışlanır,
düzenli maaş bağlanır ve kişiye göre cömert armağanlar verilirdi. Ancak padişah ölünce mirası
kadınlara kalmazdı. Yeni valide sultan dışındaki kadınların gelir kaynağı Eski Saray'a bağlanan
maaşla sınırlı kalırdı. Yeni padişahın kız kardeşleriyle kızları kendilerine önemli miktarda gelir
sağlayan bir statü elde eder, padişahın cariyeleri de buna talip olurlardı.1183
Vakıf kurma yolunda kadınların önündeki bir başka mali kısıtlama da fetih ve zaferlerden elde
edilen ganimetlerden pay alamamalarıydı.1184 Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk 250 yılında
savaşlarda ele geçirilen ganimetler padişahların ve ordularının servetlerine servet katmıştı.
Kadınların bu servete el sürmelerine ancak padişahın ihsan eylediklerini alan kimseler ve
savaşçılarının vârisleri olarak, maaş-hediye-miras-çeyiz kapsamında izin verilirdi.
Her tür vakıf kurabilme hakkından mahrum kalmamakla birlikte, bazı kadınlar özellikle kadınlar
için hayır işleri yapma yolunu seçtiler. Hürrem'in İstanbul'da kurduğu ilk büyük vakıf Avrat
Pazarı denen semtin yakınında yer alıyordu; belki de İstanbul'da ilk kez bir kadın tarafından kurulan bu saltanat külliyesini meşrulaştırmak amacına yönelik bilinçli bir seçimdi bu.1185 IV.
Murad (saltanat yılları 1622-40) ile İbrahim'in (saltanat yılları 1640-48) annesi Kösem Sultan,
yoksul kızların çeyizlerini karşılayacak bir vakıf kurmuştu.1186 Safeviler döneminde, Şah
İsmail'in karısı Taclu Hanım İran'ın Kum kentindeki Fatima el-Ma'sume türbesini özellikle
oraya yardım dilemeye giden kadınlara bağışlamıştı. Başka Safevi kadınları da Taclu Hanım'ın
yolundan gittiler.1187
Araştırma kapsamına giren dönemde, Kudüs’lü kadınlar haklarını kendilerine nüfuz ve güç
sağlayan strateji ve yollardan yararlandıkları bir aile politikası sistemi içinde kullanıyor.
Kadınlar tarihsel olarak, iktidarın merkezileşmiş, bürokratik devletlere ait resmi mekanizma ve

1183

Fay (2000: 33-34)
Singer (2004: 109-110)
1185 VGMA, 608 /2: 222/177.
1186 Pierce (1993: 202)
1187 Rizvi (2000: 134, 139-40)
1184

215
yapılardan çok hanelerin elinde olduğu toplumlarda daha fazla özerklik ve/veya güç ve
genellikle daha yüksek statü sahibi olmuşa benziyor. Bu durum yalnızca Leslie Pierce gibi
İslam toplumu tarihçilerinin değil, Sara Maza ve Suzanne Wemple gibi Avrupalı kadınlar
üstünde çalışan tarihçilerin de dikkatini çeken kültürlerarası olgu gibi duruyor.1188
Vakıflar kadınların gerek mal sahipliğine, gerekse kendileri hayattayken mallarını yönetme ve
mallarından yararlanma isteklerine, yasal bir yaptırım ve koruma kazandırıyor. 18. yüzyılda
vakıf kuran kadınların çoğu, dinsel kurumlara ilk elden yarar sağlayan ya da yoksullara ekmek
sağlamak gibi amaçları olan hayri vakıflardan çok, zürrî (ehlî) vakıflar, aile vakıfları kuruyor.
Bir aile vakfın kurucusunun lehine olan yanı, kendi yaşamı süresince vakıf gelirlerinden
yararlanabildiği gibi, ölümden sonra da bu gelirden mirasçılarının yararlanmasını vasiyet
edebilmesiydi. Kadınlar da içinde olmak üzere çoğu zürrî vakıf kurucusu, vakfiyeye
mirasçılarının soyu tükeninceye kadar vakıf gelirlerinden yararlanacakları hükmünü ekliyordu.
Ancak ondan sonradır ki vakıf gelirleri vakfiyede belirtilen dinsel amaçlara ayrılabiliyordu.1189
Kudüs Şer’iye Sicili kayıtlarına göre 1703-1831 yılları arasında Kudüs’te 300 vakıf kurulmuş.
Erkek vakıf kurucularının sayısı 243, kadınların sayısı ise 56’dır. Kurucusu belli olmayan vakıf
sayısı ise 1’dir. Bu da incelenen dönemde erkek vakıf kurucularının toplam kurucu sayısına
oranını yüzde 81 olurken bu oranın kadınlar için yüzde 18,67 olduğunu gösteriyor. Kurucusu
belli olmayan vakıf oranı ise %0,33’tür. Kadın vakıflarından 51’i kadınlar tarafından tek
başlarına, 1’i iki kız kardeş1190, 1’i anne ve bir kızı1191 ve yine 1’i anne ve iki kızı1192, 1’i iki kız
ve bir erkek kardeş1193 ve sonuncusu ise bir erkek ve bir kadın1194 tarafından kurulmuştur.

1188

Fay (2000: 33)
Örn. Fatıma binti Muhammed H. 1124/ M. 1712 tarihli vakfiyesinde Vâdi-i Tavvâhîn’de vakfettiği evinin
gelirini; öncelikle nefsine, sonra erkek kardeşinin oğlu Muhammed bin Hamdan Hayrullah el-Hilvânî ve Muhammed
bin Abdurrahman ed-Duveyk’e, sonra onların evlatlarına, nesillerine ve aʻkâblarına ve nesilleri kesildiğinde
Kubbetü's-Sahrâ’ya, şartlar uygulanmaz ise de fakir ve miskinlere şart kılmıştır. Bkz. KŞS 207: 340. H. 1136/ M.
1724 tarihli bir diğer vakfiyede Âmine Hatun binti es-Seyyid Yahya eş-şehîr bi-ibni Kâdî-yı es-Salt, Nasâra
Mahallesi’nde Bereket Yolu üzerinde Batrik Hamamı’nda yeni bir dükkân ile yine Nasâra Mahallesi'nde Kamîm
Hamamı karşısında 12 kırat yarım hisseli dükkanının gelirini hayatta iken kendisine, vefatından sonra da erkek
evlatlarına bırakıyor. Erkek evlattan nesli kesildikten sonra Ebu’l-Fazl’ın zürriyetine, sonra erkek kardeşi
Abdulgani’nin zürriyetine, ondan da nesil kesildiğinde Hangâh-ı Salâhiyye’ye şart kılmıştır. KŞS 218: 346-347.
1190 Nâsıha Hatun ve Râci’a Hatun ibnet-i Muhammed Ağa Semûm vakfiyesi H. 1135/ M. 1725 tarihlidir. KŞS 218:
147.
1191 Aişe binti Yusuf Zelâtayma ve ibnetuhâ Hatice binti el-Hac Hasan vakfiyesi için bkz. KŞS 249: 31.
1192 Müeyyide binti Hüseyin et-Tevvâbînî ve benâtihâ Sa'dâ ve Arife ve Saliha ve ibneyhâ Abdirabbih ve Ali bin Yusuf
vakfiyesi için bkz. KŞS 227: 192.
1193 El-Hac İsa ve Aişe ve Zarife evlâd-ı Muhammed et-Tanbağa. Bkz. KŞS 242: 146.
1194 El-Hac Muhammed Sun'ullah bin eş-Şeyh Muhammed Sun'ullah ed-Dîrî el-'Abesî el-Hâlidî ve Turfanda Hatun
binti eş Şeyh Necmeddin el-Hayrî Müftü-i Kuds.KŞS 267: 151-153.
1189
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Tablo 10: Kudüs’te Vakıf Kuran Kadınların Akrabalık Durumları (1703-1831)
Kadınların tek başlarına kurduğu vakıflar
50
Annesiyle birlikte kurduğu vakıflar
2
İki kız kardeşin kurduğu vakıflar
1
İki akraba birlikte kurduğu vakıflar
Kadınların erkeklerle birlikte kuruduğu vakıflar
Oğluyla birlikte
1
Erkek kardeşiyle
1
Akraba olmayan erkeklerle birlikte
1
Toplam
56

Kadınların vakfettiği akarların neredeyse tamamı şehir merkezindedir. İkinci olarak, incelenen
dönemde Kudüs’te kurulan vakıflardaki genel durum kadınlarca kurulan vakıflarda da kendini
göstermektedir. Şöyle ki, kadın vâkıflarca vakfedilen akarlarda hisseli mülkiyet çok ciddi bir
orana sahiptir. Kabaca kentsel “dâr” olarak tanımlanan ve çoğunlukla alt ve üst katlardan
oluşan evler, dükkânlar ve tarımsal mallar olarak tanımlanabilir. Mülk türleri arasında mekânlar,
çeşitli dükkân ve tabakat (apartman biçimi evlerde oturma birimleri) ve beytler (kiraya verilen
daire), ayrıca değirmenler, avlular, bahçeler, kahvehane ve verimli tarım toprakları bulunuyor.
Tablo 11: Çeşitli Türlerde Mülk Vakfeden Kadınların Sayısı
1
Ev (Dâr)1195
2
Hisseli Ev
3
Hisseli Beyt (Oda)
4
Dükkan
5
Hisseli Dükkan
6
Sebze Bahçesi
7
Hisseli sebze bahçesi
8
Kahvehane
9
Zeytinlik
10 Sebze Bahçesi
11 Hisseli Arazi
12 Hisseli Değirmen
13 Nukûd
14 Hasır
15 Mushaf ve kitaplar
16 Şamdan
Toplam

20
42
1
3
1
1
4
1
1
4
1
2
1
1
1
1
85

İncelenen dönemde Kudüs’te vakıf kuran kadınların çoğu 56 kadından 39’u yalnızca dâr olarak

Mesken terimi Raymond tarafından bir tür mesken ya da barınma yeri olarak tanımlanıyor. Bkz. Raymond (197980: 84-85) Kudüs vakıf kayıtlarında kullanıldığı şekliyle dâr (çoğulu devr) genellikle iki katlı olarak inşa edilen
evlerde alt kat ve üst kat beytleri (odaları), eyvan, kâ’a (ziyaretçileri kabul edildiği alan, sofa gibi), sahha veya sahha
semâvî adı verilen avlu veya üstü açık avlu, mutfak, dehlîz, sahrîcü’l-âbar (su kuyusu) olarak ifade edilen yağmur ve
kar sularını toplamak için bulunan su sarnıcı, hamam (banyo), tâka (pencere), ıstabl (ahır), bâyke (hububat ve
zeytinyağı saklamak için kiler), edebhâne (bazı kayıtlarda mürtefak olarak geçmekte) ve bazı vakfiyelerde de ahır
gibi bölümler bulunurdu. Kar ve yağmur sularının toplanması için su sarnıcı hemen hemen bütün evlerde mevcuttur.
Havuz, dehliz gibi bölümlerin olduğu evler de vakfedilmiştir. Bunun yanında, evler etrafı duvarla çevrili bir bahçe
içinde olur ve çoğunlukla bahçede meyveli ve meyvesiz ağaçlar yer alırdı. Bazı vakfiyelerde ise arka bahçeli evler de
tanımlanmaktadır. Vakfedilen evlerin kemerli, harabe veya huluvv (devamlı kiracılık) hakkının vakfedilmesi gibi
mevcut durumlarına ilişkin bilgiler de sunulmuştur.
1195
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adlandırılan ve vakfiyelerde çeşitli şekillerde detaylandırılan ve konak olarak da adlandırılan
evler vakfetmişlerdir. Buna ek olarak, 2 ev vakfeden kadın vâkıf sayısı 1 iken, 3 ve 4 ev
vakfeden kadın vâkıf sayısı 3, 7 ev vakfeden kadın vâkıf sayısı ise yalnızca 1 olmuştur. Bazı
kadınların vakfettiği tek mülk bir beyt (oda) olduğu halde bazıları da çok sayıda mekândan
oluşan konaklar vakfetmiştir.
Yukarıda verilen ve Kudüs’lü kadınlarca kurulan vakıflara ait akarlara ilişkin veriler, 18. yüzyıl
Mısır’ında kadınlar tarafından kurulan vakıfların mülkleri ile kıyaslandığında, Kudüs’lü
kadınlarca çok daha mütevazı vakıfların kurulduğu tespit edilmiştir. Sermayelerini vekâle ve
hanlara1196, rab’lara (bir vekâlenin üstüne yapılan ve tüccarlara kiralanan daireler), ambarlara
(havasil, tekili hasil) ve dükkân türlerine (havanite tekili hanut) yatıran Mısır kadınlarına göre
Kudüs’lü kadınlar bir oda, bir beyt ya da katlı evlerin yanı sıra vakfiyelerinde detaylı bir şekilde
anlatıldığı üzere en çok sebze bahçesi, su deposu, su kuyusu, mutfak, mürtefak (evin dışında
olan tuvalet),

üstü açık avlulu ve bazen de sebze bahçesi veya zeytinliği bulunan evler

vakfetmişlerdir.
Kadınların mal sahipliğini daha geniş bir iktisadi bağlama yerleştirmek için, önce kadınların
iktisadi etkinliklerini genel ekonomiler içerisine yerleştirmek, sonra da kadınların servet ve
yatırım kararlarıyla erkeklerinkini karşılaştırmak gerekiyor. 18. yüzyıl Mısır’ı, Asya, Afrika ve
Avrupa’ya uzanan ticaret yollarının kesiştiği yerdi. Mısır’ın zenginliğinin temelinde ticaret
yatıyor, uzun yollar aşan kahve ve baharat ticaretini, yerli kumaş üretimi ve dışsatımı izliyordu.
Dokumacılık 18. yüzyıl Mısır’ının en önemli zanaat etkinliği olurken, Mısır ticaret
ekonomisindeki en büyük servetler uzak ülkelerle olan ticaretten, birinci planda kahve ve
baharattan, ikinci olarak da dokumacılıktan elde ediliyordu.1197 Aynı dönemde Kudüs’ün
ekonomik etkinliklerine bakıldığında, ticarî ve ekonomik açıdan Kudüs fazla gelir kaynağına
sahip değildi. Şehrin en önemli gelirleri dinî statüsünden kaynaklanmaktaydı. Hacıların ve
turistlerin ziyaretleri el sanatlarına ve ticarete bir canlılık kazandırmaktaydı. Kudüs gelirleri
arasında vergilerin yanı sıra üç kutsal din mensuplarının bölgeye yaptıkları düzenli ziyaretler
sırasında yapılan satışlar ve özellikle hediyelik eşya üretiminden elde edilen gelirler de
zikredilebilir. Öte yandan, Kudüs dışından Yahudilerin Kudüs'teki dindaşlarına bir nevi zekât
gibi gönderdikleri paralar ile Avrupa krallıklarının Hıristiyanlara yaptıkları malî destekler de

Vekâle ve hanlar, ambarlar (havâsil) gibi giriş katında dükkânlar (havânit), üst katta ise tüccarların oturduğu
tabakâtdan oluşan yapılardır. Raymond, vekâle teriminin ortaçağdan itibaren izini sürerek 18. yüzyıl Kahiresi’nde
eskiden kalma funduk ve kaysariyye gibi terimlerin yerini aldığı ve anlamları aynı göründüğü halde “vekâle”
sözcüğünün “han”dan daha sık kullanıldığı sonucuna varıyor. Bkz. Raymond (1979-80: 84-101)
1197 Fay (2000: 37)
1196

218
Kudüs için önemli gelir kaynaklarındandı.1198 Mısır’a kıyasla ticarî ve ekonomik hayatın sınırlı
olduğu Kudüs’te kadınların sermayelerini meskenlere yatırıyor olması hacılar ve turistlerce
ziyaret edilen ve yerleşilen bir şehir olması bakımından zamanın ekonomisi bağlamında ve
erkeklerle

kadınların

kullandığı

yatırım

biçimleri

açısından

anlamlı

olduğu

değerlendirilmektedir.
İncelediğimiz dönemde Kudüs’te kadınlarca tamamen hayrî amaçlarla kurulan yedi vakıftan ilki
El-Hace Saliha binti el-Hac Muhammed er-Rekât tarafından kurulmuş olup, Bâb-ı Hatta
Mahallesi’nde bulunan evinin yarım hissesini Abdulhay ed-Deccânî tarafından yaptırılan su
sebilinin çalışanlarına vakfetmiştir.1199 Vâkıf vakfın gelirlerinin hayır işlerine sarfedilmesini de
şart kılmıştır. Hayrî vakıf kuran ikinci vakıf, vâkıfe Şemseddin Hatun binti Abdullah erRûmiyye’dir. Vâkıfe vakfettiği biri küçük diğeri büyük iki şamdanın Kubbetu’s-Sahra
Mihrabı’nda yakılmasını şart kılmıştır.1200 Üçüncü vakıf, Âmine Hatun binti es-Seyyid Yahya
eş-şehîr bi-ibni Kâdî-yı es-Salt tarafından kurulmuş olup, vakfiyesinde Kubbetu’s-Sahra için bir
Mushaf-ı şerîf vakfetmiştir.1201 Dördüncü vakıf, vâkıfe Amine binti Muhammed Efendi eş-şehîr
bi-ibni'l-Hoca tarafından kurulmuş olup, vakfettiği 10 kuruş ile Kubbetu's-Sahra minaresinde
yakılmak üzere kandil alınması ve yakılmasını şart kılmıştır.1202 Bir diğer vâkıfe Fatıma binti
Muhammed, Ebu Şâmât Sokağında üç beyt, eyvan, mutfak ve sarnıçtan oluşan evinin gelirinden
360 Mısrînin her yıl Kudüs Hareminde Kuran'dan 1 cüz okuyan kişiye verilmesini, 7000
kelime-i tevhid okunması karşılığında 10 zolotanın mütevelli eli ile verilmesini şart kılmıştır. 1203
Life Zevcet-i Hasan Paşa oğlu tarafından kurulan vakfın vakfiyesinde, Mescid-i Aksâ mihrabına
serilmek üzere hasır vakfedilmiştir.1204 Son vakıfta ise, vâkıfe Şeyhatu'l-Hamûriyye el-Cağbe
Kubbetu’s-Sahra için bir Mushaf-ı şerîf vakfetmiştir.1205
18. yüzyıl Kudüs’ünde kadınlarca kurulmuş 49 zürrî vakıftan akarları ve dolayısıyla da gelirleri
bakımından büyük iki vakıftan ilkinin kurucusu Mahbûbe binti Ali Bey el-Alaybeyzâde olup,
vakfettiği mülkleri ise; Vâdi-i Tavvâhîn hattı üzerinde ev, Bâbu'l-Amud Mahallesi’nde ev, Bâb-ı
Kattânîn hattı üzerinde 1 değirmen (Murad Paşa Değirmeni olarak bilinen), Haddâdîn
Mahallesi'nde ev, Zerâ'ana Mahallesi'nde ev, Hızır Kemerinde 2 beyt, Hızır Kemerinde dükkan
ve mutfak, Tabbâhîn Çarşısı'nda kıble tarafında dükkan, Hatt-ı Tavvahinde 1 ev, Hızır

1198

El-Asali (2002)
KŞS 209: 253.
1200 KŞS 232: 532.
1201 KŞS 254: 1.
1202 KŞS 254: 161.
1203 KŞS 255: 53-54.
1204 KŞS 290: 4.
1205 KŞS 290: 1.
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Kemerinde Sokağı'nda bir ev, Ahmed Bey Meydanında Alanında Şeref Mahallesi'nde bir ev,
Nasara Mahallesi'nde beyt (oda) şeklinde kaydedilmiştir.1206 İkinci büyük vakıf diyebileceğimiz
vakıf ise Aişe binti Hasan el-Bedevî Zevcet-i Ali Tantaş tarafından kurulmuş olup, vakfın
akarları; Mevleviyye Zaviyesi yakınında Bâbu'l-Amud Mahallesi'nde ev,

Bâb-ı Hatta

Mahallesi'nde ev, Hıdır Kemeri evi yakınında hisseli sebze bahçesi, Hıdır Kemeri evi yakınında
16 kıt'a arazi, Turgut Ağa Vakfı’na komşu boş sebze bahçesi şeklinde kaydedilmiştir.1207
Kadınlar, ev ve dükkânlarından sonra diğer mülkler içinde vakfedilen sebze bahçeleri, zeytinlik,
değirmen ve kahvehane yer almaktadır.
Özet olarak, Osmanlı’de hayırseverlik kavramının açıkça cinsiyete dayalı yönleri vardı. Saray
kadınları mevkilerine uygun biçimde vakıflar kurabilirlerdi, fakat bunu yapabilme yetenekleri
kendilerine sağlanan mali kaynaklara, diğer bir deyişle padişaha bağlıydı. Nerede ve ne
vakfedeceklerinin seçimi üzerinde de kısıtlamalar yok değildi; hanedanlık yatırımlarının
gereksinimlerine ve kurallarına göre karar verilirdi buna. Zaman içinde yaşanan değişiklikler
kadınların önlerindeki seçenekleri artırdı, çünkü vakıf kurma durağan bir etkinlik değildi.

3.3.

KUDÜS’TE

VAKIF

GÖREVLİLERİNİN

SOSYO-EKONOMİK

VE

DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ
Vakıf görevlileri padişah beratı ile görevlerini yapmaları sebebiyle, askerî zümrenin mensubu
olurlar ve “ehl-i mürtezika” olarak adlandırılırlar.1208 Ayrıca icra ettikleri meslek veya
çalıştıkları müesseseye bağlı olarak mütevelli, nâzır, câbi, müderris, muîd, muallim-i sıbyan,
şeyh, derviş, zaviyedâr gibi isimlerle de alırlar. Bu sıfatlara nesebi olarak geçen seyyid unvanı
da ilave edilmektedir.
17. ve 18. yüzyıllarda

“Osmanlılaşma” kavramı ile Osmanlı merkezî hükümeti ile halk

arasındaki yeniden yapılanmayı ifade eden süreçte, genişleyen ve tanımı değişen askerî zümre
içerisinde vakıf görevlileri önemli bir yere sahipti. Daha önce de belirtildiği üzere, askerî
zümreye mensubiyet payitaht ya da eyalet merkezlerinde onaylandığı takdirde, hizmet ya da
gerçek veya gerçek sayılan vasıflarla bazı imtiyazların tanınması anlamına geliyordu. Vergi
muafiyeti, maaşlar ya da daha farklı ayrıcalıklar bu imtiyazların kazandırdığı ödüldü. Çoğu
durumda ise, devlet tarafından tanınma toplumsal tanınma ile de örtüşüyordu. Örneğin
peygamberin soyundan gelenler, ulemâ ve şeyhler toplumun her kesiminden itibar

KŞS 276: 141.
KŞS 299: 21.
1208 Yediyıldız (1982: 143-164)
1206
1207
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görüyordu.1209 Böylelikle halk açısından bakıldığında yeni unvanlar edinilmesi bu imtiyazlar
sistemine dâhil olmanın bir yolu idi. Bu bağlamda, 17. ve 18. yüzyıllarda vakıflara yapılan yeni
görev tahsisleri, hisseli görev paylaşımları gibi pek çok uygulama kişilere vergi muafiyetinin
yanı sıra devlet nezdinde de tanınmış bir statünün itibarını getirmekte idi. Ancak, Canbakal’ın
sürecin bir boyutu olarak nitelendirdiği “unvan yağması, unvanlara hücum” edilmesi şeklinde
ifade edilen artan makam talepleri muhtelif geçmişlerden gelen bazen layık olmayan kişilere
soyluluk unvanlarının verilmesine neden olmuştu.1210 Devlet açısından bakıldığında ise, unvan
taleplerinin karşılanması; soyluluk belgelerinin ücret karşılığı verilmesi bakımından hem gelir
getirmekte, hem de bu belgeler vesilesi ile kişilerin devlete olan sadakatlerinin satın alınması ile
devletin güçlenmesine katkıda bulunmakta idi.
Burada vakıf görevlisi olarak askerî zümre mensupluğunu sadece getirdiği maddi faydalar ve
makam sahipliğiyle bağlantılı olduğunda ve devletin baskı gücüyle desteklediğinde doğurduğu
otorite açısından ele alıyoruz. Görevli unvan ve lakapları başlığı altında ise, vakıf kurucular
bölümünde ele alınan unvan lakaplardan ayrı olarak Kudüs’te “seyyid” unvanlı vakıf görevlileri
incelenecektir.

3.3.1. Kudüs’te “Seyyid” Unvanlı Vakıf Görevlileri
Osmanlı toplumunda bireyler, sahip oldukları mesleki, dini veya sosyal özelliklere bağlı olarak
unvan ya da lakaplarla anılırlar. Kudüs kenti vakıf görevlileri ve onların unvan ve lakapları ile
ilgili detaylı bilgi sunan zengin kaynaklar bulunmaktadır. Özellikle 1690-1854 tarihleri arasında
çok sayıda belge sayesinde görevlilerin şeceresini çıkarmak mümkün olabilmiştir.1211 Çalışma
kapsamında incelenen dönemde vakıf kurucularına ilişkin yapılan tespitler vakıf görevlileri için
de geçerlidir. Zira yukarıda da izah edildiği üzere, vakıf görevleri de Kudüs’ün seçkin
ailelerince nesilden nesile geçen makamlar konumundadır.
Osmanlı yönetiminin başlangıcında ise geleneksel ailelerin isimleri ile ilgili pek çok gelişme
yaşanmıştır. Aile isimlerinin şekillenişine ilişkin en önemli gelişme, aile isimlerinin sonuna
eklenen “î” harfi olmuştur. Böylece her bir aile ismi tek bir kelime ile ifade edilmiştir. Örneğin
evlâd el-Dairi, el-Halidi el-Hanefi ismi sadece Tahirî ve sonrasında el-Halidî; evlâd el-‘Alem elMaliki ismi de aileye referansla yalnızca el-‘Alemî olmuştur. Daha önce yaklaşık beş asır

1209

Canbakal (2009: 84)
Canbakal (2009: 83)
1211 Vakıf görevli unvan ve lakapları ile ilgili belgelere Hurûfât defterleri başta olmak üzere, şer’iye sicilleri, ahkâm
ve muhasebe defterleri ile vakfiyelerde rastlıyoruz. Kudüs Kazası vakıf görevlileri hakkında detaylı bilgi için örn.
bkz. Eroğlu Memiş (2012: 145-185)
1210
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kullanımda olan aile isimlerine getirilen bu önemli sadeleşmenin sebebi, Arap olmayan Osmanlı
yöneticilerine bağlanabilir. Belirlenen unvan veya lakaplardan bir veya birden fazlası aynı ismin
başına veya sonuna gelebilmektedir. Örneğin, Küçük Ahmed Paşa Evkafından Sahratullahü'lMüşerrefe’de ve Mısriyyûn Evkafı’nın cüzhân ve duagû görevi Mevlana Seyyid Şeyh Feyzullah
el-'Alemî’ye günlük 1 akçe ve yıllık 5 kuruş karşılığında hüccet-i şer’iyye ile tevdî edilmiştir.1212
Tayin edilen kişinin adı, genellikle “es-Seyyid” olarak anılmaktadır1213. Ayrıca eş-Şeyh ve elHâc lakapları da kayıtlarda sıkça zikredilmiştir. Bazı kayıtlarda ise aile adı, Âlemîzâde,
Carullahzâde gibi, zikredilmekle birlikte, çoğunlukla görevli babasının adıyla birlikte
anılmaktadır.1214 Onlarcası sayılabilecek unvan ve elkablar hakkında ayrı ayrı çalışmaların
yapılabileceği muhakkaktır. Burada ise, farklı özellikler gösteren “seyyidlik” konusu ele
alınmaya çalışılacaktır.
Vakıf görevlileri içerisinde bazı imtiyazlar sağlaması sebebiyle “seyyid” unvanı taşıyan vakıf
görevlileri sayıca fazla görülmektedir. Zaman zaman Osmanlı toplumunda bu unvanı
taşıyanların vakıf kurumlarında görev yapmaları teşvik edilmiş, hatta sahip oldukları özellikler
açısından adeta zaruret olmuştur.1215 Hurûfât defterleri kayıtlarına göre; Kudüs kentinde bulunan
tüm vakıflarda görevli sayısının 291’i, % 43’ü seyyid ünvanı taşımaktadır. Bunlardan 251
kayıtta seyyid olarak anılan vakıf görevlileri 40 kayıtta es-seyyid olarak kaydedilmiştir. Söz
konusu kayıtlardan 100 kayıtta yer alan mütevelliden 152’si seyyid, 19 kayıtta yer alan
mütevelliden 21’i es-seyyid unvanlıdır. Aynı özelliği zaviye, medrese ve cami görevlilerinde de
görmek mümkündür. Örneğin şehirdeki medreselerden Cebîbiyye Medresesi’ne mütevelli,
nâzır, şeyh ve câbî1216 ve Tâziyye Medresesi’ne mütevelli, nâzır ve şeyh1217 olarak Seyyid
Muhammed el-Hüseynî atanmıştır. Hangâh-ı Musliyye Medresesi Vakfı’na ise bevvâb, şe’âl ve
ferraş1218; câbî1219 ve nâib-i nâzır1220 olarak Seyyid Abdulbâki bin Seyyid Ali el-Lutfî atanmıştır.
Musliyye Medresesi Vakfı’nın tüm görevlilerinin seyyid ünvanlı olması dikkat çekmektedir. 1221
Es’adiyye1222 ve Yakûbiyye1223 Zâviyelerine yapılan ‘Alemî ailesinden görevlilerin hepsi de

1212

VGMA, 1119: 110/49.
Osmanlı’da seyyidlik hakkında detaylı bilgi için bkz. Kılıç (2005)
1214 VGMA, 1112: 1/155, 156, 157; 1112: 1/189.
1215 Kaynaklarda “…şol kimesnelerdir ki sahih-i âl-i Resûl olalar, ellerinde sahih şecereleri ola, revâ değildir ki,
bunlar katı zillet çeküb dellâl ve kimi ma’cuncu ola. Sâ’ir san’atda olsalar revâdur. Eğerçi bunların fahri fakrledür
lakin hakimü’l-vakt olanlar ta’zimen evkâflardan ve imâretlerden ki mahlûl nesne düşe hallerine münasib ola ki,
kendüler talib olalar. Bunlar varken gayriye virmek hiç reva değildür…” denilmektedir. Yücel (1980: 6-7; 1981: 46)
1216
VGMA, 1107: 2/95.
1217 VGMA, 1107: 2/97.
1218 VGMA, 1107: 2/ 254.
1219 VGMA, 1107: 2/255.
1220 VGMA, 1107: 2/256.
1221 Bkz. VGMA, 1107: 2/51; 1107: 2/59; 1107: 2/279; 1107: 2/288; 1091: 77/14; 1109:6/7; 1108: 1/23.
1222 Bkz. VGMA, 1110: 131/114; 1125: 64/10.
1213
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seyyid unvanı taşımaktadır. Câmi-i Ömerî Vakfı’na yapılan görevli atamalarından Deccânî
ailesi mensuplarının tamamı seyyid unvanı taşımaktadır.1224 Esasında Hüseynî, ‘Alemî,
Cârullah, Deccânî, Câ’ûnî, Davudî, Sururî, Afifî, Mağribî, Halidî ve Bistamî gibi Kudüs’ün
seçkin ailelerine mensup vakıf görevlileri seyyid unvanı ile kaydedilmişlerdir. Ayrıca, Osmanlı
genelinde ve özelde Kudüs vakıf görevlileri içerisinde 18. yüzyıl başlarında seyyid sayısının
arttığı gözlenmiştir.1225
Önceleri seyyid ünvanları bulunmayan bazı zaviye ve medrese mensuplarının, 18. yüzyıl
başlarından itibaren seyyid ünvanlarıyla kayd olundukları görülüyor. Bunun en tipik örneğini
Küçük Ahmed Paşa Vakfı’ndan Sahratullah-ı Müşerrefe’de okunacak cüzler için atanan
görevlilerde görmek mümkündür.1226 Sonradan evlâd-ı vâkıfta meydana gelen bu değişimin iki
sebebi olabilir. İlki evlilik, diğeri ise Osmanlı genelinde görülen sahte seyyidlik ihtimalidir.1227
Kudüs’te görevli atamalarına ilişkin uygulamalara bakıldığında ise, çok farklı örneklere
rastlanılmakta ve kesin bir hüküm verilmesinin hatalı olacağı anlaşılmaktadır. Öncelikle, Kudüs
vakıf görevlileri içerisinde, dede, baba ve torunun seyyid ünvanlarıyla aynı belgede yer
aldıklarını yaygın olarak görüyoruz. Örneğin, Hz. Nebiyullah Eşmavil Mescid ve Zaviyelerinin
kura ve mezra'a Evkafı’na yapılan kâtip; Türbe-i Geylaniyye Evkafı’na yapılan nâzır; Es'adiyye
Zaviyesi’na yapılan nâzır ve şeyh; Medrese-i Hamrâ’ya yapılan nâzır ve Geylaniyye Vakfı’na
yapılan mütevelli atamalarında görevli adı “Seyyid Feyzullah el- 'Alemî bin Seyyid Muhammed
Şehhara bin Seyyid/Şeyh Feyzullah el-'Alemî” şeklinde kaydedilmiştir.1228 Daha önce de
belirtildiği üzere, kendilerini Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’e dayandırmaktadırlar. Bir
diğer örnekte ise, Medrese-i Hamrâ Vakfı’na ait kayıtta görevli adı “Ammizadeleri Seyyid
Mustafa Halife karındaşı Seyyid Abdussamed ve Ebussuud ve Seyyid Mustafa Ali” şeklinde
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Bkz. VGMA, 1108: 1/68; 551: 99/36.
Bkz. VGMA, 1111: 54/32; 552: 37/20.
1225 Nitekim Anadolu’da oldukça fazla sahte seyyid bulunduğu ve devlet tarafından bunların kontrolü ve iptali
hususunda çalışmalar yapıldığı zikredilmektedir. Bkz. Özkaya (1985: 228-229); Kılıç (2005) Ayrıca Nakibü’lEşrâflık defterlerinin tüm Osmanlı genelinde tutulması, sahte seyyidler için ciddi bir engel oluşturmuştur. Bkz.
Baltacı (1981) Abu Dîs’te bulunan Filistin Arşivi’nde Kudüs’e ait H. 1180/ M. 1766 tarihli bir Nakîbü’l-Eşrâf Defteri
bulunduğu belirtilmiştir.
1226 Bkz. VGMA, 1107: 2/36; 2/28, 29, 219; 1119: 110/34, 43; 1139: 87/19; 1108: 1/16. yüzyılın başında “şeyh”
olarak kaydedilen görevliler yüzyılın ortasından itibaren “seyyid” olarak kaydedilmişlerdir.
1227 Osmanlı’da sahte seyyidlik iddialarına ilk dikkat çekenler Arap memleketleri üzerine çalışan araştırmacılar oldu.
18. ve 19. yüzyıllarda Bilâd-ı Şam ve Mısır konusunda yazılan birçok çalışma ortak bir olguya işaret ediyordu:
Seyyid ailelerine evlilik yoluyla katılım ve sahte soy ağaçları uydurulması yoluyla sâdât sayısının artması. Bodman
(1963); Winter (1985); Rafeq (1977: 65-66) Canbakal’da aktarıldığı şekliyle, Establet, Pascal ve Rafeq tarafından
yapılan çalışmalar Şam’da 18. yüzyılın ilk yarısında sâdât nüfusunun neredeyse ikiye katlandığını ortaya koyuyor. 19.
yüzyıla gelindiğinde ise, çağdaş bir gözlemciye göre , “Suriye’de ve Mısır’da herkese seyyid deniyordu.” Canbakal
(2009: 100)
1228 Sırasıyla bkz. VGMA, 1125: 64/8; 64/9; 64/10; 1114: 10/1; 10/2.
1224
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kaydedilmiştir.1229 Aynı tarihlerde Bayram Çavuş Vakfı Muallimhanesine muallim-i sıbyan
olarak atanan Seyyid Muahmmed ve İbrahim bin Şeyh Abdülkadir Dâvûdî’de görüldüğü gibi,
kendi ismi öncesinde var olan seyyid ibaresi, babasının ismi öncesinde belirtilmemiştir. Bu ve
benzeri farklılıkların kâtip hatalarından, yazım usulünden veya seyyidlik lakabının anlamındaki
bir değişmeden mi kaynaklandığı çözülmesi gereken önemli bir problem olarak karşımıza
çıkmaktadır.
Seyyidliğin hangi unvan ya da mesleklerle kullanıldığı hususunda ise, şunlar dikkat çekicidir.
Öncelikle Hurûfât Defterleri kayıtlarında Kudüs vakıf görevlilerinden 232 mütevelli içinde 173
seyyid ünvanı taşıyan tespit edilmiştir. Seyyid olarak kaydedilen görevlilerin Hacı, Şeyh, Molla,
Efendi, Ağa gibi unvan ve lakaplarla zikredildiği görülür. Ayrıca, şeyh ve nâzır, gibi vakıf
görevlileri seyyid ünvanı ile yazılmıştır. Vakıf görevlileri içerisinde zâviyedar ve türbedar, muid
ve müderris gibi görevlilerin çoğunluğu seyyid olarak belirtilmiştir.1230
Netice itibariyle seyyidlik anne ve babadan kan bağı ile geçen ve Osmanlı toplumunda müstesna
bir yeri olan zümrenin kullandığı bir unvandır. Arşiv belgelerinde sıkça rastlanılan seyyidlerin,
vakıf görevlileri içerisinde daha yaygın olarak bulunduğu da muhakkaktır. Aynı zamanda
devletin sağlayacağı bazı muafiyetlerden yararlanmak amacıyla bazı suiistimallerin de
görüldüğü tespit edilmiştir. Ayrıca küçük bir ihtimal de olsa, ileri gelen görevliler için bir saygı
ibaresi olarak yazılma alışkanlığının bulunması ihtimali de söz konusudur.1231

3.3.2. Görevlilerin Tevcih, Azil ve Görev Süreleri
Vakıf görevlilerinin tevcihi, görev süreleri, ferağ ve kasr-ı yed gibi hususlar öncelikle
vakfiyelerde vâkıflar tarafından belirlenen şartlara bağlı olarak yapılmaktadır. Bu sebeple vakıf
görevlilerin kişisel özellikleri ile sayıları gibi niceliksel özelliklerine ilişkin oldukça detaylı
tanımlamalara vakfiyelerde rastlamak mümkündür. Hilâf-ı şart-ı vâkıf (vakıf kurucunun
şartlarına aykırı olarak) yapılan atamalar Kudüs’e ait hükümlerde iptal edilmiştir.1232

1229

VGMA, 1124: 64/14.
Detaylı bilgi için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 145-160)
1231
Canbakal (2006)
1232 Örn. bkz.: VGMA, 814: 29. Bir örnekte de, Şeyhülislam-ı sâbık Merhûm es-Seyyid Mustafa Efendi ibni'l-merhûm
Şeyhü'lislâm-ı sâbık merhum es-Seyyid Feyzullah Efendi Evkâfı’nın vakfiyesinde ders-i ‘âmmlık ciheti Hanefî imama
şart kılınmış iken, Şâfî bir kişinin üzerine berat ettirilmesi nedeniyle Mahkeme'ye şikayet ediliyor. VGMA, 815: 29.
Başka bir hükümde ise, Kudüs’te Mağribîler Vakfı’nın tevliyet ve şeʻâllik görevine atanan Hacı Salih ve âherden
kimesnelerin görevden alınarak, zabt ve tasarrufunun engellenmesi ile “şart-ı vâkıf üzere müstehik ve cümlenin
muhtârı olan Şeyh Abdulaziz”e verilmesine karar verilmiştir. VGMA, 317: 221.
1230
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Vakıf görevlilerinden başta mütevelliler olmak üzere diğer görevliler için her vakfiyede olmasa
da birçoğunda belli şartlar konulduğu görülür. Mesela, Abdurrahman bin el-Hoca Muhammed
en-Nu’âcî vakfiyesinde vakfın tevliyetini öncelikle hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra
el-erşed fe’l-erşed usulü üzere kendi evlatlarına, sonrasında ise kadı tarafından atanacak ehil
kimselere şart kılmıştır.1233 Bir diğer örnekte Fatıma binti Muhammed vakfın tevliyetini hayatta
oldukça kendisine vefatından sonra ise mevkûfun ileyhâ’ya şart kılmıştır.1234 Genellikle çalışma
alanına giren dönemde Kudüs vakfiyelerinde, mütevelli ve diğer görevliler için el-erşed felerşed usulü üzere, mevkûfun ileyhâya, evlatlarına, sadece erkek evlatlarına, az da olsa kız
evlâdına, erkek kardeşine ve benzeri kişilere ilişkin şartlar sıralanmaktadır. Bir kişiye ya da
belirli bir makama şart kılınan görevler de mevcuttur.1235 Demek ki, vakıf görevlilerinin nesebi,
bilgi, beceri, bedeni özellikleri kesin şartlara bağlı kılınmıştır. Ancak, aile içinde de, batn-ı
evvel, batn-ı sanî,1236 inâs, zükûr1237, aslah ve erşed1238 gibi görevliyi tayin eden ayırıcı vasıflar
da aranmaktadır.
Kudüs kentinde kurulan vakıflardan önemli bir kısmının evlâda meşrut vakıf olması,
görevlilerin doğrudan doğruya aile üyeleri arasından seçilmesine sebep olmaktadır. Görevli
seçimi ile ilgili emirlerle, görevin öncelikle evlâda,1239 evlâdı yoksa kardeşine veya kardeşi
olmadığında akrabasına tevcih edilmesi bildirilmiştir.1240 Yeni göreve atanan kişinin yetenekli

KŞS 202: 12-13.
KŞS 207: 340.
1235 Örneğin, vâkıfe el-Hâce Saliha binti el-Hac Muhammed er-Rekât vakfının tevliyetini Abdulhay ed-Decanî’ye şart
kılmıştır. Bkz. KŞS 209: 253. Vâkıf Ahmed el-Kûtâhî de vakfının tevliyetini Kudüs’ün Mâlikî imamına şart kılmıştır.
Bkz. KŞS 220: 33-34.
1236 Sicilde yer alan bir kayıtta Ömer İbrahim el-‘Acemî, Muhammed el-Katmanî zürriyetinden geldiğini ve batın
şartını sağladığını iddia etmiştir ve vakfın gelirinden pay istemiştir. Mütevelli ise, vakfın gelirinin yalnızca vâkıfın öz
evlâdına münhasır olduğunu ve davacının da bu şartı sağlamadığını bildirmesi üzerine Ömer İbrahim’in müdahalesi
menʻ edilmiştir. KŞS 218: 8. Ayrıca, batın şartı bulunan vakfiyelerde batın tertibi üzere yapılan yeni görevli ataması
için bkz. VGMA, 1112: 1/206.
1237 Örneğin, eş-Şeyh Abdullah el-Dâvudî (el-Ensârî) H. 1195/ M. 1780 tarihli vakfiyesinde; vakfının tevliyetini
hayatta oldukça kendisine, sonra kızı Mü’mineye, ondan sonra zükûr (erkek) evlatlarının tümünden müstehik olanına
şart kılmıştır. KŞS 262: 108-109.
1238 Örneğin, Musa bin el-Hac Salih Kutayna H. 1152/ M. 1739 tarihli vakfiyesinde vakfının tevliyetini erşed evlâdına
şart kılmıştır. KŞS 230: 4.
1239 H. 1177/ M. 1763 tarihinde gönderilen ferman ile vefat eden kişinin görevinin öncelikle evlâdına tevdi edilmesi
buyrulmuştur. VGMA, 523: 8.
1240 Örn. bkz. “Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı Müşerrefe Evkâflarından ve gerek taraf-ı
saltanat-ı seniyyeden belde-i mübâreke ahâlîlerinden irsâl olunan surreden ve zikr olunan Evkâfın gerek sikke ve
gerek Osmanî surre ve cihât-ı sâireden cüz’iyye ve külliyye her birine ... sükkânı üzerlerinde olub berevât-ı Padişahî
ile mutasarrıf olanlardan biri fevt oldukda evlâdına evlâdı olmadığı sûretde karındaşına yahud karındaşı olmadıkda
akrabasına virilüb bu sûretde fevt olan gerek ricâl ve gerek nisâ her bilâ-veled fevt olduklarında Evkâftan düşen
cihât mütevelli bulunanların arzlarıyla ve cânib-i ‘aliyyeden giden surreye mutasarrıf olanlardan bilâ-veled fevt
oldukda Kâdı-i Kudüs-i Şerîf arzıyla erbâb-ı istihkâkdan olanlara virilüb ferağ ve intikâlâtı dahî vech-i meşrûh üzere
mütevelli-i vakf bulunanların ve surre ashâbı Kâdı-i Kudüs-i Şerîf arzlarıyla ferâğat olunub refʻ iktizâ eyledikde yine
ber-minvâl-i meşrûh virilüb İstanbul'da sâkin ve Kudüs-i Şerîfe varmayub baʻzıları cihât-ı vakf ashâbının menzili yoğ
iken açıktan arz-ı hâl ve sehven berât ile ahâlînin cihât ve surreleri kimesneye kayd olunub şurût-ı merkûma ...
olunmak bâbında sâkin-i belde-i tayyibe fukaraları arz-ı hâl ve vech-i meşrûh üzer emr-i 'âlişân ... ve Haremeyn-i
Şerifeyn Muhasebesine ve .. Kalemine kayd olunması niyâziyle istidʻâ itmeleriyle ... mezkûr içün zikr olunan evkâf-ı
1233
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ve yeterli olması gerekliliği belirtilmesine rağmen, zaman zaman cahillerin görevlere atandıkları
görülmektedir. Öyle ki, taşraya gönderilen hükümlerde bu husus dile getirilmiş, vakıf
görevlerinin ehline verilmesi ısrarla istenmiştir.1241 Öte yandan, bazılarının ehil olmadıkları
halde memleket tekâlifinden muaf tutulmak için bu göreve atanmak istedikleri belirtilmiştir.
Özellikle, 19. yüzyılın ilk yarısında bu tür değerlendirmelere sıkça rastlanılmaktadır. 1242
Vakıf görevlilerinin tevcihinde takip edilen resmi işlemlere değinilecek olunursa, öncelikle bazı
vakıflarda mütevelli arz ve tezkeresi ile kadıya başvurulmakta, kadı tarafından verilen arz ya da
i’lâm ile İstanbul’da divan kalemlerinden Ruus tezkeresi çıkarıldıktan sonra berat alınmaktadır.
Bazı kayıtlarda ise, Kadı’nın arz-ı mucibince, Şeyhülislam’ın işareti veya Anadolu
Kazaskeri’nin i’lâmı ile berat alınmaktadır.1243 Bunların dışında alınan bir hüccet veya mürasele
ile görevlilerin tayin olundukları görülmektedir. Hatta Kudüs gibi taşra vilayetlerinde bu

şerîfelerden hayât-ı mahlûlîyye vâkiʻ oldukda evlâdlarına ve bilâ veled vâkiʻ oldukda müstehikkîne virilmek üzere
mütevelli arz ve ‘Âsitane-i Saʻâdete gelüb arzlarıyla tevcih olmak bâbında ... emr-i ʻâlî sâdır olduğunda mahallinden
vaz u der kenâr olunmakla minvâl-i meşrûh amel ve hareket ve surre ve cihât mahlûlü vâkiʻ oldukda evlâd-ı ve evlâdı
olmadığı sûretde akrabasına ve bilâ akraba vâkiʻ oldukda müstehikkîne virilmek .. mütevelli-i vakf arzı ve surre vâki
oldukda Kudüs-i Şerîf kadısı arzıyla virilüb ve ferağ ve intikâl dahi minvâl-i meşrûh üzere virilüb arz-ı hâl ile
virilmek ve iş bu şurûta murâca'a olunub arzlarıyla sâdır olan emr-i ‘âlîşân mûcibince idare ve Haremeyn-i Şerifeyn
Muhasebesine ve Mukâta'a Kalemine dahî kayd olunub muğâyir-i emr-i ‘âlîşâna bir ferd hareket itdirilmemek
bâbında hükm-i hümâyun virilmek ricâsına i'lâm eylemeğin mevâhim-i hükm ve bu fermân-ı ali sâdır olmağın vech-i
meşrûh üzere emr-i şerîf-i ‘âlîşân yazılmak içün iş bu tezkire virildü. 11 Rebiuʻl-evvel 1148.” VGMA, 814: 11.
1241 Örn. bkz. “Hattı Hümâyûn yazıla ki; İftihâru’l-havass ve’l-mukarrabîn mu’temedi’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtâru’lizzu ve’t-temkîn bi’l-fiil Dâru’s-Saʻâdeti’ş-Şerîfe Ağası olub Haremeyn-i Şerifeyn Evkâfı nâzırı olan Hacı Beşir Ağa
-dâme ‘uluvvehu- Dîvan-ı Hümâyûn’a arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olmağla Kudüs-i Şerîfde vâki’ Evkâfdan ve
Kudüs-i Şerîf mimarlığının nısfı Hacı Ahmed bin Receb ve nısfı âheri İbrahim bin Hebbetullah üzerinde olub mezbûr
İbrahim bundan akdem nısf hissesin evlâdlar üzerlerlerine berat itdirmekle minvâl-i muharrer üzere mestûr ve
mukayyed olub lakin zikr olunan nısıf mimarlığa mutasarrıf olan merkûm Hacı Ahmed müddet-i vefîreden beru fevt
olmakla cümle aʻyân ve eşrâfın ittifakıyle bâ-hüccet-i şer’iyye Nureddin Halife mutasarrıf olub sadâkat ve istikâmet
üzere umûrun ru’yet idegelüb mezbûr İbrahim nâ-ehl olduğundan başka ihaneti dahi zahir iken bazı mütegallibeye
iştirâken hissesine bir mikdar bir müddet mutasarrıf ve birkaç seneden beru gayb olduğundan müstakil ve mezbûr
Nureddin hidmet-i lâzımesin ru’yet idüb kusuru yoğiken merkûm İbrahim iki nefer evlâdları Abdulvehhab ve Sadık
namân kimesneler … berat itdirmesi mûcib-i özr olub başkaca fi'l-asl pâresi … mecnûn ve sağîr ve nâ-ehl ve hevâ ve
heveslerin olub umûr-ı mimarlığa …istiğdâd ve istihkâklar dahi olmamağın üzerlerinde olan nısıf hisse ref'lerinden
ve nısıf hisse mukaddemâ fevt olan merkûm Ahmed mahlûlünden bâ-hüccet-i şerʻiyye mutasarrıfı olan hidmetinde
mevr ve saʻî ve cümle ahali … Nureddin Halîfeye tevcîh buyurulmak bâbında aʻyân ve eşrâf ve ahalinin iltimaslarıyla
hâlâ Kudüs-i Şerîf kadısı Bekrizâde Mehmed Efendi ve mütevelli-i vakf arz itmeleriyle mûcibince zikr olunan
mimarlığın nısfı olan İbrahim reflerinden ve nısfı dahi Hacı Ahmed bin Receb mahlûlünden Nureddin Halife’ye
tevcîh ve inâyet buyurulmak ricâsına i’lâm itmeğin mûcibince tevcih olunmak bâbında fermân-ı ‘âli sâdır olmağın
vech-i meşrûh üzere berât-ı ʻâlîşân virilmek içün işbu tezkire virildi.” VGMA, 814: 89.
1242 Demirel (2000: 128)
1243 Örneğin vefat eden Şeyhülislam Feyzullah Efendi’nin nezâretinde olan çeşitli şehirlerde bulunan hayratlarındaki
mevcut görevlilerin mütevelli arzı olmadıkça ve nâzır (şeyhülislam) işareti olmadıkça görevlilerin değiştirilmemesi
hükme bağlanmıştır: “Şeyhülislam -melikü’l-azizü’l-‘allâm- Hazretlerinin nezâretlerinde olub, sâbık şeyhülislam merhûm ve mağfurun leh- Feyzullah Efendi’nin Haremeyn-i Muhteremeyn ve Kudüs-i Şerîf ve Şâm-ı Şerîf ve
İstanbul’da ve Erzurum’da olan hayrâtlarının cihât-ı mahlûl olub, … ferâğı iktizâ itmedikde Evkâf-ı mezbûrede
mütevelli olanların arzı olmadıkça tevcih ve der-kenar olunmamak bâbında fermân-ı ‘âli … ve mahalline kayd
olunmağın inâyetleri ricâsıyla vakf-ı mezbûr mütevellisi fazîletlü es-Seyyid Murtaza Efendi Hazretleri arzı ve hâlen
ve bi’l-fiʻil nâzır-ı vakf hazretleri işaret-i ‘âliyye buyurmaları işaretleri mûcibince kaydına şerh virilmek içün
Haremeyn Muhasebesine kayd ve Anadolu Muhasebesine ilm u haber virilmek bâbında fî 2 Zi’l-hicce sene 1162
fermân-ı ‘âli sadır olmağın vech-i meşrûh üzere şerh virilmişdir fermân devletlü sultanımındır. Fî 11 Cemaziye’levvel sene 1163.” VGMA, 814/ 103; 1110: 131/81.
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hususun yaygın olduğu ve ancak berat yenileme veya ihtilafın çözümü için İstanbul’a müracaat
yapıldığı anlaşılmaktadır.1244 Zira birçok vakıf görevlisinin kadı inayeti veya baba dede
beratıyla (beratı yenilenmeden) görevini sürdürdüğü görülmektedir.1245 Genellikle görevli
beratları Anadolu Muhasebesi’ne ve Hurûfât Defterleri olarak anılan ve berat özetlerinin yer
aldığı askerî Rûznâmçe’ye kayıtlı olanlar, Askerî Beratla tevcih edilmektedirler.1246
Arz yapma yetkisine sahip idareciler ise; kadı, nâib ve mütevellidir. Nezâretleri bir makama
meşrûta olan vakıflarda ise nâzır (sadrazam, şeyhülislam, babü’s-saâde ağası, dâru’s-saâde
ağası gibi) tarafından arz yapıldığı tespit edilmiştir.1247 Kudüs Hurûfât Defterleri’nde görevli
atamaları genellikle kadı arzıyla ve bazen de nâîbin arzı ile yapılırken,1248 zaman zaman da
mütevelli ve nâzır dışındaki görevlilerin, mütevellinin arzı üzerine beratla yapıldığı tespit

“Hüccet-i şerʻiyye mûcibince” yapılan atamalar için bkz. VGMA, 1107: 2/7; 2/243; 1119: 110/43; 1109: 6/26;
“berî olmakla görevlinin istememesi üzerine bâ takrir” yapılan atama için bkz. VGM 1108: 1/16. Dikkat çeken bir
örnekte ise görevli “bâ hüccet mutasarrıf iken [görevi] kapulanmağla refʻinden” başka bir kişi atanmıştır. VGMA,
1142: 84/20.
1245
Örn. bkz. “…Bâbü’s-Saʻâdet’ş-Şerîfem Ağası nezâretinde olan Evkâfdan Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ müteveffiye
Haseki Sultan tâbet serâhâ Evkâfının kitâbet ciheti yevmî beş para vazîfe ile nısf hissesine es-Seyyid Mustafa ve esSeyyid Ahmed babalarından intikal ile bâ-berat-ı şerîf-i ‘âlişân mutasarrıflar olup nısf kitâbet hıdmeti kemâl-i
sadâkat ve istikâmet üzre idâre…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 66/3. Başka bir örnekte ise; vâkıfın şartı gereği
babadan dededen berat ile sahip olunan su taşıyıcılık görevinin aynı aile üzerinde olduğu kaydedilmiştir:. “…ashâb-ı
hayrâtdan müteveffâ ile el-Hâc Ahmed Mezîd medîne-i mezbûrede mutasarrıf oldığı mülk menzilinde tasarruf ve
süknâsını tescîl-i şerʻî ve teslîm ile almak birle vakf ve şart ve taʻyîn eylediği vakfiye-i maʻmûlun-bihâsında mukayyed
ve berât-ı şerîfemle saka olan evlâd-ı Hicâzî hıdmetleri mukabelesinde yedlerinde olan hucec-i şerʻiyye ve senedât
mûcebince müddet-i vâfireden berü eben-an-ced zabt idegelmişler iken…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM. (2): 50/1.
1246 Kudüs özelinde uygulamada yaşanılan sıkıntılar nedeni ile görevli atamalarında dikkat edilmesi gereken
hususların sık sık vurgulandığı pek çok hüküm yer almıştır. Örn.: “Haremeyn-i Muhteremeyn Evkâfı Nâzırı Beşir Ağa
Dîvân-ı Hümâyûna arz gönderip taht-ı nezâretlerinde olmakla Kudüs-i Şerîfte vâki’ Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı
Müşerrefe ve Hz. Halilurrahman Evkâfı Celîlelerinden olmak üzere mütegallibe ve hayâbireden bazı kimesneler birer
ber-takrip ile askerî ve divan berâtlarıyla hilâf-ı şart-ı vâkıfa muğayir-i kânûn-ı muhdes vazîfe ihdâs idüp bu vecihle
vakf-ı şerîfe gadr-i külli ve vakfın ibtâline bâis ve bâdî olmalarıyla taht-ı nezâretlerinde olan Evkâftan vezâif ve
galleye mutasarrıf olanların askerî ve divan beratlarıyla mademki arzlarıyla Haremeyn-i Şerifeyn muhasebesinden
muhreç tezkire mûcibince maliye tarafından berât-ı şerîf-i ‘âlîşân olmadıkça askerî ve divan beratıyla ve âher tarîk
ile kimesneye vazîfe virülmeyüp talep idenler menʻ ve defʻ itdirülüp mütevelli-i vakf muhdes vazîfe talebiyle rencîde
ve taʻciz itdirilmemek bâbında bundan akdem muteʻaddid evâmir-i ʻaliyye sâdır olduğu Haremeyn-i şerifeyn
muhasebesine mestûr ve mukayyed olub şurûtundan olduğu der-kenar olunduktan derkenarı ve şurût-ı vâkıfı
mûcibince amel ve hareket itdirilüp şerefyaftâ-i sudûr olan emr-i ‘âli taʻyîn ve icrâ ve hilâf-ı bir fertten defʻ ve
hareket itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûn iʻtâ buyurulmak ricâsına iʻlâm itmeğin mûcibince hükm deyû fermân-ı
ʻâlî sâdır olmakla vech-i meşrûh üzere emr-i ‘âlîşan yazılmak için iş bu tezkire virildi. Fi 7 Rebiʻu’l-evvel sene
1175.” VGMA, 814. Çok daha erken tarihli (H. 1120/ M. 1708-1709) benzer hükümleri içerir başka bir tezkere
örneği için bkz. VGMA, 321: 273/2. H. 1163/ M. 1751 tarihli bir diğer hükümde yine benzer hususlar dile
getirilmiştir. Bkz. VGMA, 229; 814/106-1.
1247 Kudüs’te Mescid-i Aksâ, Sahratullah-ı Müşerrefe, Ribât-ı Mansûrî, Hz. Halilürrahman, gibi büyük kamusal
vakıfların nezâreti darüssaʻade ağaları tarafından yürütülmüştür. Söz konusu vakıflara ilişkin yaşanılan sıkıntılar
vakıfların nâzırı darüssaʻade ağası arzıyla Südde-i Saʻâdete bildirilmiştir. Ahkâmlarda ise nâzır arzları ile bildirilen
sorunların çözümü hükme bağlanmıştır. Bu durum hükümlerde; “…İftihârü’l-havâs ve’l-mukarrebîn mu’temedü’lmülûk ve’s-salâtîn muhtârü’l-izzi ve’t-temkîn bi’l-fiʻil Dârü’s-sa’âdeti’ş-şerîfe Ağası olub hâlâ harameyn-i şerifeyn
Evkâfı Nâzırı olan Beşir Ağa -dâme uluvvehû- Dîvân-ı Hümâyûna arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olan Kudüs-i
Şerîfde vâkiʻ Mescid-i Aksâ ve Sahratullahü’l-Müşerrefe Evkâf-ı Şerîfleri…” şeklinde belirtilmiştir.
1248 Örn. bkz. VGMA, 551: 99/47-48; 552: 37/9;552: 37/15.
1244
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edilmiştir.1249 Öte yandan, Kudüs-i Şerif’te “Medrese-i Elhamr Vakfı”na yapılan atamalar
şeyhülislam arzı ile yapılmıştır.1250
Osmanlı toplumsal tarihi bakımından kayıtlarda dikkat çeken bir diğer nokta ise, kadı/ nâib/
mütevelli/ nâzır tarafından yapılan tayin tekliflerinin gerekçesidir. Bu teklifler temelde iki esasa
dayanmaktadır: 1251
1. İlk ve Yeni Tayin: Bir zaruret dolayısıyla böyle bir görev ve kişiye ihtiyaç duyulması
nedeniyle yapılan atamalar olarak “müceddeden” (yeniden), tecdîd (yenilenme) deyimleriyle
belirtilmiştir. Bazen görevli kişi görevini sebepsiz olarak terk ederse, yeni yapılan tayin de
müceddeden olmaktadır. Bazı durumlarda da berât-ı zâyiʻ olmakla mücedded1252 veya bî berât
olmakla müceddeden berât inayet1253 ifadeleri ile belirtilen gerekçelerle görev beratı
yenilenmiştir.
2. Yahud da o yer, herhangi bir sebeple boşalmış, yani “mahlûl” olmuşdur. Mahlûller, eğer bu
genel ifade kullanılmamışsa, şu sebeplerden dolayıdır:
a.Ölüm sebebiyle boşalma: Müslümanlar için “fevt”, gayri Müslimler için ise “mürd” deyimi
ile ifade edilmiştir.
b.Görevden alınma, azil: “ref‘”.
c.Görevi bırakma, terk etme: “terk”, “keff-i yed” veya “kasr-ı yed”.
d.Görevi bir başkası lehine olarak bırakma: “ferağ” kelimesi ile ifade edilmiştir.
1703-1831 tarihleri arasında Kudüs vakıf görevlileriyle ilgili 673 görev değişiminden 340’ı
(%50,52) ölüm neticesinde ve 88 (%13,08) ise görevlinin hala hayatta iken görevinin başkasına
intikali ile neticelenmiştir. Görevlilerin %51’lik bir bölümünde yaklaşık hayat boyu görev
yaptığı anlaşılır ki, Osmanlı’daki ömür boyu (kayd-ı hayat) görev anlayışını doğrulamaktadır.
Bu durumda, Kudüs’teki vakıfların çoğunluğunun zürrî oluşunun da payı büyüktür. Ölüm
haricindeki görev değişimleri ise, genellikle hüsn-i rıza ile başkasına ferağ ve kasr-ı yed
(bilhassa ihtiyar olması durumunda) terk ve ref’ şeklinde olmuştur. Bunu beratın yenilenmesi ve
yanma, kaybolma vs. nedenlerle beratların zayi‘ olması gerekçesiyle yenilenmesi takip etmiştir.

Örn. bkz. VGMA, 1111: 54/56. Cemâziyelevvel 1163/ Nisan 1750 tarihli bir hükümde ise; nezâreti Şeyhülislama
şart kılınıan vakıflarda mütevelli arzı olmadan atama yapılmaması hükme bağlanmıştır. “… Şeyhülislam melikü’lazizu’l-‘allâm hazretlerinin nezâretlerinde olub, sâbık şeyhülislam merhûm ve mağfûrun leh Feyzullah Efendi’nin
Haremeyn-i Muhteremeyn ve Kudüs-i Şerîf ve Şâm-ı Şerîf ve İstanbul’da ve Erzurum’da olan hayrâtlarının cihât-ı
mahlûl olub, ferâğı iktizâ itmedikde Evkâf-ı mezbûrede mütevelli olanların arzı olmadıkça tevcîh ve der-kenar
olunmamak bâbında fermân-ı ‘âli ve mahalline kayd olunmağın…” VGMA, 814: 103.
1250 VGMA, 1110: 131/73.
1251 Baykara (1990: 10-11)
1252 Örn. bkz. VGMA, 1107: 2/57.
1253 Örn. bkz. VGMA, 1107: 2/293, 320.
1249
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Ayrıca, sebep belirtilmeden görevin “mahlûl” (boş) kalması nedeniyle de 32 atama yapıldığı
görülmüştür.1254
Tablo 12: Kudüs Hurûfât Defterleri Kayıtlarında Yer Alan Görev Değişikliği Sebepleri
Sıra No
Görevden Alınma Sebebi
Kayıt Adedi

1254

1

Fevt mahlûlünden

340

2

Mücedded/ Tecdîd

55

3

Mahlûlünden

32

4

Ferağından

54

5

Arz u hâl itmekle

1

6

Bâ-berât

3

7

2

8

Bâ-berât-ı ‘atîk/ Berât-ı atîk
mûcebince
Bâ-hüccet/ Hücceti mûcibince

9

Bâ-takrîr/ Ber-mûceb-i takrîr

2

10

Batın tertibi

1

11

Berâtı zâyiʻ

28

12

Bilâ-veled diğerinin rızasıyla

1

13

Bilâ-veled fevt mahlûlünden

15

14

37

15

Bî-berat/ bilâ-berat/ beratı
olmamakla
Firar itmekle ref’inden

16

Ref’inden

10

17

Kasr-ı yed

20

18

Rızasıyla kasr-ı yed

7

19

Gadr itmekle ref’inden

5

20

İbkâ

5

21

İhtiyaç

1

22

Lazım olmakla

6

23

Şart-ı vâkıf

1

24

Kadı arzıyla

1

25

Mütevelli tezkiresi

1

26

Yedindeki ferman gereği

1

27

Yokluğundan

1

28

Sebep belirtilmeyen

33

Bkz. Tablo 12.

4

4
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Toplam

673

Görevli tevcih, azil ve görev sürelerine dair Kudüs-i Şerîfteki mülk-i Salâhaddin Timarhânesi
Vakfı tevliyet görevine ilişkin hüküm görevin yıllar içerisinde verildiği kişilere, ellerindeki
hisse ve akçelere dair bilgileri sunması bakımından önemlidir.
Vakıf görevlileri atandıkları görevlerde ömürlerinin sonuna kadar hizmet ederlerdi. Ancak,
halkın şikâyeti üzerine; ehil olmayan,1255 usulsüz olarak göreve gelen,1256 görevde iken
usulsüzlük yapan,1257 görevlerini ihmal edip, hakkıyla yapmayan1258 ve suç işleyen vakıf
görevlilerinin yapılan tahkikat sonunda, şayet iddialar doğruysa işlerine son verilirdi. Buna
ilaveten görevlerinden kendi rızalarıyla çekilebilirlerdi.

Ferağ ve intikallerle olan görev değişiminde, öncelikle kişinin kendi rızasıyla yapılan kasr-ı
yedlerin önemli bir kısmında görevlilerin yaşlı (pîr) olması ve görevini ifa edecek gücü
kendisinde bulamaması sebebiyle çocuklarına veya başkalarına ferağat eder. 1259 Yine görevini
diyâr-ı âhara gitme, askere (sefere) gitme, ehil olmama veya bedenî rahatsızlık ve sakatlıklardan
ötürü görevinden alınma (refʻ) söz konusudur.1260
Vakıf görevlilerinden mütevellilerin vakıf gelirlerini kendi nefisleri için harcamaları sonucunda
da görevden alındıkları görülmektedir.1261 Ayrıca, görevlilerin birbirleriyle mücadeleleri ve

Örn. bkz. Kudüs Mahkemesi Şâfiʻ kitâbeti ehil olmamakla refʻinden yeni bir kişiye tevcih edilmiştir. VGMA,
1128: 68/32; VGMA, 814: 89.
1256 “…taraf-ı âherden vechen mine’l-vücûh (hiçbir şekilde) dahl ve taʻarruz olunmak îcâb itmez iken Kudüs-i Şerîf
sâkinlerinden Seyyid Ali Cârullah nâm kimesne hîleye sâlik (hile yaparak) ve gûnâ gun tezvîrat (karartma) ile
bundan esbak tevliyet-i merkûmu mezbûrûnun üzerlerinden ref’ itdirmek sevdasıyla daʻvâya tasaddî (karşı çıkmak) ve
mahalline havâle olundukta Harem-i Şerîf şeyhleri ve sâirlerinden istifsâr ve … olunub sâdâd-ı merkûmdan tevliyet-i
mezbûre kadîmu’l-eyyâmdan eben-an-ceddin mutasarrıflar olub umûr-ı tevliyet-i ru’yete (muktedir) ve … Ali
Cârullahın bu misillü hîle ve tezvîrât âdet-i müstemirresi (sürekli adeti) olub kat’a tevliyet-i mezkûrede alâka ve
medhâli olmamağın .. ve merkûmûnun … ta’ciz olduğun cümlenin ihbârıyla hâla Kudüs-i Şerîf kadısı Ahmed Efendi
i’lâm itmekle…”(VGMA, 814: 49/2). Aynı konuya ilişkin diğer hükümler için bkz. VGMA, 814: 70; 814: 49/1.
1257 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 150/3; (5): 54/3.
1258 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 154/2.
1259 Örn. bkz. VGMA, 814: 90; 815: 16.
1260 Örn. “İftihârü’l-havâss ve’l-mukarrabîn mu’temedi’l-mülûk ve’s-selâtîn muhtâru’l-ʻizzu ve’t-temkîn bi’l-fiʻil
Dâru’s-Saʻâdeti’ş-Şerîfe Ağası olub Haremeyn-i Şerifeyn Evkâfı nâzırı olan Hacı Beşir Ağa -dâme ‘uluvvuhû- Dîvanı Hümâyûn’a arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olmağla Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı
Müşerrefe Evkâfından yevmî 10 Osmanî eş-Şeyh Mehmed Dahne Evkâfına beş Osmanî ile Sahratullah-ı Müşerrefe
imâmeti Abdülkadir Efendi üzerinde iken gıyâbında hilâf-ı vâkiʻ ferâğından olmak üzere ahâli-i Kudüs’den
Abdulvehhab nâm kimesne imâmet-i mezkûr evlatları üstüne berât itdürüb gadr ve kusur eylediğinden ref’inden
kemakân merhûm Abdülkadir Efendiye ibkâ ve tevdî olunub…” VGMA, 814: 93.
1261 Örn. “Kubbetü’s-Sahrâ ve Halilurrahman Evkâfları mütevellisi vakıf kurâlarının 1184 senesine mahsûben
zimmetine 2750 kuruş; 1185 senesine mahsûben … tevliyet-i mezbûru zabt ve ta'şir eyleyen Mirmiran İbrahim Paşa
zimmetine kezâ 2.750 kuruş geçirmesiyle…” söz konusu meblağların tahsili için hüküm verilmiştir. (VGMA, 815:
1255
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birbirlerine gadr itmeleri sebebiyle, görevden alınma hadiselerine rastlanılmaktadır.1262 Ayrıca
evlâd-ı vâkıf olanların evlattan olup olmadıklarının tespitinin de, “ehl-i vukûfa” yani o şehrin
(Kudüs) sakinlerinden “bî-garez kimesnelere” danışılmak suretiyle veya “aʻyân ve eşrâf ve
ahalinin iltimaslarıyla” yapıldığı bilinmektedir.1263
Defterlerde görülen “bâ-berât” ibaresi ise adı geçen görevlinin padişahtan berat aldığını ve bu
beratı Rûznâmçe'ye kaydettirdiğini göstermektedir. Öte yandan, bazı kayıtlarda görevli
atamaları kadıdan alınan bir hüccetle fakat “bilâ-berât mutasarrıf” (beratsız) kaydıyla
yapılmakta idi. Bu fiili durumlarda mahallî kadılıktaki kayıtlar geçerlidir.1264 Özellikle
İstanbul’a uzak yerlerde sistemin bu şekilde işlediği ve hatta adları kadıya dahi ulaşmayan bir
yönetici zümreden bahsedilmektedir. Kudüs’e ilişkin incelenen kayıtlarda da vakıflarda
görevlilerin pek çoğunun beratsız olarak görev yaptığı tespit edilmiştir. 1265 Ayrıca padişahlar
değiştiğinde tüm memurların beratları yenilenirdi.1266 Ancak bu durumun Kudüs Hurûfât
Defterleri’nde pek de göz önüne alınmadığı ve nadiren de olsa “ibkâ”1267 kaydı ile kişilerin
görevlerine devam ettiklerine işaret edildiği tespit edilmiştir.
Netice itibariyle Kudüs vakıflarında da vakıf görevlilerinin vakfiye şartlarıyla başlayan, hayat
boyu süren ve genellikle babadan oğla geçen bir görev anlayışı vardı.

3.3.3. Görevli Sayısı ve Şehir Nüfusu
Vakıf kurumunun fonksiyonlarının icrasında, vakıf görevlilerinin sahip olduğu niteliklerin yanı
sıra, görevli sayısının da aynı derecede önem taşıdığı belirtilmelidir. Osmanlı toplumunda,

82). Bir başka uygulamada: “…hatt-ı hümâyûn ile vakfı şerîfin sadâkat üzere hizmet etmek şartı ile mütevellisi olan
Ali Ağa 14 seneden beri mütevellisi olub küll-i imareti işletmeyüb ve mu'tad olub fukarâya nafakaları virilmedikden
gayri suyollarını dahî taʻmîr itdirmeyüb umûr-ı vakfın mücidd-u sâʻyî olduğundan vakf-ı şerîfi zarar olmağla ref'
olunub sülehâdan el-Hac Mehmed Ağa vakfı şerîfe sadâkat üzere hidmet ve vakfın müsâid olduğu mertebe vakfı
ta'mîr idüb imareti işletmek ve fukarâya nafakalarını virmek şartıyla tevcih olub…” şeklinde hükme bağlanmıştır.
VGMA, 318: 119.
1262 Örn. bkz: BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 44/2; 155/1; 174/3; 191/3; 232/1; (2) 50/1; 173/4; 180/2; 183/4; 184/4;
(3): 68/2; 76/2; 102/3; 115/4; 121/4; (4): 29/4; 128/2; 135/2; (5): 19/1.
1263 VGMA, 814: 89. Ayrıca, vakfiyede belirtilmemiş olması durumunda vakıf çalışanları ve mütevellisi, belli bir
mahalleye ya da örneğin menzilci gibi kentin geneline hizmet verecek başka görevliler, kethüdâ veya vergi memurları
gibi görevliler kentin önde gelenlerinin müdahalesi ve oybirliği ile seçilerek [ihtiyar] atanıyordu. İki kişi aynı makam
için rekabete girdiğinde, seçilmiş (muhtar) ve aʻyânın onayını almış olmak makamın kime verileceğinde önemli bir
rol oynuyordu. İhtilaflı durumlarda müdahale talebiyle karşılaşıldığında payitaht yerel kararı kabul ediyordu:
“[A]ʻyân-ı şehr kangısından rıza’ ve şükran üzere ise” görev onda kalıyordu. Ergenç (1982: 109-110)
1264
Baykara (1990: 6)
1265 Bkz. Tablo 12.
1266 İnalcık (2005: 64); Özcan (2000: 108-114)
1267 İbkâ sözlükte, tâyinleri her sene, bir sene müddetle yapan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri
beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi anlamında gelmekte olup, Arapça bâki,
devamlı, sürekli kılma manasındadır. Pakalın (1983:12) Kayıtlarda ise kişilerin var olan görevlerine devam ettikleri,
yani atamaların aynı kişiler üzerinde kaldığına işaret etmektedir.
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askerî zümre içerisinde yer alan bu görevlilerin, sayı itibariyle oldukça fazla olduğu
bilinmektedir. Buna rağmen, Kudüs şehri veya Osmanlı genelinde vakıf görevlilerinin doğrudan
sayımı veya tespiti söz konusu olmamıştır.1268 Belirtilen olumsuzluklara rağmen, vakıflarda
görevli sayısı ve bu sayının oluşum ve zamanla değişiminde nelerin etkili olduğu konusu
üzerinde durulması gereken hususlardır. Ayrıca müessese ve meslek farklılıklarına göre görevli
sayısının dağılımının nasıl olduğu da yine bilinmesi gereken konulardandır.
Vakıf görevli sayısı ile ilgili olarak vakfiyeler, evkaf defterleri, vakıf muhasebe defterleri ve
zaman zaman az rastlanan sicil kayıtları önemli kaynaklardır. Vakıf görevli sayısının tespit ve
tayininde ise, ilk ve en önemli etken vâkıflardır. Çünkü görevli sayılarının tamamı vakfiye
şartlarında, vâkıflar tarafından ayrı ayrı zikredilir. Ancak belirtilen bu sayı vakfiyenin kuruluş
tarihi için geçerli olup, zamanla vakıf görevlilerinin evlatları arasında paylaşıldığı görülür.1269
Örneğin Haseki Sultan’ın H. 964/ M. 1557 tarihli vakfiyesinde görevli sayısı 46 olarak
belirtilmiştir.1270 Yine Haseki Sultan Vakfı’na ait H. 1154/ M. 1741 tarihli muhasebe defterinde
görevli sayısı 369’dur.1271
Görevli sayısını etkileyen ikinci unsur, devletin vâkıflar kadar olmamakla beraber, hatiplik gibi
görevlilerin sayılarını sınırlandırması veya yeni görevli ihdası şekliyledir.1272
Görevli sayısını etkileyen üçüncü husus, ilk görevlinin ölümü sonrasında onun yerine geçen
evlatların, görevi birden fazla hisseli olarak paylaşmalarıdır. Dolayısıyla o vakfın görevli
sayısının artmasına sebep olunmaktadır. Örneğin aşağıda atama kaydına yer verilen Hz. Davud
Zâviyesi şeyhlik, tevliyet ve nezâret görevi on üç hisseye bölünmüştür.
“Kudüs-i Şerîfde Hz. Davud Aleyhi’s-selâm Zâviyesinde bâ-mu‘ayyene ile meşîhat-i şerîfe
ve tevliyet-i evkâf –ı münîfe ve nezâretinin mutasarrıfı olan Seyyid Şeyh Muhammed edDâvûdî bundan akdem fevt olup yerine müteveffâ-yı mezbûrun emmîzâdeleri olup ve
hidmet-i şerîfeler 13 sehim itibar olunarak sihâm-ı mezkûrdan iki sehmi Derviş ve Ahmed
ve Osman ve Halil ve Muhammed Taha ve Şakir ebnâ-yı Süleyman Taha’ya ve bir sehmi

1268

Demirel (2000: 131)
Örn. bkz. VGMA, 556: 37/11.
1270 VGMA, 608-2: 235/ 178.
1271 VGMA, 524: 2-29. Örneğin orijinal vakfiyede Kur’an-ı Kerim okuyucular yer almamasına rağmen 16. yüzyılın
sonunda imaretten yararlananların listesine eklenmişlerdir. Bkz. TSAD 7301: 1. Çalışma kapsamına giren dönemde
ise bu sayı daha da genişlemiştir. “ ʻAn Cemâʻat-i Eczâhânân-ı merhûm ve mağfurûn leh Sultan Süleyman Han der
karye-i Hamam”, “ ʻAn Cemâʻat-i Eczâhânân-ı Câmi-i Ahmar Ömerî der Şâm-ı Şerîf”, “ ʻAn Cemâʻat-i Eczâhân der
Vakfı Ömer”, “ ʻAn Cemâʻat-i Eczâhân der Makâm-ı Hazreti Dâvud en-Nebî Aleyhisselam” başlıkları altında çok
sayıda görevli kaydedilmiştir. VGMA, 523: 23-38. Vakfiyede belirtilmeyen bu görevler de sonradan ihdâs edilmiş
olma ihtimalini akla getirmektedir. Öte yandan burada zikredilen Şam’da bulunan Câmi-i Şerif 965/ 1557-8 tarihli bir
kayıtta “hudemâ-i ‘imâret-i ʻâmire ‘an gurre-i Receb ila gâye-i Zi’l-Hicce 965 ma’a mevâcibât-ı eczâhânân ve
hudemâ-i câmi-i şerîf der Şam” şeklinde kaydedilmiştir. Yine 16. yüzyıl sonuna ait H. 990/ M. 1582-3 tarihli bir
defter kaydında cami “Ahmar” ismi ile kaydedilmiştir. Ancak bu kayıtta yalnızca maaş aldıkları kaydedilmiştir.
Singer (2003: 265)
1272 Demirel (2000: 132)
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Muhammed ve Araka ve Ahmed ebnâ-yı Ali Araka ve bir sehmi Abdulvehhab bin Salihe ve
bir sehmi İbrahim bin Mustafa’ya ve bir sehmi Abdülcelil ve Hüseyin ve Abdülkadir ebnâyı Abdulhay’a ve iki sehmi Muhammed bin Ahmed Fethullaha ve bir sehmi Muhammed ve
Ahmed ibney Yahyaya ve bir sehmi Yusuf ve Ahmed ibney Vefaya ve nısf sehmi Ebu Bekir
ve Osman ve Davud ve Abdurrahman ebnâ-yı Abdullah bin Halil’e ve nısf sehmi Ebu Bekir
ve Osman ve Davud ebnâ-yı Hasan’a ve bir sehmi Hasan ve Hüseyin ve Halil ebnâ-yı
Mahmud’a ve nısf sehmi Hasan Enis bin Halile ve nısıf sehmi dahî Davud ve Ahmed ibney
Şeyh Muhammed’e, müteveffâ-yı mezbûrun mahlûlünden meşîhat ve tevliyet ve nezâret-i
mezkûre ber-vech-i meşrûta merkûmûna tevcîh ve yedlerine bir kıtʻa berât-ı’âlîşan virilmek
bâbında Kâdîsı Mevlâna Muhammed Şeyh Efendi arz itmegin rûznâmçe-i ʻaskerîye nazar
olundukda… …tevliyet-i mezkûre 13 sehim itibarıyla bâlâda bast ve beyân olunan sihâmlar
merkûmûna tevcih buyuruldu fî Zi’l-kaʻde 1244 Yevm 17.”1273

Ayrıca, Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik, demografik ve siyasi şartlar da
görevli sayısını etkilemektedir. Öyle ki, 15. ve 16. yüzyıllarda yeni fetihler ile imparatorluk
topraklarının genişlemesi, insan unsurunun istihdamını kolaylaştırmakta ve artan nüfusa iş
imkânı sağlanmaktaydı. Ancak İmparatorluğun en geniş sınırlarına ulaşması sonucunda ise,
artan nüfusa iş imkânlarının azalması sebebiyle, vakıf kurumu bünyesinde çalışanların arttığı
gözlenmektedir.1274
Bazı atamalarda ise, görevden çeşitli nedenlerle ayrılan bir kişi yerine, sahip olduğu görevlerin
hepsi için yeni görevli atanmıştır. Örneğin:
“…harâbe müşrif olub ta’mîr ve külliyen inşâya muhtac olduğundan ahâli-i nahiye
sâkinlerinden Seyyid İsmail bin Seyyid Ahmed türbe-i şerîfi ta’mir ve termîm idüp bervech-i hasbî tevliyet ve nezâretine dahî bâ-berât-ı ‘âlî yani mezbûr İsmail fevt
mahlûlünden sulbî oğulları Seyyid Hüseyin, Seyyid Osman, Seyyid Muhammed Said ve
Seyyid Halil, Seyyid Abbas, Seyyid Mustafa nâm karındaşlara babaları berâtı mûcibince
merkûmûna ber-vech-i iştirâken tevcîh buyuruldu. Cemâziye’l-evvel 1241, yevm 25.”1275

Yeni atanan görevlilerde ise, merkezi yönetimin gönderdiği hükümler doğrultusunda öncelikle
vefat eden kişinin oğlu, oğlu olmadığı durumlarda karındaş, emmizâde ve diğer aile yakınları
söz konusu göreve atanmışlardır. Örneğin:
“Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ Geylâniyye Medresesinde yevmî bir pâre ile kâtib ve yevmî bir pâre

ile müsebbih ve yine Fârisiyye Medresesinde yevmî 3 akçe ile meşârik ve yine …Dâvudda
bir pâre ile kâri’ ve bir bâb hâne ile Câmi-i … (Meğâribe) Receb ve Şaban ve Ramazan-ı
Şerîfde kâri-i hadîs ve Kur’an ve ... meşrûta diğer haneye ve Fârisiyye Medresesinde ... ile
şeyh ve kâ’immakâm-ı mütevelli ve kâtib Şeyh Feyzullah fevt karındaşı Şeyh Halile
inâyet.”1276

Vakıf görevlilerinin sayısı vakfın bünyesinde bulunan üniteye bağlı olarak da değişmektedir.
Mesela, camisi olan bir vakfın en azından imam, müezzin veya büyüklüğüne göre hatip, vaiz,

1273

VGMA, 556: 37/11.
Kudüs vakıflarında tek tek bu artış tespit edilebildiği gibi, imparatorluk genelinde de aynı artışın varlığı
bilinmektedir.
1275 VGMA, 556: 37/6.
1276 VGMA, 1091: 77/3.
1274
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cüzhan, ferraş, kayyım bulunmaktadır. Kudüs vakıf ağının merkezinde bulunan Mescid-i Aksâ
ve Kubbetü’s-Sahra Camilerinin imam, müezzin, hatip ve diğer görevli sayıları oldukça fazladır.
Camisi, imareti, medresesi ve tabhanesi bulunan Haseki Sultan Vakfı’nın da çok çeşitli
unvanlara sahip görevlilerinin sayısı 1840 tarihinde yaklaşık 495 civarındadır. En fazla görevli
artışı ise Kur’an-ı Kerim’den çeşitli surelerden okuyan kârîlerdir.1277
Bu hususların yanı sıra, vakıf görevli sayısında vakfın büyüklük ve zenginliğinin de etkili
olduğu söylenebilir.1278 Çalışma kapsamına giren dönemde yeni kurulan yerel ve mütevazı
vakıfların hemen heepsinde vakıf görevlisi olarak “el-erşed fel-erşed” usulü üzere yalnızca
mütevelli tayin edilmiş ve vakfın görevlisi bir mütevelliden ibaretti.1279 Öte yandan, Mescid-i
Aksâ, Kubbetü’s-Sahra, Haseki Sultan Evkafı, Salâhiyye Medresesi, Meymûniyye Medresesi,
Hüsniyye ve Hâtuniyye Medreseleri gibi büyük kamusal vakıfların görevli sayıları oldukça
fazladır. Kudüs vakıfları içerisinde en fazla görevli sayısına sahip olan Mescid-i Aksâ,
Kubbetu’s-Sahra Vakıfları’nın 1121-1149 tarihleri arasındaki görevli sayısı yaklaşık 461
iken,1280 aynı dönemde bu sayı Haseki Sultan Vakfı’nda 1099-1154 tarihleri arasında 369;1281
1155-1255 tarihleri arasında ise 4951282 civarındadır. Kudüs Esas Defteri’nde Hangâh-ı
Salâhiyye’ye 28; Hüsniyye Medresesi’ne 32; Muhammediyye Medresesi’ne 30; Salâhiyye
Medresesi’ne 27 ve Meymûniyye Medresesi’ne 19 görevli atanmıştır. Kudüs Esas Defteri’nde

Detaylı bilgi için bkz. VGMA, 523: 10-18.
Osmanlı Dönemi Kudüs vakıflarından en büyüğü olan Hasekiye İmareti Vakfı’nın, görevli sayısı bakımından da
büyük olduğu anlaşılmaktadır.
1279 Bu durumun istisnası olarak; H. 1125/ M. 1713 tarihli vakfiyesinde Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi
el-Hâlidî kurmuş olduğu sebilin sakasına her gün 2 kıtʻa maʻsara, suyollarının hizmetini görmesini ve adedi 6
kuruştan kandil koymasını şart kılmıştır. KŞS 208: 105. Aynı vâkıf H. 1131/ M. 1719 tarihli vakifyesinde
mütevellinin vakfın gelirinden her yıl 18 kuruşun Kur’an-ı Kerîm ve Fatiha okuyan 4 kârîye verilmesini şart etmiştir.
KŞS 213: 91-94. H. 1136/ M. 11723 tarihli bir diğer vakfiyesinde ise vakfın nâzırının vakfın gelirinden 18 kuruşun
her gece Mescid-i Aksâ’da akşam ve yatsı namazları arasında sebʻa-yı şerîf okuyan ve sonrasında Peygamber ve
sahabeleri için Fatiha okuyan 3 kârîye verilmesini şart kılmıştır. KŞS 218: 470. H. 1137/ M. 1723 tarihli
vakfiyesinde Ahmed el-Kutahî vakfın gelirinden 3 kuruşun Mescid-i Aksâ’da bulunan sebile su koyan sakaya
verilmesini şart kılmıştır. KŞS 220: 33-34. H. 1153/ M. 1740 tarihli vakfiyesinde el-Hac Mustafa Ağa Kâimmakâm-ı
Kuds, Mescid-i Aksâ’da Bâbu'n-Nâzır'da vâkıfın inşa ettiği sebile su koyan sakaya İmaret-i ‘Âmireden alınacak 14
somun ekmeğin verilmesini şart kılmıştır. KŞS 230: 210. H. 1184/ M. 1770 tarihli vakfiyesinde eş-Şeyh Muhammed
Kuttîne bin eş-Şeyh Abdurrahman Kutayna, Kudüs Haremi’nde Kur’an-ı Kerîm okunması karşılığında yılda 16
zolata ücretin kârîlere verilmesini (KŞS 254: 505-506); H. 1187/ M. 1773 tarihli vakfiyesinde Fatıma binti
Muhammed ise her yıl vakfın gelirinden 360 Mısrînin Kudüs Haremi’nde Kuran'dan 1 cüz okuyan kârî’ye
verilmesini, 7000 kelime-i tevhid okunması karşılığında ise 10 zolota verilmesini vakfiyesinde şart etmiştir. KŞS 255:
53- 54. H. 1185/ M. 1771 tarihli vakfiyesinde Abdurrahman ağa bin Muhammed Kerm (Kerem) vakfın gelirinden 2
kuruşun vâkıfın ruhu için Tebareke Suresi okuyan kârîye verilmesini (KŞS 257: 65); 1206/ 1791 tarihli vakfiyesinde
Abdullatîf bin Selame Zuheyman, Ramazan ayında her yıl hatim etmesi için bir kârî’ye vakfın gelirinden ücret
verilmesini, Hz. Peygamber ve diğer peygamberlerin ruhlarına hediye etmesini şart kılmıştır. KŞS 273: 36-37.
Çalışma dönemi çerçevesinde Kudüs’te kurulan vakıfların büyük çoğunluğunda görevli sayısı yalnızca mütevelli ile
sınırlı kalmıştır. Bazı durumlarda mütevelli ile nâzır ataması da yapılmıştır. KŞS 218: 253.
1280 Haremeyn-Kudüs Cihât Defteri, 1121-1149. Bkz. BOA, EV.HMH.d: 1632/15-32.
1281 VGMA, 524: 2-29.
1282 VGMA, 523: 10-38.
1277
1278
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kayıtlı 160 vakfa ise 890 görevli atanmıştır.1283 Bu sayılar 18. yüzyılda hayrî vakıflarda görevli
sayısının ulaştığı boyutu göstermesi bakımından anlamlıdır. Zira elde edilen muafiyetler ve
toplumsal statü başta olmak üzere çeşitli gerekçelerle vakıf görevlilerindeki niteliksel artış
Osmanlı’nın Kudüs taşrasındaki askerî zümreyi genişletmiş ve yerelleştirmiştir.
Bu artışı vakfın tüm müesseselerinde görmek mümkündür. Örneğin, yukarıda örneğine yer
verilen Hz. Davud Zâviyesi’nin tevliyet ve meşihat görevlerini yürüten kişinin vefatı üzerine
söz konusu görevler 13 hisseye ayrılarak, çok sayıda görevli atanmıştır. 1284 Bir diğer örnekte
Haseki Sultan’ın vakfiyesinde imaret mutfağının ferraş ve kapıcılığı günlük 4 dirhem ücret ile
bir kişiye şart kılınmış olmakla beraber, 1155-1255 yılları arasını kapsayan vakfa ait atîk
defterde kapıcılık görevine 5 kişi atanmıştır.1285
Kudüs şehri vakıf görevlileriyle ilgili olarak yukarıda belirtilen Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’sSahra Vakıfları’nın 1121 tarihindeki görevli sayısının yaklaşık 461, 1177/ 1763-1764 tarihli
surre kaydında Meğâribe Vakıfları görevlileri de dahil edilerek bu sayı 777 olarak
kaydedilmiştir.1286 Yakın tarihli Kudüs Esas Defteri’nde ise Meğâribe Zâviyesi’ne 4;
Mağribîlere ait Ebu Medyen el-Gavs ve Seyyid Ömer el-Mücerred Vakfı’na ise 2 görevli
atandığı kayıtlıdır. Bu verilerden Meğâribe vakıfları görevli sayısının oldukça az olduğu
anlaşılmaktadır. Dolayısıyla yukarıda belirtilen verilerden, yüzyılın ortasına gelindiğinde,
Kudüs’ün en büyük hayrî vakıflarındaki görevli sayısının yaklaşık olarak 1600 olduğu
söyleyebiliriz. Bu sayılara çalışma kapsamına giren dönemde (1703-1831) Kudüs’te yeni
kurulan vakıfların en az bir görevlisi olduğu varsayımı da dikkate alındığında görevli sayısının
yaklaşık olarak 1800 ila 1900 arasında değişebileceği sonucuna varılabilir. Bu sayı aynı
tarihlerde Kudüs şehir nüfusuyla kıyaslandığında Kudüs’teki vakıf görevlilerinin kentin
nüfusuna oranına ulaşılabilmesi mümkün gözükmektedir. Zira Volney’e göre 1784’te şehrin
nüfusu 12.000 ile 14.000 arasında değişmekte iken, Bonne ise 19. yüzyılın ilk yıllarındaki
Kudüs nüfusunun 12.000 civarında olduğunu belirtmiştir.1287 Burada yaklaşık olarak yer verilen
Kudüs nüfusunu 12.000, görevli sayısını da yaklaşık olarak 1800 kabul ettiğimizde vakıflara
düşen ortalama görevli sayısı %15 olarak tespit edilmektedir.
Farklı bir dönem olmasına rağmen, Fatih İmareti’nin toplam görevli sayısının 496 olarak
belirtilmesi, Kudüs’teki Haseki Sultan İmareti’nin 1155-1255 tarihleri arası kayıtlarında 495’e
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VGMA, 515: 33-101.
VGMA, 556: 37/11.
1285 VGMA, 523: 20.
1286 BOA, EV.HMK.SR: 1971.
1287 El-Asali (1989: 220).
1284
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ulaşan görevli sayısı ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Osmanlı geneli için yapılan
çalışmalarda ise, 17. yüzyılda vakıfların her birine düşen ortalama görevli sayısı 14.6, 18.
yüzyılda 14.7 olarak belirlenmiştir.1288 Zikredilen iki araştırmayla, Kudüs vakıfları hususundaki
neticelerin uyumlu olabileceğine işaret etmektedir. Bu durum, sondaj usulü ile makro düzeyde
yapılan çalışmalar en azından Kudüs özelinde mikro düzeyi yansıtabilmiştir. İstanbul, Bursa ve
Edirne gibi büyük şehirlerin vakıflarında da bu ortalama Kudüs’ten fazla olsa gerektir.1289
Kudüs vakıflarındaki görevlilerin mesleklere göre dağılımları ise, net olarak yapılamamıştır.
Zira vakıf görevlilerinin birden fazla görevi üstlenmesi veya bazılarının toplu olarak
belirtilmesi, düşünülen bu ayrımı zorlaştırmıştır.1290 Buna rağmen yapmış olduğumuz tespitlere
göre sırasıyla mütevelli, şeyh, imam, türbedar, zaviyedar, duagû, cüzhan, devirhan, müezzin
hatip ve müderrislik en fazla olan mesleklerdir.1291
Müesseselere göre dağılımında ise cami-mescit, imaret, medrese-mektepler ve zaviye görevli
sayısı itibariyle ard arda sıralanmaktadır. Ayrıca kuruluş tarihi itibariyle Osmanlı öncesi
dönemlere ait vakıfların görevli sayıları gelirlerinin fazlalığına bağlı olarak oldukça fazladır.
Yine 16. yüzyıl Osmanlı hâkimiyetinde tesis edilen vakıflarda aynı derecede olmasa da, oldukça
fazla vakıf görevlisi vardır. Kudüs vakıfları içerisinde en fazla görevlisi olan Mescid-i Aksâ ve
Kubbetu’s-Sahrâ Cami Vakıfları, Hasekiyye Vakfı ile Salâhiyye, Meymûniyye, Hüsniyye
Medreseleri ile Hangâh-ı Salâhiyye vakıflarıdır.

3.3.4. Görevli Ücretleri ve Enflasyon
Osmanlı toplumunda tayin edilen ücretlerle geçimlerini temine çalışan en büyük guruplardan
biri de vakıf görevlileridir. Bu görevli gurubunun ücretleri merkezî veya tek bir elden ziyade,
oldukça fazla ve farklı bir gurup tarafından tayin edilmektedir. Ücretlerin tayininde başta vakıf
kurucuları olmak üzere, toplumdaki geçim rayici, vakfın gelirleri, gelirlerin sürekliliği ve
Osmanlı yönetiminde söz sahibi olanlar etkili olmuştur.
Görevli ücretleri vakıf dilinde "vazîfe" ve görevliler arasında bazen "nân paresi” veya " dedem
babam ekmeği' şeklinde ifade edilir. Görevli ücretlerinin günlük (yevmî), aylık ve yıllık olarak

Yüksel (1998: 124); Yediyıldız (2003: 127)
Zira Barkan’ın yedi vakıftaki görevli sayısını 1821 olarak belirtmesi, bu fikri teyit eder görünüyor. Bkz. Barkan
(1962-63: 239- 296)
1290 Örn. H. 1139/ M. 1726 tarihinde Yakubiye Camii’ne yapılan atamada bevvâb, şe'âl, ferrâş, müezzin, mükebbir ve
kennâslık görevlerine es-Seyyid Abdülgani el-‘Alemî atanmıştır. VGMA, 1128: 68/1.
1291 Hurûfât Defterleri kayıtlarına göre 1690-1834 yılları arasında Kudüs Kazası vakıf görevlilerine ilişkin detaylı bir
inceleme için bkz.: Eroğlu Memiş (2012: 145-184)
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tespiti ile ödeme keyfiyetinin aynî veya nakdî olabileceği belirlenmiştir. Ayrıca karşılıksız
olarak yapılan hizmetlerin "ber vech-i hasbî' olarak zikredilmesinin yanı sıra1292, hisseli olarak
da sülüs, rubʻ, sümün şeklinde yer almıştır.1293 Zamanına göre dirhem, akçe, kuruş, altın gibi
farklı para birimlerinin yanı sıra,1294 buğday, tuz veya ekmek gibi aynî ödeme şartları da
konulmuştur.1295 Bazı atamalarda ise bir evin süknâsı ve/veya icâresi,1296 ya da bir dükkânın
icâresi görevli ücreti olarak tahsis edilmiştir.1297 Ayrıca, bilhassa vakfiyesi bulunmayan vakıf

Lu’lu’ Gazi Vakfı’nın ber vech-i hasbî câbi, şeʻâl, imâmet görevlerine beratı zayiğ olan Şeyh Abdulvehhab’ın
beratı H. 1234/ M. 1818 tarihinde yenilenmiştir. VGMA, 555: 25/19. Şeyh Abdülvehhab’ın ferağından ise yine aynı
görevlere ücretsiz olarak öz oğlu Seyyid Halil atanmıştır. VGMA, 556: 37/9.
1293 Örneğin Meymûniyye Medresesi’nin 2 akçe olan … sülüs hissesine Şeyh Abdürrahim atanmıştır. VGMA, 1107:
2/140. Davud Paşa Çeşmesi Vakfı’nın 4 akçe olan kitâbetinin sülüs hissesine babalarının kendi rızasıyla el
çekmesinden iştiraken babaları beratıyla iki oğlu atanmıştır. VGMA, 1109: 6/39. Bir diğer örnekte ise, Salâhiyye
Medresesi’nin kâri-i hadis görevinin 1 pare Mısrî olan ücretine mutasarrıf görevlinin rızası ile çekilmesi üzerine sülüs
para hissesine Seyyid İshak el-Câ’ûnî atanmıştır. VGMA, 1110: 131/97. Hz. Musa, Hz. Yunus ve Hz. Lut
Evkâfları’nın “sümün-i meşîhat, ve rubʻ nezâret ve hisse-i tevliyet” görev hisseleri vefat edenin karındaşı oğlu Şeyh
İsmail bin Yunus’a verilmiştir. VGMA, 1139: 87/2. Hz. Nebiyullah Eşmevil Evkâfı’nın sümün hisse tevliyet ve
sümün hisse meşîhat görevine vefat eden görevlinin evlâdı Seyyid Abdulgani evlâdı Seyyid Musa el-ʻAlemî
atanmıştır. VGMA, 1125: 64/11.
1294 Haseki Sultan Vakfı vakfiyesinde görevli ücretlerinin tamamı dirhem olarak belirtilmiştir. Örneğin, vakfın
tevliyet ücreti 30 dirhem olarak şart kılınmıştır. VGMA, 608-2: 235/178. Küçük Ahmed Paşa Evkâfı’ndan
Sahratullahü'l-Müşerrefede cüzhân ve Mısriyyûn Evkâfı’nda duâgû görevlerine atanan Mevlana Seyyid Şeyh
Feyzullah el ʻAlemî günlük “1 akça senevî 5 guruş” vazife verilmiştir. VGMA, 1119: 110/43. Bu örneğin dışında
Hurûfât Defteleri’nde yer alan Kudüs kenti vakıf atama kayıtlarında ücretlerin çoğu “akçe, akçe-i Osmânî, Osmânî”
olarak belirtilmiştir. Ödemelerin Mısrî olarak yapıldığı kayıtlar ise; "Taraf-ı saltanat-ı ‘aliyyeden beher sene irsâl
olunan sürre-i şerif Mescid-i Aksâ hitâbet tâ’ifesine beher sene 2 sikke-i haseneye mutasarrıf olan es-Seyyid Cârullah
hüccet-i şer’iyüzyıle ile mutasarrıf iken fevt karındaşı müderris Seyyid Ali’ye bâ hüccet-i takrir inayet" şeklinde
kaydedilen surre kaydıdır. VGMA, 1109:6/ 28. Sultan Süleyman Han Evkâfı’ndan (Kubbe-i Sahratullahü’l
Müşerrefe) Vakfı’na sırası ile “1,5, 2 ve nîm pare Mısrî” ile cüzhân (VGMA, 1109: 6/96, 97, 99), Salâhiyye
Medresesi Vakfı’na 1 pare Mısrî ile şeyh (VGMA, 1107: 2/215; 2/ 277); 1 pare Mısrî ile kâri-i hadîs (VGMA, 1128:
68/ 45; 1112: 1/129); 1110: 131/97); Zaviye-i Hangâh-ı Salâhî’ye 1 pare Mısrî ile bevvâb (VGMA, 552: 37/ 30; 554:
25/1) ataması yapılmıştır. Yahudi Mahallesi’nde bulunan Mescid-i Ömerî Vakfı’nın imamının ücreti de 2 pare Şâmî
olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1112: 1/ 176. El-Hac Mustafa Ağa Kâ’immakâm-ı Kuds tarafından H. 1153/ M. 1740
tarihinde kurulan vakıfta vakfın tevliyet ücreti olarak 4 zeheb şart kılınmıştır. KŞS 230: 110.
1295 Tûr-ı Zeytâ’da bulunan Esʻad Efendi Zâviyesi Vakfı’nın şeyh-i seccadenişîn ve nâzırlık görevlerini yürüten
kişinin vefatı üzerine “4 akça ma’a taʻâmiyye” ile Seyyid Şeyh Mustafa el-‘Alemî atanmıştır. VGMA, 1110: 131/92.
Bir diğer örnekte Haseki Sultan Evkâfı’ndan duâgûy olarak atanan görevlinin ücreti “yarımşar batman buğday”
olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1107: 2/307; 1119: 110/21. Kudüs-i Şerif’te Mescid-i Aksâ havlisinde Sahratullah
binası ittisalinde Halvetü'l-Bekrî Mescid-i Şerifi Vakfı’nın tevliyet ve nezâret ücreti olarak görevlinin “taʻâmiyesi”
yazılmıştır. VGMA, 1111: 54/98. İstanbul’dan gönderilen H. 1169/ M. 1755 tarihli bir ferman tafsilinde ise, Mescid-i
Aksâ hatîbi Mustafa Efendi’ye “yevmiyesinden maʻadasının nısıf ğarara [yarım çuval] hınta tevcih olunmak içün”
emir verilmiştir. Bu emir de 2 Rebiulahir 1172/ 3 Aralık 1758 tarihinde gönderilen bir başka emirle terkîn edilmiştir.
VGMA, 723: 488.
1296 Örn. bkz. Şeyh Kemaleddin bin Şerif Vakfı’nın Mescid-i Aksâ’da okuyacak kârînin vazifesi “bir bâb mülk
süknâsı” olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1113: 35/3. Aynı vakfın “kırâʻat-ı eczâ-i şerîf” okuyanın vazifesi “bir ev
hâne süknâsı” olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1113: 35/3. Ayrıca her iki görev de vâkıfın akrabasından Şeyh
Abdulhak veled-i Abdurrahan Hatîb’e verilmiştir. Kudüs-i Şerif'te Hârratü'ş-Şeref Mahallesi “kâri-i mâ teyessera”
okuyan görevlinin ücreti “bir bâb hane” olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1119: 110/6. Yine aynı mahallede Şeyh
Muhammed Palasî ve Şeyh İsmail Ezrak kurbunda “kâri-i mâ teyessera” okuyan görevlinin ücreti “bir bâb hane”
olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1107: 2/ 377. Şeyh Ebu Fakih Camii Vakfı’nın tevliyet ve nezâret ücreti de “2 kıt’a
ev” olarak kaydedilmiştir. VGMA, 1107: 2/ 170. Burada verilen kayıtlarda süknâsı belirtilmeyen evlerin de yine
görevli tarafından oturulması ya da kiraya verilerek kira bedelinin ücret olarak alınması şeklinde
değerlendirebilecektir.
1297 Hatt-ı Davud Mahallesi’nde “kırâ’at-ı mâ teyessera” okuyanlara verilen ücretler “bir bâb dükkân icâresi”
şeklinde kaydedilmiştir. VGMA, 1107: 2/ 139, 278.
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görevlileriyle ilgili belgelerde "bâ muayyene" şeklinde tayin ya da tahsis olunan fakat miktarı
belirtilmeyen bir ifadeye de rastlanılmaktadır.1298
Genellikle vakfiyelerde günlük, aylık ve yıllık olarak belirtilen, görevli ücretlerinin kesin olarak
tespitleri mümkündür.1299 Haseki Sultan, Mescid-i Aksâ ve Kubbetu’s-Sahra gibi vakıflarda
belirtilen görevli ücretleri özelliğine sahiptirler.1300 Bunların haricinde hisseli ve Hurûfâtlarda
geçtiği üzere "bâ muayyene" şeklindeki bazı kayıtlarda ise ne kadar ücret aldığı tespit
edilememiştir.1301 İkinci önemli bir husus, kuruluş tarihi itibariyle farklı asırlarda kurulan
vakıfların birbirleriyle kıyası mümkün değildir. Kuruluş dönemleri itibariyle birbirlerine yakın
olan vakıfların, görevli ücretleri hususunda bir karşılaştırma yapılabilir.1302 Ancak bu durumda
da, Kudüs’ün kudsiyetine binaen özel konumu neticesinde dolaşımda olan çeşitli para birimleri
ile yapılan görevli ücretleri tayinleri ortaya çıkmaktadır.
Görevli ücretlerinin ücret miktarı ya da birimi dönemin rayicine göre ayarlanmaktadır. Meselâ,
Osmanlı öncesi ve ilk dönemlerinde dirhem esas alınırken, sonraları akçe yaygın olarak

Kudüs Hurûfât Defterleri kayıtlarında 78 atama kaydının ücreti “bâ-muʻayyene” şeklinde kaydedilmiştir.
Örneğin Karbun Mahallesi yakınında bulunan Imâdiyye Medresesi Vakfı’nın nısıf hisse ile tevliyet, nezâret, dersiyye,
meşîhat, kitâbet, şeyh-i berîrân hikâkında nısıf imâmet, nısıf türbedarlık görevleri muayyen ücret ile Seyyid Ahmed,
Seyyid Mustafa, Seyyid Muhammed Salih verilmiştir. VGMA, 1112: 1/ 102. İki kayıtta ise “nısıf muʻayyene”
şeklinde yazılmıştır. Bunlardan ilkinde, Rîşe Mahallesi’nde bulunan Câmi-i Ömerî Vakfı’nın imamet görevinin nısfı
muayyen ücret ile Seyyid Abdurrahman, Seyyid Mustafa, Seyyid Ahmed, Seyyid Muahmmed nâm karındaşlara
iştiraken verilmiştir. VGMA, 552: 37/ 20. Diğer kayıtta ise, Geylâniyye Türbesi’nin meşihat görevinin nısfı
muayüzyılen ücret ile Şeyh Abdullah Davudî evlâdından Şeyh Mustafa, Şeyh Muhammed Nurullah, Şeyh
Abdurrahman ve Şeyh Muhammed Sarraf’a verilmiştir. VGMA, 1113: 35/ 13.
1299 Örneğin Haseki Sultan Vakfı’nın görevli ücretleri vakfiyesinde günlük olarak tayin edilmiştir. VGMA, 608-2.
Meğâribe Vakfı Muhasebe Kaydı’nda ücretler aylık olarak kaydedilmiştir. KŞS 224: 185-187. eş-Şeyh Halil elCâ’ûnî Vakfı’na ait muhasebe kaydında ise ücretler yıllık olarak kaydedilmiştir. KŞS 264: 149.
1300 18. yüzyılda Haseki Sultan Vakfı görevli ücretleri için bkz.VGMA, 523-524; Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’sSahra vakıfları görevli ücretleri için ise bkz. BOA, EV.HMH.d:1632.
1301 Meselâ Fârisiyye Medresesi’nin mütevelli kâim-i makamı, şeyhi, nâib-i nâzırı, medrese kâtibi görev unvanlarına
atanan Ammizâdeleri Şeyh Halil, Şeyh Feyzullah ve Şeyh Musa’ya verilecek ücret “bâ muayyene” ibaresi ile ifade
edilmiş olup, net bir ücret belirtilmemiştir. VGMA, 1107: 2/163. Hangâh-ı Bâsıtıyye Vakfı’nın nısıf hisse meşîhatinin
sülüs hissesine vefat eden görevlinin karındaşı oğlu Şeyh Ömer tanmıştır. VGMA, 1107: 2/1193. Ancak ücretin ne
kadar olduğu belirtilmemiştir.
1302 Örneğin Muhammed Sunʻullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî tarafından H. 1131/ M. 1719 tarihinde kurulan
vakfın hayır şartları arasında vakfın nâzırının vakfın gelirinden her yıl 18 kuruşun Kur’an-ı Kerim ve Fatiha okuyan 4
kârîye verilmesini şart kılmıştır. KŞS. 213: 91-94. Bu da söz konusu görevlilerden her birinin yıllık 4,5 kuruş
vazifeye mutasarrıf olmaları anlamına gelmekte idi. Yine aynı vâkıfın H. 1136/ M. 1723 tarihli bir diğer vakfiyesinde
Silsile minaresinde bulunan müezzin için her yıl 16 kuruş verilmesini şart kıldığı tespit edilmiştir. KŞS 218: 470 EşŞeyh Muhammed Kuttîne bin eş-Şeyh Abdurrahman Kuttîne tarafından H. 1184/ M. 1770 tarihinde kurulan vakfın
hayır şartları arasında Kudüs Haremi’nde Kur’an-ı Kerim okunması karşılığında yılda 16 zolota ücretin mütevelli
aracılığı ile dağıtılmasını şart kılmıştır. KŞS 254: 505-506. 18. yüzyılda kurulan ve yukarıda bazı örneklerine yer
verdiğimiz görevli ücretlerinin kıyaslanmasına ise farklı para birimleri ile yapılan ücret tahsisleri dikkat çekicidir. Bu
durumda, Kudüs’e gelip giden hacılar nedeniyle kozmopolit yapısının neticesi olarak çeşitli para birimlerinin
dolaşımda olduğu sonucuna varılabilir. Ancak yeni kurulan vakıflarda ücretlerin yıllık olarak belirlendiği neticesine
de varılabilir.
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kullanılmaya başlanmıştır. 1303 Akçenin ve dirhemin dışında, nadiren altın1304 ve aynî olarak ise
yaygın olarak buğday ve tuz belirtilmiştir.1305
Öncelikle uzun bir dönemde ve çok farklı büyüklükte vakıfların bulunduğu Kudüs kentinde,
vakıf görevlilerinin aldıkları ücretlerin arasında önemli farklılıklar vardır. İki ayrı vakıfta görev
yapan câbiden biri 10, diğeri 2; müezzinden biri 9 diğeri 1 akçe alabilmektedir.1306 Çok genel
hatlarıyla ücretler değerlendirilecek olursa da, kayıtlarda ücretleri belirtilen görevlilerden
çoğunun günlük 0-5 akçe arasında ücret aldıkları görülmüştür. Kaynaklarda, en fazla ücret
alanların, sırasıyla mütevelli, câbî, imam, müezzin, hatip, nâzır ve cüzhânlar olduğu
görülmüştür.1307 Bütün bunlara ilâve olmak üzere, görevli ücretlerinin ne kadar olduğu,
vakıfların kuruluş dönemlerinden sonra ne gibi farklılıklar meydana geldiği sorusuna daha
kapsamlı bir çalışma ile cevap aranmalıdır. Ayrıca, vakfın kuruluşunda tayin edilen ücretlerin
uzun süre sonra aynı kalıp kalmadığı, kalmış ise ne gibi problemler doğurduğu araştırılmalıdır.
Mütevelli ücretlerinin genelde 1 akçe veya 1 dirhemden başlayan ve günlük olarak 30 akçe ve
60 dirheme çıkan bir farklılığı görülür.1308 Yıllık olarak tayin edilen mütevelli ücretlerinde ise,
0-5 kuruş arasında değişiklik söz konusudur. 18. ve 19. asırlarda tesis edilen bazı cami
imamlarına ise, 2-4 akçe arasında değişen günlük ücret ve 10 - 20 kuruş yıllık ücret tahsis
edilmiştir. Aynı asırlarda kurulan vakıflarda doğal olarak görülebilecek olan ücret farklılığının
aksine, hisseli tayin edilen ücretlerle, yıllık ya da günlük tahsis edilen ücretler arasında zamanla
oluşan uçurumlar söz konusu olmuştur. Meselâ H. 1156/ 1743 tarihinde 2 akçe (yıllık 10 kuruş)
ücret alan bir imam ile senelik 1440 kuruş ücret alan imam arasında büyük bir ücret farklılığı
vardır. H. 1146/ M. 1733 tarihli bir atama kaydında yevmiye 1 akçe (senelik 5 kuruş) ücret alan

16. yüzyılda kurulan Haseki Sultan’ın vakfiyesinde görevli ücretleri dirhem olarak şart kılınmışken, 18. yüzyılda
vakfa yapılan görevlilere ücretleri pare, akçe olarak ödenmiştir. Örn. bkz. VGMA, 1107: 2/ 240. Fetihhân ücreti ise 5
akçe (bazı kayıtlarda da 5 akçe Osmânî) olarak ödenmiştir. Örn. bkz. VGMA, 1107: 2/321; 1109: 110/5. Hurûfât
Defterleri’nde yer alan atama kayıtlarında aynî veya intifa ile ilgili olmayan görevli ödemelerinin tamamına yakını
akçe olarak ödenmiştir. Bkz. Eroğlu Memiş (2012: 145-165)
1304 Örn. Kubbetü’s-Sahrâ’da Merhum Turgut Ağa ruhu için Kur’an-ı Kerim okuyacak eczâhân yıllık 6 “sikke-i
hasene” ücret ile atanmıştır. VGMA, 1160: 116/3.
1305 Örn. Haseki Sultan Vakfı’nda görevli duʻâgûy ücreti yarımşar batman buğday olarak ödenmiştir. VGMA, 1119:
110/21.
1306 Sırasıyla bkz. VGMA, 1110: 131/ 13; 1108: 1/15; 1111: 54/32; 1107: 2/329.
1307 Ücretlere ilişkin hazırlanmış tablolar için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 145-165)
1308 Örn. Seyfeddin Ahmed al-Hakkârî Vakfı’nın tevliyet ücreti 1 akçe iken (VGMA, 1107: 2/ 124); Şeyh Cerrah
Vakfı tevliyeti 4 akçe (VGMA, 1107: 2/162); Meymûniyye Medresesi Vakfı tevliyet ücreti 5 akçe (VGMA, 1107:
2/216); Veliyullah Cemaleddin Musa es-Samet Vakfı tevliyeti 10 akçe (VGMA, 1107: 2/ 285); Haseki Sultan Vakfı
tevliyeti 30 dirhemdir. VGMA, 608/2: 235/138. Sicilde yer alan Receb 1229/ M. 1814 tarihli muhasebe kaydında
zürrî Hüseyin Kımiʻ Vakfı’nın mütevellisine 36 zolota, câbîsine 3 zolota ücret verildiği kayıtlıdır. KŞS 297: 33; Ek
10. Muharrem 1229 / M. 1814 tarihli Kasım Bey et-Tercemân Vakfı’nın mütevellisi ücreti 36 zolota, câbîsine de 3
zolota verildiği kayıtlıdır. KŞS 297: 34. Aynı döneme ait zürrî iki vakfın muhasebe kayıtlarındaki görevli ücretleri
aynıdır.
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bir mütevelli bulunduğu gibi1309, yedi yıl sonrasına ait 1740 tarihli muhasebe kaydında
Meğâribe Vakfı mütevelli hissesine senelik 153 zolota gibi diğerine göre fazla bir miktar isabet
etmiştir. Dolayısıyla sabit ücretler değerini koruyamazken, hisseli ücretler gelir kaynakları
korunabildiği sürece kendini muhafaza etmiştir. Bütün bu farklılıklara rağmen, önemli bir kısım
ücretlerin birbirlerine yakın olduğu da gözden kaçmamalıdır.
Görevli ücretleri hakkında bir başka husus aynı vakıftan ücret alanların birbirlerine göre
ücretlerinin durumudur. Genellikle vakıf görevlileri içerisinde çok farklı uygulamalara
rastlanmakla birlikte, evlâdlık vakıflarda evlatlar1310 ve diğerlerinde ise mütevelliler, diğer
görevlilere nazaran daha fazla ücret almaktadır.1311
mütevelliler bulunabildiği gibi,

1312

ı vâkıf olan mütevellinindir.

Diğer taraftan ücretsiz görev yapan

vakıf harcamaları sonrasında kalan miktar, çoğunlukla evlâd-

1313

Mütevelli dışında, genellikle cami, medrese, zaviye

görevlilerinden imam, müderris, muallim ve şeyhlerin diğer benzer hususiyetleri dikkati
çekmektedir.
Ücretlerle ilgili önemli bir başka husus, görevli ücretlerinin toplam vakıf gelirleri içerisindeki
oranıdır. İlk olarak, hayrî ve zürrî iki vakfa ait muhasebe kayıtlarından ilkinde, Meğâribe
Vakfı’nın H. 1153/ M. 1740 tarihli muhasebe kaydında toplam vakfın gelirleri 1150 zolota
olarak kaydedilmiştir. Masrafları ise toplamda 710 zolota olarak tespit edilmiştir. Belirtilen
toplam miktar içerisinde ehl-i vezâifler arasında mütevelliye yıllık 153 zolota, kâtibe günlük 8
(yıllık 94 zolota), nâkîb-i zâviyeye günlük 34 zolota (yıllık 400 zolota) verilmiştir. Bu da
toplamda 647 zolota ile vakıf gelirlerinin % 56’nın ücretlere tahsis edildiği anlamına gelmekte
idi.1314 İkinci örnekte ise, zürrî bir vakıf olan eş-Şeyh Halil el-Câ’ûnî Vakfı’na ait H. 1168/ M.
1755 tarihli muhasebe kaydında ise evlâd-ı vâkıfın gelirleri vakfın giderleri içerisinde %74’lük
bir orana sahiptir.1315 Buna göre vakıfların yıllık toplam geliri içerisinde en fazla nisbete görevli
ücretleri ile evlâdlar sahip bulunmaktadır. Daha geç bir döneme ait olmasına rağmen, Haseki
Sultan Vakfı’na ait dört yıla ait bütçesini kapsayan 1276-1280/ 1860-61 ve 1864/-65 tarihli

1309

VGMA, 1109: 6/52.
Eş-Şeyh Halil el-Câ’ûnî Vakfı’na ait H. 1168/ M. 1755 tarihli muhasebe kaydında Seyyid Abdurrahîm oğlu
hissesi olarak 75 zolota; 372 zolota; Seyyid Abdüllatif hissesi olarak da 45 zolota vazîfe ayrılmıştır. KŞS 264: 149.
1311 Örn. Haseki Sultan Vakfı mütevellisi günlük 30 akçe alırken, câbi 6 akçe, kâtip 10 akçe, imam 4 akçe, aşçıbaşı 7,
çanakçı 3, bevvâb 4 akçe vazîfeye mutasarrıflardır. VGMA, 523: 10-38.
1312 Örn. “Mescid Vakfı Necmeddin Ebû Muhammed Abdurrahim Et-Tebârî dimekle ma'rûf Vakıf (VGMA, 551:
99/29) ile Seyyid Şahbaz, Şeyh Mezîd, Şeyh Muharrem Senâu'd-dîn ve Seyyid Celâl Tekyesi”nin tevliyet ve nezâret
görevlerine hasbî olarak atamalar yapılmıştır. VGMA, 1160: 116/92.
1313 Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te yeni kurulan zürrî vakıfların çoğunluğunda vakfiyede belirtilen
şartlar yerine getirildikten sonra (tamir, hayır şartı vb.) kalan vakıf gelirleri aynı zamanda da vakfın mütevellisinin de
aralarında bulunduğu evlatlara şart kılınmıştır.
1314 KŞS 224: 185-187.
1315 KŞS 264: 149.
1310
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defterlerde görevli ücretleri 4.110 kuruş (toplam giderler 21.884 kuruş) ile %19’luk bir orana
sahip olduğu kaydedilmiştir. Okuyucular başlığı altında kaydedilen görevli ücretleri ise 2.379
kuruş ile %11’lik bir orana sahipken, sâdât-ı müderrisîn başlığı altında 1.070 kuruş ile %5’lik
bir orana sahiptir.1316 Buradan da tüm masraflar içerisinde görevli ücretlerinin oranı %35 olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır. Osmanlı geneli için yapılan bir değerlendirmede; Barkan, camiler için
%90'ı, imaretler için %52.5'i görevli ücretleri olduğunu tespit etmiştir.1317
Sonuç olarak, maaşlar, vergi muafiyeti ve toplumsal saygınlık gibi çeşitli getirileri olan vakıf
görevleri Kudüs toplumu için de tercih sebebi olmuştur. Ancak bu vazifelerin elde edilmesinde
aile mensubiyetinin öne çıktığı görülmüştür.

3.4. SERVET VE NÜFUZUN KAYNAĞI OLARAK VAKIFLAR VE KUDÜS’ÜN
YEREL SEÇKİNLERİ
Osmanlı kentlerinde başkalarının mal varlığına erişim sağlamanın kurumsal yollarından biri de
vakıfların idaresinden geçiyordu. Özer Ergenç, 16. yüzyıl Anadolu kentlerinde vakıf
mütevelliliğinin ve nezaretinin ileri gelen aileler arasında dağıldığını ortaya koyuyor.1318
Öncelikle, modern dönem öncesinde devletin sağlamadığı ya da sağlayamadığı önemli kamu
hizmetlerinin çoğunu vakıflar finanse eder ve düzenlerdi. Medreseler, ibadet ve hayır kurumları
(camiler, tekkeler, zaviyeler, hastaneler, imaretler) muhtelif kentsel ve ticari tesisler (çeşmeler,
suyolları, hamamlar, hanlar, kervansaraylar) hep vakıfların idaresindeydi. Bu yüzden herhangi
bir kentte vakıf idaresinde yer almak, kentin temel kamu işlevlerine ayrılan bütçesi üzerinde şu
ya da bu şekilde söz sahibi olmak anlamına geliyordu. Sultan da dâhil olmak üzere kent
dışından kişilerce kurulmuş vakıfların pek az olduğu ya da hiç bulunmadığı daha küçük
yerleşimlerde bu durum daha da önem kazanıyordu.1319
Vakıflar kamu hizmetlerini sağlamadaki rollerinin yanı sıra para piyasasındaki kurumsal olarak
etkinlik gösteren tek katılımcıydı. Mütevelli vakıf varlıklarından elde edilen geliri borç
verebilirdi, faizden elde dilen gelir ise vakfın muhtelif giderlerini karşılamak için kullanılırdı.
Aynı şekilde, faaliyet halindeki büyük bir kurumda küçük kısmi bir hizmetin sağlanması gibi
daha ufak amaçlar için vakfedilen nakit de çok geçmeden para piyasasına girerdi. (Örneğin,
Mevlevi tekkesinde Kuran okuyanlar için vakfedilen para.) Vakıfların yönetimi gibi

1316

Singer (2003: 257–69)
Barkan (1962-63: 239-243)
1318 Ergenç (1982: 111); Canbakal (2009: 88)
1319 Canbakal (2009: 189)
1317
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başkalarının kaynaklarına erişim sağlayan makamlar kazanç sağlamak için pek çok fırsatı da
beraber getiriyordu.1320 Bu durumda da, Kudüs kenti vakıf ağı merkezinde bulunan Kudüs’ün
seçkin aileleri öncelikli bir konuma sahipti. Bu rekabette, kentin merkezinde bulunmanın ve bu
sayede kentin bilgi ağlarına erişebilmenin kendi içinde getirisi vardı.1321
Esasında her dinî kurum veya okul ve bunlara bağlı vakıflar birleşik idarî ve malî oluşumlar
olarak, ailelere ekonomik ve siyasî imkânlarını artırma olanağı sunmaktaydı. Şöyle ki,
başlangıçta söz konusu vakıfların idaresi genellikle tanınmış bir din âlimine veriliyor, daha
sonra da vakfın idaresi onun soyundan gelen birine Sultan’ın onayı ile geçiyordu. Payitahttan
gönderilen fermanlar mahkeme kayıtlarına da geçiriliyordu. Yıllarca tekrarlanan bu yol
sayesinde kurumun adı o ailenin adı ile özdeşleşiyordu. Söz konusu aile bu ilişkiden büyük
menfaatler kazanıyor, elde edilen sosyal prestijden başka, kurumla bağlantılı olarak idarî ve dinî
mevkiler de bu ailenin tekeline girmiş oluyordu. Geleneksel ailelerin belirli vakıfları yıllarca
idare ediyor olmaları vakıf mallarını uzun süreler için kiralama gibi faydalar sağlıyor, zamanla
kiralanan bu mallar aile mensuplarının şahsî malları haline geliyor ya da özel vakıfların
denetimine geçiyordu.1322 Ayrıca, sunulan hizmetlerde de liyakat aranmadığı için hizmetlerin
niteliğine ilişkin de bir yorum yapabilmek mümkün olamamıştır. Konunun Kudüs’ün seçkinleri
ve vakıf kurumu arasındaki ilişkinin bu açıdan detaylı bir analizi çalışmanın bu bölümünün
temel sorununu oluşturmaktadır.
Çalışmanın bu bölümde, öncelikle Kudüs vakıflarının idari organizayonu ele alınacaktır.
Sonrasında, kurmuş oldukları aile vakıflarında yönetici olarak seçkin aile mensuplarına ilişkin
bazı örneklere yer verilecektir. Bahse konu ailelerin hayrî-kamusal vakıflarda yönetici olarak
elde ettikleri servet ve nüfuza ilişkin bilgiler de yine çeşitli örneklerle anlatılacaktır. Son olarak
da, ailelerin vakıf kurumu ile ilişkili olarak yürüttükleri çeşitli başka görevlere değinilecektir.

3.4.1. Vakıfların İdarî Organizasyonu
Vakıf idaresi, merkezî otoritesini her alanda kurmuş olan Osmanlı İmparatorluğu'nda aynı
hizmete yönelmiş, fakat farklı idarecilerce ayrı ayrı yönetilen bir sistemler manzumesidir. 1323
1826 yılında Evkaf Nezâreti'nin kuruluşuna kadar, merkezî bir teşkilâttan mahrum olan

1320

Bakhit (1982: 129-130); Lapidus (1967: 61, 77); Canbakal (2009: 192)
Canbakal (2009: 192)
1322 El-Alami (2000: 147)
1323 Demirel (2011: 142)
1321
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vakıfların idarî şekli vâkıflar tarafından tayin edilen şartlara göre yapılmaktadır.1324 Mütevelli
ise, bu idareyi vakfiye şartları ve şer'î hükümler dairesinde idare ve rü'yet eden kişidir.1325
Kudüs vakıfları için mütevelli haricinde kısmen kadı, nazır ve taşrada evkaf müdürlüklerinin
kurulmasından sonra ise, evkaf müdürü bu organizasyon içerisinde söz sahibi olmuştur. Ancak
hemen her dönemde birinci derecede vakıf idarecisi olarak mütevelliler görev yapmışlardır.
Vakıfların birinci derecede yöneticisi olan mütevelli vâkıfın sağlığında bizzat vakıf kurucuları
tarafından tespit edilmiş ve konuyla ilgili genel ve özel şartlar vakfiyelerde açıkça kayıt altına
alınmıştır. Bu şartlar da vakıf kurucusunun vefatından sonra da mütevelli olacaklar için
geçerliliğini sürdürmüştür. Çünkü ilk fiilî mütevelli, vakfı kuran kişi olmaktadır. Bu hususta
sultan, vezir veya diğerleri arasında büyük bir fark bulunmamaktadır.1326 Çoğunlukla vâkıfların
mütevelli tayin ettiği bilinmekle birlikte, aynı zamanda mütevelliler içerisinde vâkıfın kendisi,
çocukları ve yakın akrabalarının ilk planda yer aldığı görülmektedir.1327 Dolayısıyla yarısından
fazlası Kudüs’ün önde gelen ailelerince kurulan vakıfların mütevellileri de aynı zamanda şehrin
ileri gelen yöneticileri, ehl-i ilm ve tasavvuf zümresi içerisindeki seçkin kimselerdir. Tevliyet
görevinin evlâda meşrut olması nedeniyle, nesilleri devam ettikçe birer mütevelli ailesi
oluşturmuşlardır. Bunların dışında ise, bazı vâkıflar (üst düzey devlet yöneticileri) yapmış
oldukları vakıfların tevliyet görevlerini belli ailelere ya da makamlara tahsis etmişlerdir.1328

Vakıfların menşeî ve Evkâf Nezâreti hakkında bkz. Köprülü (1983: 351-408); İbnü'l-Emin ve Hüsameddin,
(1982: 89-99); Akgündüz (1988: 224-243)
1325 Pakalın (1993: 640)
1326 Meselâ Hürrem Sultan Kudüs’te kurmuş olduğu vakfının tevliyetini hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra
ise, adil ve ihsan ile emirden ayrılmayarak, ahlâk-ı mardıyye ile muttasıf olan emin bir kimseyi mütevelli olarak
atama yetkisini dönemin vâlisine şart kılmıştır. VGMA, 608/23: 235/178.
1327 Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te kurulan yeni vakıfların tevliyet şartlarına bakıldığında
çoğunluğunun tevliyeti “el-erşed fe’l-erşed” usulü üzere evlatlarına şart kıldığı görülmüştür. Örneğin, H. 1115/ M.
1703 tarihli vakfiyesinde Abdurrahman bin el-Hoca Muhammed en-Nu’âcî vakfın tevliyetini öncelikle hayatta
oldukça kendisine, vefatından sonra “li’l-erşed fe’l-erşed” usulü üzere vâkıfın evlatlarına, sonrasında ise kadı
tarafından atanacak ehliyetli kişilere şart kılmıştır. KŞS 202: 12-13. Bu durumun istisnası olabilecek bir örnekte, H.
1136/ M. 1726 tarihli vakfiyesinde Eş-Şeyh Muhammed Sun'ullah Efendi bin Halil Efendi el-Hâlidî hayatta iken
kendisini, vefatından sonra vakfın tevliyetini erkek evlatlarına bırakmıştır. KŞS 218: 253. Bir diğer örnekte ise, H.
1157/ M. 1744 tarihli vakfiyesinde Hüseyin bin Hasan Harb vakfın tevliyetini kızına şart kılmıştır. KŞS 233: 3. H.
1178/ M. 1764 tarihli vakfiyesinde Fatıma Hatun binti el-Hac İsa Mücâhid vakfın tevliyetini kendisinden sonra erkek
kardeşi Mustafa'ya şart kılmıştır. KŞS 247: 80-81.
1328 Örn. Hazreti Musa, Hazreti Yunus, Hazreti Lut Makam-ı Şerifeleri Vakfı’nın şeyhlik ve mürettiblik görevleri
Kudüs şeyhü’l-haremine verilmiştir. VGMA, 1107: 2/120-121. Başka bir örnekte ise, Merhûm Ebu’l-Fadl Mehmed
Paşa'nın Kudüs-i Şerifte mutasarrıf olduğu aralarında bir bâb değirmenin de bulunduğu mülklerini vakf etmiş ve
vakfın tevliyetini Kudüs’ün Şâfiʻ müftüsüne şart kılmıştır. Ahkâmlarda yer alan bir hükümde de, iki yüz yıldan beri
vakfiye gereğince mütevellilik görevini yerine getiren muhaddis ve Şâfiʻi müftüsü el-Hâc Abdullah'a Kudüs-i Şerif
sakinlerinden Ahmed'in müdahalede bulunmuş ve bu durumun önlenmesi hükme bağlanmıştır. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (4): 14/4. Son olarak da, Kudüs-i Şerîfteki Ali Ağa Vakfı’nın tevliyet ve gelirini evlat ve
utekasına bırakması, onların neslinin kesilmesinden sonra ise Hazret-i Halîlürrahman ve Sahratullâhü'l-Müşerrefe
Evkâfı mütevellîlerine şart kılmıştır. Vakfın tevliyet görevini devam ettirecek evlâdı olmayınca görev Halîlü'rrahman Vakfı mütevellîsi olan Mehmed Halîfe'ye verilmiştir. Ancak Kudüs sakinlerinden Seyyid Beşir, Seyyid
İsmail ve Seyyid Hasan'ın buna karşı çıkmış ve ve hak talep etmişlerdir. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 1/1. Aynı
1324
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Mütevelli tayinleri çok az olmak üzere de nâzır, kadı, vâkıfın ailesi ve ehl-i vukûf (mahalle
sakinleri) gibi kişi ya da guruplar tarafından yapılmakta idi. Kudüs Hurûfât Defterleri’nde yer
alan atama kayıtlarında genellikle kadı arzıyla ve bazen de nâîbin arzı ile mütevelli
atanırken1329, zaman zaman da mütevelli ve nâzır dışındaki görevlilerin, mütevellinin arzı
üzerine beratla atandığı tespit edilmiştir.1330
Sosyo-kültürel ve dinî açıdan önemli görevler üstlenen mütevellilerin, Kudüs şehri ölçeğinde
kimlerden olduğu konusu, sonraki alt başlıkta incelenecek önemli bir husustur. Bu arada
mütevellilerde aranan nitelik ve vasıflara değinilecek olursa, öncelikle vakfı her türlü gasp ve
tecavüze karşı koruyan, vakfın mal varlığını üretim yapacak halde bulunduran ve onun
gelirlerini artıran mütevelliler,1331

tevliyet görevinin yanı sıra şeyhlik, imamlık, hatiplik,

türbedarlık ve nazırlık gibi farklı görevleri de üstlenmişlerdir.1332
Mütevellilerin önemli bir kısmı, okur-yazar, âlim, idarî ve malî işlerden anlayan ve doğal olarak
Kudüs toplumunun en ileri gelenleri durumundadırlar. Arşiv belgelerindeki ifadesiyle, "ehl-i
kalcın, din ve diyaneti zâhir, iffet ve emânet sahibi,”1333 muhasebe virüb almaya kâdir, evlâd
ise âlim, aslah, erşed ve ekber1334 " gibi niteliklere haiz olması şartları vardır. Mütevellilerin
bahsedilecek olan görevleri haricinde, sahip oldukları bu vasıflar, birkaç görevi bir elden
yapmalarını sağlamıştır.1335

konuda verilen başka bir hükümde ise, aynı vakfın bir bâb han, dört adet dükkan gibi yerleri mütevellî tayini ile vakf
eyleyip gelirini evlatlarına, onların soyu kesilirse Halîlü'r-rahman Vakfı mütevellîlerine bırakması, mütevellilerin
vefatı üzerine Seyyid Mehmed Mustafa ve Şeyh Mahmud haksız yere vakfı zapt eylemişlerdir. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (4): 105/3. Aynı konuya ilişkin son hükümde ise, tevliyet ve gelirin Halîlü'r-rahman mütevellîsi
olan Mehmed'in mutasarrıflığında olmasına Kudüs sakinlerinden bu sefer de Şeyh Mustafa ve Şeyh Mahmud karşı
çıkmışlar ve zorbalık yapmışlardır. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 90/2.
1329 VGMA, 551: 99/47-48; 552: 37/9; 552: 37/15.
1330 VGMA, 1111: 54/56.
1331 Yediyıldız (1982: 171-180)
1332 Örn. Seyyid Şahbaz, Şeyh Mezîd, Şeyh Muharrem Senâu'd-dîn ve Seyyid Celâl Tekyesi’ne H. 1115/ M. 1703
tarihinde atanan görevli hem mütevelli ve şeyh (VGMA, 1160: 116/92); Kefere Mahallesi Hangâh Hallâce kurbunda
bulunan Medrese Vakfı’na H. 1116/ M. 1704 tarihinde atanan görevli mütevelli ve nâzır (VGMA, 1107: 2/2); Hatt-ı
Dâvud’da bulunan Dârü’l-Hadis Vakfı’na H. 1117/ M. 1705 tarihinde atanan görevli nısıf hisse ile tevliyet, nezâret ve
meşîhatine (VGMA, 1107: 2/15); “Medresetü'l-Mâlikiyye el-Ma'rûf bi Kubbeti'l-Efdâliyye ve Zâviye-i Mefârikiyye-i
Seyyid Ömer el-Mücerred Ebu'l-Madani el-Gavsî ve Tevâbi'i Vakıfları”na H. 1117/ M. 1705 tarihinde atanan görevli
tevliyet, nezâret, meşîhat, tebrîz ve türbedarlık görevlerine atanmıştır. VGMA, 1107: 2/78.
1333 Örn. Muhammed el-Cerîrî “diyanet, iffet ve emanet sahibi” oluşu nedeniyle Meğâribe vakıflarına mütevelli olarak
atanmıştır. KŞS 203: 186. Şeyh Halil el-‘Izrâvî de “dindar ve iffetli” olduğu için Latron’da bulunan Câmi-i Ömerî
Vakfı’na mütevelli ve nâzır olarak atanmıştır. KŞS 249: 65-66.
1334
Örn. Süleyman Suphi er-Rasâs dedesi Musa er-Rasâs’ın Vakfı’na müstehikler arasında “en reşîd” olması
nedeniyle atanmıştır. KŞS 264: 48.
1335 Örn. Hatt-ı Davud Mahallesi’nde bulunan Birke Hatun Vakfı cibâyet ve tevliyet görevlerine günlük 3 akçe ücret
ile Seyyid Abdulvehhab ve Salih atanmıştır. VGMA, 1107: 2/207. Bir diğer örnekte, aynı mahalde bulunan Dârü’lHadis Vakfı’na mütevelli, nâzır, şeyh, kâri-i hadîs olarak Seyyid Halil bin Ebu’l-Vefâ atanmıştır. VGMA, 1119:
110/49. Yine Hatt-ı Davud’da bulunan Dârü’l-Kurrâi’s-Sellâmiyye Vakfı’nın kırâʻatü'l-hadîs şeyhi, mütevellisi ve
nâzırı olarak vefat eden görevlinin karındaşı oğullarının evlâdı Seyyid Ebu'l-Mevâhib atanmıştır. VGMA, 1109: 6/

244
Kudüs vakıf mütevellilerinin görevlerini sıraladığımızda; öncelikle vakıf akar ve mülklerini en
güzel şekilde işletmek ya da icare vermek, vakfın gelirlerini toplamak,1336 gelirleri vâkıfın
şartlarına göre görevli maaşlarında ve diğer masraflarda kullanmak, vakıf akar ve hizmet
binalarını korumak1337 ve görevlileri denetlemektir. Ayrıca, görevlilerin azlini ve tayinini
yapmak, vakıf muhasebesini tutmak ve kadı huzurunda imza ve tasdik işleri de yine
mütevellilerce yapılır.1338 Şehirdeki diğer cihet ihdası yetkisi dahi verilmiştir.1339 Hatta
1178/1764 tarihli bir ferman hulâsasında "Vakf-ı mezburun umuruna Kuds-i Şerif kadıları
müdahale itmemek içün nâzır arzıyla mufassal bazı maddeler derciyle emr." denilmekle
kadıların, mütevelli yetkilerine karışması engellenmiştir.1340 Mütevelli, vakıf mallarının
üretiminin devamını, iyi korunup onarılmalarını, tahrip olan ya da verimi düşenlerin daha
iyileriyle değiştirilmesini sağlamakla yükümlüydü. Ancak bütün bu değişiklikler, kendi yargı
alanına giren her bir vakfın genel refahından sorumlu yerel kadı tarafından resmen tasdik
edilecekti.1341
Tesis edilen vakıfların büyüklüklerine bağlı olarak, mütevellilerde aranılan şartlar konusunda
farklı bilgiler yer almıştır. Mütevelliler bütün bu görevleri, bizzat kendileri vakfiye şartlarına

158. Ben-i Nûn Türbesi’nin türbedârı ve mütevellisi olarak Şeyh Mahmud atanmıştır. VGMA, 1109: 6/122. Kudüs’te
Rîşe Mahallesi’nde bulunan Martûmâ Cami-i Ömerî Vakfı’nın tevliyet ve imamet görevine es-Seyyid Taha er-Ravdîn
bin Seyyid Süleyman ed-Deccânî atanmıştır. VGMA, 1109: 6/125.
1336 Örn. “Vakf-ı mezbûr tevliyetinin iki senelik irsâliyesi 5500 guruşun mültezimlerinden tahsiliçün nazır arzıyla
emir. 24 Cemâziye’l-evvel 1187.” VGMA, 723: 488. “Vakf-ı mezbûrun ve Şam haremeyn ve Sadaka-i Mısriyyun
tevliyetlerinin mâl-ı mîrî olan 10300 guruş vefat iden mütevellisi Şeyh Muradzadenin terekesine vâzihu'l-yed
olunandan tahsiliçün emir. 12 Şevval 1188.” VGMA, 723: 489.
1337 Örn. “Şâm-ı Şerîfde sekban başların sakin oldukları hane harab olmağla mesârifi vakfı mezbûrun [Sahratullah-ı
Müşerrefe] tevliyeti doksan dört ve beş seneleri zabt itdikleri zimmetlerinde olan akçeden mahsûb itmek üzere
mütevellisi Şeyh Marazzade Seyyid Hüseyin Efendi mağrifetiyle tamir olunmak içün nazır arzıyla emr virilmişdir. 21
Muharrem 1188.” VGMA, 723: 489.
1338 Yediyıldız (1982: 171-180); el-Madani (2011: 58-61)
1339 H. 1218/ M. 1803 tarihli Haseki Sultan Vakfı için kaleme alınan bir fermanda görevlilerin arz ve arzuhal ile değil,
mütevellinin resmî olarak bildirmesi ile yapılması emredilmiştir. “…Vakf-ı mezbûrda vâkiʻ olan tevcihâtının arz ve
arz-ı hâl ile olunmayub mütevellisi inhâsı olmadıkça cihât sâdır olunmamak içündür. İşbu fermân-ı 'âlişânın unvanın
mûcibince amel oluna deyu ketb kılınan mubarek hatt-ı hümâyûn-ı şevketmakrûn kaydı bilâ sene şer virilmesine vakfı mezbûrun müetevellisi Ali Rüşdi zîde mecdihu istid’â itmekle. Fî 22 Zilkade 1218 tarihinde bâ fermân-ı Şerif kaydı
balâsına şerh virildi. Emr-i şerif sitâde. Bâ arz-ı Hafız Ahmed Ağa mütevelli-i vakf ve bâ fermân-ı şerîfe. Fî 16
Şevval 1218.” VGMA, 523: 2. Hurûfât Defterleri’nde yer alan 1194 tarihli bir atama kaydında ise Hz. İbrahim
Evkâfı’na başkâtip ataması mütevelli tezkiresi ile yapılmıştır. VGMA, 1111: 54/56. Ancak aynı vakfa gönderilen
daha erken tarihli başka bir fermanda, görevli ücretlerinin görevlilerinin beratları olmadan mütevelli tezkiresi ile
yapılmaması gerektiği emredilmiştir. “…vakf-ı mezbûrun bilâ berat mütevelli tezkiresiyle ihdâs olunan vezâifin men'
içündür. Emr-i şerif sitâde. Bâ arz-ı es-Seyyid el-Hac Mehmed Ağa mütevelli-i vakf ve bâ fermân-ı 'âlî. Fî 25 Zilhicce
Sene 1190.” VGMA, 523: 2.
1340 VGMA, 723: 488.
1341 Örn. H. 1116/ M. 1704 tarihli sicil kaydında, Alaeddin el-Basîr Vakfı müetevellisi es-Seyyid Muhammed
Sunʻullah el-Halidî vakfın Nâzır Kapısı’na komşu evinin tamiri için Kudüs kadısının iznini istemiştir. KŞS 202: 272.
Salâhiyye Medresesi Vakfı’nın mütevellisi olan es-Seyyid Cârullah Efendi el-Lutfî vakfın Hıdır Çarşısı’nın tamir ve
termîmi için kadının iznini talep etmiştir. KŞS 213: 82. Ğâdiriyye Medresesi Vakfı’nın mütevellisi olan es-Seyyid
Hasan Efendi el-Maraşlı medresenin tamir ve termimi için yine kadının iznini istemiştir.
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veya zamanla oluşan geçici şartlara göre yürüttükleri gibi, mütevelli vekili, reis-i mütevelli,
câbî, kâbız, müsrif, kâtip ve muhasip gibi görevlilerden de yardım alır.1342
Kudüs’te Haseki Sultan Vakfı’nın H. 1118/ M. 1707’den zabtedildiği H. 1255/ M. 1840 tarihine
kadar yapılan tevliyet atamalarını gerekçeleri ile içeren atîk şahsiyet defterlerinde yirmi beş
atama kaydı tespit edilmiştir. Kayıtlardan 16’sında görevli ref’ (görevden alınma) ile değişirken,
9 kayıtta da mütevellinin vefatı ve 1 kayıtta ise mukarrer berat verildiği kaydedilmiştir.
Görevden azillerin gerekçesi de çoğunlukla vakıflarda yapılan usulsüzlüklere ilişkindir. Hatta H.
1137-1139/ M. 1723-1725 tarihleri arasında vakfın tevliyeti zabt edilerek Tersâne-i ‘Âmire
Emîni tarafından yürütülmüştür.1343 Daha genel olarak, Kudüs kenti vakıf görevlileri içerisinde
ise sayı itibariyle en fazla olan görevli mütevellilerdir. Zira hemen her vakfın birer mütevellisi
vardır. Çalışma kapsamına giren hurûfât defterinde yer alan 673 kayıttan 232’sinde mütevelli
ataması yapılmıştır. Bunlar içerisinde birden fazla görevi aynı anda yürüten 128 civarında
mütevelli olduğu belirlenmiştir. Bunlardan da 70’inde tevliyet ve nezâret görevleri beraber
yürütülmüştür.1344 26 kayıtta ise tevliyet görevi hisseli bir yapıya sahip olup, atanan mütevelliler
değişen oranlarda hisse ile göreve atanmışladır.1345 8 kayıtta ise kâimmakamı mütevelli ataması
yapılmıştır. Mütevelli sayısının oldukça fazla olmasının sebebi, toplumda sağlayacağı nüfuzun
yanı sıra, mütevelli nesline ya da evlâd-ı vâkıfa sürekli gelir temin imkânı sağlaması, hazır bir
meslek veya rahat bir geçim kaynağı olmasında aranmalıdır. Kudüs kenti ve imparatorluk
genelinde de, bütün dönemler için mütevellilik cazibesini koruyan bir meslek olarak
görülmüştür. Hatta zaman zaman evlâdlar ve diğer görevliler arasında mütevellilik görevini
alabilmek için mücadeleler yapılagelmiştir.1346

VGMA’da bulunan pek çok defterde vakıfların idarî görevlileri ‘An Zâbıtân-ı Vakf-ı Şerif” başlığı altında
mütevelli, nâzır, kâtib, câbi gibi görevliler zikredilmektedir. VGMA, 1005: 7.
1343 VGMA, 523-524.
1344 Meselâ Yahudi Mahallesi’nde bulunan Câmi-i Ömerî Vakfı’na yapılan mütevelli ve nâzır atamaları birlikte
yapılmıştır. Bkz. VGMA, 1107: 2/161; 1107: 2/168; 1107: 2/292.
1345 Örneğin, H. 1141/ M. 1728 tarihinde Hz. Eşmevil Nebî Evkâfı’nın sümün (1/8) hisse ile tevliyet görevine
görevinden alınan kişinin öz uğulları atanmıştır. VGMA, 1139: 87/21. H. 1212/ M. 1797 tarihinde ise Hz. Meryem
Türbe-i Şerif Vakfı’nın sülüs hisse ile tevliyet görevine Seyyid Şeyh Muhammed ed-Deccânî atanmıştır. VGMA,
552: 37/14. En fazla kaydedilen hisseli tevliyet ise nısıf hisse iledir. H. 1221/ M. 1806 tarihinde Kudüs-i Şerif’te
Efrenç Mahallesi’nde Deyrü’l-ʻAmûd yakınında bulunan Karkaşendî Mektebi Vakfı’nın nısıf tevliyeti vefat eden
görevlinin sulbî (öz) oğlu es-Seyyid Musa ve es-Seyyid Abduddâʻî isimli kardeşlere tevcih edilmiştir. VGMA, 553:
38/21. H. 1228/ M. 1813 tarihinde de beratın zayiğ olması üzerine berat yenilenmiştir. VGMA, 555: 25/3.
1346 Örn. Kudüs’te bulunan Şeyh Mansur Revâkı tevliyet ve nezâreti için görevli ile amcaoğulları arasında yaşanan
sıkıntı Şam Ahkâm Defteri’ne şu şekilde yansımıştır: “Şam vâlisi vezîre ve Kudüs-i Şerîf kadısına hüküm ki: Sâdât-ı
Kirâm'dan Seyyid Ali bin Seyyid Arif -zîde şerefehû- Südde-i Saʻâdetime gelüb Kudüs-i Şerîf'de vâkıʻ Sahratullahü’lMüşerrefe altında kâ’in Şeyh Mansûr Revâkı Vakfı'nın tevliyet ve nezâreti berât-ı şerîfemle bunun üzerinde olup
ʻuhdesine lâzım gelen hıdmetini edâ idüb bir vechile müdâhale olunmak îcâb itmez iken yine Kudüs-i Şerîf
sâkinlerinden amucaoğulları Şeyh Mehmed ve Şeyh İbrâhim ve Şeyh Sâlih ve Şeyh Halil ve Şeyh Süleyman nâm
kimesneler kendü hallerinde olmayup hevâsına tâbi kimesneler ile yekdil ve hılâf-ı şerʻ ve bilâ-berât [ve] sened
tevliyeti umûrına fuzûlî müdâhale ve teʻaddîden hâlî olmadıkların bildirüp merkûmların ol vecihle olan müdâhale ve
1342
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Daha önce de belirtildiği gibi, mütevelli ücretleri tespit edilirken, geçim standartları ve zamanın
rayici hassasiyetle göz önünde bulundurulmuştur. Ancak, asırlarca süren ve nesilden nesile
gecen mütevellilik görevi neticesinde, fiyatların artışı, vakıf gelir kaynaklarının azalması veya
mütevelli neslinin çok sayıda olması gibi gelişmeler, ücretlerin azalması ya da ücretler
arasındaki farklılıkların büyümesine sebep olmuştur. Mütevelli ücretlerinde zamanla meydana
gelen olumsuz gelişmeler, görev ve hizmetlerin icrasına da yansımıştır. Hatta zaman zaman
görevlilerin önemli boyutlarda suiistimaller yaptıkları arşiv belgelerinde kayıtlıdır. Kudüs
kadısına gönderilen 1201/1786 tarihli buyruldu da:
" Bâbü's-Sa'âde Ağaları nezâretinde olub ber vech-i nâib-i müteveffâ-yı Kapu Ağası Hıdır
Mehmed Ağa'nın uhdesinde olan Kuds-i Şerîfde vâki' Haseki Sultan tevliyeti ber vech-i
hasbî tevliyet ve imâretlerinden ibaret olub imâretler içün külliyetli muʻayyenât ve vezâif
olunmakdan ise tevliyet-i merkûmeye mutasarrıf olanlar tevliyet-i merkûmeye evkâf-ı
mezkûrenin kâffe-i hisselerden ve muʻayyenâtı ahz ise kendi menâfiğleriçün imâretlere ve
mahal-i sâireye vakfın taʻyin eylediği seneleri vech-i lâyıkı üzere virmeyüb evkâf-ı mezkûre
harâbe müşrîf ve imâretleri muʻattal olmak hasebiyle fi mâ ba'd tevliyet-i merkûmenin
imâretine [...] ve şart-ı vâkıf icrâsıyla nizâmına [...] olmak içün âherden kimesne müdahale
itmeyüb tevliyet-i merkûmenin bi'l-cümle tevâbi'i ve levâhıkiyle Darbhâne-i 'Âmire
tarafından zabt ve idare ve mesârif ve 'avâidi kadîmi vechile ..."

denilmek suretiyle mütevellilerin yapmış oldukları sûistimaller neticesinde vakfın tevliyeti
Darbhane-i ‘Âmire tarafından zapt edilmiştir.1347

Daha sonraki tarihli bir fermanda ise,

kâimmakam-ı mütevelli tarafından tahsil edilemeyen vakıf gelirlerinin Darbhane-i ‘Amire emîni
tarafından tahsil edilmesi emredilmiştir. “…kâimmakam-ı mütevellisi olan Ahmed Efendi’nin
Evkaf kasabâtı ve kurâları ve ahalileri zimmetlerinde gerek tahsil idemediği ve gerek ʻannakdin karzen virüb tahsil idemedüğü mebâliğin tahsili içündür. Emr-i şerif sitâde. Bâ takrîr-i
Ahmed Ağa Emîn-i Darbhâne-i 'Âmire ve bâ-fermân-ı 'âlî- Fî 29 Rebiulahir 1203.”1348 Tahsil
edilemeyen vakıf gelirleri de vakıfları zarara uğratmıştır. Mütevellilerle ilgili bu yolsuzlukları
düzeltmek için, kadı, mübâşir ve Kudüs valisi gayret göstermişlerdir. Diğer yandan vakıf
mütevellilerini kontrol göreviyle tayin edilen nazırların ise, bu görevi gereği gibi yapmadığı
veya yapamadıkları anlaşılmaktadır. Bu durum, çoğu vakıfta mütevelli ve nâzır olarak aynı
kişilerin görev yapmasına da bağlanabilir.
Vakıf yetkilisinin vakfa ait arazi veya menzilleri kendi üzerine alıp başkasına satma tehdidiyle
sorun çıkarmasına dair Şam vâlisi ve Hac Emiri olan vezîre ve Kudüs-i Şerîf kadısına yazılmış
hükümler de mevcuttur. Örneğin, Kudüs-i Şerifteki Mescid-i Aksâ ve Sahratullah Evkafı’ndan

teʻaddîsi menʻ u defʻ olunmak bâbında emr-i şerîfim recâ eylediği ecilden mahallinde şerʻle görülmek içün
yazılmışdır. Fî Evâ'il-i Ramazan sene [1] 197.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 146/3.
1347 VGMA, 523: 9.
1348 VGMA, 523: 8.
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bir menzile mutasarrıf olan Cevdet binti Ayşe adlı hatunun validesi Ayşe'nin ölümüyle
mütevelli tayin edilen kişinin vakıf menzili üzerine alıp bir başkasına satma tehdidiyle
zulmetmesi üzerine, buna bir son verilerek menzilin esas sahibine verilmesinin gerekliliği
hükme bağlanmıştır.1349 Çoğu durumda devlet tarafından alınan bu tedbirlerin yetersiz kaldığı ve
mütevelli suiistimallerinin önlenemediği anlaşılmaktadır. Bunun en önemli sebebinin, genellikle
köklü ailelerin veya bizzat yöneticilerin mütevellilik görevini kendilerinin yapmalarında aramak
gerekir.
Kadınların Mütevelli Olmaları: “Vakıflar uzun erimde mülkiyetin yeniden işlenmesine hizmet
ediyordu; şu anlamda ki, miras ya da başka bir yolla kadınların eline geçen mülkiyet azar azar
erkek lehtarlara ve erkek yöneticilerin denetimine dönüyordu. Vakıflar böylelikle gerçekte bir
grup olarak, kadınların iktisadi durumunu zayıflatmıştı.”1350
Kadınların vakıf yönetmesine engel olan hiçbir yasal kısıtlama yoktu. İstanbul'daki Haseki
Vakfı'na mütevelli atama yetkisi Hürrem'e verilmişti.1351 Kudüs'te bir vekili olsa da, vakfın idari
denetimini de vakfiyesinde değişiklik yapma yetkisini de yaşadığı sürece elinden bırakmadı. 1352
Baer, 16. yüzyıl İstanbul'unda kadın kurucuların imza attıkları vakıflara kadınlardan çok erkek
yönetici atama eğilimi gösterdiklerini gözlemlemiştir.1353 Ancak onun verdiği örnekler arasında
saltanat vakıfları yer almaz. Meriwether, araştırma yaptığı daha geç bir dönem boyunca Halep'teki va-

kıf yöneticilerinin çoğunluğunun erkek olduğunu ortaya koyar, ancak Baer'inkilere göre onun
verdiği rakamlarda kadın sayısı daha yüksektir.1354 Kudüs özelinde incelenen vakfiyelerde ise,
erkek vâkıflarca kurulan vakıfların hiç birinde bir kadın mütevelli olarak atanmamıştır. Öte
yandan kadınlarca kurulan 19 vakıfta tevliyetin vâkıfenin vefatından sonra “el-erşed fe’lerşed”1355 usulü üzere vâkıfın evlatlarına şart kılındığı görülmüştür. Ancak 6 vâkıf vakfına
kendisinden sonra kız evlatlarının mütevelli olmasını şart kılmıştır. 4 vâkıf oğluna,1356 2’si erkek
kardeşine,1357 1’i eşine,1358 1’i de erkek kardeşinin oğluna,1359 3 vâkıf da evlattan başka
erkeklerevakıflarının tevliyetlerini şart kılmışlardır. 1360

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 288/2.
Baer (1983: 9-27)
1351 VGMA, 608-2: 222/177.
1352 VGMA, 608-2: 235/178.
1353
Baer (1983: 13)
1354 Meriwether (2000: 140-50); Fay (2000: 28-48)
1355 “Tevliyeti vâkıfın mutlaka evlâdının erşedine meşrûta olan vakfın tevliyetine, vâkıfın gerek zükur ve gerek inâs
evlâdından hangisi en ziyâde reşid ise ol kimse müstehik ve meşrûtunleh olur.” Ömer Hilmi (1317: 86-87)
1356 KŞS 232: 87; 253: 253; 252: 141-142; 276: 88.
1357 KŞS 247: 80-81; 242: 186.
1358 KŞS 241: 123.
1349
1350
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18. yüzyılda Kudüs’te kurulan bazı vakıflarda vâkıf kendisinin vefatından sonra evlenene kadar
eşinin ya da kızlarının vâkıfın evinde sâkin olmalarını şart kılmıştır.1361 Kasım Bey et-Tercemân
eşi Safiye binti Şahin ve Latife binti Abdullah’ın vakfettiği evde sâkin olmalarını şart kılmış ve
yine vakfın gelirinden 100 kuruşu da eşi Latife’ye tahsis etmiştir.1362 Bir diğer vâkıf, Abdullah
bin ed-Dâvûdî de kurmuş olduğu vakfın gelirinden eşine tahsisat yapmıştır.1363 Muhammed bin
Budayri1364 ve Halidiye binti Mahmud el-Halidî1365 vakfın gelirinin şer’i kurallara göre (mislü
hazzi’l-ünseyeyn) erkeğe 2, kıza 1 hisse olmak üzere pay edilmesini şart kılmışlardır. Öte
yandan, İsmail bin Hebbetullah en-Nemrî vakfının gelirlerinden kız evlatlara verilmemesini şart
kılmıştır.1366
Kadınlara yönelik bu durum Osmanlı Kudüs’ündeki erkek egemen Müslüman toplum yapısının
bir dereceye kadar yansıması idi. Bu konuya dair büyük İmamların görüşleri ve hukuk kuralları
çok açık idi. Vâkıf tarafından şeriat kurallarını delen herhangi bir şart, ki buna miras hukuku da
dahil geçersiz kabul edilirdi. Hatta bazı imamlar daha da ileriye giderek bu tür durumlarda vakfı
gayr-i sahîh ve gayr-i lazım kabul ederlerdi. Şer’i kuralların dikkate alındığının mutlak surette
kontrolü ise kadının sorumluluğunda idi. İmam Ebu Hanife, vasiyette olduğu gibi, vâkıf sahip
olduğu gelirlerinden 1/3’ünü ayırmak suretiyle kalanın tamamı ile vakıf kurabilirdi.1367
Yönetici olarak neden erkekler tercih edilirdi gibi bir soruya verecek çeşitli cevaplar olabilir.
Öncelikle, Osmanlı saltanat vakıflarının çoğu devasa kurumlardı, onlara bağışlanan mülkler
uzak mesafelere yayılmışlardı. Başarılı mütevelliler yüksek rütbeli askeri yöneticiler arasından
ya da din görevlilerinden seçilirdi; bunların hepsi erkekti. Hem yöneticiler hem de memurlar
görevleri gereği, külliyeyi tanımada, personel yönetiminde ve vergi tahsilinde deneyim
kazanmak için sürekli bir yerden bir yere gitmek, ayrıca işbaşı eğitimine katılmak
zorundaydılar; oysa kadınlar bunların hiçbirini rahatlıkla yerine getiremezlerdi. Yine de Memluklar dönemindeki Kahire'den örnekler, hükümdarın hanedanlık düzeni çerçevesinde değil taht
uğruna çekişme sonucunda başa geçtiği ortamlarda, başka konular dikkate alınarak kadınların
daha iyi görev yapacağına ve hükümdara servet ve statü kazandıracaklarına karar verildiğini

KŞS 243: 183-184.
KŞS 209: 253; 227: 391; 255: 53-54.
1361 KŞS 202: 12-13; 202: 186.
1362
KŞS 213: 93-96.
1363 KŞS 244: 182.
1364 KŞS 272: 147.
1365 KŞS 313: 199.
1366 KŞS 221: 410.
1367 El-Alami (2000: 156)
1359
1360
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göstermektedir.1368 Memluk kadınları ender de olsa daha uzun ömürlü oldukları ve Memluk
erkeklerini vuran şiddete göreli olarak bulaşmadıkları için büyük kurumların mütevellileriyle
eşit koşullarda görev yaparlardı; sonuçta büyük kurumlara ve destekledikleri kimselere bir
ölçüde kalkan olurlardı.1369

Kudüs imaretinde yöneticilik makamına yörenin önde gelen

ailelerinin üyeleri getirilirdi. Ancak söz konusu önde gelen aile mensuplarından bir kadına bu
görevin verildiğine dair bir kayda ulaşılamamıştır.1370 İkinci olarak, kadınlar büyük saltanat
vakıflarından yararlananlar arasında yer aldıkları zaman erkeklere göre daha az avantajlı bir
konumda idiler. Evet, görkemli camilere, hastanelere, aşevlerine ve tasavvuf tekkelerine girme
hakları vardı, çeşmelerden ve köprülerden de yararlanırlardı. Ancak medreselerde maaşlı din
bilgini ya da öğrenci olamazlardı, kervansarayların misafirperverliğinden faydalanacak
konumda olmaları da pek enderdi. Böyle kurumlarda vasıfsız işçi konumunda çalıştıkları da pek
görülmezdi.
İncelenen dönemde Kudüs özelinde ise kadınlar vakıf kurmuş, sayıca az olmakla birlikte
kendilerini veya vefatlarından sonra kızlarını mütevelli veya vakfın diğer intifa haklarından
yararlanma haklarını tayin edebilmişlerdir. Ancak vakıf yararlanıcısı olarak kadın müderris,
ferraş ya da diğer görevlilere rastlanılamamıştır. Genel olarak, Kudüs’te de kadınların hayır
işlerinin cinsiyeti vardı. Bunun nedeni hayırseverlikte kadınlar üzerinde bir baskı olması değildi.
Daha ziyade, kültür ve hukukun cinsiyeti vardı, hem de hayır işlerini etkileyecek boyutlarda; bu
ise hayırseverliğe de cinsiyetçi bir boyut getiriyordu.

3.4.2. Aile Vakıflarında Yönetici Olarak Yerel Seçkinler
Vakıf kurucusu olmalarının yanı sıra, Kudüs’ün seçkin aileleri kayıtlarda çeşitli bağlamlarda
zikredilmekteler. Bu ailelerin oldukça büyük bir oranı mahkeme önüne babaları ya da dedeleri
tarafından kurulan vakıfların mütevellileri olarak çıkmaktadırlar. Örneğin, 1167/1753 tarihinde
Seyyid Ahmed Deccânî Vakfı’nın tevliyeti vâkıfın oğlu Seyyid Yahya’ya,1371 Seyyid Yahya’nın
1175/1761 tarihinde vefatı ile Seyyid Mehmed ibni Seyyid Ali (Ed-Deccânî) Halifeye tevcih
kılınmıştır.1372 Bu kişiler aynı atama kaydı ile Davûd Nebî Merkadi meşîhatine de atanmışlardır.
Bir diğer aile vakfında; 1164/1750 tarihinde “Hazret-i Halid bin Velid Silsilesinden olub
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Fay (2000: 31)
Fay (2000: 31); Petry (1994: 200-01)
1370 Her ne kadar el-Asali kadın bir yönetici atandığına dair bir beratın varlığından bahsetmiş olsa da H. 1118-1255/
M. 1706-1839 tarihleri arasında Haseki Sultan Vakfı’na yapılan görevli atama kayıtlarını ve gerekçelerini içeren atîk
defterlerde böyle bir atama kaydına rastlanılamamıştır. Detaylı bilgi için bkz. El-Asali (1983: 311-12); VGMA, 523524.
1371 VGMA, 1112: 1/ 203.
1372 VGMA, 1110: 131/104.
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merhûm Sunʻullah

Efendi el-Hâlidî Vakfı”nın evlâda meşrûta olduğu belirtilen nezâretine

evlâd-ı vâkıfdan Seyyid Muhammed Efendi atanmıştır.1373 1196/1781 tarihinde ise tevliyet ve
nezâret görevlerine Şeyh Muhammed Sun'ullah el-Hâlidi atanmıştır.1374 Görevlinin vefatı
üzerine 1208/1793 tarihinde vâkıfın aslah ve erşed evlâdından oğlu Musa bin Sun'ullah
atanmıştır.1375 Diğer bir örnekte; 1192/1778 tarihinde Şeyh Abdullah El-Bistamî Zaviyesi
Evkafı’nın tevliyet, nezâret ve meşihat görevlerine vâkıfın çocuksuz ölümü üzerine karındaşı
Seyyid Abdülkadir Şeyh Seccâre Bestami atanmıştır.1376 Bu tarihten yaklaşık yirmi yıl sonra,
1212/1797 tarihinde beratı zâyî olması nedeniyle Esseyyid Abdülkadir Şeyh Seccâre Bistamî’ye
tekrar berat verilmiştir.1377 1203 tarihinde Şeyh Halil Câ'ûnî ve Zevcesi Şerife Alime binti
Muhammed bin Eba Şerif ve Şeyh Kemaleddin Eba Şerif Vakıflarının tevliyetle birlikte nezâret
ve kitâbet görevlerine oğlu Abdulhak el-Câ'ûnî, hatîb-i Cami-i Kal'a-i Kudüs-i Şerif,
atanmıştır.1378 1234/1788 tarihinde Abdulhak el-Câ'ûnî’nin vefat üzerine aynı görevler Câ’ûnî
ailesinden vâkıfın büyük oğlu Seyyid Şeyh Abdurrahman ibni Avnî, hatîb-i Câmi-i Kal'a-i
Kudüs-i Şerif, atanmıştır.1379
Baer de 1805-1814 tarihleri arasını kapsayan çalışmasında yeni yapılan mütevelli atamalarında
Kudüs’ün seçkin aile mensupları atamaların 15’te 8’i gibi bir oranla yaklaşık yarısını
oluşturduğunu belirtmiştir. Söz konusu dönemde yapılan bazı atamalarda ise; 1222/1807
tarihinde Abdussamed el-‘Alemî dedesi Ebu’l-Fazl’ın vakfına mütevelli olarak, vâkıfın
görevden alınan kızının yerine, atanır. İki ay sonra Kudüs Kadı Mahkemesi kâtibi Muhammed
Hüseyin el-Halidî büyükannesi tarafından akrabası olan Ahmed Bet et-Tercemân Vakfı’na
mütevelli olarak atanır. (Bir diğer Halidî de 1813 yılında yerini alır.) Nimrî ailesine üç mensubu
dedelerine ait vakıflarda mütevelli olarak görev yapmışlardır. (Nimrî ailesinin büyükdedeleri ve
söz konusu mütevellilerden biri de Kudüs’te mimarbaşı olarak görev yapmıştır.) 1810 tarihinde
İbrahim Bey et-Tercemân vakfiyede belirtilmeyen tevliyet ücretinin tahsis edilmesi için kadıya
başvurmuştur. 1811 yılında Kudüs cebeci başı olan Hasan el-Câ’ûnî, dedesi Hasan el-Câ’ûnî
tarafından kurulan iki vakfa mütevelli olarak atanmıştır. 1814 yılında ise Beşir el-Câ’ûnî de
aileye mensup bir diğer vakfa mütevelli olarak atanmıştır. Muhammed el-Dakak’ın kızı Hatice
ise anne tarafından dedesinin vakfında mütevelliye ve nazıra olarak görev yapmıştır. 1227/1812
tarihinde Salih el-Denef babasının vakfına mütevelli ve nazır olarak ve 1813 yılında Kudüs
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VGMA, 1112: 1/139.
VGMA, 1111: 54/92.
1375 VGMA, 551: 99/ 27.
1376 VGMA, 1111: 54/33.
1377 VGMA, 552: 37/16.
1378 VGMA, 551: 99/1.
1379 VGMA, 555: 25/19.
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müftüsü Muhammed Tahir el-Hüseynî, daha önce Kudüs Nakîbü’l-Eşrâfı olan dedesi Abdullatif
el-Hüseynî’nin vakfına mütevelli olarak ve 1813 tarihinde Abdullah ed-Decanî Decanî aile
vakfına mütevelli olarak atanmışlardır.
Netice olarak, Kudüs kentinde kurulan ve varlığını devam ettiren zürrî vakıflarda, vâkıf yönetici
olarak genellikle kendi ailesinin bir mensubunu ve tercihen de erkek neslin erkek evlatlarını
tercih etmiştir.1380

3.4.3. Hayrî-Kamusal Vakıflarda Yönetici Olarak Yerel Seçkinler
Kudüs’ün önde gelen ailelerinin önemi kendi ailelerinden ziyade başkaları tarafından kurulan ve
kendi aileleri ile herhangi bir bağlantısı olmayan hayrî vakıflar bakımlarından daha büyüktür.
Kudüs’ün önde gelen ailelerine mensup kişilerin Kudüs’ün diğer hayrî vakıflarına mütevelli
olarak yapılan yeni atamaları, aile vakıflarına yapılanlar ile kıyaslandığında, çok daha geniş bir
orana sahiptir. Ancak, hayrî vakıfların yönetimi prestiji ve etkinliği artırması bakımından, diğer
Kudüslülerle kıyaslandığında Kudüs’ün önde gelen ailelerinin bu alandaki baskın konumları
onların sosyal ve politik alandaki etkinliklerini pekiştirmektedir. Bu durum hayrî vakıflardaki
babadan oğula geçen diğer makamlar için de geçerlidir.
Öncelikle, yerel çevrede aile, makamların bir kuşaktan diğerine aktarılmasında en önemli yapı
olmuştur. Zamanla Kudüs’ün varlıklı sınıflarına mensup aileler, ulemâ ilişki ağı içerisinde
kazanılmış haklar edinmiş ve bunları yarı resmi bir mevkiye dönüştürmeyi başarmıştır.
Böylelikle Cârullah ve Hüseynî aileleri müftülük makamı üzerinde bir çeşit tekel oluştururken
Cemâʻî’ler Mescid-i Aksâ Camii hatipliğini Salahaddin Eyyûbî Dönemi’nden itibaren nesiller
boyu yürütmeleridir. Mahkemelerde nâib veya reisülküttaplık makamları için de aynı şey
geçerlidir. Bunları daha ziyade, çeşitli makamlar için mücadele eden ve nihayetinde İstanbul’un
aldığı kararlara bağlı olan hizipler şeklinde tanımlayabiliriz. “Yerel” adayların atanmasını
temine yönelik hiçbir çabanın başarıya ulaşamaması dikkate değer bir husustur. Yine dikkat
çeken bir diğer şey, kimi makamların tevarüs ediyor oluşundan bazı durumlarda istifade
edilebilmiştir. Makamların verasetle intikali, resmi ve yarı resmi vazifelerde kazanılmış hak
sahibi olan büyük ailelerle sınırlı değildi. Küçük ulemâ da vazifelerini çoğunlukla aile içerisinde
ferağ yoluyla edinmiştir. Bazı durumlarda tevliyet (mütevellilik) veya hocalık vazifeleri
kurucunun veya belirli bir âlimin soyundan gelenlere bırakılmak suretiyle bu intikaller
vakfiyelerde düzenlenebiliyordu. Bu şekilde belirli bir aile geleneğinin ebediyeti temin veya en
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azından teşvik edilebilmekteydi. Pek çok durumda vazifeler babadan oğula, bir kardeşten
diğerine, amcadan yeğene vb. geçiyordu. Bu intikaller daha sonra, bir berat-ı sultani ile kadı
tarafından onaylanıyordu. İstanbul’dan kontrol edilen bazı vakıflarda mütevellilik makamlarının
babadan oğla geçişi veya Osmanlı sultanı tarafından atanması gereken nakîbü’l-eşrâflık gibi
bazı makamlarda Kudüs’ün önde gelen ailelerin sahip oldukları ayrıcalıklı bir konumları da bu
durumu destekler nitelikte idi.1381 Meselâ kariyerinin başlangıcındaki bir âlim için verasetle
aldığı bir vazife genellikle başka makamlara tırmanabilmek için sistem içerisinde kendisine
sadece bir tutunma noktası sağlıyordu. Sonuçta o da kendi vazifeler dizisini oluşturuyordu ki
bunlar, intikal yoluyla oğullarına geçerek veya kadının vazifeleri yeniden paylaştırmasıyla
tekrar dağılacaktı. Veraset, ulemâ ilişki ağının yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynasa da,
hiçbir zaman merkezi otoritelerin kontrolü dışında kapalı bir sistem doğurmuş değildir.1382
İkincisi, 18. yüzyılda, kısmen vazifelerin verasetle intikali sebebiyle, makamların yarım, üçte
bir, dörtte bir ve hatta on ikide bir şeklinde iki veya daha fazla âlim arasında paylaştırılması
olağan bir uygulama haline gelmişti. Böylelikle âlimler, toplamı kendilerine yeterli gelir
sağlayacak şekilde bir dizi kısmi makam topluyordu. Bunlar, geniş vakıf külliyelerinin
mütevelliliği, Mescid-i Aksâ riyâsetü'l-müezzinîn (müezzin başı) veya riyâsetü'l-eimme (baş
imam) vb. gibi önemli vazifeler yanında daha düşük makamlar da olabilmekteydi. Cârullah
(Lutfî, Ebu’l-Lutf) ailesi mensupları Kudüs’teki önemli görevlerden müftülük ile Salâhiyye
Medresesi’nin tevliyet görevini Hicrî 8. yüzyıldan itibaren yürütmüşlerdir. Bunun yanı sıra 18.
yüzyılda Evhâdiyye Medresesi’nde şeyh,1383

Kâmiliyye Medresesi’nde şeyh1384 Sultan

Süleyman’ın ruhu için tilavet-i cüz1385 olarak Seyyid Cârullah Halife; Düveydâriyye
Medresesi’nde nâzır, şeyh1386 ve mütevelli1387 olarak atanmışlardır. Sadakât-ı Hükmiyye
Vakfı’nın tevliyet ve nezâretini de teslim almışlardır.1388
Kudüs’ün bir diğer önemli ulemâ ailelerinden ‘Alemî ailesi mensuplarının uhdesinde bulunan

“Fî-mâ-baʻd muhdes cihât tevcîh olunmayub olanların dahî birisi fevt oldukda evlâd-ı var ise evlâdına yok ise
vakfa mâhir olmak üzere fermân-ı ‘âlî sâdır olmuşdur. Emr-i şerîf sitâde. Bâ-arz-ı … Ağa-i Dârü's-Saʻâdeti'ş-Şerîfe
en-nâzır ve bâ fermân-ı 'âlî. Fî 2 Rebiuʻl-ahir 1181.” VGMA, 523: 2. Daha detaylı bir sıralama için de bkz. VGMA,
814: 11.
1382 Van Leuuwen (2012: 138)
1383 VGMA, 1140: 245/47; 1107: 2/1; 1107: 2/188.
1384 VGMA, 1107: 2/189; 1109: 6/31.
1385
VGMA, 1107: 2/190.
1386 VGMA, 1112: 1/76; 1112: 1/155; 1112: 1/189.
1387 VGMA, 1112: 1/156.
1388 VGMA, 1107: 2/9; 1107: 2/23; 1091: 77/10; 1091: 77/17. Bu görevlerden başka: Melikiyye, Zemîniyye,
Cevheriyye, Kâmiliyye, Osmâniyye, Kâdiriyye, Bâsıtiyye, Hanefiyye, Kerîmiyye, Meymûniyye Medreseleri ile
Ribât-ı Mansûrî, Hangâh-ı Bâsıtiyye, Hangâh-ı Mevsıliyye, Hangâh-ı Cevheriyye, Sadakâtü’l-Hükmiyye, Camiü’lÖmeri vakıflarında da çeşitli görevlerde bulunmuşlardır. Detaylı bilgi için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 182-185)
1381
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görevlerden bazıları şunlardı: Vefâ el-‘Alemî Haremeyn Vakfı (Mekke ve Medine’de bulunan
sanctuaryler için kurulan vakıflar) ve ‘Alemî ailesinin diğer mensupları da nesilden nesile
Bîmaristan-ı Salâhiyye Vakfı’nın mütevellisi olarak görev yapmışlardır. Sûfî Hangâh-ı
Salâhiyye’de şeyh, nâzır, mütevelli, bevvâb;1389 Salâhiyye Medresesi; Melik Salahaddin
Evkafı’nda kâtib, şeyh, nâzır, mütevelli;1390 Hamrâ Medresesi’nde imam, şeyh, mütevelli, nâzır,
câbi, kâtib1391 Es’adiyye Zâviyesi’nde mütevelli, câbi;1392 Kâdiriyye Zaviyesi’nde zaviyedâr,
şeyh;1393 Yâkubiyye Camii ve Zâviyesi’nde mütevelli, nâzır, şeyh,

kâtib;1394 Hâtuniyye

Medresesi’nde kaimmakam-ı mütevelli, mütevelli, nâzır;1395 Geylâniyye Türbesi Vakfı’na
nâzır1396 olarak atanmışlardı. Kısmi vazifelerin intikali küçük camilerin imamlığı, kârîlik,
hatiplik, ferraşlık vb. için de geçerli idi.1397 ‘Alemîler örneği, vazifelerin ferağ yoluyla, belirli bir
bedel karşılığında âlimler arasında devrettiğine işaret eder.1398
Hüseynî Ailesi’nden Seyyid Muhammed el-Hüseynî vefat eden görevlinin yerine Cebîbiyye ve
Tâziyye Medreseleri’ne mütevelli, nâzır ve şeyh olarak olarak atanmıştır.1399 Efdâliyye
Medresesi’nin tevliyet, nezâret, meşîhat, tebrîz, türbedarlık1400 görevlerinin yanı sıra, Cârullah
Ailesi’nin hastalık nedeniyle erkek üyelerinin çoğunluğunun kaybı nedeniyle müftülük görevini
de devam ettirmişlerdir.1401 Hüseynî ailesi mensupları nesiller boyu Musa, Lut ve Yunus
Peygamberlerin makamlarının tevliyet, nezâret ve cibayet görevlerini üstlenmişlerdir. Bir
dönem de Haseki Sultan Vakfı’nı yönetmişlerdir. İncelenen dönemde, Ömer el-Hüseynî

1389

VGMA, 1128: 68/19; 1112: 1/133; 1125: 64/13; 1160: 116/16; 1110: 131/116; 1110: 131/116; 1160: 116/8
VGMA, 1128: 68/25; 1128: 68/19; 1128: 68/41.
1391 VGMA, 1128: 68/26; 1110: 131/73; 1110: 131/87; 1110: 131/90; 1110: 131/113; 1108: 1/67; 1125: 64/7; 1160:
116/57; 1114: 10/1.
1392 VGMA, 1160: 116/10; 1110: 131/92; 1107: 2/175; 1112: 1/132; 1110: 131/114; 1125: 64/10.
1393 VGMA, 1107: 2/110; 1128: 68/41; 551: 99/50.
1394 VGMA, 1128: 68/1; 1128: 68/2; 1110: 131/91; 1108: 1/68.
1395 VGMA, 1107: 2/164; 1109: 6/46.
1396 VGMA, 1109: 6/102; 1110: 131/107; 1125: 64/9; 1114: 10/2.
1397 Örn. bkz. Makdîsi haricinde Lîşmevî (Leşmevî) Kabri civarında Mescid ve Zaviye Vakfı’nda imam, câbi,
mütevelli olarak atanmışlardır. VGMA, 1107: 2/173; 1110: 131/115; 1125: 64/8; 1125: 64/11. “Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ
Geylâniyye Medresesi’nde yevmî bir pâre ile kâtib ve yevmî bir pâre ile müsebbih ve yine Fârisiye Medresesinde
yevmî 3 akçe ile meşârik ve yine … Dâvudda bir pâre ile kâriʻ ve bir bâb hâne ile Cami-i … (Meğâribe)Receb ve
Şaban ve Ramazan-ı Şerîfde kâri-i hadîs ve Kur’an ve ... meşrûta diğer hâneye ve Fârisiyye Medresesinde ... ile Şeyh
ve kâ’immakâm-ı mütevelli ve kâtib Şeyh Feyzullah fevt karındaşı Şeyh Halile inâyet.” VGMA, 1091: 77/3.
1398
‘Alemî ailesince yürütülen diğer görevler ise şöyledir: Meymûniyye, Lu’lu’iyye medreseleri ile Câmi-i Ömerî,
Sahratullah-ı Müşerrefe, Makâm-ı Nebî Eşmevil (Samuyil), Evkâf-ı Kâdî-yı Kuds Abdullah Efendi, Vakf-ı İbrahim
er-Rûmî, Câmi-i el-‘Aşere (bi’l-Aksâ) vakıflarıdır. Detaylı bilgi için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 182-185)
1399 VGMA, 1107: 2/95-97.
1400 “Medresetü'l-Mâlikiyye el-ma'rûf bi-Kubbetü'l-Efdâliyye ve Zâviye-i Mefârikiyye-i Seyyid Ömer el-Mücerred
Ebu'l-Madani al-Gavsî ve Tevâbi'i Vakıfları…” VGMA, 1107: 2/78.
1401 El-Alami (2000: 153)
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Zeytindağı’nda Kudüs mütesellimi tarafından yaptırılan Selman el-Farisî Türbesi Vakfı’na da
mütevelli olarak atanmıştır.1402
Halidî ailesinden Şeyh Sun’ullah el-Halidî Dârü'l-Hadîs Vakfı’nın tevliyet ve nezâret; Dâru’lKurrâ-i’s-Sellâmiyye Vakfı’nın ise tevliyet ve nezâret görevlerine1403 de Kudüs Mahkemesi’nde
kadılık yetkileri ile başkâtiplik görevlerini1404 uzun yıllar devam ettirmişlerdir.1405
İmam ailesi mensupları Mescid-i Aksâ Camii imameti ile Eminiyye Medresesi tevliyeti ile
Taştimûriyye Zaviyesinin yönetimi görevlerini ellerinde tutmuşlardır.1406 Nemrî (evlâd-ı
Nammar) ailesi mensupları Osmanlı Dönemi Kudüs’ünde çoğu zaman hayrî vakıflarda resmî
olarak mimarbaşılık görevini üstlenmişlerdir. Vakf-ı Kanâtü’s-Sebîl (Suyolları Vakfı) görevleri
de bulunmaktadır.1407
Davudî- Deccânîler çok sayıda cami ve türbe vakfının mütevellisidirler. Öncelikle, Kudüs’te
Nebî Davud Makamı Vakfı’nın mütevelisidirler. Yine Nebî Davud Makamı Vakfı’nın cibayeti
ve Dâru’l-Kurrâ-i’s-Sellâmiyye Vakfı’nın tevliyet ve meşîhatine Şeyh Seyyid Muhyiddin edDeccânî

atanmıştır.1408 1810 tarihinde ise Şeyh Halil el-Deccânî ‘Allar ve Beyt Nûbâ

köylerindeki iki camiye mütevelli ve nâzır olarak atanmışlardır.1409 Bir diğer Deccânî, Derviş
bin Süleyman bir buçuk yıl sonra ‘Amvas’ta bulunan bir şeyhe ait türbeye Dakak ailesine
mensup önceki mütevelliye ücretini tamamen ödeyerek mütevelli olarak atanmıştır.1410
Muhammed Vefa el-Deccânî ise Abdurrahim el-Câ’ûnî ile beraber bir diğer vakıf türbeye
mütevelli olarak atanmıştır.1411

Hüseynî ailesinin çeşitli görevlerde bulunduğu diğer vakıflar ise şöyledir: Salâhiyye, es-Sellâmiyye, Tulûniyye,
Hüseyniyye, Taştimuriyye, Geylâniyye, Hasekiyye medreseleri; Hamrâ Ribâtı, Bistâmiyye ve Edhemiyye zâviyeleri,
Makam-ı eş-Şeyh Hasan, Vakf-ı eş-Şeyh Muhammed el-Kırımî, Vakf-ı Abdulgâni Efendi, Vakf-ı Selman Efendi,
Vakf-ı Vâli-i Kuds Muhammed Paşa, Vakf-ı Hafız Paşa, Vakf-ı Murad Hilmi, Abdurrahman Efendi Vakfı, Abbas
Ağa Vakfı. Detaylı bilgi için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 182-185)
1403 VGMA, 1107: 2/63.
1404 VGMA, 1107: 2/199; 1110: 131/6; 1113: 35/28; 1113: 35/29; 1142: 84/7.
1405 Halidî ailesinin çeşitli görevlerde bulunduğu diğer vakıflar ise şöyledir: Geylâniyye, Fârisiyye, Kâdiriyye,
Hâtuniyye ve Zemîniyye medreseleri ile Kalavun Mescidi ve Evkâf-ı Abdülkadir el-Betîrî. Detaylı bilgi için bkz.
Eroğlu Memiş (2012: 182-185)
1406 El-Alami (2000: 154-155)
1407 Kudüs’te bulunan sebil ve suyollarının tamir ve termîmleri için kurulan hayrî nitelikte bir vakıftır.
1408
VGMA, 1107: 2/60.
1409 KŞS 294: 50.
1410 KŞS 294: 109.
1411 KŞS 292: 87. Deccânî ailesinin çeşitli görevlerde bulunduğu diğer vakıflar ise şöyledir: Salâhiyye, Geylâniyye,
Müzheriyye, Evhâdiyye, Fahriyye, Zemîniyye medreseleri ile Ribât-ı Hamavî, Câmi-i Ömerî, Evkâf-ı Makbere elYahud, Makam-ı Seyyidinâ Davud, Vakf-ı Kanâtu’s-Sebîl, Vakf-ı Abdülkerim Çorbacı, Vakf-ı Mustafa Paşa ve
Evkâf-ı Sahratullah-ı Müşerrefe. Detaylı bilgi için bkz. Eroğlu Memiş (2012: 182-185)
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Câʻûnî ailesi de diğer bazı vakıfların yönetiminde nesilden nesile geçen makamlara sahiptiler.
Nisan 1811’de Musa ve Abdulbâdî el-Câ’ûnî, Muhammed el-Nâsirî bin Ahmed el-Tavrî (Ebu
Tor) Vakfı’na babaları Kubbetu’s-Sahra imamı Mustafa’nın yerine mütevelli olarak
atanmışlardır. 1813 tarihinde diğer iki Câ’ûnî ailesi mensubu Bâsıtiyye Medresesi’ne mütevelli
olarak atanmışlardır.1412
Ebû Suʻûd ailesi mensupları Yahudi Mahallesi’nde bulunan Câmi-i Ömerî Vakfı’nın
mütevellisi; Denef (Ensarî) ailesinin mensupları ise nesilden nesile Kubbetu’s-Sahra Camii’nin
muhafızlığını yapmakta ve Kudüs yakınında Bittî’de bulunan iki vakıf camini de yönetmekte
idi.1413 Dakak ailesi Kâdiriyye Medresesi, Suyûfî Câmii, Yusuf Ağa er-Rûmî vakıflarında çeşitli
görevleri yürütmüşlerdir.1414 ‘Aselî ailesi Meymuniyye ve Kâdiriyye Medresesi ile Haseki
Sultan ve Turgut Ağa vakıflarında çeşitli görevleri yürütmüşlerdir.1415
Burada bazı örneklerine yer verilen çoğunlukla ‘ulemâ sınıfından aileler, Osmanlı Dönemi’nde
çeşitli dini-eğitim vakıflarının yönetiminde etkin ve uzun süreli görevler almışlardır. Yönetim
görevinin yanı sıra çok sayıda örneklerine yer verildiği üzere diğer hayrî ve kamusal vakıflarda
nesiller boyu görev yapmışlardır. Örneğin, Mescid-i Aksâ’nın baş hatiplik görevine İbrahim
Fahreddin el-Câ’ûnî atanmıştır.1416 Ancak Mescid-i Aksâ’nın baş hatiblik görevini Salahaddin
Eyyûbî Dönemi’nden itibaren Ebî Cemâ‘a oğullarında olduğunu iddia ederek Şer’i Mahkemeye
başvurmuştur.1417 Durumu tetkik eden Osmanlı idaresi görevin Cemâ’a ailesine dönmesine karar
verir.1418 Mescid-i Aksâ’da hatiplik görevini üstelenen diğer görevliler ise, Kudüs’ün Hanefi
Müftüsü Ebu’l-Hudâ bin Muhammed Efendi1419, Abdurrahman el-‘Afîfî1420 ve Cârullah
Efendi’dir.1421
Bir diğer atama kaydında Mescid-i Aksâ Câmii’nin baş imamlık görevine Mâlikî İmamı
Muhammed el-Muvakkıt atanmıştır.1422 Söz konusu caminin imamlık görevine ise eş-Şeyh
Osman bin ali el-Alemî1423, Halil Efendi1424, Abdurrahim bin Musa Efendi Kâdî-i es-Salt1425,

KŞS 294: 164; 297: 41.
KŞS 292: 115; 295: 28.
1414 VGMA, 515: 95/ 150.
1415 VGMA, 515: 75/82; 95/150.
1416 KŞS 201: 354.
1417 KŞS 202: 106.
1418
KŞS 221: 17.
1419 KŞS 205: 44.
1420 KŞS 202: 141.
1421 KŞS 209: 63.
1422 KŞS 215: 54.
1423 KŞS 214: 210.
1424 KŞS 255: 175.
1412
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Şâfi‘i Müftüsü Muhammed Efendi1426, Fethullah Gudayye1427 atanmıştır. Yine aynı şekilde baş
müezzinlik görevlerine de eş-Şeyh Kemal Fethullah1428 ve Kemâleddin Gudayye1429 atanmıştır.
Diğer önde gelen ailelerden Budayrî, Dakak, Denef, Kutayna, Neşâşibî, Nusaybe gibi bazı
önemli ailelerin Kudüs’te bulunan hayrî vakıflarda tevliyet görevi yürütmelerine rağmen,
çalışma kapsamına giren dönemde onlara ilişkin kayıt bulunmamaktadır.
Baer, 1805-1814 yılları arasında Kudüs Şer’iyye Sicilleri’ne dayandırdığı çalışmasında, hayrî
vakıflara oniki yeni mütevelli ataması tespit etmiştir. Bunlardan ikisine Osmanlı yönetici
elitinden atama yapılırken, kalanların %60’ına kentin önde gelen ailelerine mensup kişiler
atanmıştır. Hayrî vakıflara yapılan bu görevli atamaları, aile vakıflarına yapılanlarla
kıyaslandığında oranın daha yüksek olduğu dikkat çekicidir. Bu veriler de sınırlı sayıda olmakla
birlikte hayrî vakıflar üzerinde kentin önde gelenlerinin oldukça geniş bir etki alanının olduğunu
göstermektedir.1430
Bunlardan başka dini olmayan işlerde görev yapan aile sayısı oldukça azdır. Bu ailelerden en
saygınları sabun üretimi, un değirmeni ve hasat yönetimi yapan ‘Alemî ailesinin Haduta ve
Su’di kollarıdır. Aselî ailesine mensup vâkıflar da tüccar olarak tanımlanmıştır.
Burada bazı örneklerine yer verilen ailelerin Osmanlı Dönemi’nde çeşitli dini-eğitim
vakıflarının yönetiminde almış oldukları etkin ve uzun süreli görevleri, ailelerin sıklıkla yeni
vakıflar kurmalarına vesile olmuştur. Görünen o ki, bu görevler yolu ile aileye sürekli olarak
sağlanan gelirler ailenin kuracağı zürrî vakıflara devşirilecek önemli bir servete kaynaklık
etmiştir. Bu noktada önemli bir husus da, bazı ailelerin sahip oldukları mülkler görev aldıkları
vakıfların mülkleri ile aynı civardadır. Bu durumun en güzel örneklerinden biri ‘Alemî
vakıflarıdır. Sahip oldukları ve vakfettikleri mülklerin çoğu Hangâh-ı Salâhiyye ve Hamrâ
Medresesi’nin de bulunduğu Nasârâ Mahallesi’nde toplanmıştır. Diğer bir örnekte ise, Cârullah
ailesi vakıflarına ait mülkler de Salâhiyye Medresesi yakınındadır. Üçüncü bir örnek ise, İmam
ailesi vakıflarının Taştimûriyye Zaviyesi civarında oluşudur.1431

KŞS 274: 129.
KŞS 273: 104.
1427 KŞS 205: 259.
1428 KŞS 201: 429.
1429 KŞS 211: 89.
1430 Baer (1986: 110)
1431 El-Alami (2000: 153)
1425
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3.4.4. Vakıf Lehtarı Olarak Yerel Seçkinler
Aile üyelerini fakirlerden önce vakfın lehtarları olarak saymak mümkündür (ehl-i beyt, cins,
âl).1432 Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü üzere, bahse konu aileler vakıfları yönetmenin
yanı sıra aynı zamanda da esas lehtarı konumundadırlar. Vâkıfın hayatta iken kontrolünü
mümkün kılan ve vefatından sonra terekesinden yararlanacak olanları belirlemekte ve hatta
tanımlamakta sağlamış olduğu geniş özgürlük alanı ile vakıf kurumu Kudüs’ün nüfuzlu aileleri
için cazip hale gelmekte idi.
Hasan Efendi bin Abdullatif el-Hüseynî Vakfı, aileye vakfedilmiş mülke (vakf-ı zürrî) iyi bir
örnektir. Gelir bağlananlar ailenin kurucusu ve neslinden gelecek kişilerdi. Nesli kesilene değin
ödeme sürecekti. Ondan sonra da dükkânlar vakfa geçecekti. Hüseynî ailesinden gelen Hasan
Efendi vakfını sağlığında işleri kendisinin yürütmesi koşuluna bağlı olarak bıraktı. Bütün kiralar
ve kırsal artık-ürün, yaşadıkları sürece kendisine ve neslinden gelenlere ayrılacaktı. Detaylı bir
şekilde tespit edilen gelir sahipleri kızının oğlu es-Seyyid Ömer Efendi ve Ali ve kız kardeşinin
oğulları, babası es-Seyyid Abduselam Efendi, eski Kudüs nakîbi eşi, Nakibzâde es-Seyyid
Abdullatifin evlatları es-Seyyid Abdullah Efendi, es-Seyyid Rağıb Efendi, es-Seyyide Nebihan
ve

Nakibzâde es-Seyyid Abdullatifin kızları Seyyide Mahbube, Seyyide Esma ve erkek

kardeşinin iki kızına Seyyide Emine ve Seyyide Fatıma, onlardan sonra Seyyid Abdusselam ve
Abdullatif Efendilerin evlatları ile ve vâkıfın evlatlarına, kızının erkek evlatlarına, erkek evlâd-ı
evlatlarına, kız evlat olmadan nesli kesilene kadar şart kılmıştır. Onlardan sonra vâkıfın
akrabalarına, onlardan nesil kesildiğinde vâkıfın kız evlatlarına, onlardan sonra da Simât-ı Nebi
Musa’ya şart kılmıştı. Ayrıca şunu da koşul olarak belirledi: Evlerin ve diğer akarların yeniden
yapım giderleri, değirmenlerinin bakım onarımı yanında kırsal alandaki çok büyük bahçelerin
çitle çevirme giderleri bu vakfın geliri ile karşılanacaktı. İlk iki üç yıl, vakfın bütün gelirleri
böylesi onarım harcamalarına gitse bile, bu işlerin mutlaka yapılması gereğini belirtti. Usul
olduğu üzere mevkûfun-ileyhâ’yı vakfın yöneticiliğine getirdiği gibi, vakfın görevlilerine
ödenecek aylıkları da belirledi.
Hasan Efendi’nin kurduğu vakıf özellikle ilgi çekici; çünkü kırsal alandaki ve kentteki
mülklerin yönetim biçimini açıkça ortaya seriyor. Nakîbü’l-eşrâf olan Hasan Efendi vakfın
gelirlerinin taksimatında farklı bir paylaşıma giderken, gözetiminin kendi yine aynı kişilere şart
kıldığını bildiriyor. Miras kurallarına göre erkek evlâdının iki, kız evlâdının da bir hisse alması

1432

Van Leeuwen (2012: 55)
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gerekirken, kız evlatların alabileceği paylarını akrabasından nesli kesilmesi şartına bağlıyor.1433
Hüseynîlerin kurduğu bir başka vakıfta, Abdullatif Efendi el-Hüseynî (Hasan Efendi’nin babası)
Kâimmakâm-ı Nakîbu's-Sadeti'l-Eşrâf fi'l-Kuds ve Şeyhu'l-Harem-i Kuds, vakfettiği evlerinde
eşleri Fatıma binti Abdulhayy ed-Deccânî ve Âmine binti İbrahim Çelebi en-Nimrî’nin
oturmasını, vefatından sonra eşi evlendiği takdirde bu hakkının bitmesini şart kılıyordu. Ayrıca
çok sayıdaki kırsal ve kentsel mülkünün değiş tokuş edilemeyeceğini ve 3 yıldan fazla süre ile
kiralanamayacağını kesinleştiriyordu.1434 Abdüllatif Efendi’nin eşlerinin de yine Kudüs’ün önde
gelen Decanî ve Nimrî ailelerinden kadınlar olmaları da yerel seçkinler arasında evlilik bağları
ile ilişkiler kurulduğunu göstermesi bakımından önemlidir.1435
Bu vakıflar aile için bir tür güvence sandığı olmak üzere kuruluyor ve ailenin kollarından
birinin başının yönetimine bırakılıyordu; yönetim ve kira koşullarını belirleyen oydu. Uzun
süreli kiralamaya yasak konması akıllıca bir yoldu; çünkü vakfedilen mülklerin elden
çıkmasının ana nedenlerinden birine önlem getiriyordu. Şeriat hukukuna göre, vakfın yöneticisi,
vakıf mülklerini kısa ya da uzun süreli kiraya verebilirdi. Uzun sürenin kimi zaman doksan yılı
bulduğu olurdu. Kira olarak belirlenen sabit miktar, çoğunlukla paranın değer yitirmesi
nedeniyle, küçülüyordu. Vakıf yöneticisinin, kiralanan mülkü onartma konusunda pek söz hakkı
olmadığı için, mülk kısa sürede bakımsız duruma düşüyordu. Hüseynîler bu duruma
düşülmeyeceğini sağlama almak istediler ve kira sözleşmelerini kısa süreli olma koşuluna
bağladılar.
Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te yeni kurulan vakıfların neredeyse tamamına yakını
zürrî vakıf olup, çoğunda yalnızca mütevelliye ilişkin hükümler yer almıştır. Vakıftaki bütün
yöneticilik mevkilerine el-erşed fe’l-erşed usulü üzere mevkûfun ileyhâ ki bunlar da çoğunlukla
ailenin erkekleri getirilecekti. Bu kişiler hiçbir koşul altında vakıf adına mülk satın alamayacak
ve satamayacaktı.1436
Sicilde yer alan bazı muhasebe kayıtlarında vakıfların gelirlerinden pay alan evlat listeleri ve
aldıkları hisseleri de kaydedilmiştir.1437 Mesela, Hüseyin Kımiʻ Vakfı mütevellisi İbrahim Kımiʻ
mahkemeye sunduğu muhasebe kaydında; vakfın gelir ve giderleri denkleştirilerek kalan gelir

KŞS 278: 112.
KŞS 249: 63-64.
1435 Ze’evi (2000: 89-94)
1436 Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’te yeni kurulan 300 vakıftan 109’unda vakfın yönetimi bu usul üzere
vakıf evlatlarına bırakılmıştır.
1437 Örn. vâkıf Muhammed Muʻarrâ bin Musa Vakfı’na ait H. 1226/ M. 1811 tarihli şecere kaydında Hatt-ı
Merziban’da bulunan evin gelirinin vakfın evlatları arasında paylaştırılması gösterilmiştir. KŞS 290: 8; Şecere için
bkz. Ek 20.
1433
1434

259
fazlasının batın tertibi gözetilmeksizin vakıf evlatları arasında 9 hisseye bölünerek dağıtıldığı
kaydedilmiştir.1438 Benzer başka bir örnekte; Kâsım Bey et-Tercemân Vakfı mütevellisi
Tercümanzâde es-Seyyid İbrahim Bey bin Hacı Salih Bey mahkemeye sunduğu muhasebe
kaydında vakfın gelir fazlasının 12 müstehikkîne 100’er kuruş olacak şekilde pay edildiğini
bildrimiştir.1439 Sayıları çoğaltılabilecek bu örnekler, vakıf gelirlerinin paylaşımında aile
mensupları vakıfların lehtarı konumundadırlar.

3.4.5. Makam Satışları
Kudüs’te bulunan hayrî vakıflar ile kentin önde gelenleri arasındaki bağlar yalnızca yönetim
görevleri ile sınırlı değildi. Makam satışları da bu kapsamda değerlendirilecek başka önemli bir
konu idi. Makam satışı, daha erken olmasa bile en azından 16. yüzyılın sonlarına gelindiğinde
sık görülen bir uygulamaydı. Mustafa Âli’nin tiksinerek, kınayarak sözünü ettiği makam
ticareti, 17. yüzyıl nasihatnamelerinin başlıca yakınma konusuydu.1440 Sultanların danışmanı
Koçi Bey’in risalesi, 17. yüzyılda imparatorluğun yakasını bırakmayan bunalımın Osmanlı
seçkinlerinin kimi kesimlerince nasıl algılandığının iyi bir örneğidir. Koçi Bey’in görüşlerinin
özü, hükümet atamalarında liyakatin artık ölçü olmaktan çıktığı ve imparatorluğun her yerinde
yaygınlaşmış makam ticaretinin namussuz ve yetersiz yöneticilere yol verdiği inancıdır.1441 Koçi
Bey’in sözcülüğünü yaptığı eski bürokrat soylulara göre bu gelişme, hem kendi varlıklarına hem
de onların anladığı anlamda İslami devletin yaşamını sürdürmesine doğrudan tehdit
oluşturuyordu. Oysa 17. ve 18. yüzyıllarda yöneten sınıfın geçirdiği toplumsal evrimin nedeni,
toplumsal devingenliğe ve yeni bir tür siyasi ve iktisadi seçkinin türemesine olanak tanıyan
makam ticaretiydi. Osmanlı ekonomisinin 17. yüzyılda genişlemesi ve parasallaşması,
imparatorluğun toplumsal hiyerarşisindeki bu dönüşümün ön koşullarını hazırladı. 1442 Eski
düzenlemede makam, himaye karşılığında hizmet olarak tanımlanırken, yeni sistem devletin
sahibi olduğu bir metanın satışını düzenlemek üzere iki tarafın anlaşmasını sağlayan bir
sözleşme niteliğindeydi. Mevkiler ve maaşlar için kullanım, tasarruf hakkından söz ediliyordu
ve bu hak paylara bölüştürülebiliyor, başkasına aktarılabiliyordu.1443

KŞS 297: 33.
KŞS 297: 34.
1440
Khoury, bu gelişmeyi değerlendirmede tarihçi Naima’nın daha gerçekçi davrandığını ve devletin kaynaklarının
özelleştirilmesine düşmanca karşıtlığına karşın, uygulaması kolay çözümler önerdiğini belirtmiştir. (2008: 137).
1441 Koçi Bey Risâlesi (1939)
1442 Khoury (2008: 138)
1443 Makam uğruna girişilen rekabet kırsal toprakların değerlenmesine yardımcı oldu ve bu da görevi vergi toplamak
olan makamların fiyatında artışa yol açtı. Para değerinin oldukça kararlı olduğu yüzyılın ilk yarısında kırsal
malikânelerin değeri yüzde 80 dolayında arttı. 19. yüzyılın onlu ve yirmili yıllarında malikânelerin değeri iki katın
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Daha önce de çokça ifade edildiği üzere, üç büyük hayrî vakıf Kudüslüler için özel önem
taşımaktaydı. Mescid-i Aksâ, Kubbetu’s-Sahra, Haseki Sultan Vakfı. Mescid-i Aksâ ve
Sahratullah vakıflarının gelirleri kentteki seyyidlerin, ulemâ ve fakir dervişlerin geçimine
vakfedilmişti. Geliri yüksekti ve ödenen maaşlar da hatırı sayılır miktarda idi. Daha önce de
kaydedildiği üzere; Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra camilerinin H. 1121-1149 tarihleri
arasında görevli sayısı yaklaşık 461 iken, aynı dönemde Haseki Sultan Vakfı’ndan geçinenlerin
sayısı daha az kabarık değildi. 16. yüzyılda görev yeri sayısı kırk altı iken, 19. yüzyılın otuzlu
yıllarına gelindiğinde 495’e yükselmişti. Görev yeri sayısındaki artış, genel nüfus artışından da
etkilenmesi ihtimali de düşüktür. Zira 18. yüzyıl sonunda kent nüfusu 16. yüzyıl ortalarında
eriştiği 12-14 bin dolayındaki miktarı aşamamış görünmektedir.1444
Özellikle hayrî vakıfların yönetim başta olmak üzere çeşitli görevlerini tekelinde bulunduran
Kudüs’ün yerel seçkin haneleri makamların satışını yine bir başka seçkin haneye yapmıştır. Bu
ailelerden bazıları bahse konu hayrî vakıflarda bazı makamlarda babadan oğula geçen haklardan
yararlandılar. Örneğin, Şubat 1812’de Kubbetü’s-Sahra’nın muhafızlarından biri Tenkiziyye
Medresesi’ndeki müderrislik makamını 50 esedî kuruş karşılığında Ali el-Halidî’nin oğullarına
satmıştır. Satılan kısmın geliri söz konusu kişinin maaşının 1/3’lük kısmını oluşturmakta idi. Bu
maaşın diğer kısmı da babaları Ali el-Halidî tarafından yürütülmekte idi. Bir yıl sonra, Mart
1813’de ise, eski Kudüs Nakîbü’l-eşrâfının oğlu Bedir el-Hüseynî, gelir olarak iki evin bir
kısmının vakfedildiği hafızlık makamını Süleyman Kutayna’ya satmıştır. Bu makam satışının
bedeli ise 1650 guruş ve bu işlemin gerçekleşmesinde Bedir el-Hüseynî’nin vekili Halidî
ailesinin bir diğer mensubu idi.1445 Bu iki işlemin her birinde en az iki önde gelen aile mensubu
müdahil olmuştur.
Halidî ailesi ise 1789 yılında 360 zolota karşılığında İmam ailesinden satın aldığı Kudüs’te
Silsile Mahallesi’nde bulunan Dâru’l-Kurrâ es-Sellâmiyye Vakfı’nın tevliyet görevini nesiller
boyu babadan oğula geçerek yönetmişlerdir. Dikkat çekici bir diğer örnekte ise, Mayıs 1814’te
Musa el-Halidî’nin oğulları, Mescid-i Aksâ imamından kâri-i hadislik makamını ve bu makam

üzerinde arttı. Bu sonraki artışın, paranın değer yitirmesinin bir sonucu olabileceğini gözden uzak tutmamak gerek.
Khoury (2008: 138); Pamuk (1987: 969) Mehmet Genç’in çalışmasından yola çıkan Pamuk, Osmanlı parasının 1690
ile 1760 arasında oldukça istikrarlı olduğu sonucuna varıyor. Osmanlı parasının en büyük değer kaybını II. Mahmud
döneminde (1808-1839) yaşadığını, o nedenle bu dönemdeki, malikâne satış fiyatlarının yanıltıcı olduğunu belirtiyor.
Pamuk (1987: 970)
1444 Bu dönemde resmi kayıtların yokluğu yüzünden kentin nüfusunu tam olarak bilmek mümkün değildir.
Dolayısıyla araştırmacılar kentin nüfusunu tahmin etmek konusunda çoğunlukla Kudüs’e gelen seyyahların
kayıtlarına başvururlar. Örneğin 1784’te Volney’e göre şehir nüfusu 12 bin ya da 14 bindir. 19. yüzyıl başında kenti
ziyaret eden Alman bilim adamı ve seyyah Seetzen’e göre ise kent nüfusu yine 12 bin dolaylarındadır el-Asali (1989:
220).
1445 KŞS 295: 93; 295: 231.
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için kurulan vakfın yönetimini 1850 zolotaya satın almışlardır.1446
Makam satışları ile yalnız görev yerlerinin sayısında üç katı aşan bir çoğalma olmakla kalmıyor,
görevler ilk dönemdeki anlamlarını yitiriyordu. 16. yüzyılda, ilk açıldığında, sultanın
hayırseverliğinin ve eli açıklığının bir nişanesi gözüyle bakılan görev yerleri, hak edenlere ve
gereksinim içinde olanlara veriliyordu. 18. yüzyıla gelindiğinde, bu görev yerlerine ailelerce el
konulmuştu; yukarıda da örneklerine yer verildiği üzere, satış yoluyla el değiştirebilir, paylara
bölünerek elde tutulabilir ve elde bulunduranların uygun göreceği biçimde tasarruf
edilebilirdi.1447 Maaş sahibinin ölümüyle bir görev yeri açılınca, hükümete başvurulup yeni bir
kişiye tahsis edilinceye dek boş kalırdı. Üstelik talip olunan görev yeri ile alınan yükümlülük
arasında hiçbir ilişki yoktu. Kişiye tahsis edilen, çoğu kez mevki değil maaş olurdu. İşi yapmaya
hiç niyetli olmasa bile, Cemâ’î ailesinden ya da seyyidlerden biri, temizlikçi (ferraş) olarak
atanmak isteğinde bulunabilirdi.1448

3.4.6. Kudüs’ün Seçkin Ailelerince Üstlenilen Diğer Görevler
Bu işlemlere ek olarak, yukarıda örneklerine yer verilen ve nesilden nesile geçen makamlara
ilişkin başkaca veriler de mevcuttur. Örneğin, Mayıs 1812’de Yusuf el-Nimrî kadı tarafından el‘Ayn Hamamı ve Kudüs’te bulunan kuyuların su kaynaklarını denetlemek üzere günlük 4
‘Osmânî akçe olan ücreti Mescid-i Aksâ ve Tenkiziyye Medresesi Vakfı’ndan karşılanmak
üzere atanmıştır. Göreve vefat eden babasının yerine atanırken, babası da görevi yüz yıldan
fazla bir zamandır yürüten dedelerinden devralmıştır.
İkinci olarak, söz konusu aile mensupları kadı tarafından kurulan ve vakıflara ilişkin tamirlerin
etkin bir şekilde yapılıp yapılmadığı, vakıf mülkiyet hakkı alıcısının sunmuş olduğu
harcamaların onaylanması ve uzun süreli kiralamalarda kira miktarının belirlenmesi gibi
hususlarda kararların alındığı komitelerde görev almışlardır. Muhzır ve Çuhadar’ın yanı sıra
kâtib ve mimarbaşı da bu komitelerin daimi üyeleri idi. Kâtiplik görevi Halidî ailesinin,
mimarbaşılık da Nimrî ailesinin tekelinde idi. Bununla birlikte, söz konusu iki ofis
çalışanlarından başka söz konusu iki ailenin çok sayıda başka mensupları bu komitelerde görev
almışlardır. Bazen de Dakak ailesi mensubu kâtip olarak atanırken, Câ’ûnî ailesi mensubu da
mimarbaşı olarak atanır ve diğer Dakak ve Câ’ûnîler bu komitelerde görev alırlardı. Bu durum
bahsedilen aileler bu gibi vakıflarda mütevelli olduklarında veya dağılan vakıf mülklerine ait
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hakları aldıklarında değişmemektedir.

1449

Bu duruma özel ve dikkate değer bir örnek verilecek

olursa: Osmanlı resmi görevlisi Ali Ağa Mescid-i Aksâ ve Kubbetu’s-Sahra Vakıfları mülkünün
çok büyük bir huluvv hakkını elde ettiğinde, mülkü araştırmak üzere kurulan komitede çok
sayıda Kudüs’ün önde gelen aileleri temsilcisi bulunmakta idi. Alışılagelmiş Halidî, Nimrî ve
Dakak ailelerinin yanı sıra Hüseynî ailesinden nakîbu’l-eşrâf ve müftü olan iki mensubu, bir
Ebu Su’ud, bir Nusayba ve bir Kutayna ve diğer ailelerin üyeleri komitede yer almakta idi.1450
1226/ 1811 tarihli bir belgede ise Halidîzâde es-Seyyid Muhammed Hüseyin Efendi’nin dedesi
Şeyh Mahmud el-Halidî Vakfı’nın mütevellisi ve vekili sıfatları ile mahkemeye başvurduğu
kaydediliyor.1451 Daha önce huluvv-ı şerʻi akdi bulunan vakfa ait 2 kat ve 2 odadan oluşan evin
huluvv akdinin yenilenmesini talep ediyor. Gerekçe olarak da, vakfın söz konusu evi tamir
edecek gallesinin bulunmadığını bildiriyor. Huluvv akdinin yenilenmesini onaylayan kadı,
evlerin tamiri için gereken masrafı belirlemek üzere bir komisyon oluşturuyor. Kudüs
mimarbaşı Abdurrahim en-Nemrî ile kardeşi Bekir ve oğlu Halil eşliğinde es-Seyyid Mehmed
Efendi ed-Dakak, Seyyid Mehmed Ali Efendi el-Halidî, Seyyid Yusuf Efendi eş-Şihâbî, Seyyid
Mustafa el-Halidî, Seyyid İbrahim Bey et-Tercemân, Hacı Yusuf Ağa el-Câ’ûnî masrafların
tespiti için Kudüs Kadısı tarafından görevlendirilmişlerdir. Receb 1209/1814 tarihli benzer
başka bir örnekte ise, Salih bin el-Hac Muhammed Kutayna dedesi Seyyid Abdullah Vakfı’nın
mütevellisi olarak vakfın 6 kırat ¾ hisse ile sahibi olduğu evin tamirinin huluvv-ı şerʻi ile
yapılması için kadıdan izin istiyor. Tamirat öncesi evin ecr-i mislini belirlemek üzere kadı
tarafından kurulan komsiyonda Mustafa Sunʻullah el-Halidî, Abdullatif Ağa el-Desûkî, Kudüs
mimarları Hacı Abdurrahim ve kardeşi Bekir en-Nemrî, Süleyman el-Kırtâs, Ahmed elHüseynî, Halil el-Lutfî gibi Kudüs’ün önde gelen aileleri mensupları görev almıştı.1452
Sonuç olarak, Kudüs’ün önde gelen aileleri çoğu Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinden itibaren
sahip oldukları kentteki geleneksel nüfuzlarını ve servetlerini Osmanlı Dönemi’nde de vakıflar
aracılığı ile devam ettirmişlerdir. Vakıf kurmak suretiyle çeşitli hayrî kamusal vakıfların
akarlarını yeniden vakfetmişlerdir. Gerek vakıf yöneticisi ve lehtarlar olarak kendi aile
mensuplarının atanması, gerekse uzun sureli kiralamalar vesileleri ile vakıflar üzerindeki
tasarruf alanlarını pekiştirmiş ve etkinleştirmişlerdir. Makam satışları ile elde edilen bu haklar
yine kentin vakıf ağında etkin bir konuma sahip önde gelen aileler arasında alınıp satılmıştır.
Kudüs özelinde belirli vazifeleri tekellerine almaya çalışan kuvvetli ulemâ aileleri öne çıkmış ve
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1452 KŞS 297: 99.
1449
1450

263
bunlar zaman zaman başarıya da ulaşmıştır. Bununla beraber, önemli vazifeler edinmeyi
başaran başlıca aileler, mevkilerini sadece Kudüs’teki güç tabanlarıyla değil, İstanbul’daki
çeşitli gruplarla bağlantıları sayesinde elde etmişlerdir. Bu ailelerin Kudüs’teki konumlarını
güçlendirmelerine devletçe göz yumulmuştur, ancak resmi statüleri yerel hiziplerin baskıları ile
sağlanmış değildir. Kudüs ileri gelenlerinin tayinleri Bâb-ı ‘Âlî’nin kontrolünde yapılmıştır.
Merkezi denetimin güçlü yerel bağları olan memurlar ve vazifelilerin tayinleri ile
güçlendirildiği süreçte ailelere yerel iktidar yapıları içerisinde denge oluşturacak bir güç tabanı
inşa etme izni verilerek sistemin kontrolü sağlanmıştır.

3.5. KUDÜS’ÜN SEÇKİN AİLELERİNE VAKIFLAR YOLUYLA SAĞLANAN
DİĞER AYRICALIKLAR
Kudüs’ün yerel seçkinleri vakıflardaki görevleri nedeniyle merkezi hükümet tarafından
sağlanan başka ihsanlara da mazhar olmakta idiler. Bunlar arasında Kudüs’e gönderilen surre
gelirleri ile Kudüs’te mukîm zımmîlerden alınan cizye gelirleri önemli gelir kaynakları idi. İleri
gelenler çoğunlukla vakıflardaki iyi ücretli, itibarlı işlere yerleştirilir, daha ender durumlarda
kadı veya başkâtip olarak atanırlardı. Ulemâ ve eşrâfa tanınan vergi muafiyeti, gelirlerinin
büyük kısmını biriktirmelerine, ayrıca genellikle başka işlere yatırılan önemli bir artı miktar
oluşturmalarına izin verirdi.1453
Çalışmanın bu kısmında öncelikle vakıf mülklerinin işletilmesinde vakıf görevlisi olan Kudüs
kenti seçkin hanelerine mensubiyetin önemine değinilecektir. İkinci olarak, Kudüs’e gönderilen
surrelerden yararlanmada aynı zamanda maaşlarını Mescid-i Aksâ, Kubbetü’s-Sahra Camileri
vakıflarından alan görevlilerin, görevlerinin belirleyici olduğu hususu ele alınacaktır. Kudüs’te
gayrimüslim reayadan toplanan cizye vergisinin yine büyük hayrî vakıflardaki dağıtımı
incelenecektir.

3.5.1. Vakıf Mülklerinin İşletilmesi
Vakıf kurumlarının mülklerini belli şartlar altında kiraya vermelerine izin veriliyordu. Bu
durum özellikle ekonomik zorluk dönemlerinde, vakıf için gelir sağlamaya yönelik kökleşmiş
bir uygulamaydı. Vakıf mütevellileri kent ve köylerde evler, dükkânlar ve atölyeler veya kırsal
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bölgelerde çiftlikleri kiraya veriyorlardı. Kira geliri, özellikle de vakıf bir aşevi ve medrese
içeriyorsa ve hatta vakfın günlük idaresinde kullanılıyordu.1454
Vakıf gelirlerini iltizam şeklinde toplama usulü 17. ve 18. yüzyıldan önce de uygulanmaktaydı.
Özellikle gelir kaynakları büyük olan vakıflarda bu yol daha çıkarlı bulunuyordu.1455 Ancak
incelediğimiz dönemde vakıfların işletilmesinde bu uygulama daha da yaygın hale gelmiştir. Bu
dönemde vakıfların gelir kalemlerini oluşturan köyler bir malikâne-mukataa birimi olarak
şahıslara tevcih edildiği, onların da devrin rutin hale gelen uygulamasıyla bu malikânelerini
birer yıllığına başkalarına tevcih ederek işlettikleri görülmektedir. Öte yandan, Kudüs’te ileri
gelenler, tüccarlar veya diğer istekli elit gruplar büyük çaplı mültezimler haline gelememişlerdi.
Belki de, yerel ileri gelenlerin kafasında, devlet arazisi ve vergi toplama hala yönetici elitin
nüfuz sahası olarak görülüyordu. Birkaç istisna dışında, bunlar büyük araziler kiralamaya
niyetlenmiyorlardı. Toprağı satın almayı ve kentteki zanaatlere yatırım yapmayı tercih
ediyorlardı.1456
Kudüs’ün geleneksel nüfuzlu aileleri arasında vakfın popülerliği bu kurumun vâkıfın temel
hedeflerini gerçekleştirmekteki başarısı ile bağlantılıdır. Bu avantajlardan biri de, bahsedildiği
üzere, uzun süreli kiralama yolu ile mülkiyet haklarının kullanımının tasdiki ve bu hakların da
vâkıfın belirlediği gelecek nesillere aktarılması idi.
Vakıf mülkleri yerel usullere göre kiralanıyordu.1457 Kudüs’ün önde gelen aileleri bu tür vakıf
mülklerin parçalara ayrılarak kiralanmasında baskın bir rol oynamışlar ve belki de kendilerinin
de dâhil olduğu muamelelerden ciddi gelirler elde etmişlerdir. 1805-1814 yılları arasında
sicillerde 63 belgede huluvv, hikr, icâre-i tavîle, ve istibdâl muameleleri ile ilgilidir. Bu
belgelerin yarısından fazlasında da söz konusu ailelerin mensupları parçalanmış vakıf
mülklerinin kiracısı olma hakkını elde etmişlerdir. Bunun yanı sıra, bu muamelelerin 25’inde de
aynı ailelerin üyeleri mülkleri devredilen vakıfların mütevellisi konumundadırlar.1458

Ze’evi (2000: 143)
Akdağ (1999/2: 268)
1456 Ze’evi (2000: 146-47)
1457 Ze’evi (2000: 148)
1458 Vakıfların mülklerinin tamiri için huluvv ve istibdâl olarak belirlenen borçların toplamı sicilde yer aldığı şekliyle
83.138 kuruştur. Ailelerin bu toplamdaki payı 57.540 guruş, yani yaklaşık %70’idir. Kalanı ise iki Osmanlı yöneticisi
arasında (7.928 guruş ve yaklaşık %10) ve diğerleri de Kudüslüler arasında (17.670 guruş veya %21) paylaşılmıştır.
Baer (1986: 114). Söz konusu ailelerin payı olan 57.540 guruş içerisinde Kudüs’ün önde gelen ailelerinden dokuz
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kuruş) müdahil olurken, ikincisinde Hüseynî ailesi müdahil olmuştur (10.500 guruş). Baer (1986: 115); KŞS 295:
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Kudüs müftüsü olan ve aynı zamanda da dedesi (önceki Kudüs Nakîbü’l-Eşrâfı) Abdullatif elHüseynî Vakfı’nın mütevellisi olan Muhammed Tahir el-Hüseynî tarafından Abdullatif elHüseynî Vakfı’na ait büyük harap bir çarşının tamir ve termiminin huluvv usulü üzere
yapılması için izin verilmişti. Esasında bu mülk de bir başka vakfa ait olup, Abdullatif elHüseynî tarafından hikr yöntemi ile kiralanmış, vakıf mülk üzerinde bir huluvv kurulmuş ve
kendi vakfının bir parçası olarak vakfedilmişti. Vakfın tamirlerini yapmak karşılığında
kiralandığında, ecr-i misl olarak yıllık 40 zolota olarak belirlenmiş olan ücret üzerinde hemfikir
olunmuştu. Ömer el-Hüseynî de 10.500 guruş masraf karşılığında kurduğu sabun imalathanesi
kiracı olan Ömer el-Hüseynî’nin imalathane üzerindeki huluvv’ı haline gelmiştir. Burada
vurgulanması gereken husus, Ömer el-Hüseynî tarafından yeni huluvv usulü ile edinilen mülk,
esasında başka bir vakfın mülkü olarak Abdullatif el-Hüseynî tarafından huluvv usuluyle
kiralanmış ve vakıf olarak yeniden vakfedilmişti. Aynı ay içerisinde başka bir Hüseynî, Yafa
Müftüsü Muhammed Salih Efendi tarafından 3.687,5 guruş değerinde huluvv usulü ile
kiralanmış mülklerden oluşan zürri bir vakıf kurulmuştur.1459
Çalışma kapsamına giren dönemde, vakıf mülkiyeti alıcısı bakımından en kapsamlı istibdâl
muamelesi ise Halidî aile mensubu Kudüs Mahkemesi kâtibi Muhammed Hüseyin el-Halidî
tarafından gerçekleştirilmiştir.1460
Bu örnekler 19. yüzyılın ilk yıllarında Kudüs’te huluvv uygulamasının ulaştığı boyutu
göstermesi bakımından önemlidir. Öte yandan, vakfın kısmen parçalı bir yapı kazandığı bu
muameleler hem harap olmuş vakıf mülkün haklarını alan alıcı hem de vakıf mütevellisi
açısından değerlendirildiğinde, her iki taraf için de kârlı bir alışveriş niteliğindedir. Mütevelli
açısından bakıldığında vakıf mülkleri kısa süreli kiraya verilememesi ya da vakıf mülklerini
restore edecek kaynaklarının bulunmaması gibi sebeplerden dolayı uzun süreli kiralamalar ya
da huluvv usulü ile kiralamalar mantıklı bulunmuştur. Alıcı açısından bakıldığında ise, elde
edilen ekonomik yararların daha büyük olmasının yanı sıra kazanılan sosyal ve politik nüfuzda
bu kazanımlarda belirleyici konumdadır.1461
Şurası açıktır ki, vakıf mülkleri üzerinden elde edilen bu yararlar ve hakların kazanılmasında
Kudüs’ün önde gelen aileleri diğer Kudüslülere göre apaçık bir avantaja sahiptirler. Şöyle ki,
bazı örneklerde de açıkça görüldüğü üzere, bu tür hakların alıcıları ile vakıfların mütevellileri
arasında bir aile bağı bulunmaktadır. Bu durumun en dikkat çekici örneği ise, yukarıda
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bahsedilen ve çok büyük miktarlarda huluvv satışı ve Kudüs nakîbü’l-eşrâfı olan Hüseynîlerin
vakıflarıdır. Ancak başka örnekler de muhtemeldir. Örneğin, Mustafa el-Halilî büyük annesi
tarafından büyük büyük dedesi olan Kasım et-Tercemân Vakfı’na yapılacak olan tamirlerin
vakfın borcu olarak değerlendirilmesi hakkını yine aynı vakfın başka bir soydan gelen
yöneticilerinden almıştır. Bir başka örnekte, Dakak ailesine mensubu iki kişi, bir diğer Dakak
tarafından yönetilen ve dedeleri tarafından kurulan vakıf mülkün huluvv hakkını elde
etmişlerdir. Yusuf el-Câ’unî ise, nâzırı yine bir başka Câ’ûnî olan vakıf mülkün hikr’ini
almışlardır. İki hafta sonra ise, vakfın yeni mütevellileri vakfın mülkü üzerinde huluvv hakkını
bir diğer Halidî ailesi mensubunun kızı Esma’ya vermişlerdir. Bu tür bağlantıların kurulması,
Kudüs’ün önde gelen bir ailesine mensup olmayan diğer Kudüslüler için pek mümkün
gözükmemektedir.1462
Sayıları çoğaltılabilecek bu tür örnekler de vakıf mülklerinin işletilmesi haklarının alınması ve
devamlılığının sağlanması hususunda Kudüs’ün önde gelen ailelerine mensubiyetin ne derece
önemli olduğuna işaret etmektedir. Dolayısıyla da, vakıflar sayesinde elde edilen servet ve
nüfuz yine vakıflardan yeni faydalar sağlamak için kullanılmıştır.

3.5.2. Kudüs Surresi
Surre Arapça bir kelime olup sözlük anlamı "para kesesi" demektir. Aslında surrenin pek çok
anlamı vardır. Şöyle ki; "İçine para ve altın gibi şeylerin konulup ağzı sıkıca bağlanılan
kese",1463 " bir şeyin korunmasını ve görünmemesini sağlamak için onu bir örtü ile örtmek"1464
vs. gibi. Terim anlamı olarak ise; her yıl Hac döneminden önce genellikle Haremeyn (Mekke ve
Medine)’ye yollanan para, altın vs tarzındaki hediyeleri tabir etmek için kullanılan bir
terimdir.1465 Maliye ve muhasebede ise elli bin akçe, yani yarım yük karşılığında kullanılan bir
kelimedir.1466
Surre gönderilmesi Osmanlılara Abbasilerden intisab etmiş olup,1467 Osmanlı Devleti'nde daha
fazla önem verilerek bir gelenek haline getirilmiştir. Osmanlılar tarafından Mekke ve
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Medine’ye ilk defa surre gönderilmesi Yıldırım Bayezit (1389- 1402) devrinde başlamış ve bu
gelenek devletin yıkılışına kadar devam etmiştir. Mısır ve Hicaz'ın fethiyle birlikte her yıl
düzenli olarak surre gönderilmeye başlanmıştır. Ancak surre ile alakalı en eski vesika Safer
967/Kasım 1559 tarihine aittir. Bu tarihten önce gönderilen surreler hakkında henüz bilgi
yoktur.1468 Çelebi Sultan Mehmed döneminde 1413 ve 1421 yılları arasında Haremeyn'e iki defa
surre gönderildi. Çelebi'nin gönderdiği surrenin miktarı 35 bin filori idi ve bu miktarın her sene
gönderilmesi usul haline getirildi.1469
Osmanlılar, Mekke ve Medine'den sonra İslam’ın üçüncü kutsal kenti addedilen Kudüs'e de
surre gönderirlerdi. Aşıkpaşa-zâde II. Murad'dan bahsederken onun "her yıl 3500 filoriyi
Kudüs'e ve Halilü'r-rahman (Hebron)'a ve Medine'ye ve Kabetullah'a (Mekke) gönderdiğini"
yazmaktadır. Bunun konumuzu oluşturan "surre" mahiyetinde olup olmadığı kesin değildir.1470
Yavuz Sultan Selim döneminde ise 1517'de Kudüs'ün ilhakıyla birlikte, şehre çokça yardım ve
ihsanlarda bulunulmuştu. Ancak Kudüs'e ait olarak tespit edilen en eski surre defteri 1593
tarihlidir.1471
Osmanlı Devleti'nde surrenin genel olarak iki ayrı gelir kaynağı bulunmaktaydı. Bunlardan biri;
devrin Sultanının özel hediyeleri (ki bunlar isimleri önceden belirlenen kişilere verilirdi), diğeri
ise surreye gelir sağlamak amacıyla kurulmuş olan vakıflardı. Özellikle Haremeyn vakıfları
surreye gelir sağlayan en önemli kaynaklardan biriydi. Birçok vakıf kurucu Mekke ve Medine
şehirlerindeki cami hizmetlileri, Peygamberin türbesinin hademeleri, muhtelif yerlerden hac
niyetiyle veya yerleşmek üzere bu iki şehre gelenler ve orada yaşayan sâdât ile hac yerlerinde
yaşayan fakirler için, vakfiyesinde doğrudan bir şart belirterek Haremeyn vakfı kurmaktaydı.
Ayrıca hizmet ettikleri amaç aynı olsa da Haremeyn Evkafı'nın bünyesinde Surre Vakıfları
şeklinde bir alt birim de bulunuyordu.1472 Ayrıca vâkıflar vakıf hizmetlerinin yürütülemez hale
gelmesi halinde de vakıf gelirlerinin Haremeyn'e gönderilmesini şart koşmaktaydılar. Bu
vakıfların yıllık gelirleri merkezî hükümet tarafından toplanarak hepsi bir arada yerine
ulaştırılıyordu.1473 Buna ilaveten Osmanlı topraklarında hanedan üyelerinin, devlet erkânından
bazı kişilerin vakıf gelirleri ile devlet hazinesinden, Hazine-i Hassa'dan ve kişisel bağışlardan da

göndermenin amacı ise; kutsal mekânlarda yaşayan insanların, fakir fukarânın ihtiyacını karşılamak, seyyid ve
şeriflere hürmet etmek, ayrıca hac için gelenlerin ihtiyaçlarını da temin etmekti.
1468 Güler (2011: 199-200)
1469 Ateş (1981: 116)
1470 Atalar (1991: 12)
1471 Fişne (2012: 14)
1472 Atalar (1991: 221)
1473 Yediyıldız (2003: 234); Başol (2008: 179)
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surre için pay ayrılırdı.1474 Bu tür vakıflar İstanbul ve Edirne'dekiler dışında özellikle Batı ve
Orta Anadolu'da yoğunlaşmaktaydı.1475
R. Fişne İstanbul’dan Kudüs’e gönderilen surre kayıtlarını içeren H. 1113/ M. 1701-17021476 ve
H. 1124/ M. 1712-17131477 yıllarına ait defterleri incelediği çalışmasında; her iki tarihte Kudüs'e
gönderilen surrelerin ana kaynağını Sultan tahsislerinin oluşturduğunu tespit etmiştir. 1478 Ayrıca
Kudüs surresine pay ayrılan çeşitli vakıfları da tespit etmiştir.1479 Çalışmanın değerlendirme
bölümünde ise her iki defterde de surreden pay gönderilen yerler ve görevlilerin aynı olduğunu
belirtmiştir. Çalışma çerçevesinde yüzyılın başına ait yukarıda bahsedilen surre defterleri ile
karşılaştırma yapabilmek adına onar yıl ara ile kayıtların yer aldığı H. 1177/ M. 1763-64, H.
1186/ M. 1772-73, H. 1197/ M. 1782-83 ve H. 1207/ M. 1807-808 tarihlerine ait dört surre
defteri kayıtları incelenmiştir.1480 Buna göre; öncelikle surre miktarları ve dağıtımları miktarları
devamlılık arz etmektedir. Şöyle ki, ferâşet -Hazreti Padişâh-ı Alemeynâ -halledallâhu teâlaHilâfete ve Saltanata der Sahratullah-ı Müşerrefe- yani Kubbetu's-Sahra’yı süpüren görevlinin
ücreti defterlerin tamamında 50 sikkedir.1481 Meşâyihu’l-Harem-i Kudüs’e gönderilen surre
miktarı da defterlerde 58 sikke olup, H. 1113/ M. 1701-1702 ile H. 1124/ M. 1712-1713
tarihlerinde yapılan hisseli paylaşımda; hisse miktarları değişmemekle birlikte, pay alanların
sayıları zamanla artmıştır. H. 1113/ M. 1701-1702 ile H. 1124/ M. 1712-1713 tarihlerinde
yapılan hisseli paylaşım şu şekildedir:
Tablo 13: Cemaat-i Meşâyihü'l-Harem1482
Birinci Hisse Sahipler İkinci Hisse Sahipleri
Seyyid Muhammed ibn Şeyh Abdü'r-rezzâk
Seyyid Abdü'r-rahîm ve Şeyh Muhammed Efendi
Müfti-i Hanefî der ve Seyyid Mustafa ibn Seyyid
Kuds-i Şerif sikke 18
Muhammed
ve Şeyh Şihâbü'd-dîn ibn Ali

1474 Buzpınar

Üçüncü Hisse Sahipleri
Eş Şeyh Yunus ibn
Şeyh
Bedrü'd-dîn
Gadıyye ve Şeyh
Nurullah ibn Şeyh
Abdü'r-rahmân

(2009: 568)
Faroqhi (1995)
1476 Surre, Sultan II. Mustafa zamanında İstanbul'dan hareketle Kudüs-i Şerife gönderilmiştir Bunu defterin ilk
sayfasındaki "Defter-i Taksîmât-ı Surre-i Şerîfe-i Hakâniyye-i Rûmiyye-i Cedîde-i berâ-yı ahâli-i Kudüs-i Şerîf
Şerefallahu Teâlâ ilâ yevmi’l-ahirati der-vâcib-I sene-i sâlis ʻaşar ve mi’e ve elf” ifadesinden anlıyoruz. BOA,
EV.HMK.SR: 556/2b.
1477 Sultan III. Ahmed zamanında İstanbul'dan Kudüs-i Şerif’e gönderilmiştir.
1478 Fişne (2012) H. 1113/ M.1701-1702 ve H. 1124/ M. 1712-1713 yıllarına ait defterleri incelediği çalışmasında, söz
konusu yıllardaki Kudüs surresine Sultan tahsislerinden ayrılan paylara ilişkin bilgi vermektedir. Buna göre, Sultan
Selim Han'ın Edirne'deki Cami-i Şerif Vakfı’ndan 400; Üsküdar'da İmaret-i Amire ve Cami-i Şerif Vakfı (Valide
Gülnuş Sultan)’ndan 243; III. Murad'ın Annesi Nurbanu Sultan Vakıfları’ndan 246 hasene sikke ve Darü's-Saade
Ağası Merhum Mehmed Ağa Vakfı’ndan 18 guruş; Darüssaʻade Ağası Merhum Abbas Ağa Vakfı’ndan 140 guruş
pay ayrılmıştır. Detaylı bilgi için bkz. Fişne (2012: 17-18)
1479 Fişne (2012: 17-18)
1480 BOA, EV.HMK.SR: 1971; 2224; 2546; 2855.
1481 BOA, EV.HMK.SR: 1971; 2224; 2546; 2855.
1482 BOA, EV.HMK.SR: 556.
1475
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sikke 20
Hisse-i
Abdü'r-rezzâk
sikke 5

sikke 20
Hisse-i
Şeyh
Muhammed
sikke 5

Hisse-i Seyyid
Mustafa ve
Şihâbü'd-dîn
Ber-vech-i
iştirâk sikke 10

H. 1124 / M. 1712-1713 tarihinde surre kaydında yer alan harem şeyhi sayısı yedi iken, H.
1121/ M. 1709/1710 tarihli muhasebe kaydında şeyhu’l-harem sayısı da yedidir. Ancak
sekizinci bir kayıtta harem şeyhinin 1/3 hisse ile göreve mutasarrıf olduğu kaydedilmiştir.1483
H. 1177/ M. 1763-1764’te yapılan hisselendirme ise şöyledir:
Tablo 14: Cemaat-i Meşâyihü'l-Harem1484
Evlâd-ı Şeyh Fazlullah ibni Evlâd-ı Şeyh Muhammed ve Şeyh
Şeyhu'l-harem Nureddin 'Alemî Osman ber vech-i iştirak ve evlâd-ı Şeyh
ve evlâd-ı Şeyh Musa Fityanî Abdullah ve evlâd-ı Şeyh Abdulvehhab
veled-i Seyyide Saliha ve Seyyid Sihabî ve Eyyid Ahmed ibni Şeyh
Muhammed ve Seyyid Ali Ahmed Muhaddis ve evlâd-ı Şeyh
veledân-ı Şeyh Osman 'alemî ve Abdullah ve evlâd-ı Şeyy Abdulvehhab
Şeyh Abdulhak Cemâ'î.
ibni Şihabeddin ber vech-i iştirak er-rub'
Sikke 18.
ve evlâd-ı Seyyid Feyzullah 'Alemî ve
evlâd-ı Seyyid Muhammed Emin ibni
Seyyid Muhibbeddin es-sümün.
Sikke 20.
Hisse-i Evlâd-ı Fazlullah sikke 3 Hisse-i evlâd-ı Abdulvehhab rub’-ı 1
sikke-i hasene

Şeyh Muhammed ibni
Şeyh Nurullah en-nısıf ve
Şeyh Hurî ve Şeyh İsmail
ibn-i Şeyh Yunus en-nısıf.
Sikke 20.

Hisse-i Huri sikke 7,5.

Hisse-i Evlâd-ı Osman sikke 7
Hisse-i evlâd-ı Abdullah rub’ 1 sikke-i Hisse-i İsmail 2,5.
hasene
Hisse-i Evlâd-ı Musa sikke 3
Hisse-i Evlâd-ı Abdulhak sikke 5 Hisse-i Seyyid Ahmed Muhammed rub'3,5 sikke-i hasene.
bervech-i iştirâk sikke 10

Tablo 14’de de görüldüğü üzere, Kudüs Harem-i Şerif şeyhliğine H. 1177/ M. 1763-1764
tarihinde yapılan surre tahsisatlarının 18 sikkelik ilk kısım Kudüs Müftüsü yerine Kudüs’ün
önde gelen ailelerine mensup beş kişi tarafından paylaşılmıştır.1485 Surrenin ikinci payı olan 20
sikkelik kısımda ise yine Kudüs’ün önde gelen ailelerine mensup dokuz kişi tarafından
paylaşılmıştır.1486 Son payda ise hisse oranı muhafaza edilmiş ve hisseye bir kişi daha dâhil

1483

BOA, EV.HMH.d: 1632/25.
BOA, EV.HMK.SR: 1971/3.
1485
“Evlâd-ı Şeyh Fazlullah ibn-i Şeyhu’l-harem Nureddin ‘Alemî ve evlâd-ı Şeyh Musa Fityanî veled-i Seyyide
Saliha ve Seyyid Muhammed ve Seyyid Ali veledân-ı Şeyh Osman ‘Alemî ve Şeyh Abdulhak Cemâ'î (Der kenar:
Evlâd-ı Fazlullah- 3; evlâd-ı Osman- 7; evlâd-ı Musa- 3; Abdulhak 5 sikke)” olarak taksim edilmiştir. BOA,
EV.HMK.SR: 1971/2.
1486 “Evlâd-ı Şeyh Muhammed ve Şeyh Osman ber vech-i iştirak ve evlâd-ı Şeyh Abdullah ve evlâd-ı Şeyh
Abdulvehhab Sihabî ve Seyyid Ahmed ibn-i Şeyh Ahmed Muhaddis ve evlâd-ı Şeyh Abdullah ve evlâd-ı Şeyy
Abdulvehhab ibn-i Şihabeddin ber vech-i iştirak er-rubʻ ve evlâd-ı Seyyid Feyzullah 'Alemî ve evlâd-ı Seyyid
1484
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olmuştur.1487 Bu durum, söz konusu görevlere hisselendirme yoluyla yeni atanan görevlilere
bağlanabilir. Öte yandan, söz konusu görevlerden bağımsız olarak da surre hisselendirilerek
daha fazla kişinin faydalanması da sağlanmış olabilir.
H. 1186/ M. 1772-1773 tarihli defterde ise hem hisse oranları hem de görevli sayılarında hiçbir
değişiklik olmadan devam etmiştir.1488 H. 1197/ M. 1782-1783 tarihli Surre defterinde ise yine
hisse oranları, görevli sayıları ve hatta görevliler de değişmemiştir. 1489 Son olarak, H. 1207/ M.
1792-1793 tarihli surre defterinde Harem-i Şerif şeyhliği için tahsis edilen surre miktarı,
yararlanıcı sayısı ile görevlilerin isimleri de aynen kaydedilmiştir.1490
Vakıflara atanan yeni görevlilerde olduğu gibi, surrenin tahsisi konusunda da merkezi hükümet
belirleyici bir konuma sahipti. Yine vakıf görevlisi atama kayıtlarında olduğu gibi, Osmanlı
yönetimi surre tahsisatlarının da babadan oğula geçişini desteklemiştir. Aşağıda yer verilen H.
1148/ M. 1735 tarihli hükümde tahsisatlara ilişkin hususlar şu şekilde kaydedilmiştir:
“Kuds-i Şerîf’de vâki’ Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı Müşerrefe Evkâflarından ve gerek
taraf-ı saltanat-ı seniyyeden belde-i mübâreke ahalilerinden irsâl olunan surreden ve zikr
olunan evkafın gerek sikke ve gerek Osmanî surre ve cihât-ı sâireden cüz'iyye ve külliye her
birine ... sükkânı üzerlerinde olub berevât-ı Padişahî ile mutasarrıf olanlardan biri fevt
oldukda evlâdına evlâdı olmadığı suretde karındaşına yahud karındaşı olmadıkda
akrabasına virilüb bu suretde fevt olan gerek ricâl ve gerek nisâ her bilâ veled fevt
olduklarında evkâftan düşen cihât mütevelli bulunanların arzlarıyla ve cânib-i ‘aliyyeden
giden surreye mutasarrıf olanlardan bilâ veled fevt oldukda kâdı-i Kuds-i Şerif arzıyla
erbâb-ı istihkâkdan olanlara virilüb ferağ ve intikâlâtı dahi vech-i meşruh üzere mütevelli-i
vakf bulunanların ve surre ashabı kâdı-i Kuds-i Şerif arzlarıyla ferâğat olunub ref’ iktizâ
eyledikde yine ber-minvâl-i meşrûh virilüb İstanbul'da sâkin ve Kuds-i Şerife varmayub
ba'zıları cihât-ı vakf ashâbının menzili yoğ iken açıktan arz u hal ve sehvan berât ile
ahalinin cihât ve surreleri kimesneye kayd olunub şurût-ı merkûma ... olunmak bâbında
sâkin-i belde-i tayyibe fukaraları arz-ı hâl ve vech-i meşrûh üzer emr-i 'âlişân ... ve
Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesine ve .. Kalemine kayd olunması niyaziyle istid'â-yı
itmeleriyle ... mezkûr içün zikr olunan evkâf-ı şerîfelerden hayât-ı mahlûliye vâki' oldukda
evlâdlarına ve bilâ veled vâki' oldukda müstehikkîne virilmek üzere mütevelli-i arz ve
'Asitâne-i Sa'âdete gelüb arzlarıyla tevcih olmak bâbında ... emr-i 'âlî sâdır olduğunda
mahallinden vaz u der kneâr olunmakla minvâl-i meşrûh amel ve hareket ve surre ve cihât
mahlûlü vâki' oldukda evlâd-ı ve evlâdı olmadığı suretde akrabasına ve bilâ akraba vâki'
oldukda müstehıkkîne virilmek .. mütevelli-i vakf arzı ve surre vâki oldukda Kuds-i Şerîf
kadısı arzıyla virilüb ve ferağ ve intikâl dahi minvâl-i meşrûh üzere virilüb arz-ı hâl ile
virilmek ve iş bu şurûta murâca'a olunub arzlarıyla sâdır olan emr-i ‘âlîşân mucibince

Muhammed Emin ibn-i Seyyid Muhibbeddin es-sümün. Evlâd-ı Abdulvehhab ve evlâdı Abdullah rubʻ- 1 sikke-i
hasene; Seyyid Ahmed Muhammed rubʻ- 3,5 sikke-i hasene.” BOA, EV.HMK.SR: 1971: 2.
1487
“Şeyh Muhammed ibn-i Şeyh Nurullah en-nısıf ve Şeyh Hurî ve Şeyh İsmail ibn-i Şeyh Yunus en-nısıf. Huri 7,5;
İsmail 2,5.” BOA, EV.HMK.SR: 1971/ 2.
1488Kayıtlarda yer alan iki görevli değişikliği; “…Şeyh Hurî ve Şeyh İsmail ibn-i Şeyh Yunus en-nısıf.” BOA,
EV.HMK.SR: 1971/2. yerine “Yunus Efendi ibn-i Şeyh İsmail ve evlâd-ı Seyyid Yunus en-nısıf.” şeklinde
kaydedilmiştir. BOA, EV.HMK.SR: 2224/2.
1489 BOA, EV.HMK.SR: 2546/2.
1490 BOA, EV.HMK.SR: 2855/2.
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idare ve Haremeyn-i Şerifeyn Muhasebesine ve Mukâta'a Kalemine dahi kayd olunub
muğâyir-i emr-i ‘âlîşâna bir ferd hareket itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyun virilmek
ricâsına i'lâm eylemeğin mevâhim-i hükm ve bu fermân-ı ‘âlî sâdır olmağın vech-i meşrûh
üzere emr-i şerîf-i ‘âlîşân yazılmak içün iş bu tezkire virildü. 11 Rebiu’l-evvel 1148.”1491

Bu hükme göre vefat eden surre sahibinin hissesinin çocuklarına, çocuğu olmadığında
kardeşine, kardeşi olmadığında akrabasına verilmesi, çocuksuz vefat edenlerin hisselerinin de
Kudüs kadısı arzıyla hak edenlere verilmesi hükme bağlanmıştır. Kudüs suRrelerinde vefat
edenlerin hisselerine atanan yeni hak sahipleri ilgili kaydın üst kısmında yer almıştır. Örneğin,
“Cemâʻat-i E’imme-i Sahratullah-ı Müşerrefe, Mescid-i Aksâ ve Meğâribe Camii” başlığı
altında yer alan “Evlâd-ı Şeyh Musa ve Yahya ve Şeyh Muhammed bin Yahya Fityanî ve evlâd-ı
Şeyh Nurullah bin Abdulhak ve evlâd-ı Ahmed imam-ı Sahratullah ve evlâd-ı Şeyh Salahaddin”
kayıtta üzerinde iki derkenar yer almıştır. İlkinde, “mezkûr evlâd-ı Şeyh Salahaddin feragat
kerde. Becayeş Seyyid Halil ibni Seyyid Ebu'l-Mevâhib amed. Bâ inha-i Ahmed Efendi kadı-yı
Kuds-i Şerif ve bâ arz-ı Beşir Ağa en-nâzır 17 Cemaziyelevvel 1177- 2 sikke 15 pâre.”1492 ifadesi
ile bahse konu tahsisatdan feragat eden kişinin yerine Kudüs kadısı inhası ve nâzır arzıyla yeni
bir kişi belirlenmiştir. Aynı kayıt üzerinde yer alan ikinci der-kenarda ise “Mezkûr Ahmed İmam
evlâdından Abdülkerim müteveffâ şode. Becâyeş Seyyid Abdurrahman ibn-i Şeyh Abdülkadir
‘ammîzâdesi amed. Ba inhâ-i ve ba arzı Beşir Ağa. 3 sikke 12 pare.”1493 ifadeleri ile de vefat
eden kişinin hissesi amcaoğluna verilmek üzere kaydedilmiştir. Benzer şekilde, vefat eden
eczâhânlardan

“Evlâd-ı Şeyh Ahmed ve evlâd-ı Şeyh Ali veledân-ı Salahaddin ve Şeyh

Abdülkerim bin Şeyh Ahmed 'Alemî”den Şeyh Ahmed evlâdından Abdülkerim’in ölmesi üzerine
yine amcası oğlu Seyyid Abdurrahman ibni Seyyid Abdülkadir’e tahsis edilmiştir.1494 Defterde
yer alan 55 der-kenardan yalnızca dördünde tahsisat surre sahibinin vefatı üzerine el
değiştirirken, diğer elli bir kayıtta surre sahibinin feragatı üzerine el değiştirmiştir.1495 Feragat
edilen çoğu durumda suRre payının tamamı olurken, bazı örneklerde de bir kısmından feragat
edilmiştir.1496

1491

VGMA, 814: 11.
BOA, EV.HMK.SR: 1971/3. Görevden feragat edenler için benzer uygulamalara ilişkin çokça örnek de
mevcuttur. Örn. bkz. BOA, EV.HMK.SR: 1971/15-21.
1493 BOA, EV.HMK.SR: 1971/3.
1494 “Mezkûr Şeyh Ahmed evlâdından Abdülkerim müteveffâ şode. Becâyeş Seyyid Abdurrahman ibn-i Seyyid
Abdülkadir ‘ammîzâdesi amed. Bâ inhâ-i ve bâ arz-ı Beşir Ağa en-Nâzır. 5 Muharrem 1177.” BOA, EV.HMK.SR:
1971/15.
1495 BOA, EV.HMK.SR 1971: 2-49.
1496 Örn. “Mezkûr Musa Fityanî evlâdından Ali Efendi yalnız senede südüs sikkeden ferâgat-kerde. Becâyeş. Evlâd-ı
Seyyid Ali Cârullah amed. Bâ-inhâ-i İbrahim Efendi Kâdı-yı Kudüs-i Şerîf ve Hacı Mehmed ... Ağa en-Nâzır 29
Receb 1187.” “Seyyid Ebu'l-Mevâhib evlâdından Seyyid Halil ve Seyyid Mehmed yalnız senede iki sikke... ferâgatkerde. Becâyeş. Seyyid ... Seyyid Abdulhay Cemâʻî amed. Bâ-inhâ-i Hacı Mustafa Kâdı-yı Kudüs-i Şerîf ve bâ-arzı
Beşir Ağa en-Nâzır, fî 15 Cemâziye'l-evvel 1178.” BOA, EV.HMK.SR: 1971/3. Burada yer verilen iki örnekten
1492
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1122/1787 tarihli bir tafsil kaydında; Şeyh Mecid ed-Deccânî’nin arzuhal sunup Kuds-i Şerîfde
sâkinlerinden Şeyh Mansur Zâviyesi'nin şeyhi olduğunu ve söz konusu zaviyenin fakirlerine
Şam havalisinden berât-ı ‘âlîşân ile günlük 20 akçenin yemek ücreti olarak fakirlere verildiğini
ancak bu ücretin 1114 ve 1117 ve 1118 ve 1119 senelerinde verilmediğini bildirmiştir. Şeyh
arzuhalin devamında kaydedilen yıllara ait tespit edilen miktarların Şam surresinden virilmek
üzere fermân-ı 'ali verilmesini rica etmiştir.1497 Bir diğer örnekte ise, Kudüs Kadısı’na
gönderilen Şevval 1161/1748 tarihli hükümde; Sahratullah Vakfı’nda cüzhân ve sulehâya
mücâvirîn cemaatinden yıllık 2 sikke-i hasene surre ve Edirne’de bulunan Sultan Selim Han
Vakfı’ndan ise yıllık 1,5 sikke-i hasene berat ile evlâd-ı Seyyid Haşim el-İmam ve evlâd-ı Şeyh
Abdullah Ezherî’nin tasarrufunda iken Kudüs sakinlerinden İbrahim isimli kişinin müdahale
ederek 3 yıllık ücretlerini vermediğini bildirmişlerdir.1498
1177/ 1763-1764 tarihli surre defterinde yer alan kayıtlar incelendiğinde, Kudüs’e gönderilen
surrelerin büyük bölümünün Kudüs’teki Mescid-i Aksâ, Sahratullah-ı Müşerrefe, Câmi-i
Meğâribe gibi kutsal mekânlardaki görevlilere tahsis edildiği görülmektedir:
Tablo 15: Surreden Pay Alan Görevliler
Görev Adı
Ferâşet
Meşâyihu’l-Harem
Mescid-i Aksâ’daki Hatiplere
Câmi-i Meğâribe ve Mescid-i Aksâ ve Sahratullahtaki
İmamlara
Mescid-i Aksâ'da ki Musaddirin ve Muarrifin'e
Sahratullah-i Müşerrefe Hizmetçilerine
Mescid-i Aksâ Hizmetçilerine
Harem-i Şerif Müezzinlerine
Kâtipler ve Diğerleri
Harem-i Şerif Kapıcılarına
Harem-i Şerif’teki Mebleıyn'e
Harem-i Şerif’te Okuyuculara
Mescid-i Aksâ Mahfelinde Cuma Günleri
Okuyucularına
Vakıf Câbîleri
Sultan Süleyman Ruhu için Eczâ Okuyanlara
Sultan Selim Han Ruhu için Eczâ Okuyanlara
Valide Sultan Ruhu için Eczâ Okuyanlara
Toplam

1
3
4
12

Görevli
Sayısı
(Kişi)
2
12
22
47

Surre Miktarı
(Hasene Sikke/
Para)
50
58
56
50

37
27
20
31
22
25
20
12
15

64
47
38
59
34
41
27
21
20

58
56
156
55,5
37
25
20
13
7,5

8
91
33
35
396

13
93
134
103
777

8
62 sikke 15 para
400
243
1270,15

Nefer
Sayısı

ilkinde, surre sahibi surre payının 1/7’sinden feragat ederken, ikinci örnekte başka bir surre sahibi payının 2
sikkesinden feragat etmiştir.
1497 VGMA, 233: 11.
1498 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 191/3.
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Tablo 15’de yer alan veriler değerlendirildiğinde öncelikle örneğin 3 nefer olarak belirtilen
Harem şeyhliği görevi sahiplerinin sayısı çeşitli hisselere sahip 12 kişidir. Bu da tahsisatların
zamanla hisseli bir yapıya kazanarak, hak sahiplerinin arttığını göstermektedir. İkinci olarak,
görevliler arasında en fazla payı imam ve hatipler almıştır. Örneğin, üç hatip toplam 14 sikke
alırken, bir imam da 13 sikke almıştır. Öte yandan, muʻarrif ve musaddirînin tamamı 1,5
sikkeyi paylaşırken, Mescid-i Aksâ ve Sahratullah hademeleri 1 sikkeyi aralarında
paylaşmışlardır. Cuma günleri Mescid-i Aksâ’da Kur'an okumakla vazifeli olanlara da 20 para,
yani yarım sikke pay verilmektedir. Din görevlileri dışındaki hizmetlilerden en fazla pay alanlar
ise ferraşlar yani temizlikçilerdir. Sahratullah’ta görevli olan 2 ferrâşa toplamda 50 sikke
verilmektedir.
Tablo 15’de de verilen değerler, H. 1124/ M. 1712-1713 tarihli defter kayıtları ile
kıyaslandığında, öncelikle yanlış bir hesaplama yapıldığı tespit edilmiştir. Şöyle ki, ferâşet için
tahsis edilen 50 sikke surre ile harem şeyhleri için tahsis edilen 58 sikke surre karıştırılmıştır.
Bu karışıklık neticesinde de Harem şeyhleri arasında zikredilen Kuds-i Şerifin Hanefi Müftüsü
Seyyid Muhammed bin Seyyid Abdurrahim Sahratullah temizlikçisi olarak belirtilmiştir. 1499 Bu
duruma bağlı olarak da surre miktarı 50 sikke eksik hesaplanmıştır. İkinci olarak, Kudüs’e
gönderilen surre miktarların değişmediği tespit edilmiştir. Üçüncü olarak da, H. 1124/ M. 17121713 tarihli defterde kaydedilen Nurbanu Sultan Ruhuna eczâ okuyucularının H. 1177/ M.
1763-1764 tarihli surre defterinde görevliler arasında yer almadığı görülmüştür. Görevli sayıları
açısından değerlendirildiğinde ise, görevli sayısının yüzyılın başına göre yüzyılın ortasında
arttığı tespit edilmiştir. Örneğin, 556 numaralı defterde hatip sayısı 11 iken, bu sayısı 1791
numaralı defterde 22’ye çıkmıştır. Yine 29 olan imam sayısı, 1791 numaralı defterde 48’e
çıkmıştır. Yüzyılın sonuna doğru H. 1207/ M. 1792-1793 tarihli surre defterinde ise bu sayıların
daha da arttığı tespit edilmiştir.1500 Bu durum artan görevli sayılarına işaret etmektedir ki, bu da
maaş, vergi muafiyeti ve toplumsal saygınlık gibi çeşitli bakımlardan oldukça avantajlı olan
makamlara talebin arttığını göstermesi bakımından önemlidir. Artan görevli sayısına rağmen
surre miktarı değişmemekle birlikte hisseler çoğalmış, hisse başına düşen pay ise azalmıştır.
Şöyle ki, yüzyılın başında, ortasında ve sonunda hatiplere tahsis edilen surre miktarı 56 sikke
olarak sabit kalmıştır. Ancak yüzyılın başında bu pay 11 kişi arasında paylaşılırken, yüzyılın
ortasında bu sayı 22, yüzyılın sonunda ise 23 olmuştur. Benzer şekilde yüzyılın başında 29 olan

1499
1500

Bu durumun kayıtların yanlış okunmasından kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Bkz. Fişne (2012: 22 )
BOA, EV.HMK.SR: 2885/3-4.
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imam sayısı, yüzyılın ortasında 47, yüzyılın sonunda ise 56 olmuştur. Bu da vakıflardaki artan
görevli sayısına paralel olarak, surre gelirlerini paylaşan hissedarların da arttığını
göstermektedir.
Surreden Pay Alan Yerel Seçkinler: 1177/ 1763-1764 tarihli surre defterinde yer alan ve
Kudüs surresinden vakıflarda yapmış oldukları görevleri gereği pay alan yerel seçkinleri
değerlendirdiğimizde, şu şekilde bir sınıflandırma yapmak mümkün olmuştur. ‘Alemîler,
‘Aselîler, Berberidler, Câ’ûnîler Cemâ’îler, Davudîler, Fennânîler, Ğıfarîler, Haracîler,
Harirîler, Harzecîler, Hüseynîler, Izzîler, Lütfîler, Muvakkıtler, Samadîler, Selmunîle, Sururîler
kayıtlarda sıkça rastlanılan aile isimleridir. Bunlar arasında ise en fazla kayıt ‘Alemîler,
Aselîler, Hüseynîler, Davudîler, Câ’ûnîler, Cemâ’îler, Muvakkıt ailelerine aittir.

‘Alemî

ailesinden olanlara 31, ‘Aselîlere 3, Câ’ûnîler 12, Cârullahlar 15, Cemâ’îlere 16, Davudîlere 28,
Fityanî 8, Hüseynîlere (Vefailere) 5, Muvakkıtlere 20 ayrı kalemde surre verilmiştir. Hatta aile
fertlerinden sadece birinin değil çocuklarının isimleri de defalarca yazılmıştır.1501
‘Alemî ve Dâvudî ailesine mensup kişilerin adları genellikle Harem-i Şerif’teki çeşitli görevler
ile Mescid-i Aksâ, Sahratullah ve Meğâribe Camilerindeki imam, müezzin, cüzhan, cemaati
arasında geçmektedir. Bununla birlikte yine de aralarında hizmetli, kapıcı ve yardımcı
personelden olanlar da vardır. Hüseynîlerden defterde yazılı olan kimselerin neredeyse
tamamına yakını cüz okuyanlar kısmında yer almaktadır. Diğer bir grup olan Aselîlerin dini
vazifeler icra ettiklerini görülmektedir. Buradan anlıyoruz ki gönderilen surrenin tek amacı
fukarâya ihsanda bulunmak olmayıp, şehrin ileri gelenlerine de lütufta bulunmaktır. İkinci
olarak ise, şehrin ileri gelenleri Mescid-i Aksâ ve Kubbetu’s-Sahra gibi Kudüs vakıf ağının
merkezini oluşturan camilerde yerine getirdikleri önemli görevleri sayesinde Kudüs suresinden
de önemli paylar elde etmişlerdir. Osmanlı merkezî hükümetinin gerek görevler ve gerekse de
surreler konusunda uyguladığı nesilden nesile geçiş prensibi de bu hakların nesilden nesile
geçişini temin etmiştir. Böylece vakıf görevlerinde çalışmanın bir başka avantajı olarak surre
gelirleri de söz konusu ailelerin servet ve nüfuzuna katkı sağlamıştır.

3.5.3. Cizye Gelirleri
Sözlükte “vergi harac”1502 anlamına gelen cizye, terim olarak “İslamî bir vergi olup, İslam
devletlerinde zimmet hukuku çerçevesinde gayrimüslim halktan toplanan vergiyi”1503 ifade

1501
1502

BOA, EV.HMK.SR: 1971/2-49.
Şemsettin Sâmî (1899: 476)
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etmektedir. İslam hukukunda zimmîlere1504 tanınan haklara mukabil onlardan istenen en önemli
yükümlülük, bazı şartlar dâhilinde, yılda kişi başına belirli miktarda “cizye” adında bir vergi
vermeleridir.1505 İslam hukukuna dayalı diğer vergi uygulamaları gibi, cizye de hem teorik hem
de uygulamada uzun bir inkişaf devresinin ardından son şeklini almıştır.1506
Osmanlı Devleti’nde baliğ olmuş, vücut ve akılca sağlam, ayrı işgücü sahibi en az 300 akçelik
menkul mala sahip her gayrimüslim erkekten cizye alınırdı.1507 Kadın, çocuk ve malul
olanlardan cizye alınmazdı. Ayrıca voynuk, martalos ve eflak gibi özel askeri yükümlülükleri
yerine getirenler de yaptıkları iş karşılığı cizyeden muaf tutulurlardı.1508
Cizye, “maktû” ve “alerruûs” (kişi başına) olmak üzere iki çeşitti. Maktu cizye; fetih zamanında
sulh yoluyla belirlenen ve genellikle devlete bağlı gayrimüslim devletler için uygulanan cizye
idi. Alerruüs cizye ise; mükelleflerin mali durumu dikkate alınarak şahıs üzerine tarh olunan
vergi idi. Kudüs’te cizye vergisi ehl-i kitap olan Yahudi ve Hıristiyanlardan kişi başına sabit bir
oranda toplanırdı. Verginin toplanmasında kişilerle direkt bir irtibat ya da müzakere yapılmaz
iken, cemaat içerisinde toplanan verginin tek seferde toplu bir şekilde teslim edilmesi
beklenmekte idi.
Osmanlı Devleti’nde cizye konusunda Hanefi mezhebi fıkhına dayalı sistem kabul ve tatbik
olunmuştur. Buna göre gayrimüslimler gelir durumlarına göre; edna, evsat, ʻalâ sınıflarına
ayrılmışlardır.1509 Özel olarak cizye toplamakla görevli memurlar “emin” ve “mutemed”
kimseler arasından seçilen ve çoğu zaman da mültezimler idi ki, bunlara “cizyedâr” denirdi.1510

Özel (2001: 35)
Zimmî; “Müslüman ahid ve emanına girmiş yahut başka bir ifadeyle İslam hükümetinin usulü dairesinde
tabiyetini kabul etmiş olan gayrimüslim yerinde kullanılır bir tabirdir.” Pakalın (1993/III: 663)
1505 Eryılmaz (1996: 23)
1506Nedkoff (1944: 615) Osmanlı Devleti’nde bir bölgeye veya şahsa cizye tayin edileceği zaman verilen ferman,
berat, hüküm, nişan ve benzeri belgelerde meselenin aslının İslam hukukundan geldiği ve İslamiyet’in ilk yıllarında
nasıl uygulandığı ve ne miktar vergi alındığı belirtilerek cizyenin meşruluğu gösterilmeye çalışılırdı. Ercan (1991:
372)
1507 Çağatay (1947: 495)
1508 Inalcık (DİA/8: 45)
1509
Cohen’in 16. yüzyılda Kudüs’teki Yahudilerin sosyal ve ekonomik hayatlarını konu alan çalışmasında bir istisna
olarak cizye bedelinin herkesçe en düşük 80 akçe (yüzyılın sonunda bu oran 90 akçe olarak belirtilmektedir) yani 1
altın olarak ödendiği belirtilmiştir. Bu gelirlerin, öncelikle Şam Hazinesi’ne, oradan da İmparatorluk Hazinesine
gönderildiği belirtilmektedir. Ancak 85 Kudüs Yahudisine ait cizye geliri Mescid-i Aksâ için ayrılmıştır.
Uygulamanın 16. yüzyıl ortalarından itibaren düzenli bir şekilde devam ettiği de belirtilmektedir. Cohen (1984: 21)
Ayrıca, Yahudi Cemaatince ödenen cizye vergileri ile ilgili yaşanan bazı sıkıntılar için bkz. Cohen (1984: 22-27)
1510 Çağatay (1947: 495)
1503
1504
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Kudüs’te Yahudi ve Hıristiyanlardan alınan cizye vergisi Beytü’l-Mâl (devlet hazinesi)’ne
gönderilir sonra da önde gelen hayır işlerinde tasarruf edillirdi.1511 Bu uygulamada, cizyedâr
cizyelerin toplanması tamamlandıktan sonra cizye gelirlerini Kudüs Şer’i Mahkemesine
götürmekte ve toplam gelirden söz konusu vakıfların payı ayrılmakta idi. 1512 Kudüs’te istisnai
olarak cizye gelirlerinin bir kısmı Mescid-i Aksâ, Kubbetü’s-Sahra ve Haseki Sultan
Vakıfları’na gönderilmekte idi.1513 Söz konusu vakıflarda cizye vergileri vakıf ulemâsına ücret
olarak verilmekte idi.1514 Nitekim 18. yüzyılda sâdır olan fermân-ı ‘âliler ile cizye gelirlerinden
Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahra’ya tahsisatlar yapılmıştır.1515
Daha geç tarihli tahsisatlara ilişkin el-Madani’de yer aldığı şekliyle hazırlanan Tablo 16’da da
görüldüğü üzere, en fazla tahsisat Sahratullah Vakfı’na yapılmıştır.
Tablo 16: Cizye Gelirlerinden Pay Alan Vakıflar (H. 1212/ M. 1798)
Sene
1205
1209

Evrak Adedi
A’lâ
370
173
1903 kuruş

Evrak Toplamı
Evsat
2792
16282 kuruş

Ednâ
1740
682
18752 kuruş

4902

Kuruş Toplamı
24211

Elde edilen gelirlerden ise; Sahratullah-ı Müşerrefe ‘ye 20150 kuruş, Haseki Sultan Vakfı’na
288 kuruş, Zâviyetü’l-Mevleviyye’ye 120 kuruş, Zâviyetü’l-Özbekiyye’ye 98 kuruş ve
Zâviyetü’l-Kâdiriyye’ye 75 kuruş tahsis edilmiştir.
Öte yandan, Şam Valisi ve Kudüs Kadısı’na gönderilen hükümde Kudüs’te bulunan Kâdiriyye
ve Özbekiyye Zâviyeleri ve Mevlevîhâne’nin gelirleri olmamasından dolayı söz konusu
zâviyelerden her birine Kuds-i Şerif cizyesinden karşılanmak üzere günlük yirmi beş sağ akçe
yemek ücreti tahsis edilmiştir.1516 Bu uygulama da, ihtiyaç olduğu durumlarda cizye
gelirlerinden çeşitli vakıflara tahsisatlar yapıldığına işaret etmektedir.

KŞS 276: 34-41.
KŞS 272: 34-41.
1513 El-Madani (2011: 41)
1514 Ze’evi (2000: 70)
1515 KŞS 274: 36; 276: 34-41; 280: 17.
1516 “Şam vâlisi Mîr-i hac vezîr ve Kudüs-i Şerîf kadısına hüküm ki: Kıdvetü'l-ulemâ'i's-sâlikîn Şeyh Muhammed esSâlih ibn-i eş-Şeyh Halîl el-Kadrî -zîde salâhahû- gelüp şeyh-i mezkûr medîne-i Kudüs-i Şerîf'de vâkı' Kadiriye
Zâviyesi'nin şeyh ve zâviyedârlığının berât-ı şerîfemle mutasarrıf olup bundan akdem Kudüs-i Şerîfde tarîk-i
Nakşibendî'ye mahsus Özbekiyye Zâviyesi ve tarîk-i Mevlevîhane'ye mahsus Mevlevîhâne'nin nâ'ibleri ashâb-ı hayrât
Evkâf-ı vâridât ta'yînine muvaffak olamayup îrâdları olmadığından nâşî ihtâr-ı arzdan gelen züvvârın ve misâfirîn
bi'l-cümle fukarâ-i sâbirînden olup zâviyelerinde müddet-i ikâmetin ve eyyâm-ı ziyâretlerinde mertebesi ta'âmiyeleri
olmayup niceleri bi'z-zarûrî su'âle ve niceleri aç oldukları halde giceledikleri mülhafık ve vücûhuyla mahall-i
merhamet ve sezâvâr-ı âtıfet olmalarıyla Kudüs-i Şerîf cizyesi malından almak üzre zikr olunan üç aded zâviyelerin
her birlerine yevmî yiğirmi beş sağ akçe ta'âmiye vazîfe ta'yîn ve yedlerine başka başka berevât-ı âlişânım ihsân
olunmağla…” BOA, ADVNS.ŞM (1): 77/1.
1511
1512
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3.5.4. Diğer Ayrıcalıklar
Kudüs’ün önde gelen aileleri Haseki Sultan İmareti’nden sabah ve akşam olmak üzere günde iki
kez somun ekmek ve imarette pişirilen çorbadan alabiliyorlardı. 1773 tarihli bir sicil kaydında
Kudüs sakinleri olarak ulemâ ve sâdât başlıkları altında kaydedilen ailelerin yanı sıra fakirler ve
hacılar da imaretten yararlanacaklar listesinde yer almıştı.1517 Vakfiyede fakirler ve hacılar
imaretten yararlanacaklar arasında zikredilmişken, Hüseynî, ‘Alemî, Halidî, Muvakkıt ve
Cârullah ailelerine mensup kişilerin de adları yer almakta idi. Örneğin, vakfiyede yer almayan
Kur’an okuyucuları 16. yüzyıl sonunda listelere eklenmişlerdir.1518 Benzer şekilde, vakfiyeden
sonraki bir tarihte imaret yararlanıcıları arasına kaydedilen aileler Kudüs vakıflarında almış
oldukları görevleri gerekçesi ile listelere eklendiği değerlendirilmektedir. Ancak Peri’nin de
defaatle dile getirdiği gibi Osmanlı yönetimine verilen desteğin bir karşılığının bir şekli
olmasının yanı sıra aynı zamanda da devletin kendilerine bu tür ayrıcalıkları sağlamaya devam
etmesinin de garantisi durumunda idiler.1519 Yukarıda farklı boyutlarına ve çokça örneğine yer
verilen yerel seçkinler ile merkezi yönetim arasındaki bu karşılıklılık Osmanlılarca yürürlüğe
konulan sayısız uygulamalar aracılığı ile sağlanmıştır. Ancak bu uygulamalar yerel seçkinler
açısından merkezi otorite ile işbirliği içerisinde olunması için bir motivasyon sağlarken,
merkezi yönetim açısından da aynı yerel seçkinlere daha fazla dayanılması, güvenilmesi ile
neticelenen bir karşılıklı bağımlılık sistemi oluşturmuştur.1520
İkinci olarak, Kudüs’ün bazı önde gelen aileleri Osmanlı sultanları veya yöneticileri tarafından
vakfedilen vergilerden muaf tutulmuşlardır. 17. yüzyılda Kudüs Sancağı’nda vergi ödeyenlerle,
vergiden yararlanan yönetici ve ileri gelenler eliti arasında doğrudan bağlantılar kurulmuştu.
Köylüler, tüccarlar, esnaf veya azınlık üyeleri, vergilerini doğrudan; yeniçeriler, sipahiler ve
ulemâya ödemek zorundaydılar.1521 Vergi ödeyenler çemberinden çıkmanın bir yolu vergi
ödemek zorunda olmayan veya tercihen vergiden yararlananlardan olan bir ayrıcalıklı sınıfa
dâhil olmaktı. Eşrâf vergiden muaftı, ancak devlet hazinesinden bir şey alamıyordu. Yöneticiler

KŞS 253/ 81-82.
Singer (2003: 265) “Eczâ-i hân der makâm-ı Hazret-i Dâvud” başlığı altında imaret listesi içerisinde
kaydedildikleri en erken tarih H. 1002/ M. 1593-94 olarak kaydedilmiştir.
1519 Peri (1992: 182-184)
1520 Singer (2003: 260-61) Singer benzer bir korelasyonun Khoury tarafından Musul örneğinde mültezimler ve taşra
toplumu bölümünde kurulduğundan da bahseder.
1521 Ze’evi (2000: 70)
1517
1518
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ve maiyetleri, sipahiler, yeniçeriler, diğer ordu mensupları ve ulemâ, tümü vergiden
yararlananlar gurubundaydı.1522 18. yüzyılda da durum pek farklı değildir.
Kudüs’ün önde gelen aileleri aynı zamanda da gayr-i sahih vakıfların örneğin Filistin’de bazı
köylere ait vakıf vergiler gibi doğrudan tahsislerin de lehtarıdırlar. Sicillerde bu konu
bahsedilmemişse de diğer kayıtlardan bu durum tespit edilmektedir. Deccânî, Nusayba, Hüseynî
aileleri bu tür gelirlerin alıcısı konumundadırlar.
Çalışmamızın bu üçüncü bölümünde Kudüs’ün seçkin ailelerinin vakıf sistemi içerisinde
nüfuzlarını nasıl tesis ettikleri sorusu, Kudüs vakıf ağı içerisindeki diğer aktörler de dikkate
alınarak cevaplanmaya çalışılmıştır. Öncelikle, 19. yüzyılın başında Kudüs’ün nüfusu yaklaşık
10.000 kişi iken bunun 5.000’ini Müslümanlar oluşturmakta idi.1523 Baer çalışmasında,
Kudüs’ün yaklaşık 14 seçkin ailesini esas alarak yapmış olduğu hesaplamada her bir hamulanın
10-15 aileden oluştuğu ve her bir ailenin de 5’er kişiden oluştuğunu varsayarak söz konusu
ailelerin Kudüs nüfusu içerisindeki oranını yaklaşık %15-20 olarak hesaplamıştır.1524 Bizce bu
oran daha da fazladır zira çalışmamızda yer verilen seçkin hanelerin sayısı daha fazladır. Öte
yandan, daha önce de belirtildiği üzere, bahse konu ailelerin sahip olduğu özel mülkler bu orana
kıyasla daha küçük bir orana sahiptir. Ancak açık olan şu ki, bu ailelerin vakıflarla ilgili
etkinlikleri gerek nüfus gerekse kişisel mülklerinin oranlarına göre çok daha geniştir. Ancak bu
durum da farklı etkinlik alanlarına göre çeşitlilik göstermektedir.
Eyyûbî ve Memluklü dönemlerinden itibaren Kudüs toplumu içerisinde prestijli bir konuma
sahip önde gelen aileler, özellikle hayrî vakıflarda tevliyet başta olmak üzere çeşitli görevleri ve
dolayısıyla da vakıf mülklerin kontrolünü ellerinde tutumuşlar ve bu sayede vakıfların hem
sosyal saygınlık hem de ekonomik güç sağlayan mekanizmalarını tekellerine almışlardır. Kentin
vakıf ağı içerisinde sahip oldukları bu güç ve nüfuz da yukarıda çok sayıda örneklerine yer
verildiği üzere; hayrî vakıfların mülklerinin yeniden vakfedilmesi, hisseli görevlendirmelerle
aynı ailede kalan görevli sayılarının artması, makam satışları ile görevlerin belirli aileler
arasında alınıp satılması, vakıf mülklerini uzun süreli belirli ailelere kiraya verilmesi gibi
uygulamalar ile kentin ilişkiler ağında mevcut servet ve nüfuzları pekiştirilmiş ve devamlılıkları
sağlanmıştır. Birinci olarak, vakıf kurucusu olarak Kudüs’ün önde gelen ailelerinin sayısı dikkat
çekmiştir. Hatta hem Osmanlı devlet görevlileri hem de diğer Kudüslülerin kurmuş oldukları
yeni vakıfların sayısı söz konusu ailelerin kurmuş olduklarının yarısından azdır. İkinci olarak,

Ze’evi (2000: 70)
Ben-Arieh (1975: 50-53)
1524 Baer (1986: 118)
1522
1523
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Kudüs’ün seçkin aileleri vakfı öncelikle hayrî ve katı şekilde tanımlanmış hayrî amaçlardan çok
zürrî (özel) gayeler için araç olarak görmüşlerdir. Vakıf gelirlerinin vâkıf hayatta iken
kontrolünü sağlaması vakıf kurulması süreci tarafından tehlikeye girmemiştir. Önemli bir diğer
husus da, mülkiyeti vâkıfa ait olmayan mülklerin kullanım hakkının yararlanıcılara
geçirilmesinde vakıf yine araç olarak görülmüştür. Çalışma boyunca yapılan incelemelerde,
vakfın Kudüs’ün seçkin geleneksel aileleri tarafından devlet müdahalesinden ya da
müsadereden korunmak için bir metot olarak kullanıldığına dair bir bilgiye rastlanılamamıştır.
Üçüncü olarak, vakfiyelerin detaylı bir incelemesi ile Kudüs’ün önde gelen ailelerince mütevazı
sayıda kurulan vakıflarda vakfedilen servetin boyutunun oldukça önemli olduğu görülmüştür.
Söz konusu aile vakıflarına yeni atanan mütevelli sayısı ise kısmen daha azdır. Bu da Kudüs’ün
önde gelen ailelerinin katılımları ve payları; eski ve varlığını devam ettiren vakıflarda, yeni
kurulan vakıflara göre daha geniş olduğunu göstermiştir. Servetlerinin kaynağını uzun yıllar
boyu kurulmuş mevkileri oluşturan ailelerden beklenen bir durum olsa gerek. Dördüncü olarak,
Kudüs’te yerel seçkinlerin nüfuzunun kaynağı bir noktaya kadar, tabii ki sahip oldukları
servetleri sayesindedir. Ancak bu durumun temel sebebi olmaktan uzaktır zira söz konusu
ailelerin vakıf sistemi içerisindeki konumu kişilerin kentte sahip oldukları özel mülkiyetteki
payları ile kıyaslandığında baskın bir orana sahiptir. Kendilerinin sahip oldukları bu yüksek
konum hayrî vakıflara mütevelli ve diğer önemli görevliler olarak atanmalarında son derece
önemli bir rol oynamakta idi. Pek çok örnekte görüldüğü üzere, toplumda sahip oldukları
mevkileri, adetlerin zorlayıcı gücü ve geleneğin de etkisi ve yıllar önce dedeleri tarafından elde
edilen ayrıcalıklı konumdaki vakıf görevlerinin kadı tarafından aynı aile içerisinde nesilden
nesile geçmesinin onaylanması ile korunmuştur. Belli bazı makamlar belli bazı ailelerin önceliği
haline gelmiş ve bu makamların satışı da mümkün olmuştur ancak toplumsal uzlaşı söz konusu
makamların yine prestijli diğer aile mensuplarına satılması noktasında sınırlandırılmıştı. Vakıf
mülklerin tamir ve termîminin yapılması veya ağaç dikilmesi gibi maddi kaynak gerektiren
gerekçelerle kiracılar bu tür hakları elde etmişlerdir. Ancak bu haklar kamusal bir gerginlik
neticesinde devredilmemiştir. Hayrî ya da ehlî vakıfların mütevellisi olan kişiler lehtarların
seçimi noktasında söz hakkına sahipti. Hatta vakıf mülklerin ihyası noktasında hem vakıf
mütevellisi hem de kiracılar bakımından avantajlı bile görülmüştür.
Beşinci olarak, Kudüs’e gönderilen surre gelirleri ile cizye gelirleri de Mescid-i Aksâ ve
Kubbetu’s-Sahra, Haseki Sultan Vakfı gibi büyük hayrî vakıflardaki nesilden nesile geçen
görevler sayesinde söz konusu ailelerin servetlerine katkı sağlamıştır. Haseki Sultan
İmareti’nden de sağlanan günlük iaşe bu bağlamda değerlendirimiştir. Kudüs’ün önde gelen
aileleri aynı zamanda da gayr-i sahih vakıfların örneğin Filistin’de bazı köylere ait vakıf vergiler
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gibi doğrudan tahsislerin de lehtarıdırlar. Bu durum da yine, ailelerin servetlerine katkı sağlayan
ayrı bir boyut olarak zikredilmiştir.
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4. BÖLÜM
MERKEZÎ DEVLETİN TAŞRA İLİŞKİLERİNE ETKİSİ:
KUDÜS’TE VAKIF UYGULAMALARI
Osmanlı fethi sonrası Suriye ve Mısır’daki geniş kapsamlı reform bağlamında, Memlûk
sisteminin ortadan kaldırılması ve çeşitli alanlarda idarenin merkezileştirilmesi zorunlu idi. Bu
merkezileştirme politikası elbette, merkezi otoriteler açısından eyaletlerdeki idari süreçlerin
nezaret ve kontrolüne imkân sunacak geniş bir bürokrasi kurulmasını gerektiriyordu. Bu
bürokrasi hem hiyerarşik kategoriler ve bölümler içerisinde örgütlenmiş memurlardan hem de
belge, tahrir ve kayıtların işlenip toplanacağı idari birimler ve arşivlerden oluşacaktı. Önceki
bölümlerde tapu tahrirleri, idari mekanizmalara ilişkin en tafsilatlı ve en önemli belge grubu,
şerʻî mahkeme kayıtları ile geniş vakıf külliyelerinin merkezi kontrolünden bahsedilmişti.
Şer’iye sicilleri, Osmanlı İmparatorluğu'nun sosyal tarihine ilişkin eşsiz bir kaynaktır, zira
muamelelerin yapısı ve hacmi, farklı sosyal çevrelere mensup tebaa arasındaki ilişkiler,
mülklerin değeri ve dağılımı vb. gibi günlük hayatın tüm yönlerine ait bilgi sunarlar. 1525 Siciller
vakıf kurumu açısından da vazgeçilmez bilgi kaynağıdırlar. Öncelikle vakfiyeler kadı tarafından
onaylandıktan sonra sicillere kaydedilirdi. Bunun yanı sıra, siciller vakıf kurumunun uzun
gelişim sürecinin parçası olan muamele türleri, şikâyetler ve mekanizmaları ortaya koyarlar.
Vakıf pratiğinin bir parçası olarak kullanımda olan hukuk pratiğini ve kabul edilen yerel
çeşitliliklerin takibini mümkün kılarlar. Vakıfların idaresinin devlet sistemiyle ne derece
bütünleştiğini de gösterirler. Görevlilerin, çeşitli hiziplerin ve şahısların çıkarları, çatışma
alanları ve planlarına ilişkin ipuçları verirler. Van Leeuwen sicillerin vakıf kurumuna ilişkin
sunduğu bilgileri şöyle özetlenmektedir:
“Aslında [sicillerdeki] belgeler, vakıf alanının günlük işlerinin bir temsilidir ki bunlar,
daha geniş bir sistemin parçaları olarak doğrudan algılanamayan ama vakıf kurumunun ve
onu şekillendiren alanın temelini ve özünü oluşturan küçük meselelerdir: Mülklerini
korumak, kendilerinin ve ahfadlarının hayatlarına istikrar getirmek amacıyla vakıf
kavramından istifade eden şahıslar arasındaki muameleler. Vakıf kuran bireyler ve
vakıfları arasındaki bağlar, iktidar ilişkilerinin şekillendiği ilk katmandır. Bu ilişkiler farklı
seviyelerde sistemize olarak şekillenmekte ve zamanla maddi ve manevi sermayeyi elde

Şehir tarihi araştırmalarında şer’iye sicilleri esas alan çalışmalara ilişkin bir literatür değerlendirmesi ve
bibliyografya için bkz. Uğur (2003: 305-344).
1525

282
etme vesilesi ve nihayetinde temsil ettikleri sembolik değerden yararlanmak için bir vasıta
olarak denetim altına alınan veya kullanılan mekanizmalara dönüşmektedir.”1526

Bu bağlamda, Osmanlı merkezi yönetiminin; belgelere yansıdığı şekliyle, vakıf sistemini
kontrol etmek, yerel gruplar üzerindeki hâkimiyetini güçlendirmek ve iktisadi gelişimi teşvik
etmek amacıyla, merkezce örgütlenen vakıf alanını Kudüs’teki ilişki ağlarını şekillendirmek için
nasıl kullandığı sorusu, ele alınacaktır. Devletle toplum arasında ne tür ilişkiler olduğunu
anlamak adına Kudüs vakıflarına ilişkin uygulamalar çerçevesinde taşradaki aktörlere yakından
bakılacaktır. Farklı toplumsal kesimlere mensup Kudüs halkının mahkeme ve çevresinde gelişen
gündelik etkileşimlere yansıdığı şekliyle vakıflara ilişkin şikâyetleri, uygulamalar ile başkaları
adına söz söyleme ve temsilleri bakımlarından ele alınacaktır.
Öte yandan, tarihi kaynak olarak bu belgelere dikkatle yaklaşmak gerekir. İlk bakışta gerçeğe
bir adım daha yaklaşan ve vakıfların hukuki pratiğine dair daha kesin bir görüntü sunan bir
metin türü olarak şer'iye sicillerinin tutuluş usulündeki farklılıklar, mevcut bazı ciltler arasında
kopukluklar bulunması veya bazen atıf yapılan belgelerin olması gereken yerde bulunmaması
gibi fiziksel sıkıntılar bulunmaktadır. Bundan başka bağlam, Osmanlı yönetiminin adli ve siyasi
sistemleriyle şekillenmektedir ki bu da kavramların, en azından kısmen devlet tarafından
oluşturulduğu anlamına gelir. Bu kavramlar bazı bölgesel adetler veya uygulamalarla çatışmış,
dolayısıyla insanların taleplerini mahkeme önünde ifade etmesini engellemiş olabilir. Böylelikle
insanlar anlaşmazlıklarını devlet memurlarının kavramları ile ifade etme yahut muamelelerini
hukuk ilminin veya devletin izin verdiği formatlara uydurma mecburiyetinden kaçınmış, bunun
yerine uzlaşmayı ya da problemlerini geleneksel örfe göre çözmeyi tercih etmiş olabilirler.1527
Sicillerin yanı sıra, ahkâm-ı şikâyet olarak adlandırılan ve Kudüslüler tarafından Dîvân-ı
Hümayun’a çeşitli vesilelerle bildirilen arzuhaller de Osmanlı klasik döneminden itibaren taşra
ile İstanbul arasındaki iletişimi sağlayan teknik araçlardan birisi olmuştur.1528 Arzuhal sadece
karşılıklı iletişimi sağlama aracı değil aynı zamanda güç ilişkilerini düzenlemenin de bir çeşit
yoluydu. Şehirdeki toplum ve siyasetin şekillenmesinde ve siyasi dengelerin kurulmasında
arzuhalin rolü büyüktü.1529 Bazı durumlarda kadılar tarafından Dîvân-ı Hümayun’a bildirilen
dilekçeler Faroqhi'ye göre, merkeze yapılan şikâyetler kadı aracılığıyla yapılırken dilekçedeki
ifadeler kadıda elekten geçiriliyor ve ifadeler yumuşatılarak sunuluyordu.1530 Diğer taraftan

1526

Van Leeuwen (2012: 192)
Van Leeuwen (2012: 167-171)
1528 Tuğluca (2010); Gümrükçüoğlu (2012)
1529 Lafi (2011: 1-4)
1530 Faroqhi (1992: 17)
1527
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mahkemelerde kadıların yerel ileri gelenlerle karşı karşıya gelmemek için onlarla ilgili davaları
merkeze havale ederek kendilerini güvenceye almış olabilirlerdi.
Kaynaklara ilişkin, yukarıda zikredilen hususlar da göz önünde bulundurularak çalışmanın bu
bölümünde, başta Kudüs şer'iye sicilleri, Kudüs’e dair çeşitli defterlerde yer alan ferman ve
hükümlerde kaydedildiği şekliyle vakıflara ilişkin çeşitli muamelelerin ve örnek vakaların bir
tetkikini sunacağız. Örnek vakalar üç grup halinde düzenlenmiştir: Vakıf muameleleri
bağlamında vakıfların yönetimi, vakıf mülklerin işletilmesi, gelirlerinin tahsili, görevliler,
ücretler, vakıfların tamir ve bakımı gibi vakıflara dair pek çok alanda toplumun çeşitli
kesimlerince

yapılan

müdahaleler

ve

devletin

vergilendirme

sınırları

tanımlanmaya

çalışılacaktır. Evvelinde de, çalışma kapsamına giren dönemde merkezî hükümetin taşra
ilişkilerine etkisi, taşradaki aktörlerin birbirleri ile olan etkileşimleri yine vakıf uygulamaları
bağlamında tanımlanacaktır. Aşağıdaki tetkikin farklı muamele türlerine odaklandığını ve
benzer vakaların sıklık durumunu göstermeyi amaçlamadığını belirtmeliyiz.

4.1. VAKIF UYGULAMALARINDA İLİŞKİLER AĞI
“Dâire-i adliye” prensibinin benimsendiği ve merkezinde adaletin olduğu Osmanlı yönetim
sisteminde, Sultan Allah’ın kendisine emaneti saydığı halkının hakkını korumakla devletin de
meşruiyetinin kaynağını sağlamlaştırmakta idi. Halk açısından bakıldığında ise hükümdar
yeryüzünde adaleti tesis edip hüküm verebilecek en yüksek otorite idi.1531 Osmanlı Devleti bu
anlayış çerçevesinde adaleti tesis için haksızlığı önleme ve gidermede çeşitli hak arama
yöntemleri geliştirmiştir. Bu yöntemlerden şikâyet mekanizması Osmanlı devletinin ilk
dönemlerinden itibaren işletilegelmiştir.1532 İçerik olarak Atik Şikâyet Defterlerinin devamı olan
Eyâlet Ahkâm Defterleri,1533 artan bürokrasiyle beraber mahallinde çözülemeyen problemlerin
hızlı bir şekilde halledilmesi için Reisülküttab Muhammed Ragıp Efendi tarafından ihdas
edilmiştir.1534 Sultan, tebaası arasındaki haksızlıkları önlemek, kendisini temsil edenlerin
yetkilerini kötüye kullanmalarını engellemek ve düzeltmek için bu mekanizmadan
yararlanmıştır. Halk için ise bu durum son hak arama yeri olan Dîvân’a doğrudan başvuru
yaparak onun vereceği hükme razı gelme anlamını taşınmaktadır. Bu da hükümdar ile halkı
arasında karşılıklı iletişimi doğurmuştur. Dîvân-ı Hümayun’un herkese açık olması da tebaanın

İnalcık (2005: 27-49)
İnalcık (2001/I: 356-347); İpşirli (2001/III: 447-448)
1533 Ahkâm defterlerinin tarihi gelişimi, şekli yapısı ve içeriğine ilişkin detaylı bilgi için bkz. Emecen (2005: 110111); Sahillioğlu (1988: 551); Aydın (2003: 23) Coşkun Üçok ve diğer bazı monografik çalışmalar için bkz. Üçok
(1951: 698); Öztürk (2000: 402); Şimşir (1994: 358)
1534 Aydıner (2001: 404)
1531
1532
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bu kurumu etkin bir şekilde kullanmasına vesile olmuştur.1535 Osmanlı merkezi yönetimi ile
toplumun çeşitli kesimleri arasındaki ilişkilerin vakıf uygulamalarına yansıdığı şekliyle
incelenmeye çalışılacağı bu kısımda, siciller ve fermanların yanı sıra şikâyet defterlerinde yer
alan hükümlere yer verilecektir.

4.1.1. Merkezi İdare- Halk
Son zamanlarda yapılan, siyasal süreçleri sıradan insanların perspektifinden inceleyen ve
imparatorluk tebaasını kendi kaderini çizmekte söz sahibi kişiler olarak ele alan çalışmalar,
siyasetin devlet ileri gelenlerinin tekelinde ve devletin kurumsal sınırlarının bittiği yerde biten
bir eylem alanı olarak gören algının karşısında durmuştur. Kudüs reʻâyâsı da bir hak arama
yöntemi olarak şikâyet mekanizmasından yararlanmıştır.1536 Örneğin, Hadice ve Âişe isimli
hatunların 1155/ 1742 tarihinde Dîvân-ı Hümayun’a göndermiş oldukları arzuhal, Kudüslü iki
kadın tarafından vakıflara ilişkin yapılan ilk şikâyetler olarak Şam Ahkâm Defterleri’ne
kaydedilmiştir. Söz konusu hatunlar Haseki Sultân Evkâfı'nın Trablusşam'da Yehûd
mahallesinde debbağ yakınında bulunan Hânü'l-üsâri olarak adlandırılan hanın yıllık 150’şer
kuruş

kira

bedelini

ödeyerek

tasarruflarında

bulundurduklarını,

söz

konusu

handa

Trablusşam’da toplanan ipeğin biriktirildiğini belirtilmişlerdir. Ancak ne bu ipeğin
toplanmasına ne de handaki odalara valilerin müdahale etmemeleri gerekirken, beş on senedir
Trablusşâm valilerinin hana musallat olduklarını bildirmişlerdir. Bunun üzerine yapılan
incelemede ise; hana Seyfoğlu zamanlarında sarıca ve sekbân tâifesinin musallat olmaları1537 ile
zamanla hanın harab olduğu ve handa toplanan ipeğin başka yerlerde toplanmaya başlandığı
görülmüştür. Vakıf hanın bu şekilde zarar görmesi ve tamamen kullanılamaz hale gelmesi
üzerine vakıf han bu defa Samsoncıbaşı Mehmed’e hanı tamir ve ihya etmesi, Rikâb-ı
Hümayun’a da yıllık 150 Esedî kuruş vermesi ve eskiden olduğu gibi ipekleri toplama işini söz
konusu handa yapması şartları ile kiraya verilmiştir. Kiraya verilen hana ehl-i örf tâifesinden
mir-miran, yardımcıları, diğer devlet yöneticileri, nâzırlar ile kale muhafızlarının ve diğer başka
kimselerin müdahale olunmaması 1065/1655 Receb’inde yazılan emr-i ‘âlî ile bildirilmiş ve bu

Uzunçarşılı (1948: 13)
Defterlerin Kudüs Kazası’ndaki vakıf kayıtlarını içeren daha detaylı bir inceleme için bkz. Kanat (2013);
VGMA’da bulunan “Ahkâm-ı Mekke ve Medine ve Mısır” isimli 814 no’lu defterde Kudüs vakıflarına ilişkin 51 ve
aynı isimli 815 nolu defterde ise 33 kayıt mevcuttur. VGMA’da bulunan diğer ahkâm defterlerinde ise kayıt sayısı
şöyledir: 317 (1 kayıt), 318 (1 kayıt) 319 (11 kayıt), 320 (5 kayıt), 321 (4 kayıt), 324 (3 kayıt), 359 (2 kayıt).
1537 İnalcık, 16. yüzyılın sonlarından itibaren taşradaki beylerin, kapılarında beslemeye başladıkları sarıca-sekban ya
da levend birliklerinin (ücretli asker) verdiği güce dayanarak sultanın icra yetkisini temsil etmeyi bırakma
eğilimlerini vurgulamaktadır. Çalışma kapsamına giren dönemde sicil ve ahkâmlara yansıdığı şekliyle, reʻâyâ
açısından da artık sadece merkezin artan talepleriyle ve güvenlik problemleriyle değil, bu yöneticilerin yasadışı
topladıkları vergilerle ve diğer başına buyruk uygulamalarıyla da uğraşmaktadır. 16. yüzyıl başlarına kadar uzanan
yöneticilerin bu tür usulsüzlüklerinin diğer benzer örnekleri için ayrıca bkz. İnalcık (2000: 75-190)
1535
1536
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emir 1153/ 1740 tarihinde de yenilenmiştir. Bu defa da, söz konusu hanın vali yakınlarına konak
olarak verildiği ve tüccar fukarasının kalmasına müsaade edilmeyerek uzak yerlere
gönderildikleri anlaşılmıştır. Zaman içerisinde birden fazla gönderilen diğer emirler de dikkate
alınarak, daha önce Bâbüssaade Ağası arzı üzerine verilen emr-i şerîf gereğince uygulama
yapılması hükme bağlanmıştır.1538 Burada kısaca özetlenen hüküm içeriğinden, Osmanlı kayıt
sisteminin merkezde titizlikle tutulduğu ve ehl-i örf tâifesi tarafından reʻâyâya mütegallibelik
yapıldığı görülmektedir. Osmanlı’ya uzak Kudüs taşrasında gelişen bu meselenin çözümünde
ise; merkezî yönetimin Trablusşam Valisi ve Kudüs kadısına hüküm göndererek kayıtlı emr-i
şerifler gereğince kanuna uygun bir şekilde durumun incelenmesi ve mahallinde çözülmesi
yolunun izlendiği görülmüştür. Dolayısıyla da, Kudüs kadısına havale edilen bu mesele ile
taşrada kadının resmi otoritesi devlete, vakıflara ilişkin her türlü muamelede son sözü söyleme
imkânı sunmuş ve idari aygıt, devletin vakıflar alanında çıkarlarını korumasını mümkün kılacak
yeterlikte kristalleşmiştir.1539
Osmanlı Kudüsü’nde reʻâyâ tarafından vakıflara ilişkin konularda Dîvân-ı Hümayun’a yapılan
başvuru sayısı oldukça sınırlı olup, bu durum kentin İstanbul’a uzaklığına bağlanabilir. 17421830 yılları arasında reʻâyâ tarafından yapılan şikâyet sayısı 20 olup, bu sayının tüm
başvurulara oranı ise %12’dir. Halkın şikâyetlerini iletmek için kullandığı etkin yöntemlerden
biri bizzat giderek arzuhalini iletmektir. İstanbul’a gelemeyenler ise başkente giden bir görevli
veya bir tüccar eliyle mektup veya arzlarını iletebiliyorlardı.1540 Arzuhallerin İstanbul’a
gönderilmesinde aracılık yapanlar sürecin işleyişi aşamasında arzuhal sahibine yardımcı olur, bu
yardımseverliğin karşılığını kentteki güç ilişkilerinde kullanırdı.1541
Halkın arzuhallerinin padişaha ulaşması ve onları okuması neticesinde gereğinin yapılmasından
sadrazam sorumlu idi. Bu bakımdan yönetici ile yöneten arasındaki iletişim yöntemlerinden
birisi olan arzuhal, Osmanlı Klasik Dönemi’nden itibaren taşra ile İstanbul arasındaki iletişimi
sağlayan teknik araçlardan birisi olmuştur. Diğer taraftan arzuhal eyaletlerde devletin gücünü,
meşruiyetini ortaya koyan teknik bir araçtı. Arzuhal aynı zamanda güç ilişkilerini düzenlemenin
bir çeşit yoluydu. Şehirdeki toplum ve siyasetin şekillenmesinde ve siyasi dengelerin
kurulmasında arzuhâlin rolü büyüktü.1542

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 7/1.
Benzer bir değerlendirme için bkz. Van Leuuwen (2012: 133-140)
1540 Singer (1996: 159)
1541 Lafi (2011: 1-4)
1542 Lafi (2011: 1-4)
1538
1539
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Tablo 17: Dîvân-ı Hümayun’a Kudüslülerin Şikâyetlerini Sunuş Şekilleri (1742-1830)
Askerî
Reʻâyâ
Toplam
Yüzde %
Gelüp
98
9
107
61,1
Mektup
7
7
4
İʻlâm
6
6
3,4
Arz gönderüb
18
18
10,3
Arzuhal
26
10
36
20,6
Arz-ı mahzar
1
1
0,6
Toplam
155
20
175
%100

Yukarıdaki Tablo 17, Kudüslülerin merkeze olan şikâyetlerini hangi yollarla gerçekleştirdiğini
ortaya koymaktadır. Buna göre merkeze yapılan şikâyetlerin %61’i bizzat gelerek yapılmıştır.
Bu kişilerin daha çok askerî oluşu ise onların merkezle olan ilişkileri vasıtasıyla İstanbul’a gidip
geldikleri ya da sırf bu yüzden dahi şikâyet etme mekanizmasını kolaylıkla kullandıklarını
göstermeleri açısından manidardır. Dîvân-ı Hümayun’a gelerek en fazla başvuruyu vakıf
mütevellileri yaparken (85 şikâyet), onları vakıf görevlileri (27 şikâyet) takip etmiştir. 1543 Çoğu
yerel halktan olan mütevellilerden de 63 tanesi Dîvân-ı Hümayun’a bizzat gelerek şikâyetlerini
iletmişlerdir.
Reʻâyânın ise çok az sıklıkta İstanbul’a yolunun düştüğü görülmektedir. Toplu şekilde
şikâyetlerin iletildiği ilk kayıtta Kudüs’teki Müslüman ahalisi arzuhâl1544 ile Nizâ isimli köy
ahalisinden bazıları gelerek1545 ve Sahrâtullah, Halilurrahman Vakıfları fukaraları arz-ı
mahzar1546 göndererek başvuruda bulunmuşlardır. İki kadın tarafından yapılan başvurunun ilki
arzuhal ile ikincisi ise gelerek yapılmıştır.1547 Evlâd-ı vâkıfın yaptığı üç başvurunun da ilk ikisi
arzuhal ile üçüncüsü gelerek yapılmıştır.1548 Sulehâdan eş-Şeyh Yunus gelerek, unvan ve
lakapları belirtilmeyen reʻâyâdan el-Hac Mehmed arzuhal, Ali ve Seyyid Musa ve İbrahim ile
Abdullah

bin

Musa

bin

Abdulvehhâb

Dîvân-ı

Hümayun’a

gelerek

şikâyetlerini

bildirmişlerdir.1549 Vakıflara konu olan hususlarda ise gayrimüslimler içinde en fazla
Hıristiyanlar arzuhal ile şikâyette bulurken Yahudilerin gelerek işlerini halletme yoluna

Örneğin, Sâdâtu’l-Meğaribe Ebu Medyen el-Gavs Vakfı mütevellisi ve türbedârı, Sâdât-ı Kirâmdan Seyyid
Abdullah el-Mağribî gelerek vakfına ilişkin hususları şikayet ettiği biri Ramazan, ikisi Şevval ve üçü Zilhicce 1197
olmak üzere (M. 1783) altı şikayetini arz etmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 137/1; 147/3; 148/1; 152/2;
153/3; 156/2; 156/3. Aynı zamanda da, Taştimûriyye Türbesi Vakfı mütevelli, nazır ve türbedârı olan Seyyid Abdullah
el-Mağribî yedinci bir şikayet konusu olarak da türbeye ilişkin arzını iletmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3):
156/1). Bir diğer örnekte ise, Kudüs Kalesi hatîbi Seyyid Abdulhak veled-i Seyyid Abdurrahman görevli ücretlerine ve
görevine yapılan müdahaleleri dile getirdiği dört şikayeti Dîvân-ı Hümayun’a gelerek arz etmiştir. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (3): 29/3; 29/4; 32/1, 35/2. Beşinci olarak da aynı zamanda dedesi Şeyh Halil el-Câʻûnî Vakfı
mütevellilerinden birisi olarak vakfa ait evin kirasının ödenmediğini arz etmiştir. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 32/2.
1544 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 41/3.
1545 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 158/2.
1546 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 174/3.
1547 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 7/1; 288/2.
1548 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 34/1; 105/3; 149/2.
1549 Sırası ile bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 47/4; (2): 47/1; (2): 56/ 2; (2): 154/2; (7): 99/4.
1543
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gittikleri anlaşılıyor. Cemaat liderlerince iletilen şikâyet konuları Hıristiyanlarda daha çok
kurumsal (dinî) olduğu için bu yolu tercih ettikleri düşünülebilir. Hükümlerde arzuhal ile
yapılan başvurular arzuhalin gönderilmesi veya sunulması yoluyla yapılmıştır.
Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletlerinde de şikâyetçilerin sorunlarını çözmede en sık kullandığı
yöntem bizzat giderek meramını anlatma yolu olmuştur. 1683-1689 yılları arasında Atik Şikâyet
Defterleri’ne dayanılarak yapılan bir çalışmada şikâyetçilerin %73’ü bizzat giderek sorunlarına
çözüm aramışlardır. Bu çalışmada Şam eyaletinin genel şikâyet oranındaki yeri oldukça düşük
kalmaktadır. Rumeli’nin %31, İstanbul’un %13 olduğu bu yıllarda Şam eyaletinden gelen
şikâyetler %2’dir.1550 Bu çalışmada Rumeli sakinleri İstanbul’a olan yakınlık avantajını
kullanmış gibi görünmektedir.

İncelediğimiz dönemde de Kudüs’ün yapılan şikâyetlerin

oranının düşük kalmasında merkeze olan uzaklık neticesinde bireylerin sorunlarını daha çok
yerel mahkeme ile çözdüğü kanısı uyandırmaktadır.
Reʻâyâ en çok adlî konularda kendi gurubunu şikâyet ederken, hakkında da Dîvâna en çok
başvurulan yine bu gurubun üyeleridir. Sistemi kendi lehlerine kullanmayı öğrenen reʻâyâ için
uzakta da olsa padişaha bir dilekçe ile başvurarak haklarını aramak bir çıkış yolu olmuştur.
Zaman zaman ise reʻâyânın askerîlerle kıyaslandığında padişah nezdindeki savunmasız
durumları kendilerini haklı göstermek için bir neden olmuştur. Zira zaman zaman taşra reʻâyâsı
içindeki seçkinler gurubu siyasi meşru eylemlerde bulunmak için mahkeme yolunu
kullanabiliyorlardı. Reʻâyânın çok dile getirdiği hususlardan birisi tekâlif-i şakkadır. Bazen fakir
olduklarını beyan ederek söz konusu vergiyi ödeyemeyeceklerini bildiren köylülerin yanı sıra
bu verginin tamamen kânun-ı kadîme aykırı olduğunu düşünüp ödememesi gerektiğini dile
getiren şehirli kimselerin ortak şikâyetçi oldukları kesim ehl-i örf olmuştur. Hatta bazı
durumlarda söz konusu vergiyi almak için mütesellim, voyvoda, kadı nâiplerinin ittifak içinde
oldukları görülmektedir. Bu kişilerin tanımlanmasında ise ashâb-ı ağrâz, muzırrûn-nâs gibi tabirler kullanılmaktadır.1551 Her iki grubun da ashâb-ı ağrâz'dan sıklıkla şikâyet ettiği
görülmektedir. Kim olduğu hangi meşgaleyle uğraştıkları belli olmayan bu kişilerin
tasallutundan korunmak için Kudüs halkı başlarına gelen veya gelebilecek musibetlerden
korunmak için merkeze şikâyetlerde bulunmuşlardır. Tımarını korumak isteyen bir sipahi veya
ziyâde vergi talebinde bulunulmasının önlemek isteyen bir köylü veya vakfını korumak isteyen
bir vakıf görevlisi ashâb-ı ağrâz'dan korunmak için kendilerini garantiye almak istemiş

1550
1551

Tuğluca (2010: 46-48)
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 2/2.
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olabilirler.1552 Hükümlerden şikâyetçilerin ashâb-ı ağrâz tanımını kendilerinin haklılıklarını
ortaya koymak kuvvetlendirmek veyahut gelebilecek her hangi bir tasalluttan korunmak için
şikâyette bulunurken bu kelimeyi sömürdüğü anlaşılmaktadır. Böylece kimseyi hedef almadan
ve düşman yaratmadan işlerini yoluna koydukları izlenimi uyandırmaktadır. Zira bazı
hükümlerde ashâb-ı ağrâzdan kişiler seyyid unvanıyla tanımlanmıştır.1553 Bir ihtimal kadıların
dilekçeleri merkeze gönderirken bu muğlâk ve yuvarlak ifadeleri kullanmış olmalarıdır. Zira,
daha önce belirttiğimiz gibi, merkeze yapılan şikâyetler kadı aracılığıyla yapılırken dilekçedeki
ifadeler kadıda elekten geçiriliyordu.1554 Dolayısıyla da, kadıların şikâyet mekanizmasını en
etkili kullananlar askerîlerle karşı karşıya gelmemek için onlarla ilgili davaları merkeze havale
ederek kendilerini güvenceye almış olabilirler. Şikâyet konularının ağırlıklı olarak vergi ve
vakıf olması onların bireysel davalarını daha çok yerel mahkemeyle hallettiklerini
göstermektedir. Reʻâyâyı ilgilendiren diğer önemli konular ise kişiler arası anlaşmazlıklardır.
Bazıları yerel mahkemede çözemedikleri sorunları için bazıları ise direkt olarak merkeze
başvurarak sorunlarına çare aramışlardır. Reʻâyânın ehl-i örf ile en büyük problemi vakıf
gelirlerinin toplanması ve vergi anlaşmazlıklarıdır. Bununla birlikte Kudüs köylülerinin
mallarına tecavüz edenleri çoklukla şikâyet ettiğini görüyoruz. Bunlar bazen reʻâyâ olduğu gibi
bazen de ehl-i örf tâifesiyle ittifak içinde olan ehl-i şerr kesimindendir. 1555
Kudüs’ten Dîvân’a gönderilen hükümler içerisinde kadınların vakıflara ilişkin iki başvurusu
vardır. Şikâyetlerden ilkinde ehl-i örf tâifesinin; ikinci hükümde ise vakfın mütevellisinin
şikâyetçilere yönelik mütegallibe faaliyetleri mevzu bahistir.1556
Gayrimüslimler en çok adlî konularda şikâyette bulunmuşlardır. Dîvân’a bizzat başvuru yapan
bazı Yahudiler bir vakfın müştemilâtından olan malın icâresi ya da kendi vakıflarına olan
müdahaleden dolayı şikâyette bulunmuşlardır.1557 Hıristiyanların yapmış olduğu başvurular ise
daha çok dinî konulara ilişkindir. Gelirlerinin bir kısmı Haseki Sultan Vakfı’na ait olan
Kamâme Kilisesi ziyaretçilerinden talep edilen fazla gelir ve Haseki Sultan Vakfı’ndan atanan
kilise kapıcılarının usulsüzlükleri en çok şikâyet edilen konulardır.1558

Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 77/1; 155/1; 232/1; (2): 163/2; 173/4; 183/4; 246/5; (3): 5/1; 38/3; 152/2;
156/1; (4): 29/4; 59/3; 125/2; (5): 9/1; 89/2.
1553 Örneğin bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 32/1; (4): 35/2.
1554 Faroqhi (1992: 17)
1555 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 41/3; (1): 158/2; (1): 174/3.
1556 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 7/1; (1): 288/2.
1557 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 43/1; (5): 79/1.
1558 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 30/4; (2): 31/4; (2): 289/3; (5): 80/3; (5): 86/1.
1552
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Dîvân-ı Hümayun’a gönderilen şikâyetlerin çözümünde ise, idarî konularda hükümlerin hitap
ettiği kişilerin ehl-i örf olduğu, şer'î bir meselede ise kadıya havale edildiği dikkati
çekmektedir.1559 Doğrudan kadıyı ilgilendiren meselelerde -ki bunlar daha çok şer'î
meselelerdir- hüküm yerel idarenin şer'î hâkimi olarak ona gönderilirdi, idarî ve askerî
konularda ise hüküm, yerine getirilmesi için vali, sancakbeyi gibi idarî amirlere de gönderilirdi.
İdarî ve askerî konularda hükmün yerine getirilmesinde "kanun üzere ‘amel olunmak için
yazılmıştır" tabiri kullanılırken1560 kadının yetki alanına giren meseleler için ise "mahallinde
şer'le görülmek için yazılmıştır" ibaresi yer almaktadır.1561
Şikâyet hükümlerinde önemli bir husus verilen hükümlerin son karar niteliğinde olup
olmadığıdır. Bazı meselelerde son karar merci olarak mahalline havale edildiğini görüyoruz.
Emecen şikâyetçilerin kasıtlı davranabileceği hususuna dikkati çekmektedir. Nitekim merkezin
tarafları muhakeme etmesi gibi bir durumu söz konusu değildir. Böyle durumlarda merkez
mahalline havale ederek meseleyi çözmeye çalışmıştır.1562 Kudüs'e dair hükümlerde örfî ve şer'î
meselelerin oranı birbirine denktir. Örfî meselelerde teaddîlerin ve müdahalelerin “menʻ ve defʻ
olunması” istenirken,1563 şer'î davalarda “hilâf-ı şerʻ ile adl olunmaması” istenmektedir.1564
Daha önce verilen bir berat veya ferman üzere bir ihtilafın söz konusu olduğu durumlarda buna
referans yapılarak hükmün icrası istenmektedir. Bu durum bir vakfın tevliyetine ve vazifelerine
olan müdahalelerde sıklıkla görülmektedir.1565 Şer'î meselelerde kadının kendi lehine karar
vermesine rağmen sorununu çözemeyen müştekîlerin haklılığının tescil edildiği durumlar da
mevcuttur.1566

4.1.2. Merkezi İdare- Yönetici-Yerel Seçkinler
Merkez-çevre ilişkileri tüm imparatorluk sathında bir siyaset alanı olarak tanımlanırken,
gündelik siyaset yerel alana aitti ve bu alan içinde merkezin etkinliği sadece dolaylıydı.
Gündelik siyasette Kudüs seçkinlerinin rolü sadece kente dışsal olan devlet otoritesiyle yerel
halk arasında aracılık ya da yerel halka hamilik yapmaktan ibaret değildi, kendi adlarına bir
otoriteydiler.1567 Kudüs’te askerî zümre kapsamında değerlendirdiğimiz yönetici-yerel seçkinler

İnalcık (2000: 54)
Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 28/5; 49/2; 51/2.
1561
Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 150/3; 181/2; 191/1.
1562 Emecen (2005: 107-139)
1563 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 133/3; 133/4.
1564 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 40/2; 135/2.
1565 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 202/3; 212/5; 277/1.
1566 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 133/3; 133/4.
1567 Canbakal (2009: 20)
1559
1560
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tarafından Kudüs vakıflarına ilişkin Dîvân-ı Hümayun’a gönderilen şikâyetlerin oranı yaklaşık
% 88’dir. Bu da şikâyet mekanizmasını en etkili kullananların Kudüs’ün önde gelen yöneticiyerel seçkinleri olduğunu göstermektedir. Bu oranın yaklaşık %63’ü bizzat giderek arzuhalini
iletmiştir. Mektup göndermek ise daha çok askerînin tercih ettiği bir yöntem olmuştur. Yedi
kayıttan altısında Kudüs kadısı mektup gönderirken, bir kayıtta da Haremeyn-i Şerifeyn’e
mülhak evkâflardan Kudüs’te de Mescid-i Aksâ, Sahrâtullah ve Haseki Sultan Vakıfları başta
olmak üzere hayrî-kamusal vakıfların nâzırı olan Babüssaade Ağası’nın mektup gönderdiği
görülmüştür. Bir tarihten sonra Kudüs kadısının i‘lâm gönderdiği de tespit edilmiştir. Kudüs
kadısı tarafından gönderilen i‘lâm sayısı ise beştir.1568
Çalışma kapsamında ehl-i mürtezika olarak adlandırılan vakıf görevlileri de askerî zümre
kapsamında değerlendirilmiştir. Başta vakıf mütevellileri olmak üzere (yaklaşık %57), vakıf
görevlilerince yapılan şikâyetler (yaklaşık %18), Osmanlı Kudüs’ünde vakıflara ilişkin askerî
zümre tarafından yapılan şikâyetlerin çoğunluğunu (yaklaşık %75) oluşturmuştur. Osmanlı
yönetimince merkezden ataması yapılan Haseki Sultan Vakfı1569 dışındaki vakıfların
mütevellileri yerel halktan olup,1570 kayıtlarda çoğunluğunun aynı zamanda (33’ünün) sâdât-ı

1568

Bkz. Tablo 17.
Çalışma kapsamına giren dönemde Haseki Sultan Vakfı mütevellilerinden on sekiz başvuru yapılmıştır. Vakfın
mütevelli kâimmakâmı tarafından da dört başvuru yapılmıştır. Bunlardan, Sâbıkan Has Odabaşı olan el-Hac Halil
Dîvân-ı Hümâyun’a arzuhâl ile üç başvuruda bulunurken (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 191/1; 226/6; 232/2),
kendisinden sonra vakfın tevliyetini yürüten ve aynı zamanda Yafa Gümrüğü Emîni olan Abdullah iki başvuru
yapmıştır. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 245/4; 288/1. Sâbıkan Bâbu’s-Sa’âde Ağaları olan el-Hac Halil Ağa (BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (2): 184/2); Ali Ağa (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 196/1; 314/5), Mehmed Ağa (BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (2): 320/3; (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 92/1) çeşitli gerekçelerle Dîvân-ı Hümayun’a
başvurmuşlardır.
1570 Daha önce de belirtildiği üzere, Eyyûbî ve Memluklü hatta daha önceki dönemlerde yapılan Mescid-i Aksâ ve
Sahrâtullah gibi vakıfların mütevellileri dededen babadan devraldıkları tevliyet görevlerini devam ettirmişlerdir. Yine
daha önce de kaydedildiği üzere, Osmanlı merkezî yönetimi de usul olarak vefat eden görevlinin yerine varsa
evlatlarının yoksa akrabalarının onlar da yoksa kadının uygun göreceği kişilerin atanmasına pek çok hükümde yer
verilmiştir. Örn. bkz. VGMA, 814: 11. Bu bağlamda, hayrî vakıfların çoğunluğunda görev alan Kudüs’ün yerel
seçkin hanelerinden çokça Dîvân-ı Hümâyûn’a başvuruda bulunulmuştur. Örneğin, Kudüs’ün önde gelen
ailelerinden; ‘Alemî ailesinden Sâdât-ı Kirâmdan, Medrese-i Hamrâ Vakfı mütevellisi ve aynı zamanda da Salâhiyye
Hangâhı’nın şeyh, mütevelli ve nâzırı olan es-Seyyid eş-Şeyh Mustafa bin Şeyh Ebu’l-Fazl el-‘Alemî üç şikâyetini
gelerek Dîvân-ı Hümâyûn’a bildirmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 161/4; 163/2; 166/1; 174/4. ‘Alemî
ailesinden Şeyh Abdulkadir bin Mevlana Şeyh Muhammed el-‘Alemî de hayrî Mezhebiyye Medresesi Vakfı
mütevellisi olarak şikayetini bildirmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 20/1. Yine Kudüs’ün önde gelen yerel
ailelerinden, Mağribîlerden; Sâdâtu’l-Meğâribe ve Ebû Medyen el-Ğavs Vakfı mütevellisi ve Ebu Hureyre Vakfı
mütevellisi es-Seyyid Abdullah gelerek Dîvân-ı Hümayun’a şikâyetlerini arz etmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM
(3): 46/1; (3): 137/1; (4): 163/2. Yine Mağribîlerden Seyyid Ömer el-Mücerred Vakfı’nın mütevelli ve nâzırı,
Meğâribe Zâviyesi Vakfı mütevelli ve nâzırı ve aynı zamanda da Taştimûriyye Türbesi Vakfı’nın mütevelli, nâzırı ve
türbedârı olan es-Şeyh Abdullah el-Mağribî gelerek yönetimini ve diğer görevlerini yerine getirdiği vakıflarına ilişkin
şikâyetlerini arz etmiştir. Bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 147/3; 148/1; 152/2; 153/3; 156/1; 156/2; 156/3. Yine
Kudüs’ün önde gelen ailelerinden Câʻûnî ailesinden, Kudüs Kalesi Câmii hatîbi ve dedesi Şeyh Halil el-Câ’ûnî Vakfı
mütevellisi olarak Seyyid Abdulhak veled-i Abdurrahman, Dîvân-ı Hümayun’a gelerek şikâyetlerini bildirmiştir. Bkz.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 29/3; 29/4; 32/1; 32/2; 35/2). Bunların yanı sıra Halidî (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3):
120/4; (3): 135/2; (4): 85/3); ‘Aselî (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 125/2); Ebi’l-Lutf (Lutfî/ Cârullah) (BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (5): 127/1); Davudî (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 134/1); Neccarî (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6):
170/1) aileleri vakıflarının yöneticileri olarak Dîvân-ı Hümayun’a gelmek suretiyle şikâyetlerini iletmişlerdir. Burada
1569
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kirâmdan olduğu, bazılarının ise örneğin on bir vakfın hem mütevelli hem de nâzırı olarak; 1571
diğer on iki kayıttan yedisinde ise mütevelliliğin yanında türbedâr ve nâzır; ikisinde müderrisi
ve zâviyedârı;1572 birinde türbedârı;1573 şeyhi ve nâzırı1574 ve şeyhi1575 olarak başvuruda
bulundukları kayıtlıdır. Aşağıda çokça örneklerine yer verilecek vakıf mütevellileri daha çok
vakıfların yönetimi ve vergi konusundaki uyuşmazlıklardan merkeze şikâyette bulunurken yine
vergi konuları nedeniyle şikâyette bulunulan kesim olmuştur. Kudüs'teki en büyük hizipler
olarak vakıf nazırları ve mütevellileri sayılabilir. Bir kentte vakıf mütevelli heyetinde yer almak
o kentin idaresinde söz sahibi olmak anlamına gelebiliyordu.

1576

Bu kişiler yerel askerî

görevliler gibi vakıfların gelirlerin toplanmasında etkin rol oynarlardı. Böylece köylüler ile karşı
karşıya kalmaktan geri durmazlardı. Bir köyün bütünü ya da bir kısmı bir vakfın parçası
olabildiği gibi Kudüs'te vakıf gelirlerini toplama hakkı iltizam usulüyle birine verilebiliyordu.
Buradaki önemli husus vakıf görevlilerinin yerel halktan oluşudur.1577 Buna karşılık köylülerin
de aleyhine açılmış davalarda vergi konusu dikkati çekmektedir. Köylüler ile görevlilerin
mahkemeyi etkin kullanmaları onların statüleri, ekonomik düzeyleri ve görece mahkemeye
uzaklıklarına bağlıydı. Netice itibariyle görevliler ile halk arasındaki çatışma birbirlerini
rahatsız etme sınırlarını aşarak iktidar alanlarını tehdit ettiği anda başlamaktadır.
Mekke, Medine ve Mısır Ahkâm Defterleri’nde Kudüs vakıflarına ilişkin yerel seçkinlerce
yapılan ilk başvuru 1147/ 1734 tarihlidir. Şam Ahkâm Defterleri’ne göre daha erken tarihli
seride kayıtların çoğunluğu Bâbüssaade Ağası’nın gönderdiği arzları ihtiva etmektedir. 1578 Bu
kayıtta, Hazreti Davud Nebî Zaviye-i Müşerrefeleri Evkâfı’nın mütevellisi sâdât-ı kirâmdan
Seyyid Fethullah vakfın Kudüs-i Şerif kazasında bulunan Sâviye, Mecdel Yaya ve Birrâye ve
Beyt-i Seyrel isimli köylerinin serbestiyet üzere tasarruf olunagelen ve vakfa verilen vergilerine
Mîr-mirân ve Mîr-Liva ve sâir ehl-i örf taraflarından müdahale edilmemesi gerekirken, kanun

yer verilen bazı örnekler Kudüs’ün önde gelen aileleri ile İstanbul'daki merkezi otoriteler arasındaki etkileşimi
göstermesi bakımından anlamlıdır. Kudüs’ün ulemâ ailelerine mensup söz konusu âlimlerin, ileri gelenler ve meşhur
ulemâ ile ilişkiler kurmak üzere İstanbul'daki ilişki ağlarına nüfuz ederek ve durumlarını kuvvetlendirmek için
dilekçelere veya aracılara başvurarak önlerindeki fırsatları artırdıkları açıktır. Şüphesiz varlıklı ulemâ aileleri
diğerlerine göre çok daha avantajlı bir konumdadır, zira hizmetlerin karşılığını ödeyebilmekte, ulemâ ilişki ağları ile
tüccar ve tefecilerin ilişki ağları arasında bağlantılar oluşturabilmekteydiler. Varlıklı aileler, İstanbul’daki himaye
ilişkilerini nesiller boyu sürdürebiliyordu. Aynı dönemde Şam’ın önde gelen ulemâ aileleri ile payitaht arasındaki
ilişkilere dair benzer yorumlar için bkz. Van Leeuwen (2012: 133-154)
1571 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 170/1; (7): 6/3; 97/3.
1572
Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 155/1; (5): 96/3.
1573 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 232/1.
1574 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 173/4.
1575 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 53/1.
1576 Ergenç (1982: 111); Canbakal (2009: 88)
1577 Singer (1996: 39)
1578 Bkz. VGMA, 814; 815.
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ve uygulamalara aykırı olarak müdahale edildiğini bildirmiştir. Dîvân’dan çıkan kararda ise,
ehl-i örf tarafından vakıf köylere yapılan müdahalenin men edilmesi hükme bağlanmıştır.1579
Çalışmanın bu kısmında örneklerle detaylı bir şekilde ele alınacak olan şikâyetçilerin büyük
çoğunluğu askerî zümreden olup, şikâyette bulundukları kesim ise köylülerdir. Vakıfların
yönetimi, gelirlerinin tahsili ve vergi konularındaki anlaşmazlıklar şikâyetlerin temel konusunu
oluşturmuştur.

4.1.3. Yönetici-Yerel Seçkinler ile Halk
Kudüs’ün zengin ve nüfuzlu yerel eşrâftan aileleri, yerel Osmanlı eliti ile ittifak kurmaya
çalışıyorlardı. Ze’evi, 17. yüzyıl Kudüsü’nde yönetici elitin, özellikle ikinci kuşağının yerel ileri
gelenlere asimile olma eğilimi; buna paralel olarak sivil grupların askeri gruplara açılan yolu
satın alma eğiliminden söz eder.1580 18. yüzyılda yerelleşme ile daha ileri bir boyuta taşınan bu
eğilimler, makam satışları ve merkezi hükümetin de nesilden nesile aktarılan makamları
onaylaması ile de pekiştirilmiştir.
Farklı bir gruba ait olduklarının farkında olmakla birlikte, yerel ileri gelenler kendilerini
sancakbeyi, onun vekili ve yine genellikle İstanbul’dan atanan ve resmi olarak yönetici grubuna
dâhil edilen kadı haricinde yönetici elite eşit, hatta onlardan daha yüksek bir konumda
görüyorlardı. Sicildeki kayıtlar kadı’nın ve mahkemesinin de bu görüşü paylaştığına işaret
etmiştir. Özel olaylardaki katılımcıları gösteren uzun hiyerarşi listelerinde, yerel eşrâf listenin
üst sıralarında yer alır. Kayıtlarda isimleri, kadı ve sancakbeyi veya onun üst düzey
temsilcisinin hemen ardından, diğer bütün yüksek rütbeli yeniçeri ve sipahilerinkinden önce
yazılırdı.1581
Bir elitten diğerine, evlilik, dini eğitim veya unvan satın alma yoluyla hareketliliğe izin
vermesine rağmen, iki elit grubu birbirinden ayıran sınır çizgisi oldukça kesin çizilmişti. Bu
çizgi de kısmen merkezi hükümetin sıkı şekilde takip ettiği ve Kudüs vakıflarının idari
verilerine ilişkin tuttuğu kapsamlı dosyalar ile sağlanmıştır. Bu durum, zaman zaman dosyaların
teftişi için mütevellileri İstanbul’a çağrılan Haseki Sultan Vakfı örneğinde sıkça karşımıza çıkan
sultan vakıfları ile sınırlı değildir.1582 Kudüs vakıflarının örgütlenmesi ve tayinlerin

1579

VGMA, 814: 4.
Ze’evi (2000: 89-90)
1581 Cohen (2001: 205)
1582 Yediyıldız (2003: 160)
1580
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merkezileştirilmesi ile Kudüs kadısının resmi otoritesi devlete, vakıflara ilişkin her türlü
muamelede belirleyici olma imkânı sunmuştur. Merkezi denetimin sıkı bürokratik
merkezileşmenin yanı sıra, sürekli olarak, güçlü yerel bağları olan memurlar ve vazifelilerin
tayini sayesinde güçlendirildiği de söylenebilir.
Öte yandan, merkezi idare iki elit arasındaki birbirine geçebilmeyi sağlamasına karşılık, ileri
gelenlerle ayrıcalıksız halk arasındaki çizgi katı ve aşılması zordu. Elbette elite dâhil olmayan
çok sayıda tüccar ve zanaatkâr vardı, ama elitin içinde bile vergi muafiyeti ve diğer
ayrıcalıklaırn damgasını vurduğu bu çok açık sınır çizgisini geçmeyi başaramayanlar vardı.
Ancak bu sınırı aşanlar için yeni statü, pek çok avantajı da beraberinde getirmekte idi.1583
Ferman ve hükümlere yansıdığı şekliyle, çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs toplumunda
“güçlenen yerel seçkinler, askeri-idari elitle zaman zaman işbirliği içerisinde mütegallibe
faaliyetleri ile halka zulmettikleri”

1584

çokça örnek olay tespit edilmiştir. Örneğin, Haseki

Sultan Vakfı köylerinden Lud kasabası ve köylerinden her yıl Şam valilerince alınan arpanın
artık talep edilmemesi, bu konuda vakıf reʻâyâlarına Şam valilerince ve diğer ehl-i örf tâifesince
zorluk çıkarılmaması ve bundan sonra bu arpa gelirleri ile köyün imar edilmesi Şam valisine,
Kudüs kadısı, Gazze ve Remle mütesellimlerine müteaddit defalar gönderilen fermanlarla
emredilmiştir.1585 Daha geç tarihli bir ferman hulasâsında ise, Lud Kasabası’ndan tenzil olunan
altı yüz keyl Gazavî arpanın Şam ve Trablusşam eyaletinde verebilecek olan kazalardan talep
edilmesi emredilmiştir. Şam valilerine Kudüs’e geldiklerinde verildiği kaydedilen beş yüz keyl
arpanın bundan sonra vakfa verilmesi konusu da aynı tarihli sonraki fermanın konusunu teşkil
etmiştir.1586
Daha önce de belirtildiği gibi, reʻâyâya yapılan haksız müdahale ve mütegallibeliklerde önemli
bir başlığı yönetici seçkinler tarafından talep edilen tekâlif-i şakka oluşturmuştur. Kudüs’te
vakıf mütevellisi ya da görevlisi olarak yerel seçkinler en fazla reʻâyâ tarafından görevlerine
yapılan haksız müdahalelerden şikâyet etmişlerdir. Yönetici seçkinler ise en fazla vakıf
gelirlerini ya da vergilerini ödemeyen reʻâyâdan şikâyet etmiştir. Vakıf kayıtlarına çokça
yansıyan bu çok boyutlu ilişkiler çalışmanın bu bölümünde farklı başlıklar altında detaylı br
şekilde incelenecektir.

Ze’evi (2000: 91-92)
Singer (1996: 166-167)
1585 VGMA, 523: 11/18, 20, 22, 26.
1586 VGMA, 523: 11/30, 32.
1583
1584
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4.1.4. Cemaatlerarası İlişkiler
“…eyyâm-ı saʻâdet-encâmımda reʻâyâ fukarasına ve sâir bir ferde zulm u teʻaddî
olundığına katʻa rızâ-yı şâhânem olmadığı sen ki mevlânâ-yı mûmâ ileyhsin maʻlûmun
oldukda ber-vech-i muharrer mukaddemâ ve hâlâ şeref-pezîr sudûr iden evâmir-i şerîfem
mûciblerince ‘amel ve hareket ve hilâf-ı hâlet vukûʻında tevkîʻ ve mübâʻadet olunmak
bâbında.”1587

Rebiu’l-evvel 1212/1797 tarihinde Rum Patriği Antimos’un Dîvân-ı Hümayun’a gönderdiği ve
Kudüs-i Şerif’te bulunan Kamâme Kilisesini ziyarete gelen yerli ve yabancı ruhban, rahibe,
papaz gibi ziyaretçilerin kilise kapısında talep olunan vergileri ödemelerine rağmen gerekli
ilgiyi göremediklerine, haksızlığa uğradıklarına dair yazdığı arzına cevaben kaleme alınan
hükümde yer alan yukarıdaki ifadeler Sultan’ın tebaasına bakış açısını yansıtması bakımından
anlamlıdır. Kudüs’te Müslüman olsun gayrimüslim olsun reʻâyâ nazarında Padişah, yerel
temsilcilerinin aksine iyiliksever bir otoriteydi. Zira Kudüs'ün refahı İslâm dünyasının halifesi
olan Sultanın saygınlığını doğrudan etkileyen bir iktidar sembolüydü. Bu bakımdan dâire-i
adliye düsturu kadılara suçluların bulunarak cezaların verilmesini ve suçun ikrarını önlenmesini
istemektedir. Osmanlı devletinin diğer şehirlerinde olduğu gibi Kudüs kadılarının da suçluları
tespit etmesinde ve haklarında doğru karar vermesindeki en büyük teminat onların vicdanı idi.
Kadının verdiği kararı beğenmeyen ya da doğrudan merkeze başvuran Kudüslüler arasında
Müslüman reʻâyâ tarafından vakıflara yapılan müdahaleleri nedeniyle şikâyete konu olan
“zimmî”lere ilişkin on üç kayıt tespit edilmiştir. Öte yandan, üç Yahudi Dîvân-ı Hümayun’a
giderek, tasarruf ettikleri vakıf mülklere Müslümanlarca yapılan müdahaleleri şikâyet etmiştir.
Hıristiyanlarca, Dîvân-ı Hümayun’a yapılan beş başvurunun hemen hepsi geliri Haseki Sultan
Vakfı’na ait Kamâme Kilisesi’nden alınan vergiler veya Haseki Sultan Vakfı’ndan atanan
Kamâme Kilisesi kapıcılığına ilişkindir. Çalışma alanına giren dönemde Kudüs’te vakıf
uygulamaları, vakıflara yapılan usulsüzlükler ve müdahaleler bu kez de cemaatler arası ilişkileri
yansıtması bakımından incelenecektir. Kudüs vakıf ağı içerisinde farklı dini gruplar arasındaki
ilişkilere merkezi hükümetin bakış açısı da bu bağlamda değerlendirilecektir.

4.1.4.1.Gayrimüslim Reʻâyâ Tarafından Müslüman Vakıflara Yapılan Müdahaleler
Gayrimüslim tâifesinden bazı kişilerin Müslüman vakıflara ait gelirleri ödemeyerek vakfı zarara
uğrattıkları hükümlere yansımıştır. Örneğin, Safer 1172/ M. 1758 tarihinde Haseki Sultan Vakfı
mütevellisi el-Hac Mehmed tarafından vakfın köylerinden Beytüllahim ve Beyt Câlâ ile Remle

1587

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 80/3.
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kazasına tabi köylerde mukîm zimmîlerce vakfa 8,5 kese akçe ödenmesi gerekirken,
zimmetlerinde kaldığını bildirmiştir.1588
Vakıf menzillere türlü gerekçelerle tasallut ederek vakfa zarar vermeleri ve vakıf arazilere izin
almaksızın çeşitli kişilerce bina inşa edilmesi, defterlerdeki hükümlere çokça konu olmuş
sorunlardandır.1589 Kudüs-i Şerîf Mollasına yazılmış Şevval 1156/ M. 1743 tarihli bir hükümde;
Kudüs'teki Hazret-i Ömer Mescidi Evkâfı'nın mütevellîsi Abdülfettâh'ın, Rum kilisesine tâbi
bazı Rumların vakfa ait altı adet odalara musallat olup, vakıf arazisinin menzillerine kenif
ederek vakfa zarar vermelerini şikâyet etmiştir. Şikâyet üzerine yapılan incelemede konuya
ilişkin H. 1151/ M. 1738 tarihinde de bir emr-i şerif verildiği, bu defa da o emre işaret edilerek
vakfın zararının tanzim edilmesi gerektiği bildirilmiştir.1590 Zilkade 1173/ M. 1760 tarihli bir
başka hükümde; Hazret-i Ömer Mescidi ve Medrese-i Hamra Evkâfı’nın etrafında ismi bilinen
bir grup zimmînin mutasarrıfı oldukları menzilde inşa ettikleri tuvaletin giderini vakfın duvarı
dibine yaparak duvarın çürüyüp yıkılmasına neden oldukları kaydedilmiştir. Vakfın mütevellisi
sâdât-ı kirâm’dan Seyyid Mustafa el-ʻAlemî tarafından bildirilen bu durumun önlenmesi için
gerekenin yapılması karara bağlanmıştır.1591 Receb 1195/ M. 1781 tarihli bir diğer örnekte yine
Davud Nebî Merkadi yakınında Şeyh Mehmed …Türbesi’nin türbedârı olan sâdât-ı kirâmdan
eş-Şeyh Esʻad Ali veled-i Saʻid Arif, Kudüs Kazası toprağında bulunan 50 ziraʻ uzunluğunda ve
30 ziraʻ eninde arsanın gelirini söz konusu türbenin türbedârına şart kılındığını ve Kudüs
ahalisinden, gayrimüslim tâifesinden kişilerin arsa üzerine tuvaletin giderini ve çöplerini atarak
kendisine zorbalık ve zulüm yaptıklarını bildirmiştir.1592 Benzer şekilde, Safer 1197/ M. 1783
tarihli hükümde, Kudüs-i Şerîf’teki Deyru’l-‘Amûd mahallesindeki Karkaşendi Câmiʻ-i Şerîf
Vakfı’nın mütevellîsi olan es-Seyyid Mustafa yöredeki Efrenc tâifesinin çöplerini caminin
etrafına dökmeleri ile caminin harap olmasına sebep olduklarını bildirmiştir.1593
Bazı durumlarda ise gayrimüslim tebaadan kişilerin Müslüman vakıflara ait arazileri kanun ve
uygulamalara aykırı olarak zapt ettikleri görülmüştür. Örneğin, Kudüs-i Şerîfteki Mencikiyye
Medresesi Vakfı’nın Şeyhülislam beratı ile nısf tevliyet ve nezâretine mutasarrıf eş-Şeyh Yusuf
bin Şeyh Mustafa gelerek vakfiyede kayıtlı Hazret-i Hızır denilen mahaldeki zeytin bahçesinin
bölgedeki Avirko isimli zimmî tarafından zabt edilerek ecr-i misli ile başkasına kiraya vermek

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 108/3.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 51/2; (2): 166/1; (3): 137/1; 147/3; (4): 62/2; (5): 20/1.
1590 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 51/2.
1591 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 166/1.
1592 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 64/3.
1593 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 121/3.
1588
1589
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için zorbalık çıkardığını bildirmiştir.1594 Rebiulevvel 1208/ M. 1793 tarihli bir diğer hükümde;
Kudüs-i Şerîf’teki Müzheriyye Vakfı’nın mütevellisi Şeyh Abdulkadir bin Şeyh Mehmed el‘Alemî ise vakfın Efrenc Hânı denilen hâna, Kudüs sakinlerinden Efrenc tâifesinden bir
zimmînin müdahale ettiğini bildirmiştir.1595 Hazîne-i ‘Âmire’de bulunan Anadolu Muhasebesi
defterlerine bakıldığında ise, meselenin başka bir boyutu ortaya çıkmıştır. Şöyle ki, vakfın
tevliyet ve nezâretinin günlük 4 akçe ücret ile Şeyh İnayetullah üzerinde olduğu, söz konusu
kişinin el çektirilmesi üzerine daha eski bir tarihte Kudüs kadısının arzı ile Şeyh Abdulkadir bin
Şeyh Mehmed el-‘Alemî’ye tevcih edildiği anlaşılmıştır. Durumu bildiren vakfın mevcut
mütevellisinin talebininse mahallinde kanun gereği çözülmesi hükme bağlanmıştır. Kudüs’e
gönderilen Rebiulahir 1181/ M. 1767 tarihli ferman hulâsasında ise, Sahrâtullah Vakfı
musakkafâtından Kudüs-i Şerif’te Ermeni tâifesinin manastırı yakınında bulunan “tâhûneler,
furun ve hakûre ve hamam-z'zeheb ber takrîb tâife-i mesfûrlar zabt itmeleriyle taraf-ı vakfdan
zabtiçün nazır arzıyla emir verilmiştir.”1596
Gayrimüslimlerin tasarrufunda olan vakıf menzillerde inşa ettikleri yapılarla da vakıflara ve
vakfa ait yerlere zarar verdikleri hükümlere yansımıştır. Ramazan 1197/ M. 1783 tarihinde
Kudüs-i Şerif’te Meğaribe Mahallesi’nde bulunan Ebû Medyen el-Gavs Vakfı’nın mütevellisi
Şeyh Abdullah el-Mağribî tarafından vakfın Kudüs-i Şerif’te bulunan müsakkafâtından vakıf
tarafından her yıl kiraya verilen arsalar üzerinde ismi bilinen bazı zimmîlerce izin alınmaksızın,
gereksiz bina inşası ve vakfa zarar vermeye yönelik harekette bulunulduğu bildirilmiştir.1597
Vakıf mülkleri kiralayan gayrimüslimlerin kiralarını ödemedikleri de hükümlere yansımıştır.
Cemaziyelahir 1197/ M. 1783 tarihinde, Ebû Medyen el-Gavs Vakfı’nın musakkafâtından
‘Ayn-ı Karim köyünde bulunan bağ, bahçe ve arsaların icareteyn usulü ile yıllık 75’er kuruş
olan kira bedellerini isimleri belirtilen zimmîler H. 1190/ M. 1776 senesinden beri vermeyerek,
zimmetlerine geçirmişler ve vakfı zarara uğratmışlardır.1598 Şevval 1206/ M. 1792 tarihinde
kayıtlı bir hükümde, Sahratullah Vakfı mütevellisi Süleyman Halife vakfın müsakkafatından üç
adet bahçeyi icaretyen usulü ile kiralayan veled-i Abraham isimli zımminin hâl-i hayatında
1200/1785 yılına ait 586 kuruş kirasını vakfa ödemediğini, çocuksuz olarak ölmesi üzerine
bahse konu vakıf gelirini vefat edenin terekesinden tahsil eden Kudüs sakinlerinden … isimli
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kişinin de ödemeyerek, vakıf bahçeleri zapt ettiğini ve vakfı zarara uğrattığını bildirmiştir.1599
Aynı tarihte, Sâdât-ı Meğâribe Ebû Hureyre Vakfı’nın mütevellisi vakfın Kudüs kazasına tabi
Ayn-ı Kerim köyünde bulunan bağ, bahçe ve arsanın kiracıları olan ve isimleri kayıtlı
zimmîlerin H. 1190/ M. 1776 senesinden beri yıllık 75 kuruş olan kira bedelini ödemediklerini
bildirmiştir.1600 Divân-ı Hümayunda kayıtlı ahkâmlara müracaat edildiğinde ise, H. 1197/ M.
1783 tarihinde kiraların ödenmesine ilişkin bir emr-i şerif verildiği ve hala kiraların
ödenmemesi üzerine yine verilen emr-i şerife atıfla kanun üzere meselenin çözümü hükme
bağlanmıştır. Zilkade 1208/ M. 1794 tarihinde ise, Sahrâtullah Vakfı mütevellisi vakfın
Kudüs’te bulunan evinin Abraham Ara’il isimli Yahudi tarafından birkaç seneden beri zapt
edildiği ve kirasının talep edildiğinde de vermemek konusunda zorbalık çıkardığı
bildirilmiştir.1601
Gayrimüslimlerin Müslümanlara ait kutsal mekânlarda ve vakıf çevresinde uygunsuz
davranışlarda bulunmaları nedeniyle, bu tür durumların engellenmesi gerektiği de pek çok
hükümle karara bağlanmıştır.1602 Kudüs-i Şerîf kadısına yazılmış bir hüküm bu konuyla
alakalıdır. Söz konusu hükümde; Kudüs-i Şerîfte Hz. Yusuf'un validesinin medfûn olduğu
türbenin etrafında bazı Yahudilerin şarap içip, uygunsuz hareketlerde bulundukları, bunun
engellenmesi gerektiğinden bahsedilmektedir.1603 Bir diğer örnekte ise, Kudüs’te Müslüman
ahali tarafından İstanbul’a gönderilen arzuhalde, Cebel-i Tûr’da bulunan Mescid-i Esʻad1604
olarak bilinen Mescid-i Şerife gayrimüslim tebaadan isimleri belirtilen zımmîlerin girmeleri
üzerine defalarca uyarılmalarına rağmen, mescide kanun ve uygulamaların aksine zorla girmeye
ve Müslümanları taciz ve azarlamalarına devam ettiklerini bildirmişlerdir.1605
İslâm devletlerinde toplumsal huzur ve birliği tesis etmesi bakımından önemi çok büyük olan,
Osmanlı Devleti bünyesinde en kıymetli örneklerini vermiş olan vakıf medeniyetinin sürekliliği
söz konusu vakıflara maddi kaynak tesisi ile mümkün olmuştur. Vakıflara tahsis edilen karye ve
topraklarda yaşayan gayrimüslim reʻâyâ da yükümlülüklerini yerine getirmekten sorumlu
tutulmuştur. Çeşitli gerekçelerle gayrimüslim reʻâyânın kadim yerlerini terk ederek başka
yerlere göç etmesi, bağlı bulundukları vakfı zarara uğratmıştır. Konuya ilişkin tespit edilen
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hükümler Haseki Sultan Vakfı köylerine ait olup ilki Muharrem 1170/ M. 1756 tarihlidir.
Haseki Sultân Vakfı köylerinden Beytüllahim ve Beyt Câlâ'daki bir kısım zimmînin yurtlarını
terk edip, Kudüs-i Şerîf'te başka yerlere yerleşmesinin vakfı büyük zarara uğratması nedeniyle o
zimmîlerin zabitlerce tekrar esas yurtlarına döndürülmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.1606
Daha geç Cemaziyelevvel 1208/ M. 1793 tarihli bir kayıtta ise, Haseki Sultan Vakfı’nın o
dönemki mütevellisi Rodoslu Hâfız Ahmed vakfa ait köylerdeki Müslüman ve zımmî
reʻâyâlarından bazılarının eski köylerinden kalkıp başka yerlere göç ettiklerini bildirmiştir.
Gittikleri yerlerde avârız hanelerine kayıt olmamışlar ise, zabitler marifetiyle eski yerlerine
dönmeleri, kayıt olmuşlar ise de zımmîlerin yerleştikleri yerlerden ispençe vergilerini kayıt
oldukları köyün zabitlerine ödemeleri emredilmiştir.1607
Bazı durumlarda ise, Müslüman ve gayrimülismlerden bazı kişiler ittifak ederek vakıfları zarara
uğratmışlardır. Zilhicce 1170/1757 tarihli ilk kayıtta Haseki Sultan Vakfı mütevellisi el-Hac
Mehmed vakfın Lud kazasındaki mülhakatından toplanılacak öşür ve rüsûmların yabancılardan
Mustafa Ece, Musa Hindî ve Musa Birgil gibi Müslümanlar ile Mihail, Mahrûda ve Halil
Merağim isimli zımmîlerin halkı tahrik ederek vergileri ödemelerine engel olduklarını
bildirmiştir.1608

4.1.4.2. Müslüman Reʻâyâ Tarafından Gayrimüslimlere Yapılan Müdahaleler
Çalışma kapsamına giren dönemde gayrimüslim reʻâyânın vakıflara yaptıkları müdahalelerin
yanı sıra, Müslüman reʻâyâ da gerek vakıf mülklerini tasarruf eden, gerekse vakıflara ödemeleri
gereken kelle vergisi başta olmak üzere vergilerini ödeyen gayrimüslim reʻâyâya haksız ve
gereksiz müdahalelerde bulunmuştur. Konuya ilişkin tespit edilen müdahalelerde vakıf
mütevellileri tarafından yapılan müdahaleler dikkat çekicidir. Cemaziyelahir 1156/ M. 1743
tarihli bir hükümde; Kudüs’te ikamet eden ismi bilinen birkaç Yahudi, Kudüs-i Şerif’teki
Sahrâtullah ve Hâtuniye Vakfı musakkafatından olan menzillerin icâre-i muʻaccele ve
mü’eccele bedellerini ödeyerek ve mütevelli temessükü ile tasarruflarında bulundursalar dahi
vakfın mütevellileri tarafından fazla kira talebiyle zulme uğramaları üzerine durumu
bildirdikleri kaydedilmiştir. Mahallinde kanun gereği çözüme kavuşturulması hükme bağlanan
kayıtta, temessüke aykırı olarak vakfın mütevellileri tarafından yapılan müdahalelerin
engellenmesi hükme bağlanmıştır.1609 Rebiulevvel 1212/ M. 1797 tarihli bir kayıtta da, Kudüs’te
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bulunan vakıf arsa üzerine Haniye isimli bir zımmî vakıf arsanın mukataasını yıldan yıla
ödemek üzere 1200 yılında mütevelli izni ile arsa üzerine bir ev bina etmiştir. Haniye isimli
zımmînin ölümü üzerine vakfın mütevellisi eve el koymuştur. Haniye’nin evladı babasından
kendisine kalan söz konusu evin kendi üzerine almak üzere yaptığı başvurunun mahallinde
kanun üzere değerlendirilmesi hükme bağlanmıştır.1610
Gayrimüslim reʻâyâya mütegallibelik yaparak zulm eden ikinci grup ehl-i örf tâifesi olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şevval 1164/1751 tarihinde Kudüs’te Haseki Sultan Vakfı kâimmakâmı
mütevellisi ve Yafa Gümrüğü Emini Abdullah arzuhal göndererek vakfın gelirleri arasında
bulunan Kudüs-i Şerîf'teki Kamâme Kilisesini ziyarete giden Rum ve Ermenî tâifelerinin
Anadolu'da yol üzerinde adı belirtilmiş yerlerden geçerken oralardaki ehl-i örf tâifesinin1611
Kudüs-i Şerîf'e gittikleri için haksız yere vergi talep edip, yollarından alıkoyduklarını bildirmiş,
Hıristiyan hacıların sağ salim Kudüs'e ulaşmaları için gemiye bindirilip zarar görmelerinin
engellenerek ziyaretlerini gerçekleştirmelerinin sağlanmasını talep etmiştir. Dîvân-ı Hümayun’a
ulaşan talep üzerine yapılan incelemede, H. 1146/ M. 1733 tarihinde Ermeni tâifesine yolda
zulüm yapılmaması ve mallarına zorlan el konulmamasının hükme bağlandığı, bu defa da
benzer şekilde kanun ve uygulamalara aykırı olarak yapılan bu mütegallibelik faaliyetlerinin
men edilmesi hükme bağlanmıştır.1612 Kamâmeye gelen Rum ve Ermeni tâifesinden haksız talep
edilen ücretlere ilişkin benzer bir şikâyet Muharrem 1169/ M. 1755 tarihinde Rum Patriği
Bartalos tarafından arzuhal ile bildirilmiştir.1613 Rebiulevvel 1177/ M. 1763 tarihinde gönderilen
hükümde de ehl-i örf tâifesinin mütegallibeliklerinin devam ettiği, Kamâme’ye gelen Rum ve
Ermeni tâifesindan haksız gelirler topladığı ve yol üzerindeki iskele eminlerinin de gemi
kaptanları ile birlik olarak zulüm yaptıkları bildirilmiştir. H. 1146/ M. 1733 ve H. 1164/ M.
1750 tarihlerinde gönderilen emr-i şeriflere işaret edilerek, ehl-i örf tâifesinin müdahalelerinin
önlenmesi hükme bağlanmıştır.1614 Rebiulevvel 1212/ M. 1797 tarihli daha geç tarihli bir
hükümde yine, Kudüs Rum Patriği olan Antimos'un Kudüs'teki Kamâme Kilisesi’ni ziyarete
gelen yerli ve yabancı ruhban, rahibe, papaz gibi kişilerden kilise kapısında talep olunan
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vergileri ödemelerine rağmen gerekli ilgiyi göremediklerine, haksızlığa uğradıklarına dair
arzuhalde bulunmuştur.1615
Kamâme Kilisesi’nin kapıcılığı da hükümlere yansımış bazı anlaşmazlıklara sebep olmuştur.
Çalışma kapsamına giren dönemde kilise tâifeleri arasındaki anlaşmazlıkların önüne geçilmesi
amacıyla kilisenin kapıcılığını Haseki Sultan Vakfı’ndan görevliler üstlenmiştir. Konuya ilişkin
kaydedilen üç hükümde de görevlerini hakkıyla yerine getiren vakıf görevlilerine, beratı
olmadan mütegallibelik ile müdahalede eden kişiler görevi, ortaklık üzere (ale’l-iştirâk)
kendilerine zaptetmişlerdir.1616 Cemaziyelahir 1212/1797 tarihli hükümde; Kamâme Kilisesi
kapısında beratları ile kapıcı tayin edilen kişilerden başka kişilerin de girerek kilise
ziyaretçilerine musallat olup, ellerinden mumlarını almak, eşyalarını darp etmek gibi çeşitli
şekillerde zulmettikleri bildirilmiştir. Bunun üzerine, Kamâme kapısındaki kapıcılardan başka
kişilerin

kiliseye

girmeleri

ve

ziyaretçilere

müdahalelerinin

menʻ

edilmesi

hükme

bağlanmıştır.1617
Gayrimüslim reʻâyâya zaman zaman Müslüman reʻâyâ tarafından da müdahalelerde
bulunulmuştur. Günlük hayata dair Şam ahkâmlarında kayıtlı Şevval 1197/1783 tarihli bir
hükümde; Yahudi tâifesinin vekili olan bir kişi tarafından Divân-ı Hümâyun’a bir i’lâm ile
başvurulduğu ve Yahudi tâifesinin unlarını şer'î izin ile diledikleri değirmende öğüttüklerini
ancak bazı kişilerin bu duruma muhalefet ederek yalnızca belirli bir değirmende öğütülmesi
yönünde zorbalık çıkardıklarını bildirmiştir. Kudüs kadısı ve mütesellimine gönderilen
hükümde; belirtilen değirmenin ve gelirlerinin bir vakfa ait olduğu ve Yahudilerin unlarını
orada öğütmelerine yönelik bir senet olmadığı takdirde senetsiz olarak değirmen tarafından
yapılan müdahalelerin önlenmesi hususunda fermân-ı ‘âlî yazıldığı bildirilmiştir.1618

4.1.4.3. Gayr-i Müslim Reʻâyâ
Hıristiyanlarca Dîvân-ı Hümayun’a yapılan başvurularda dinî mekânların kullanılışında
yapılacak değişiklikler konusunda İstanbul'a bilgi verilmiş ve gerekli izin istenmiştir. Gelirleri
Haseki Sultan Vakfı görevlilerine, imaretine ve rikâbiyye geliri olarak Haseki Sultan Vakfı
mütevellisine teslim edilen Kamâme Kilisesi’ne ilişkin Safer 1169/1755 tarihinde Rum Patriği
Bermenebas tarafından sunulan arzuhalde Kamâme Kilisesi içerisinde bulunan Hz. İsa
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Merkadi’nin binasının eski olduğunu, Efrenç tâifesinin ise uygulamalara aykırı olarak kendi
memleketinden getirttiği taşları ile merkadi yenilemek istediklerini ve eski taşları da kendi
memleketlerine götürmek istediklerini ve bu durumun da daha önce Yafa Emîni ve Kamâme
mütevellisi tarafından bildirildiğini belirtmektedir.1619 Konu üzerine 1155/1742 tarihinde verilen
emr-i şerifte uygulamalara aykırı olarak Efrenç tâifesinin Kamâme içerisinde bina ihdas
etmemeleri, merkadin taşlarını Yafa’da muhafaza edip memleketlerine götürmemeleri
emredildiğini belirttiği, ancak sultan değişikliği nedeniyle emr-i şerifin yenilenmesini talep
ettiği kaydedilmiştir. Kudüs kadısı tarafından da ilam olunan konu üzerine 1152/1739 tarihinde
Efrenc, Rum ve Ermeni tâifelerinin aralarında bir anlaşmazlık olmadığı, ziyaret ettikleri yerleri
kadîm uygulamalar üzere ziyaret etmeleri hususunda hemfikir olunduğu ve cemaatlerin
birbirlerinin alanlarına müdahale etmemeleri gerektiği bildirilmiştir. Bu hükümde ayrıca, Efrenç
tâifesinin talebinin alt yapısına ilişkin de bilgi verilmektedir. Kudüs’te yerleşik Efrenc
rahiplerinin bahçe yakınında bulunan zahirelerini sakladıkları iki mahzen ile Fransa’dan gelen
ziyaretçilerin konakladıkları iki göz odalarının harap olduğundan bahisle iki sene öncesinde
kadı tarafından keşf ve hüccet-i şer’iye gereğince tamir ve termim olunup, ancak Fransa
Devleti’ne sağlanan bu imtiyazın diğer devletler için örnek olmaması emredilmişti. Hatta
1154/1741 tarihinde gönderilen hükm-i şerif ile Fransa tarafına dahi bu türden başka tamirlere
izin verilmeyeceği hususu hükme bağlanmış iken, 1155/1742 tarihinde tekrar Efrenc tâifesi
tarafından Hz. İsa Merkadi’nin yeniden inşa edilerek, eski taşlarının Yafa’da muhafaza edilip
sonra da memleketlerine götürülmesi talebi daha önce gönderilen emr-i şeriflere de atıfta
bulunarak vali, mütesellim buyuruldusu ve keşf hücceti ile emr-i şerif olmadan hiçbir tamir ve
bakıma izin verilmeyeceği bildirilmiştir.
1810 yılının Kasım ayında (Zilkade 1225) Yakuboğlu Butros, Marunî Mahallesi’ndeki
babasından kalan evlere hüccet ile sahipken Seyhun, Nofu Malkor ve Yakub adlı kişilerin, bu
evlerin sekiz hanesini uygunsuz olarak işgal ettiklerini İstanbul'a yazdığı mektupta bildirerek bu
işgalin kaldırılmasını istemiştir. İstanbul'dan Kudüs mollasına gelen emirde de gerekli
incelemelerin yapılmasından sonra evlerin hak sahibine verilmesi bildirilmiştir. 1620 1822 yılında
da Asak, Fuad ve Ravibid adlı Yahudilerin evleri kanunsuz olarak ele geçirilmiş olduğundan bu
konuda da bir araştırma yapılması istenmiştir.1621 İstanbul'a yazılan başka bir arzuhalde de
Rafael oğlu Basık, Kudüs'te kale içindeki Yahudi mahallesinde bulunan evinin tamire ihtiyacı
olduğu için kimseye zarar vermeden evini tamir ettirdiğini, ancak bazı kişilerin buna müdahale
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ettiğini bildirmiş ve gereksiz müdahalelerin durdurulmasını istemiştir. Bunun üzerine Kudüs
kadısına gerekli incelemeyi başlatması, tamir edilen evin nasıl bir ev olduğu, tamire müdahale
edilmesinin sebebinin ne olduğunun iyice araştırılması konusunda bir emir gönderilmiştir. 1622

4.2. VAKIFLARA YAPILAN MÜDAHALELER
Osmanlı Devleti'nde adaleti tesis için haksızlığı önlemede kullanılan şikâyetlerin kabulü usulü
Sultan’ın halk nezdinde meşruiyetini güçlendirmekteydi. Bu vesileyle Sultan, tebaası arasındaki
haksızlıkları ve kendini temsil edenlerin otoritelerini kötüye kullanmalarını engellemek ve
düzeltmek için bir fırsat yaratmıştır. Bir hak arama yeri olan Dîvân’a başvuru yaparak Sultan’ın
vereceği hükme razı gelme ise halk ile kendisi arasında doğrudan bir iletişimi doğurmaktadır.
Aslında bu usul yoluyla reʻâyâ ile padişah zaman zaman gizli bir ittifak içinde de olmuşlardır.
Bu yönüyle padişah, yerel temsilcilerinin aksine reʻâyâ nazarında iyiliksever bir otoriteydi. Zira
Kudüs'ün refahı İslâm dünyasının halifesi olan Sultanın saygınlığını doğrudan etkileyen bir
iktidar sembolüydü.
Dîvân’a yapılan başvurularda toplumun çeşitli kesimlerince vakıflara yapılan müdahalelere
oldukça sık rastlanmaktadır. Kudüs toplumunu incelediğimiz başlıklar doğrultusunda, vakıflara
yapılan bu müdahaleler de, müdahaleleri yapan aktörler bakımından incelenecektir. Vakıflara
yapılan suistimaller ve gerekçeleri, örnek olaylar üzerinden incelenecektir. Merkezi hükümetin
bu suistimalleri önlemek ya da men etmek adına aldığı önlemler de merkezi hükümetin taşra
aygıtındaki etkinliği bakımından değerlendirilecektir. Çalışma alanına giren dönemde
ahkâmların yanı sıra siciller ve fermanlarda da konuya ilişkin çok sayıda belge mevcuttur.

4.2.1. Askerî Zümre Tarafından Vakıflara Yapılan Müdahaleler
Çalışma kapsamına giren dönemde, vakıflara askerî zümre içerisinde değerlendirdiğimiz, başta
mütevelliler olmak üzere, diğer vakıf görevlileri, sipahiler ve ehl-i örf taifesi mensuplarınca
çeşitli müdahalelerde bulunulmuştur. Yetki çatışması etrafında gelişen müdahaleler çoğu zaman
vakıfların işleyişlerini aksatmış ve vakıfları zarara uğratmıştır.
a) Mütevelliler arası Anlaşmazlıklar: Kudüs’ün askerî zümresi içerisinde değerlendirdiğimiz ve
çoğu Kudüs’ün önde gelen ailelerine mensup vakıf mütevellileri arasında anlaşmazlıklar
yaşanmıştır. Bu durumun ilk örneğinde, anlaşmazlık bir kişinin birden fazla vakfın mütevellisi
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olmasından kaynaklanmıştır. Şöyle ki, Halil Ebu’l-Vefâ ed-Decanî ile Ebu’l-Mevâhib, Ebu’lHuda Salih Mehmed el-İmam ve Bahaeddin Abdullatif aralarında Şerâfeddin el-Hakkarî
Vakfı’nın tevliyet ve nezâreti ile Lefte Köyü Mescidi Vakfı, Şeyh Ahmed Vakfı ve Şeyh Ali elHakkarî Vakıfları’nın tevliyetleri hususunda anlaşmazlık yaşanmıştır. Yaşanan anlaşmazlık
mahkemeye yansımış ve neticede; Ebu’l-Huda Salih Mehmed el-İmam, ‘Ammâr Vakfı’nın
tevliyetine; Halil Ebu’l-Vefâ Lefte Köyü Vakfı’nın; Şeyh Bahaeddin, Şeyh Ahmed Vakfı’nın
(Abu Dîs ve Tûr Köyleri) tevliyetine atanmıştır.1623 Bir diğer sicil kaydında ise; Bereket Han
vakfı tevliyetinin eş-Şeyh Musa’dan boşalması üzerine eş-Şeyh Tâceddin zorluk çıkararak
tevliyete müdahale etmiştir. Ancak Osmanlı merkezi yönetimi kayıtlarında görevin mevcut
mütevellinin kardeşi Abdurrahman’a berat ile tevcih edildiği kaydedilmiştir. 1624 Bu durumda
belirleyici olan, merkezde tutulan kayıtlar olmuştur. Şöyle ki, daha önce de belirtildiği üzere,
vefat eden görevlinin yerine evladı, yok ise akrabası, o da yok ise kadının uygun göreceği
kişilerin atanması pek çok kayda yansımış usul olarak karşımıza çıkmıştır. Dolayısıyla,
vakıfların yöneticileri arasında zaman zaman yaşanan anlaşmazlıklar, meselelerin bildirilmesi
üzerine İstanbul’da bulunan kayıtların incelenmesi ve incelenen kayıtlar doğrultusunda
hükümler kaleme alınması şeklinde çözüme kavuşturulmuştur.
Bazı durumlarda da, bir vakfın mütevellisi başka bir vakfın mütevellisine vakfa ait akarların
kendi yönetiminde olan vakfın akarları olduğu iddiası ile vakfın gelirlerine müdahale etmiştir.
Örneğin, Haremeyn-i Şerifeyn Vakıfları nâzırı olan Beşir Ağa Dîvân-i Hümayun’a gönderdiği
arzında Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı Müşerrefe Camilerine Sultan Süleyman Han’ın icrâ
buyurdukları suyollarının tamir ve termimi için vakfettikleri Kudüs-i Şerif Kazası’na tâbi
Berikun isimli köyde on sekiz kırat hisse ve Hazreti Temîmü’d-Dârî Vakfı’ndan altı kırat hisse
tarlaların birkaç senden beri harap olup boş kaldıklarını ve gelirleri ile vergilerinin vakfın
suyolcusuna ait Maʻrisâtü’s-Sebil ve Ümmü Selhune olarak adlandırılan vakıf arazilerin de on
beş seneden beri Kudüs-i Şerif’in önde gelen ailelerinden Ebu’s-Suʻud oğulları Abdurrahman
ve Taceddin ve Hindi oğlu Muhammed isimli kişilerce vâkıfın şartına hilaf ederek, söz konusu
Berikun köyü hududunda olan arâzi Beytüllahim’de bulunan ve mütevellileri oldukları mescid
vakfındandır diyerek gereksiz yere zabt ettikleri kaydedilmiştir. Sultan Süleyman Vakfı’na
zorluk çıkarılması ve suyollarının masrafları görülmemesi nedeniyle vakfın iptaline sebep
oldukları bildirilmiştir. H. 1166/ M. 1752 tarihli söz konusu arz üzerine Kudüs Kadısı’na
gönderilen hükümde; Berikun isimli köyün 18 kırat hisse ve Temîmü’d-Dârî Vakfı’ndan 6 kırat
hisse ile söz konusu vakıf arazilerden elde edilecek gelirin de Sultan Süleyman Vakfı’nın
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mütevellisi tarafından zabt edilerek, suyollarının tamir ve bakımları için sarf edilmesi
emredilmiştir.1625 Benzer başka bir örnekte ise, H. 1212/ M. 1797 tarihinde Kudüs’te bulunan
Zülkâdiriye Medresesi Vakfı'na ait altı kıtʻa bahçenin Salâhiye Medreseleri mütevellilerince, bir
han, altı adet dükkânlar ile vakfın Halep’te Marʻaş Mahallesi’nde bulunan dükkân ve hanının da
mütegallibeden bazı kişilerce zabt edildiği bildirilmiştir.1626
Bunun yanı sıra, vakıf yöneticileri vakıflarıyla sınırı bulunan diğer vakıfların akarına müdahale
ederek vakıfların zarara uğramalarına sebep olmuşlardır. Örneğin, H. 1133/ M. 1721 tarihli bir
sicil kaydında, Seyfeddin el-Hakkârî Vakfı’nın mütevelli ve nâzırı ve Kudüs’ün önde gelen
ailelerinden Deccânî ailesinden; Halil Ahmed ed-Deccânî şerʻî mahkemeye gelerek Lefte Köyü
gelirlerinin yarısının Seyfeddin el-Hakârî Vakfı’nın ve yarısının da Sahrâtullah Vakfı’nın
olduğunu ancak Sahrâtullah Vakfı mütevellisinin kendi hissesinden fazla alarak Seyfeddin elHakârî Vakfı’nı zarara uğrattığını bildirmiştir. Kadı nâibi ise kararında, Sahrâtullah Vakfı
mütevellisinin bu fazlayı almaktan men edilmesine hükmetmiştir.1627
Bazen de eski mütevellinin vakfa vermiş olduğu zararlar yeni mütevelli tarafından Dîvân-ı
Hümayun’a şikâyet edilmiştir. Şöyle ki, H. 1156/ M. 1743’de gönderilen bir hükümde Kudüs-i
Şerîf'teki Hazret-i Ömer el-Hattâb'ın Mescid-i Şerîf Vakfı’nın vâkıfın şartı üzere mütevellisi
olan Abdülfettâh Dîvân-ı Hümayun’a arz sunarak vakfın eski mütevellisinin fazla gelir elde
edebilmek için tamire muhtaç mescidi harap bir halde bırakıp, vakfa ait bazı arsaları kanuna
aykırı olarak başka kişilere satıp vakfı zarara uğrattığını bildirmiştir.1628

“…Kudüs-i Şerif kazasına tâbi Berikun nâm karyenin on sekiz kırat hissesi vakf-ı râh-ı âb ve altı kırat hissesi
vakf-ı Temimü’d-dârî el-Ensâri Vakfı’ndan olduğu derkenar olub defterhâne-i ‘âmire derkenarı mûcibince
karyeteyn-i mezbûreteyn arâzisinden hâsıl olan mahsûlât Sultan-ı müşârunileyhin vakfı mütevellisi tarafından zabt ve
şart-ı vâkıf üzere suyolları masârıfına sarf ve mezburânın sinîn-i mâziyeden beru zimmetlerinde gûzeşte mahsulât
dahi vakıf içün tahsil ve râh-ı âb mütevellisine teslim ettirilmek bâbında bundan akdem emr-i âlişân sâdır olmuşiken
birkaç seneden beru zikr olunan suyollarına kurâ-i mezbûre hisseleri ve arâzi-i mezkûre mahsulâtı sarf
olunmadığından vakf-ı mezbûr suyolları günden güne harab ve mâ-i mezkûreye İbâdullahın kemal üzere eşedd-i
ihtiyacları olduğunu hâlâ Kudüs-i Şerif kadısı efendi arz ve i’lâm ve ahâli-i Kudüs-i Şerif muhzır-ı birle inhâ ve
istirhâm etmeleri kazâ-i mezbûre tabi Berikun nâm karyenin on sekiz kırat hissesi ve altı kırat hissesi dahi vakf-ı
temimü’d-dâri el-Ensâri defterhâne-i âmire derkenarı mucibince karyeteyni mezbûreteyn arâzisinden hâsıl olan
mahsulât Sultan-ı müşârunileyhin vakfı mütevellisi tarafından zabt ve şart-ı vâkıf üzere su yolları masârıfına sarf ve
kadimi ve ola geldüğü vecih üzere ta’mir ve termîme ve tathîre muhtac olan mahalleri gereği gibi ta’mir ve tathir
olub …” VGMA, 814: 130. Aynı konuya ilişkin başka bir hüküm için bkz.: VGMA, 323: 303.
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mescid-i evkâflarının meşrûtiyet üzre mütevellîsi olan Abdülfettâh nâm kimesne Südde-i Sa'âdetim'e arz-ı hâl idüp
sâbıka evkaf-ı mezbûrun mütevellîsi olan [ ] nâm kimesne tama'-ı hâmından nâşî mescidleri harâb ve vakf-ı
mezbûrun ba'zı arsasın hilâf-ı şer'le vâkıf ve mugâyir-i vakfa ve fetvâ-yı şer'le [ ] ve [ ] ve [ ] nâm kimesnelere bey'
idüp mesâcid-i vakfa gadr olmağla mesâcid vakfının tahrîr ve ma'rifet-i şer'le keşf ve der-i devlet-medâra arz ve i'lâm
olunmak içün…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 49/2.
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Vakıf mallarının suistimal edilmesinin yanı sıra, vakıf yöneticileri vakfın tamir ve bakıma
ihtiyaç duyan mahallerini ihmal etmek suretiyle de vakıfları zarara uğratmışladır. İstibdâl,
huluvv-ı şerʻî ve uzun süreli kiralamalarda yapılan usulsüzlükler bu durumun göstergesi
niteliğindedir. Bir bakıma usulsüzlük aracı olarak kullanılmıştır.1629 H. 1156/ M. 1743 tarihinde
Ömer el-Hattab Mescidi Vakfı’nın mütevellisi Abdülfettah arzuhâl sunarak, vakfın eski
mütevellisinin vakfın tamir bakımını yapmayarak vakfın harap olmasına sebep olduğunu ve
vakfa ait bazı arsaları da satmak suretiyle vakfı zarara uğrattığını bildirmiştir. 1630 H. 1173/ M.
1760 tarihinde de Kudüs-i Şerîf'teki Salhâne Mahallesi sâkinlerinden Seyyid Musâ Dîvân-ı
Hümayun’a gelerek, mutasarrıf olduğu menzilin yanındaki mektebin duvarının yıkılmaya yüz
tutup, mektep mütevellîleri olan Yusuf ve Rahman'ın tamire yanaşmaması üzerine sorunun
giderilmesini istemiştir.1631
Başka bir örnekte ise, Sahrâtullah-ı Müşerrefe ve Halilurrahman Vakıflarının mütevellisi vakıf
mürtezikalarının berevât-ı şerîfle mutasarrıf oldukları vazîfelerin verilmesi ve nân-ı azîz ve
çorbaların pişirilmesi ve âdet olduğu üzere dağıtılması gerekirken, ehl-i mürtezika vazîfeleri ve
hınta talep eylediklerinde zulüm ve eziyet eylediği arz-ı mahzarla fakir halk i'lâm ve istirhâm ve
inâyet itmeleriyle ehl-i mürtezikanın yedlerinde olan senedâtları mûcebince müstahak oldukları
vazifelerinin verilmesi ve çorbaların adet olduğu üzere pişirelerek dağıtılması hükme
bağlanmıştır.1632
b) Vakıf görevlilerince yapılan müdahaleler: Yine askerî zümre içerisinde değerlendirdiğimiz
mütevelli dışındaki diğer bazı vakıf görevlilerince de vakıfların yönetimlerine çeşitli
müdahalelerde bulunulmuştur. Mütevellilere vakıf görevlilerince yapılan müdahaleleri önlemek
adına fermanlar da gönderilmiştir. Sahrâtullah Vakfı’nın tevliyetine ilişkin gönderilen Zilhicce
H. 1171/ M. 1757 tarihli fermanda, mütevellinin vakıf görevlilerinin ücretlerini ödedikten sonra,
vakıf görevlileri tarafından taciz olunmaması emredilmiştir.

H. 1181/ M. 1767 tarihli bir

fermanda ise, tevliyet kaymakamlığı yüz beş senesine mahsûben Seyyid Süleyman’a tefvîz
olunup önceki kaymakamların müdahalesinin önlenmesi için serbestiyet emrinin nâzır arzıyla
verildiği bildirilmiştir. H. 1189/ M. 1775 tarihli üçüncü bir fermanda, vakfın görevli ücretlerinin
Receb Paşa nizamı üzere yapılmadığını iddia eden vakıf görevlilerinin vakfın muhasebesini
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birlikte yapmak istemeleri üzerine mütevelliye yapacakları müdahaleleri önlemek için emir
verilmiştir.1633
H. 1173/ M. 1760 tarihli bir hükümde ise; Kudüs-i Şerif’teki Hamrâ Medresesi Vakfı’nın
mütevellisi Seyyid Mustafa bin Ebülfazl el-‘Alemî, vakfın bazı mevzilerinin zamanla yıkılmaya
yüz tutup tamire ihtiyaç duyması üzerine Kudüs Kadısı’ndan gerekli izni alarak, H. 1170/ M.
1756 senesinde tamir için gereken parayı kendi malından karşıladığını bildirmiştir. Vakfın
tamiri için harcadığı parayı vakfın gelirlerinden almak isteyen mütevelliye ashâb-ı ağrâzdan
vakıf mürtezikası bazı kişilerin müdahale ederek, engel olmaları üzerine, mütevelli konuya
ilişkin daha önce Şeyhülislam tarafından verilen fetvaya aykırı olarak yapılan bu müdahalenin
önlenmesini rica etmiştir.1634 Sâdât-ı Kirâm’dan ve Kudüs’ün önde gelen ulemâ ailelerinden
‘Alemî ailesi mensubu Seyyid Mustafa bin Ebülfazl el-‘Alemî’nin bizzat gelerek ve
Şeyhülislam’ın da fetvasını alarak karar noktasında elini güçlendirmesi, yine ulemâ ile İstanbul
arasındaki ilişkilerin kuvvetli olduğunu göstermesi bakımından önemlidir.
Haremeyn-i Şerifeyn Evkâfı nâzırı ve Dârü’s-Saʻâde Ağası Beşir Ağa tarafından Dîvân-ı
Hümayun’a gönderilen Rebiuevvel 1163/ Şubat 1750 tarihli bir arzda ise, Kudüs’te bulunan
Mescid-i Aksâ, Sahratullah ve Halilurrahman Vakıfları mürtezikalarının askerî ve dîvani
beratları ve kadı hücceti alarak fazla ücret talep ederek, yeni tayinatlar ihdas etmişlerdir. Aynı
zamanda da boş olan bazı görevler için kadıdan hüccet alarak, vakıftan muhasebe harcı da talep
etmişlerdir.1635 Durumun bildirilmesi üzerine ise, kadıların mütevellilere müdahaleleri yok iken
vakıf görevlilerinin yapmış oldukları ihdaslarını men ederek, mütevellilerden muhasebe vergisi
adında bir vergi talep edilmemesi ve söz konusu vakıfların kanun ve uygulamalar doğrultusunda
serbestiyet üzere tasarruf edildiği bildirilmiştir. Vakıf mütevellilerinin hiçbir şekilde müdahale
ve rencide edilmemesi emredilmiştir.
Vakıfların mallarını usulsüz şekilde kiraya vermek, zimmetlerine geçirmek gibi çeşitli şekillerde
vakıfları zarara uğratan vakıf görevlilerine vakıf yöneticilerince

müdahale edildiğine dair

kayıtlar da mevcuttur. Örneğin; H. 1143/ M. 1730 tarihinde Haseki Sultan Vakfı kâtibi Mustafa
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İbrahim Çelebi Turgut Paşa Vakfı’ndan bir evi Yahudilere kiraya verdiği gerekçesi ile dava
edilmiştir. Turgut Paşa Vakfı’nın zarara uğratılması nedeniyle Kadı nâibi bu kiralamayı iptal
etmiştir.1636 H. 1116/ M. 1704 tarihli başka bir sicil kaydında; Ebû Medyen el-Gavs Vakfı
mütevellisi Mağribîlerden Şeyh Abdulkadir vakfın mallarını çalmakla suçlanmıştır. 1637 H. 1127/
M. 1715 tarihli bir sicil kaydında da, Kudüs, Remle, Nablus, Mecdel ve Cenin Vakıfları’nın baş
nâzırı Davudî ailesinden Abdurrahman Ebu’s-Suʻud Efendi ed-Davudî’nin bazı mütevellilerce
vakfın malını zimmetine geçirmek sureti ile vakfı zarara uğrattığı iddia edilmiştir. Kudüs
Mahkemesi önünde hazır bulunan baş nâzıra, söz konusu mütevellilerce vakıf hesaplarının
kontrol edilmek üzere sunulduğu belirtilmiştir.1638
Yukarıda verilen örneklerde de görüldüğü üzere, Kudüs’ün askerî zümreye mensup tebaasından;
vakıf görevlileri ki başta mütevelliler olmak üzere vakıf mallarını zimmetlerine geçirmek,
usulsüz şekilde kiraya vermek, başka vakıfların akarlarına müdahale etmek ya da vakıfların
ihtiyaç duyduğu tamir ve bakımları yapmamak gibi çeşitli şekillerde vakıfların harap olmalarına
ve zarara uğramalarına sebep olmuşlardır. Bazı durumlarda da, vakıf görevlilerinin ücretlerini
ödemeyen vakıf yöneticileri, vakıf mürtezikalarını mağdur duruma düşürmüşlerdir.
c) Sipahilerce Yapılan Müdahaleler: Sipahilerin tasarruflarında bulunan divani hisselerini
toplamakla yetinmedikleri ve evkaf gelirlerini de topladıklarına rastlanmaktadır. Vakıf- dirlik
alanları üzerinden bir yetki alanı çatışmasına dönüşen anlaşmazlıklar kayıtlarda çokça
zikredilmiştir. Örneğin, sipahiler Cafer bin ‘Akl ve Halil; Nebî Eşmevil Vakfı mütevellileri
Feyzullah el-‘Alemî ve Abdulbâkî el-‘Alemî tarafından tımar usulü ile işletilen Kapu Uçurumu
olarak adlandırılan araziye haksız olarak el konulduğunu iddia etmişlerdir. Söz konusu
mütevelliler ise bahse konu arazinin 200 yıldan beri vakıf arazisi olduğunu iddia etmişlerdir.
Fellâhîn tarafından da desteklenen mütevellilerin iddialarının araştırılması neticesinde, söz
konusu arazinin tımar sahiplerinin tasarrufunda olduğu ve vakfın mütevellilerinin haksız
müdahalelerin terk edilmesi yönünde karar verilmiştir.1639
Mescid-i Aksâ ve Sahratullah Vakıfları’nın mütevellisi, camilerin imam ve hatiplerinin gelirleri
arasında yer alan ‘Ayn-i Sinyâ köyü arazisinin zeamet sahibi sipahiler Salih Bey, Mustafa Bey
ve Mehmet bey bin Osman vakıf gelirlerine müdahale etmişlerdir.1640 Zeʻâmet sahibi Murad
Ağa bin Mehmed ise H. 1193/ M. 1779 tarihinde Kudüs Mahkemesi’ne başvurarak Kudüs’e tabi
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Aşağı ve Yukarı ‘Tab Köyü gelirlerinden 23 kıratının Şeyh Cerrah Vakfı ile bir kısmının da
Muharremiye Medresesi Vakfı’na ait olduğunu iddia etmiştir. Davalı taraf da iki köyün
gelirlerinin tımar sahiplerinin olduğunu iddia etmişlerdir. Davacılar ise, iki köyün vakıf
olduğunu ve fermân-ı ‘âli gereğince yalnızca öşür bedelinin vergi olarak tımar sahiplerine
ödendiğini ancak yazlık ve kışlık zeytinin vergisinin de vakıf gelirleri arasında olduğunu
bildirmişlerdir. Şer’i mahkemede yalnızca vakıf köyün öşür bedelinin sipahilere verilmesi, onun
dışında söz konusu zeamet sahibinin vakfa müdahale etmemesi kararı alınmıştır.1641
Tımar ve zeamet sahiplerinin vakıf arazilerine müdahale etmemeleri için yetkililerce defaatle
talimatlar çıkarılmıştır. H. 1131/ M. 1719 tarihli sicil kaydında, Beyt-i İnân, et-Tıybe, ‘Ayn-ı
Yebrud, Decâniyye, ‘Ayn-ı ‘Arîk ve Lefte Köyü’nün Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah Evkâfı’ndan
olduğu, Şam valisine, Kadı nâibine ve Kudüs mütesellimine hüküm olarak gönderilmiştir. Buna
göre, vakıf reʻâyâlarına müdahale olunmaması emredilmiştir.1642 Yine H. 1201/ M. 1786
tarihinde Hüseyin […] Vakfı mütevellileri Dîvân-ı Hümayun’a gelerek vakfa ait 12 kırat
hissenin mahsulünün tımar sahibi Seyyid Ahmed ve ortağı tarafından zabt edildiğini
bildirmiştir. Şam Valisi ve Kudüs Kadısı’na gönderilen cevâbî hükümde ise, şikâyet konusu
köyün gelirlerinden 12 kıratının vakfa, 12 kıratınınsa tımar sahiplerine ait olduğunun yapılan
tahkikat neticesinde anlaşıldığı ve bu minval üzere uygulamaların devam ettirilmesi
emredilmiştir.1643
d) Ehl-i Örf Tarafından Yapılan Müdahaleler: Vakıf köylerden tahsil edilen vakıf gelirlerinin
ehl-i örf mensuplarının zimmetlerinde kalması ve bu meblağların bir türlü tahsil edilememesi
Kudüs’e gönderilen önemli sayıda hüküm ve fermanların konusunu oluşturmuştur. Kudüs’te
Haseki Sultan Vakfı’nın iltizam edilen köylerinin gelirlerinden Kâlûn isimli köyün H. 1164 ve
65/ M. 1750-51 senelerine ait temessük gereği tahsil edilen gelirlerinin mültezimlerin
zimmetlerinde kalması üzerine, tahsil edilemeyen vakıf gelirleri mütevelli tarafından
bildirilmiştir.1644 H. 1210/ M. 1795 tarihli fermanda ise, Şam valileri zimmetinde kalan vakfın
Trablusşamda bulunan han, musakkafat ve vakıf köylerin gelirleri olan 1250 guruşun tahsili için
vakfın mütevellisi Hafız Ahmed Ağa arz göndermiştir.1645 Mütevelli arzı üzerine gönderilen H.
1212/ M. 1798 tarihli başka bir fermanda ise, vakfın H. 1210 ve 1211/ M. 1796-1797 yıllarına
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ait gelirlerinin Şam valilerinden tahsili emredilmiştir.1646 Sahrâtullah Vakfı köylerinin gelirleri
zimmetinde kalan mültezimlerden de tahsili hususunda çok sayıda ferman kayıtlıdır.1647
Ehl-i örf tâifesinden tahsil edilemeyen vakıf gelirlerinin yanı sıra, aynı sınıfın vakıflara
verdikleri zararlar da kayıtlara geçmiştir. Kudüs’e ait H. 1116/ M. 1705 tarihli sicil kaydında;
askerin vakıf arazilerine müdahale ederek zarar verdikleri tespit edilmiştir. Bu müdahaleler
Kudüs ve Gazze Muhafızı İslâm Paşa, Emiru’l-umerâ Beylerbeyi geldiği zaman vuku’
bulmuştur. Söz konusu İslâm Paşa’nın vakıf arazisinde olan yanında onlarca asker var. Bu
askerler ağaçları ve ekili arazileri yaktılar, yıktılar ve ekili ağaçları kestiler. 1648 H. 1116/ M.
1705 tarihli bir başka hüccette ise, Haseki Sultan Vakfı’ndan olan ‘Isâviyye Köyü ve Nebi Musa
Vakıf arazileri, Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah mescidlerindeki imam ve hatiplerine ait vakıf
arazilerine, Şeyh Muhammed el-Kırımî Vakfı arazisi ve diğer yetim ve fakirlere tahsis edilen
vakıf arazilerine zarar verdikleri kaydedilmiştir.1649 Askerlerin 1231/ 1815 tarihinde yapmış
oldukları bir başka zorbalığı ise, eş-Şeyh Hasan İstanbul’a gelerek bildirmiştir. Kudüs’te
bulunan Şeyh Bahaeddin Nakşibend Tekkesi’nde asker tâifesi zorla konaklamış, tekkede
bulunan fakir ve dervişleri de tekkeden çıkararak zorbalıklarını sürdürmüşlerdir. Kudüs kadısı
ve mütesellimine gönderilen hükümde ise, durumun mahallinde kontrol edilerek, konunun
mahallinde çözülmesi hükme bağlanmıştır.1650
Ehl-i örf tâifesince yapılan mütegallibeliğin farklı bir boyutunda köy şeyhleri vakıf köylerin
gelirlerinin toplanmasında farklı uygulamalar talebiyle vakıfları zarara uğratmıştır. 1163/1750
tarihli hükümde; Halilurrahman ve Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah Vakıf köyleri vergilerden
muaf olup, ödemeleri gereken diğer ücret ve gelirleri vakıf zâbitlerine teslim ettikleri halde,
Benî Zeyd köyü şeyhleri köylerden toplanan zeytinyağına (ruğan-ı zeyt) müdahale ederek,
toplanmasına engel olmuşlardır. Adı geçen vakıf camilerde yakılmak üzere aynî olarak toplanan
zeytinyağının toplanamaması üzerine Benî Zeyd şeyhlerine halkın işlerine karışmamaları ve
vakfın düzenini bozmamaları için hüküm verilmiştir.1651 Konuya ilişkin Rebiulevvel 1174-Safer
1191/ 1760-1777 tarihleri arasında gönderilen altı fermanın hulasalarında ise; vakıf köylerin
ahalilerinin vakfa ait zeytinyağını aynî olarak değil de nakdî olarak ödemek istemeleri üzerine,
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nâzır durumu İstanbul’a arz etmiş ve ödemelerin aynî olarak yapılması, akçe teklif olunmaması
emredilmiştir.1652

4.2.2. Reʻâyâ Tarafından Yapılan Müdahaleler
Askerî zümreye geçişin anahtarlarından biri olarak belirli bir hizmet karşılığı berât-ı ‘alişan ile
atanılan vakıf görevlileri ve özellikle de bir şehirdeki vakfın yönetimi ile gelecek olan nüfuz ve
itibar, vakıfların yönetimini Kudüs reʻâyâsı için cazip kılmıştır. Çoğu zaman ilk ve yeni
mütevelli atamalarında reʻâyâ tarafından vakıfların yönetimine yapılan müdahaleler sayıca
fazladır. Çoğu zaman hile ile görevi üzerlerine berat ettiren reʻâyâ müdahalaesi, gereksiz bir
şekilde zorbalık çıkarılması şeklinde tanımlanmıştır. Böyle bir duruma mahal vermemek adına
1196/1782 tarihinde kaleme alınan bir hükümde; Nebî Salih Hazretleri Makamı’nın mütevellisi
kendi rızasıyla görevini berâtı ile oğluna bıraktığı kaydedilmiş, reʻâyâ tarafından vakfa
yapılacak gereksiz müdahalelerin menʻ edilmesi emredilmiştir.1653 Bir diğer örnekte, Melik
Salahaddîn Tımârhanesi Vakfı’nın tevliyetine ilişkin yapılan görevli atamaları sırası ile
zikredildikten sonra,1654 nesiller boyu ‘Alemî ailesi uhdesinde bulunan görevin H. 1197/ M.
1783 senesinde günlük 4 akçe ücret ileYusuf Halîfe’ye berat ile verildiği halde, tevliyet ücreti
aslında 6 akçe olup, 2 akçesinin sahibinin kendisi olduğunu iddia eden aynı aileden Seyyid
Cûdullah el-‘Alemî hissedarlık berâtı ibrâz etmiştir. Bunun üzerine; Anadolu ve Haremeyn ve
Cizye Muhâsebesi ve Mevkufât ve Baş Mukata'a ve Mukabele-i Süvâri ve İstanbul ve Küçük
Rûznâmçe ve Haslar ve Büyük Kala ve Maden Kalemleri ve Haremeyn mukata ası ve
Rûznâmçe-i askerî defterlerinden yapılan inceleme neticesinde sunulan beratın sahte olduğu
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anlaşılmış ve bu kişinin vakfın işlerine müdahalesinin menʻ edilmesi hükme bağlanmıştır.1655
Ramazan 1197/ M. 1783 tarihli başka bir hükümde de; Sahratullahü'l-Müşerrefe’nin altında
bulunan Şeyh Mansûr Revâkı Vakfı'nın tevliyet ve nezâreti görevini berat-ı şerîf ile yerine
getiren Sâdât-ı Kirâm'dan Seyyid Ali bin Seyyid Arif’e amcası oğulları gereksiz müdahale
ederek zorbalık çıkarmışlardır.1656 H. 1163/ M. 1750 tarihli hükümde; Hazret-i Dâvud Nebî bin
Süleyman Nebî Hazretleri'nin türbedârı ve vakfının “bi'l-fi'l berat-ı şerîfle mütevellîsi olan
Seyyid Mûsa uhdesine lâzım gelen hizmetini sadâkat üzere yerine getirmekte ve vakfın vakfiye
şartları gereği tekyenişîni de olup, Savbe ve Tulfe isimli üç aded köylerinin gallesini ve
seyyahlar ile gelen gidenlere şart ve taʻyîn eylediğini”, vâkıfın şartı gereği vakfın gelirlerini
gelen gidenin yedirilip içirilmesine sarf ettiği belirtilmiştir. Öte yandan, yabancılardan isimleri
belirtilen bazı ashâb-ı ağrâz beratları olmadan vakfın tevliyetini müdahale edip, zorbalık
yapmaları üzerine kanun ve uygulamalara aykırı olarak yapılan bu müdahalelerin men edilmesi
ve mütevellisinin rencide edilmemesi emredilmiştir.1657 Kudüs kadısına gönderilen H. 1169/ M.
1756 tarihli hükümde; el-Hac Mehmed Mezîd’in vakfiyesinde Kudüs kalesi kapısında bulunan
sebillere her gün su koyan görevliye, hizmeti karşılığında Kudüs’te bulunan evinin tasarruf ve
süknâ hakkını şart kılmış olduğu, İbrahim ve Yusuf Hicazî isimli kardeşlerin de ellerindeki
beratları ile eben ‘an cedd1658 bu görevi yerine getirmekte oldukları belirtilmiştir. Ancak, Kudüs
ahalisinden Ali’nin oğlu Ahmed ise kanun ve uygulamalara aykırı olarak vakıf menzili zapt
etmiştir.1659 Benzer şekilde, H. 1174/ M. 1760 tarihinde Melik Salahaddin Hangâhı Vakfı’nın
tevliyet ve nezâret ve meşîhat cihetlerinin iki hissesine berât-ı şerîfle mutasarrıf olan Sâdât-ı
Kirâm'dan es-Seyyid Mustafa el-‘Alemî el-Farisî mahkemeye gelerek vakfın işlerini tam olarak
yaptığı ve vakıf görevlilerinin ücretlerini ödediği ve vâkıfın şartları doğrultusunda vakfın diğer
şartlarını yerine getirdiği halde ashâb-ı ağrâzdan Seyyid Mûsa ve Seyyid Abdülganî ve [boşluk]
isimli kişilerin vâkıfın şartına ve berâta aykırı olarak vakfın işlerine müdahale ettiklerini ve
kendisini rencide ettiklerini bildirmiştir. Bu durum üzerine Anadolu Muhasebesi defterlerine
bakıldığı, söz konusu defterlerde ise; vakfın tevliyet ve nezâret ve meşîhat cihetlerinin iki
hissesinin mahkemeye başvuran es-Seyyid Mustafa el- ‘Alemî el-Farisî üzerinde olduğu, diğer
hissedarların ise yine aynı aileden es-Seyyid Mustafa ve es-Seyyid Abdüssamed ve es-Seyyid
Ebussuud el-‘Alemî tarafından ortak şekilde tasarruf edildiğinin anlaşıldığı, dolayısıyla da
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vakfın işlerini en iyi şekilde yerine getiren es-Seyyid Mustafa el- ‘Alemî el-Farisî’ye ibkâ1660
beratı verildiği kaydedilmiştir.

1661

Aynı tarihli başka bir hükümde, Kudüs-i Şerîfteki Şeyh

Abdullah Bistâmî Türbesi Vakfı'nın mütevellîsi ve nâzırı olan ve işini tam yapan es-Seyyid
Halîl Bistâmî'ye yine ashâb-ı ağrâzdan bazı kişilerce yapılan gereksiz müdahalelerde
bulunulduğu bildirilmiştir.1662
Çalışma kapsamına giren dönemde vakıfların yönetimine yapılan müdahalelerin çokluğuna
rağmen diğer görevlere ya da görevlilere yapılan müdahalelerin sayıca oldukça sınırlı bir şekilde
hükümlere yansıdığı görülmüştür.1663 Mütevellilere yapılan müdahaleler ile kıyaslandığında bu
sayının azlığı, tevliyet görevinin getirdiği öncelikler nedeniyle daha fazla talep gördüğü, hak
iddia edildiği ve hükümlere yansıyan daha çok anlaşmazlığa konu olduğu görülmüştür.
Vakıf öşür ve rüsûmlarının toplanmasında da reʻâyâ tarafından vakıf mütevellilerine
müdahaleler yapılmıştır. Kudüs vakıflarına ilişkin çeşitli hükümlerde vakıf mütevellilerinin
vakıf gelirlerinin bizzat tahsillerine veya vekillerine devrettiği iltizam hakkına müdahalelerde
bulunulmuştur. 1206/1791 tarihli bir hükümde; Edhemiyye Zâviyesi Vakfı’nın ortaklaşa
mütevellileri olan Seyyid Saʻid ve Seyyid Salih vakfın öşür ve rüsûmlarını toplamak
istediklerinde ashâb-ı ağrâzdan bazı kişilerin kanun ve uygulamalara aykırı olarak müdahale
ettiklerini bildirmişlerdir.1664 Vakıf gelirler ve vergilerinin toplanılması başlığında daha detaylı
bir şekilde incelenecek olan konuya ilişkin çalışma kapsamının 18. yy olması bakımından çokça
örnek mevcuttur.
Buraya kadar verilen ve çoğu ahkâmlardan seçilen örneklerde vakıfların yönetimine yapılan
müdahalelerin tamamına yakınının hayrî vakıflar üzerinde yoğunlaşması kayda değerdir. Bunda,
şikâyetlerin İstanbul’a yapılması ve İstanbul’da Kudüs vakıflarına ilişkin yer alan vakfiyeler
başta olmak üzere, görevliler, ücretler, musakkafât ve müstegallâta ilişkin kayıtların varlığı ve
itibar edilmesi hususu da dikkate alınmış olmalıdır. Zürrî vakıfların yönetimine ilişkin yaşanılan
sıkıntılar aile içinde yapılan gereksiz müdahalelerle sınırlı kalmış iken, hayrî vakıfların
yönetimine toplumun hemen her kesiminden müdahaleler yapıldığı görülmüştür.

İbkâ sözlükte, tâyinleri her sene, bir sene müddetle yapan memurlardan bu müddet bitmeden evvel hizmetleri
beğenilenlerin yeniden bir sene için yerlerinde kalmalarına müsaade edilmesi anlamında gelmekte olup, Arapça bâki,
devamlı, sürekli kılma manasındadır. Pakalın (1983:12) Kayıtlarda ise kişilerin var olan görevlerine devam ettikleri,
yani atamaların aynı kişiler üzerinde kaldığına işaret etmektedir.
1661 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 173/4.
1662 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 183/4. Konuya ilişkin başka örnekler için bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 58/4;
68/2; 76/2; 120/4; 121/4; (4): 59/3; 125/2; (5): 27/1; 41/2; 53/1; 95/1; (6): 14/45; (7): 6/3.
1663 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 50/1; (3): 46/1; (4): 128/2; (5): 9/1; (6): 43/4.
1664 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 162/2.
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Öte yandan, Kudüs-i Şerif’e ait sicil kayıtlarında müstehiklerin, nâzırlar ve mütevelliler
aleyhine açmış oldukları davalara ilişkin örnekler mevcuttur. Mütevelli ile müstehiklerarası
anlaşmazlıkların kaynağını vakıfların gelirlerinin paylaşımındaki anlaşmazlıklar oluşturmuştur.
Örneğin, Mescid-i Aksâ civarında bulunan Esʻardiyye Vakfı mütevellisi Esʻardî Salih ile Ahmet
Çelebi ve kardeşi ile Şeyh Mecdeddin Abdulgânî el-Esʻardî arasında vakfın müstehikleri olarak
gelirin paylaşımına ilişkin anlaşmazlık yaşanmıştır.1665 Bir başka örnekte ise, Ömer İbrahim el‘Acemî, Muhammed el-Katmanî zürriyetinden geldiğini ve batın şartını sağladığını iddia
etmiştir ve vakfın gelirinden pay istemiştir.1666 Bazı davalarda ise kişilerin vakıf evladı olup
olmadıkları dava konusu olmuştur. Bu gibi durumlarda, davacıların gerçekten kurucunun
ahfâdından olup müstehikler arasında bulunup bulunmadığının ispatı gerekmiştir. İspat,
vakfiyenin incelenmesi, tasdik etme (ikrâr) veya şahitlik (işhâd) yoluyla yapılmaktaydı. Sicilde
kayıtlı bir davada, Ömer İbrahim’in vakıf evladı olduğu iddiasıyla vakıf gelirlerinden pay talep
etmesi üzerine, vakfın mütevellisi, vakfın gelirinin yalnızca vâkıfın öz evladına münhasır
olduğunu bildirmiştir. Ömer İbrahim’in de bu durumu ispatlayamaması nedeniyle vakfın
yönetimine müdahaleden menʻ edilmiştir.1667 Kudüs’te ashâb-ı hayrâtdan nâzır olarak bilinen
Ali Ağa Yahudi Mahallesi’nde kendi mülkünden bir bâb han, dört adet dükkân gibi yerleri
vakfederek vakfının yönetimini öncelikle erkek evlatlarına, sonrasında kız evlatlarına, evlattan
nesli kesildiğinde azatlı kölelerine; azatlı köleden de nesli kesildiğinde Hz. Halilurrahman Vakfı
mütevellisine şart kılmıştır.1668 Vâkıfın evlattan nesli kesilmesi üzerine tevliyet görevinin
Halilurrahman Vakfı mütevellisi Mehmed Halîfe’ye verilmesi üzerine önce Seyyid Beşir,
Seyyid İsmail ve Seyyid Hasan kız neslinden gelen evlatlık (evlâd-ı inâslık) iddiası ile;1669
Seyyid Muhammed Mustafa ve Şeyh Mahmud ise kız evladın neslinden olup, başka diyarda
olmaları nedeniyle atamaya itiraz ermişlerdir. Cevaben gönderilen hükümlerde ise; Divân-ı
Hümayun’da ve diğer kayıtlarda vakfiye kaydının bulunmadığı, bu nedenle de meselenin
mahallinde çözülmesi hükme bağlanmıştır. Bu durum, vâkıfın şartı gereği atama yapılmasını
göstermesi bakımından birden fazla şikâyete konu olmuş bir mesele olarak karşımıza çıkmıştır.
1670

Bazı durumlarda da vakfın mütevellisi vakfa yaptığı harcamaları bahane göstererek vakıf

evlatlarının gelirlerini vermek istememiştir. Örneğin, H. 1199/ M. 1784 tarihli hükümde; Seyyid
Abdülhak gelerek dedesi eş-Şeyh Hasan el-Câʻûnî Vakfı’nın vakfiyesinde vakfın gelirlerini

KŞS 214: 42.
KŞS 218: 8.
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1668 “…evlâd-ı zükûruna ve baʻdehû evlâd-ı inâsına ve baʻde'l-inkırâz utekâsına ve utekâsı inkırâzından sonra
nezâretlerinde olan evkâfdan Hazret-i Halîlü'r-Rahmân salavatu'llâhu alâ nebiyyinâ ve 'aleyhi's-selâm ve
Sahrâtullâhü'l-Müşerrefe evkâf-ı şerîfine mütevellî olanlara…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 1/1.
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hayatta oldukça kendisine, vefatından sonra evlatlarına şart kıldığını bildirmiştir. Vâkıfın şartına
aykırı olarak vakfın mütevellisi Seyyid Ali ise vakfa yaptığı masrafları gerekçe göstererek
evladın gallesini ödemek istememesi üzerine vakfın evladı olduğunu iddia eden Seyyid
Abdülhak durumu bildirmiş ve Kudüs kadısına gönderilen hükümle durumun mahallinde
incelenmesi ve çözülmesi gerektiği bildirilmiştir.1671
Vakıf müstehiklerinin hisselerine razı olmayarak, daha fazla pay almak için zorluk çıkarmaları
da kayıtlara yansımış başka bir anlaşmazlık konusudur. H. 1196/ M. 1782 tarihli bir kayıtta;
Kudüs’te bulunan Şeyh Ahmed Reyhanî Vakfı’nın evlâdiyet ve meşrutiyet üzere mütevellisi
olan Sâdât-ı Kirâm’dan es-Seyyid Ali vakfın gelirinin vakfiye şartları doğrultusunda kız ve
erkek evlada eşit şekilde pay edildiği halde vakıf evlatlarının hisselerine razı olmayarak fazla
gelir talebi ile zorbalık çıkardıklarını bildirmiştir. Konuya ilişkin gönderilen hükümde ise, vakıf
evlatlarının vakfiye şartlarına aykırı olarak fazla gelir taleplerinin önlenmesi emredilmiştir.1672
Bazı örneklerde ise, reʻâyâdan bazı kişilerin vakfiye gereği evlâda şart koşulan tevliyet şartını
taşıdığını iddia ederek, vakıfların yönetimlerine müdahale etmeleri şeklinde karşımıza çıkmıştır.
H. 1197/ M. 1783 tarihli bir hükümde; Kudüs’te Şeyh Muhammed Sunʻullah el-Hâlidî Vakfı'nın
tevliyet ve nezâretinin vâkıfın evlâdına meşrûta olmasından Şeyh İbrâhim'in ölümü üzerine,
görev Şeyh Muhammed Sunʻullah el-Hâlidî'ye tevcih edilse de Kudüs sâkinlerinden Seyyid Ali
isimli bir kişi kendisinin de vakıf evladı olduğunu iddia ederek vakfın yönetimine müdahale
etmiş ve H. 1191/ M. 1777 yılında gelirlerine zorla el koymuştur. Durumun, vakfa yeni atanan
mütevellisi ([torun] Şeyh Muhammed Sunʻullah el-Hâlidî) tarafından bildirilmesi üzerine,
Kudüs kadısına gönderilen hükümde, vakfın yönetimine müdahale eden bu kişinin men
edilmesi ve zorla el konulan gallenin tahsil edilmesi emredilmiştir. 1673 H. 1240/ M. 1824 tarihli
başka bir hükümde; İbrahim, Abdullah ibn-i Musa ibn-i Abdülvahhâb isimli kişiler vefat eden
dedeleri İbrâhim'in Kudüs-i Şerîf'te mülkiyet üzere mutasarrıf olduğu dükkânların gelirini
evladları arasında taksim olunmak şartıyla vakfetmesi, ama buna evlâd-ı vâkıftan emmizâdeleri
el-Hâc Abdürrahim, Halîl, Sâdık ve Mehmed Sâdık'ın kendi hisselerine razı olmayarak,

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 32/1.
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Bâbü's-Sa âdetim'e arz-ı hâl idüp vakf-ı mezbûrun hâsıl olan gallesi evlâd-ı zükûr ve inâsına ale's-seviye şart ve ta
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tamamını almak istediklerini bildirmişlerdir. Mahallinde kanun üzere çözülmesi hükmü verilen
kararda vâkıfın şartı doğrultusunda paylaştırılması hükme bağlanmıştır.1674
Vakfın gelirlerine ilişkin mütevelli ve müstehikler arasında yaşanan sıkıntıların bir boyutunu da
süknâ hakkı1675 oluşturmuştur. H. 1199/ M. 1785 tarihli bir hüküm kaydında; Şeyh
Kemâleddin'in mülkiyet üzere mutasarrıf olduğu Kudüs’te bulunan menzilini vakfederek,
süknâsını şifâ-i şerîf okuyanlara şart kılmıştır. Vakfiyesinde kayıtlı eş-Şeyh Abdülvehhâb, eşŞeyh Muhyiddin ve eş-Şeyh Halîl isimli kişilerin ortaklaşa bir şekilde süknâ hakkını tasarruf
etmekte iken, peş peşe ölümleri ve çocuklarının da olmaması nedeniyle görev, talebi üzerine
Sâdât-ı Kirâmdan ve Kudüs Kalesi Cami-i hatîbi Seyyid Abdülhak veled-i Seyyid
Abdurrahman’a Şeyhulislâmın işareti ve berât-ı şerîfle tevdî edilmiştir. Adı geçen Kudüs Kalesi
Cami-i hatîbi Seyyid Abdülhak veledi Seyyid Abdurrahman aynı zamanda dedesi Şeyh Halil elCâʻûnî Vakfı’nın mütevellisi olup, Kudüs’ün önde gelen ailelerinden Câʻûnî ailesine mensuptur.
Burada daha önce de belirtildiği üzere, ulemâ bir aileye mensup Seyyid Abdulhak’ın İstanbul’a
gidip geldiği ve süknâ hakkına da Şeyhülislamca layık görülmesi merkezi yönetimle ilişkilerinin
boyutunu göstermesi bakımından önemlidir. Ancak, ilgili kayıtta Kudüs sakinlerinden Seyyid
Bekir ve Seyyid Mehmed isimli lişilerin evin süknâsını vâkıfın şartı ve atama kararına aykırı
olarak zabtetmişleri belirtilmiştir. Bunun üzerine durumu bildiren Seyyid Abdülhak veled-i
Seyyid Abdurrahman, Kudüs Kalesi Camii’ndeki hatiplik görevinin karşılığı olarak evin
süknâsının kendisine verilmesini ve vakfa yapılan müdahalelerin men edilmesini talep etmiştir.
Talep üzerine kaleme alınan hükümde ise; meselenin mahallinde kanun üzere çözümü hükme
bağlanmıştır.1676
Bazen kadınlar ve çocuklar olmak üzere müstehikler adına belirli bir ücret karşılığı muameleleri
yürüten hukuki temsilciler (vekil) tarafından veya bunlar aleyhine açılan davalara da sık
rastlanmaktaydı. Vekâletin şartları ve tasdiki bazen muamele kayıtlarında yer almıştır. İhtilaflar,
kişisel şehadetler başta olmak üzere genellikle olağan hukuki yollarla çözülmüştür. Örneğin, H.
1224/ M. 1809 tarihli bir hükümde; Kudüs-i Şerîfte Tercümân Ahmed Beğ ibn-i Receb Vakfı’nın
hem vakıf evladı olması hem de vâkıfın şartı gereği mütevellisi olan Mehmed bin eş-Şeyh

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (7): 99/4.
Vakfiyelerde geçen ve intifa hakkı kavramı içinde sayılabilecek bir hak da süknâ yani oturma hakkıdır. Vakıf
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menzillerin tahsis edildiği kimseler, bu yerlerin süknâ hakkına yani bu yerlerde oturma hakkına sahiptirler. Diğer
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Hasan Hamdi ile yine vakıf evladı olan ve isimleri bilinen 14 kişi mahkeme önünde hazır
bulunarak, vakfın evlâd-ı evladından İbrahim ve Yusuf isimli küçük çocukların vasîleri olan
babaları ve Kudüs mütesellimi Kasım Bey’i dava etmişlerdir. Vakfiyede kayıtlı 16 sehim
itibariyle 1,5 sehim mülk ev, evin dışında bulunan bir kıtʻa mülk bağ ve nısıf mülk ekmekçi
fırını, H. 1144/ M. 1731 senesinde vakfedilmiş, vakfın gelirleri ise vâkıfın evlâd-ı evlatları
arasında eşit şekilde pay edilmesi şart kılınmıştı. Vâkıfın kızı Nefîse Hanım’ın vefatı üzerine
hissesi, evlatları İbrahim ve Yusuf’a geçmiş olup, onların da yaşça küçük olması sebebiyle
babaları Kudüs mütesellimi Kasım Bey vekilleri olmuştu. Kasım Bey ise vakfiyedeki şartlara
aykırı olarak 15 seneden beri vakfın akarlarına gereksiz yere el koymuş, gelirlerini kendi işleri
için sarf etmiştir. Bunun üzerine vakfın mütevellisi Dîvân-ı Hümayun’a iʻlâm göndererek
durumu bildirmiştir.1677 Yapılan inceleme neticesinde ise; durumun doğruluğu tespit edilmiş ve
söz konusu mal ve gelirlerin esas sahipleri olan vakıf evlatlarına verilmesi hükme
bağlanmıştır.1678
Vakfiyede belirtilmeyen ve muhtemelen mukâtaʻa usulü ile tasarruf edilen bir arsa üzerine
yapılan odanın durumuna ilişkin bir örneğe de H. 1240/ M. 1824 tarihli bir hükümde rastlıyoruz.
Kudüs-i Şerîf’te eski mimarbaşı (has miʻmâr-ı esbâk) İbrahim'in vakfına ait arsa üzerine
mütevelli onayı ile kendi malından nefsi için bir bâb oda inşâ eden eş-Şeyh Mûsâ ibn-i
Abdülvahhâb öldükten sonra odanın, mülkiyet üzere nesebinden Seyyid İbrâhim veled-i esSeyyid Abdullah’a intikal etmesi yönünde irade bildirmişken, vakfın eski mütevellileri söz
konusu odanın vakıf için yaptırıldığını iddia ederek, müdahale etmişlerdir. Mahallinde kanun
üzere görülmesi karara bağlanan davada, konuya ilişkin Şeyhülislâm’dan alınan fetvaya da
işaret edilmiştir.1679
Vakıf görevlilerine hizmetleri karşılığında tahsis edilmiş hisse ve yerlere yöre halkı veya
eşkıyanın cebren müdahalede bulunması ve tüm bunlar sonucunda vakıfların zarar görmesi
sıkça yaşanan sorunlardan olduğundan defterlerde örnekleri bir hayli fazladır. Hükümlerde
ashâb-ı ağrâz olarak kaydedilen söz kişiler görevlerine layığı ile yerine getiren vakıf
görevlilerine haksız ve gereksiz yere müdahale etmişlerdir. H. 1174/ M. 1760 tarihinde Haseki
Sultan Vakfı'nın kitâbet hizmetini ortak yürüten İbrahim Halîfe ve Ali bin Mehmed’e;1680 H.
1193/ M. 1779 tarihinde Lud kazâsındaki Câmi'ü'l-Ömerî ve fukarasına nâzır ve imam, Câmi'-i
Kebîr ve fukarâsına kâtip olan Ebû İsmâil eş-Şeyh Mehmed el-Hâfız'a; Sırık Alazor Karyesinde
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Anberin ve Yakub Bahtiyârî türbeleri ve Evkâfının türbedârı olan Şeyh el-Hâc Dâvud’a; H.
1199/ M. 1784 tarihinde Kudüs-i Şerîf kalesindeki Câmi'-i Şerîfin hitabet görevinin tevcih
edildiği Abdülhak Veledeşe1681 ve İsa en-Nebî Hazretlerinin Vakf-ı Şerifinden günlük yarım
akçe karşılığında Sahrâtulâhü'l-Müşerrefe'nin bevvâb ve hadîmleri olan es-Seyyid Abdülkerim,
Şeyh Abdülvahhâb ve Şeyh Abdullah'a;1682 H. 1208/ M. 1794 tarihinde Harem-i Şerîf
yakınındaki Nakşîbendî Zâviyesi'nin tekyenişîni Seyyid Mehmed’in ölümü sonrasında Derviş
Mehmed'e;1683 yine Nakşîbendî Zâviyesi'nin tekyenişînlik görevini hile ile üzerine geçiren Şeyh
Hasan'ın görevden azledilerek yerine eski görevli Şeyh Selâmî'ye geçirilmesi üzerine Şeyh
Hasan'ın daha sonra Şeyh Selâmî'ye1684 yine haksız yere müdahalede bulunması hükümlerde
karşımıza çıkan vakıf görevlilerine yapılan gereksiz ve haksız müdahalelerden bazılarıdır.
H. 1173/ M. 1760 tarihli farklı bir örnekte ise, Halîlürrahman ve Sahratullah Vakıfları
mütevellisi Seyyid Mehmed, yönetimini yürüttüğü vakıf köyleri ahalilerinden ismi bilinen
kişilerin vakfa vermeleri gereken H. 1175/ M. 1762 yılına ait zeytinyağını vermek
istemediklerini, hâlbuki miktarı belirtilen ölçüdeki zentinyağının vakıf çalışanlarına ücret olarak
verildiğini belirtmiştir. Bunun üzerine zorluk çıkaran reʻâyânın tenbih olunarak zimmetlerinde
kalan miktarın tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır.1685 Tahsil edilemeyen zeytinyağına ilişkin
sonraki yıl, tekrar bir hüküm gönderilmiş ve H. 1173/ M. 1760 tarihli emr-i şerîf gönderildiğine
işaret edilerek reʻâyânın mütegallibelik yapan aʻyâna dayanarak miktarı belirli zeytinyağını
ödememekte ısrar ettikleri bildirilmiştir.1686
Vakfın mesken veya ticarî ve ziraî akarlarını kiralayan kişilerin kiralarını ödememekte ısrar
etmeleri vakıf muamelelerinde en sık karşımıza çıkan reʻâyâ müdahaleleridir. Örneğin, H. 1116/
M. 1704 tarihli bir kayıtta Hacı Muhammed ‘Asîle Vakfı’nın nâzırı Hacı Abdullah Sahyun
Mahallesi’ndeki evi kiralayan Abdulkerim Çorbacı’nın vakfın kirasını ödemediğini belirterek
dava etmiştir.1687 H. 1195/ M. 1781 tarihli Kudüs kadısı, Gazze, Remle, Yafa nâiblerine ve
Gazze ve Remle ve Yafa mütesellimlerine gönderilen hükümde; Derviş Paşa Vakfı’nın vâkıfın
şartı doğrultusunda vakıf evladı olup vakfın mütevellisi olan Mîr Behram, vakfın Kudüs, Gazze,
Remle, Yafa kaza ve nahiyelerinde bulunan müsakkafatının kira gelirlerini kiracıların
mütegallibelik yaparak ödemediğini bildirmiştir. H. 1190/ M. 1776 senesinden beri kiracıların
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zimmetinde olan kira gelirlerinin vakfa teslim edilmesini talep eden mütevelliye, konunun
kanun üzere mahallinde çözülmesi emredilmiştir.1688 H. 1197/ M. 1783 tarihli bir başka sicil
kaydında ise, Ahmed el-Sevrî Vakfı’nın nâzırları Mehmed Surûrî ve Mustafa el-Câ’ûnî, Samîra
Mezraʻasının vakfın arazisi olduğunu ve Muhzırbaşı İbrahim’in de kira bedelini vakfa
ödemediğini iddia etmişlerdir.1689 H. 1199/ M. 1784 tarihli bir hükümde ise, Şeyh Halîl elCâʻûnî Vakfı'nın mütevellîleri Abdülfettâh ve Seyyid Abdülhak'ın idare ettiği vakfiyede kayıtlı
bir miktar vakıf menzili Abdüllatif isimli birinin zabt ederek ve ecr-i mislini ödemediğini, bu
esnada da vefat ettiğini bildirmişlerdir. Vefat eden Abdüllatif’in zimmetinde kalan meblağın
varislerinden talep edildiğinde ise yine ödemek istememeleri üzerine mütevelliler arzuhal ile
Divana başvurmuşlardır. Şeyhulİslâm’dan da fetva aldıklarını bildiren mütevellilerin emr-i şerif
rica etmeleri üzerine fetva gereğince çözümlenmesi hükme bağlanmıştır.1690 H. 1207/ M. 1792
tarihli başka bir hükümde ise, Kudüs-i Şerîfte Şeyh Abdullah'ın ceddi olan Mehmed Paşa
Vakfı'nın gelirlerinden olan değirmenin Vakf-ı Zekeriyâ'nın kiracısı Mehmed ibnü'l-Harûn
olarak kişi tarafından birkaç senedir zapt etmesine, iki yıllık icâre talep edildiğinde ödememek
için ayak dirediği kaydedilmiştir.1691 Seyyid Ahmed, Seyyid Dâvud, Seyyid Halîl ve Seyyid
İbrâhim cedleri el-Hâc Ali’nin Kudüs-i Şerîfteki vakfettiği bir bâb mülk menziline mutasarrıf
olması ve yıllık belli miktar icâre karşılığında orayı kiraya verdikleri el-Hâc Mehmed'in icâreyi
ödemeyip zimmetine geçirmesi, ödenmesi gereken icâre ve menzilin esas sahibine teslim
edilmesi hükme bağlanmıştır.1692
Vakfa ait arazi ve menzillere çeşitli kişilerin musallat olmaları veya zimmetlerine geçirmeleri
yine çokça karşılaşılan durumlardandı. Örneğin, H. 1208/ M. 1794 tarihli bir sicil kaydında,
Davud Musa dedesi Muhammed bin Hasan el-Istebanî Vakfı’nın mütevellisi, Hasan eş-Şevâ-yı
dava etmiştir. Davacı, kız kardeşi Fatun ile iki oğlunun vasisi olan Hasan eş-Şevâ, Salâhiyye
Arazisinde dikili ağaçların bulunduğu vakıf arazisinde 10 yıldır ekip biçtikleri halde vakfa
herhangi bir şey ödemediklerini iddia etmiştir. Şahitlerin de şehadetleri ile söz konusu arazinin
vakfın arazisi olduğu ortaya çıkmış ve Fatun ve iki oğlunun vekili olan Hasan eş-Şevâ’nın da
müdahalesi engellenmiştir.1693 H. 1202/ M. 1787 tarihinde Kudüs'teki Salâhiyye Câmi'-i
Şerîfleri'nin mütevellîsi Seyyid Abdülvahhâb'ın yönetimindeki câmiye ait vakıf arsanın Kudüs-i
Şerîf sükkânından bazı kişilerce zorla zaptedildiği bildirilmiştir.1694 Aynı tarihli başka bir
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hükümde Şeyh Musa ‘Usayr Vakfı'nın defterde kayıtlı karyelerinden Burc-ı ʻArab denilen
karyedeki yerlerin bazı kişilerce haksız yere zapt edildiği bildirilmiştir.1695 Aynı tarihte Şeyh
Mansûr Mısrî'nin Kudüs-i Şerîf'te yaptırdığı kebîr ü revân diye nitelendirilen odalara mülkiyet
üzere mutasarrıf olan Ebû Yusuf es-Seyyid Mehmed el-Mesîh'e Seyyid Mehmed ve Seyyid
İbrâhim'in muhalefet etmesi üzerine vâkıfın şartı ve vakfiyeye aykırı olarak zorbalık yapmış ve
vakfı zarara uğratmıştır.1696 H. 1218/ M. 1803 tarihli hükümde ise, Kudüs’te sakin Seyyid
Mehmed ve Seyyid Ahmed cedleri olan Benî Lutf nâm kişinin Yehûd mahallesinde mülkiyet
üzere mutasarrıf olduğu ardından vakfettiği, tevliyet ve gelirini evlatlarına bıraktığı bir bâb
menzile mutasarrıfken Mehmed isimli kişi vakfın şartına aykırı olarak yaptığı haksız müdahale
ile vakfı zarara uğratmıştır.1697
Reʻâyâdan bazı kimseler ise, vakıf arazileri kenif ve mezbeleye çevirmek suretiyle vakıfları
zarara uğratmışlardır. Kayıtlarda yer alan H. 1200/ M. 1786 tarihli ilk hükümde Hz. Davud Nebî
Merkadi yakınında bulunan Şeyh Muhammed Münsî Türbesi’nin türbedârı, vakfiyede sınırları
belirtilen arsanın gelirinin türbedâra şart kılındığı halde, Kudüs ahalileri ile bazı fakirlerin arsayı
kenîf ve mezbele yapmak istedikleri, durumun bildirilmesi üzerinde de H. 1195, 1196/ M. 1780,
1781 yıllarında iki ayrı emr-i şerif verildiği kaydedilmiştir. Her iki durumda da zâyiʻ olan berat
yenilenmiştir.1698 H. 1208/ M. 1794 tarihli ikinci bir hükümde de zayiʻ olan berat üçüncü kez
yenilenmiştir.1699 Reʻâyâdan bazı kişilerin vakıf arazisinin etrafına duvar örerek vakfa zarar
vermesi de karşılaşılan durumlardandır. Kudüs’te Şeyh Ahmed ve Necati Vakfı’nın evlâdiyet ve
meşrûtiyet üzere mütevellisi olan Seyyid Ali, isimleri belirtilen bazı kişilerce vakfın sınırları
belirtilen arsasının fuzuli zapt ederek üzerine duvar örmeleri üzerine vakfın zarara uğradığını
bildirmiştir.1700 Hükümler arasında vakıflara ya da geliri vakfa tahsis edilmiş arazilere izinsiz
bina inşa edilmesi sonucu vakıfların zarara uğratıldığı da görülmüştür. Örneğin, H. 1173/ M.
1760 tarihli hükümde Hankâh-ı Melik Selâhaddin Vakfı'nın vakfiyesi doğrultusunda zapt
olunan vakıf arsaya bazı kişilerin taş duvar ve balat denilen kaldırım yaparak vakfı zarara
uğrattıkları kaydedilmiştir.1701 H. 1197/ M. 1783 tarihli bir hükümde ise, Meğâribe Zâviyesi
Vakfı’nın mütevelli ve nâzırı Şeyh Abdullah vakfın Ayn-ı Karîm karyesinde ziraat ve
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hayvancılık yapılan, öşr ve resimleri vakfa ait olan yerlere izinsiz bazı kişilerce ev inşa edilip,
toprağın ekilip biçilmesine engel olmak suretiyle vakfı zarara uğrattıkları bildirilmiştir. 1702
Vakfın sorunsuz çalışmaya devam edebilmesi için reʻâyânın kayıtlı bulunduğu topraktan
ayrılmaması gerekmektedir. Ancak kimi zaman vakıf reʻâyâsının yaşadıkları yerleri terk edip
başka yerlere göç etmesi sonucu vakıfların zarar görmesi üzerine göç eden reʻâyânın eski
yerlerine geri döndürülmesi gerektiğine dair verilmiş hükümler de bulunmaktadır. 1200/1786
tarihli ilk hükümde Sultan Süleyman ve Haseki Sultanoğlu Sultan Selim Han-ı Sânî’nin
Kudüs’te bulunan cami-i şerif, imaret-i ‘âmire ve hangah vakıf köylerinin defterde kayıtlı bazı
reʻâyâlarının ve onların oğullarının yerlerini terk ederek başka mahallere yerleştikleri,1703 aynı
vakfa ait aynı tarihli diğer bir hükümde ise bu durumun gerekçesi olarak vakfın tevliyetinin
mültezime iltizam edildiği ve mültezimin de vakfı koruyup, kollamamasından dolayı halkın
başka yerlere göç ettiği kaydedilmiştir.1704 Aynı tarihte, Bâbüssaade Ağası arzı üzerine Kudüs’e
gönderilen fermanın hulâsasında ise, vakfın göç eden reʻâyâlarının yerlerinin iskân edilmesi
emredilmiştir.1705 Aynı konuya ilişkin H. 1208/ M. 1793 tarihli hükümde ise, Bâbüssaade Ağası
Rodoslu Hafız Ahmed vakfın köylerinden defterde kayıtlı bazı Müslüman ve gayrimüslim
reʻâyânın başka mahallere göç ettiğini bildirmiştir.1706 Bahse konu hükümlerde, gittikleri
yerlerde yerleşmiş ve ‘avârız hanesine kaydolmuş reʻâyâdan Müslüman olanların raʻiyyet
vergisini ve gayrimüslim olanların da ispençe vergilerini ödemeleri şartıyla kalmalarına izin
verilirken, diğerlerinin ise kadîm köylerine nakil ev iskân edilmeleri hükme bağlanmıştır.
Konuya ilişkin farklı bir örnekte ise, H. 1194 / M. 1780 tarihli bir hüküm, Kudüs-i Şerîf'te sâkin
ulemâ, sulehâ, eimme ve diğer fukaranın; Derzi Dağı'ndaki bir kazada yaşayan Akab diye
bilinen Musa, Ali ve Abdullah isimli kişilerin ehl-i örf tâifesinin de desteğini alarak halka
yaptıkları zulme dair Ömer İzzet aracılığı ile yolladıkları mektubu konu edinmektedir. Söz
konusu mektupta, adı geçen kişilerin mektupta mütegallibelik ile reʻâyâya suç isnad ederek,
para talep etmek suretiyle halkı perişan bırakmışlar ve göç etmelerine sebep olmuşlardır. Divânı Hümayun Kalemine sorulduğunda ise, bahse konu kişilerin halka zulm ettikleri tespit edilmiş
ve bu kişilerin kadı, nâib, mütesellim, voyvoda, subaşı ve diğer ehl-i örf tâifesinin yanlarına
gitmemeleri ve yapılan zulmün engellenmesi hükme bağlanmıştır.1707
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Bu durumun tersi olabilecek bir durumda; Haseki Sultan Vakfı’nın Lud Kasabası’nda olan
reʻâyâsına zorbalık yapan Suudî isimli kişinin Kıbrıs cezîresine nakline ilişkin ferman
gönderilmiştir.1708
Sonuç olarak yukarıda incelenen ve vakıflara reʻâyâ tarafından yapılan müdahalelere yer verilen
bu bölüm, bizlere Kudüs'te taraflar arasındaki çatışma konularının belirlenmesini sağlamıştır.
Buna karşın toplum içinde haksız bir uygulamaya maruz kaldığını düşünen herkesin başvuru
yaptığını söylemek güçtür. Ancak Osmanlı hukuk sistemi çerçevesinde bireyi ön plana çıkaran
bu mekanizmanın en azından Kudüs özelinde uygun bir şekilde işlediğini söylemek
mümkündür.
Genel olarak bakıldığında ise merkezi otoritelerin, vakıfların idaresini sıkı denetim altında
tutmaya çalıştığı açıktır. Yukarıda yer verilen örnekler gösteriyor ki, tayin sistemi sıkı bir
biçimde incelenmekle kalmamış aynı zamanda İstanbul’da Kudüs vakıflarının idari verilerine
ilişkin kapsamlı dosyalar tutulmuştur. Bu durum, zaman zaman dosyaların teftişi için
mütevellileri İstanbul'a çağrılan selâtin vakıfları ile sınırlı değildir. Kudüs vakıflarının
örgütlenmesi, merkezi otoritelere bu vakıfların idaresi üzerinde sıkı bir denetim imkânı
tanımıştır. Bu öncelikle, vakıfların idaresinin ve ulemâ ilişki ağlarının devletin bürokratik,
iktisadi ve idari yapısına sistematik bir biçimde dâhil edilmesinin bir neticesidir. Çalışma
kapsamında incelenen kayıtlar neticesinde ulaşılan bu sonuç, Osmanlı otoriteleri ile eyâletler
arasındaki ilişkiler konusunda, merkezi denetimin azaldığını ve yerel güçlerin bağımsızlıklarını
artırdığını kabul eden görüşe ters düşmektedir. Merkezi denetimin sadece sıkı bürokratik
merkezileşme tedbirleri ile değil, sürekli olarak, güçlü yerel bağları olan memurlar ve
vazifelilerin tayini sayesinde güçlendirildiği söylenebilir. Bu durumda sistemin kontrolü,
dikkatli bir tayin politikası güdülerek ve ailelere, yerel iktidar yapıları içerisinde denge
oluşturacak bir güç tabanı inşa etme izni verilerek sağlanmıştır. Bunun gerçekleştirilmesinde
vakıflar önemli bir mekanizma olmuştur. Zira vakıflar, ilişki ağlarını ve kurumları şekillendirme
ve bütünleştirme vasıtası olmuş, aynı şekilde yerel ilişki ağlarını destekleme ve denetleme ve
aynı zamanda devlet vazifelilerinin ekonomik ağlarını idaresine dâhil ederek, kendi
politikalarını hayata geçirmeye yardımcı bir mekanizma olan vakıf kurumunun denetimini
sağlamıştır.
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4.3. VAKIF GELİRLERİNİN TAHSİLİ VE DEVLETİN VERGİLENDİRME
SINIRLARI
Sanayi Devrimi öncesi bütün devletler, büyük oranda toprağa bağlı bir ekonomik etkinlik
sergilemektedir. Toprağa bağlı ekonomik faaliyet, aynı zamanda topraktan elde edilen üretime
bağımlı bir yönetici sınıfın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu sistemde, devlet hizmetinde
olan memurların maaşları karşılığı olarak görev yaptıkları bölgeden bir kısım gelirler, bu
kişilere aktarılmıştır. Dirlik adı verilen sistem etrafında şekillenen hâkim sınıf-üretici sınıf
ilişkisi, devlet işleyişinin aslî unsurunu oluşturmuştur. Toplumsal artı ürün adı verilen
tüketilebilenden fazlasını üretmek, hâkim unsur ile üretici arasındaki döngünün nasıl ve ne
şekilde olacağını belirleyeceğinden oldukça hayati bir meseleyi oluşturmuştur.1709
Osmanlı görevlileri ile yerel köylüler arasındaki ilişkiler, şeriat, kanun ve örflere dayanıyordu.
Şeriat tarımsal ürünlerden alınan öşür vergisini ve gayrimüslim uyruklardan (zımmîler) alınan
cizyeyi düzenliyordu. Bunlara ek olarak çıkarılan ayrıntılı kanunların içeriğini, ilk vilayet
tahrirlerini yapan ve imparatorluğun çeşitli vilayetlerinde yöneticilik yapan Osmanlı görevlilerin
saptadığı yerel örfler belirliyordu.1710 Tarımsal ilişkiler, toplumsal gruplar arasındaki gerilimlere
işaret eder ve daha ortaya çıkmamış değişikliklere ilişkin ipuçları verir.
Resmî olarak miri arazi yani devlet toprağı olmayı sürdüren ve ekip biçenlerin belirli haklara
sahip olduğu tımarların yanında, toprak tasarruf sistemine, sahipleri tarafından kamu yararı,
dinsel amaçlar veya şahıslara vakfedilmiş arazi de dâhildi. Kudüs Sancağı’nda, vakıf arazileri
ekili toprağın büyük bir bölümünü, örneğin Ze’evi’de aktarıldığı şekliyle %60 olarak tahmin
edilen belki de en büyük kategoriyi oluşturuyordu. Osmanlılar Memluk vakıflarına
dokunmadılar, kendileri de 16. ve 17. yüzyıl boyunca bunlara yenilerini eklediler. Tımarlar ve
vakıflardan başka, çoğunlukla kasaba ve köylerde ve çevrelerinde bazı özel araziler vardı.1711
17. ve 18. yüzyıllarda öne çıkan baskın meselelerden biri de tımarı temel alan sistemin, iltizam
sistemi karşısında önemini yitirmesidir. Tımarın yanı sıra, vakıf kurumu da kırsal arazi ve
kentteki varlığın denetimi ve idaresi ve ekonomik artığın yeniden dağıtılması için kullanılan
yaygın bir mekanizma idi. Vakıflar herhangi bir mülk sahibi tarafından tahsis edilebilirdi.
Mülkün vakıf olarak bağışlanması, mülke fiilen sahip olunması (rakabe) ve ondan yararlanma
hakkını (tasarruf) birbirinden ayrı tutan İslâmi ilkeye dayanır. Bu bakımdan vakıf ve tımar
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birbirine çok benzerdi. Her iki sistemde de mutlak mülkiyet ve ondan yararlanma hakkı açıkça
ayrı tutuluyordu. Vakfeden bir kişi, ondan yararlanmasını istediği herhangi bir kişi veya grubu –
kendisi, ailesi, kentin yoksulları, bir okul, bir cami, veya bir tarikatı- seçebilirlerdi. Ancak
tımardan yararlananlar sadece yönetici elitin üyeleri idi. Ayrıca vakıf gelirlerinden
yararlanacaklar vakfın gelirinin bir kısmında hak sahibi olabilirlerdi. Vakıf yararlanıcıları
mülkün sahibi olmayıp; vakıf mütevellisinin izni dışında, onu elden çıkaramazlar, satış ya da
diğer yollarla başka bir şeyle değiştiremezlerdi. Vakıf gelirlerinden yararlananlar vakfiyede
belirlenen şartlar doğrultusunda mahkemede değiştirilebilirken, tımarlı sipahiler padişahın
kararıyla veya bazı durumlarda beylerbeyi tarafından değiştirilebilirdi. 1712
16. yüzyılda iltizam, Şam eyaletinin bazı kesimlerinde zaten yaygın bir sistem idi; Ebu
Hüseyin’e göre tüm eyaletin ekonomisi iltizam temelinde yükseliyordu. Öte yandan, Kudüs
Sancağı’nda ve komşu sancaklarda 17. yüzyıl sonuna dek iltizamın çok küçük bir bölgeyle
sınırlı kaldığı ve toplanan vergilerin yalnız küçük bir bölümüne karşılık geldiği görülür.
Bölgenin çoğu tımarlara bölünmüştü.1713 17. yüzyıl sicillerinden örnek olarak seçilen 25 köyün,
Kudüs tapu tahrir kayıtlarına göre önceki yüzyıldaki statüleriyle karşılaştırıldığında, köylerin
çoğunun statüsünün değişmediğini ve hiçbirinden bir iltizamın parçası olarak bahsedilmediğini
ortaya koyar.1714 Örneğin tahrirlerde tımar listesinde görünen Beyt İmrin köyünden, bir yüzyıl
sonra zeamet olarak söz ediliyordu. Sicilde Beyt-i Safâfa köyünden bir tımarın parçası olarak
söz edilirken, tahrir kaydı köyü kısmen tımar, kısmen vakıf arazisi olarak tanımlar. Bunun
durumun nedeni dirliklerin mukataa alanına dönüşmesinin şartlarının oluşmaması da olabilir.
Kudüs Sancağı’nda vergi ödeyenlerle, vergiden yararlanan yönetici ve ileri gelenler eliti
arasında doğrudan bağlantılar kurulmuştu. Köylüler, tüccarlar, esnaf veya gayrimüslim tebaa
vergilerini doğrudan ödemek zorundaydılar. Vergi ödeyenle vergiden yararlanan arasındaki
müzakereler, daha eksiksiz vergi toplanması için baskılar ve ödemelerin çabuk yapılması
talepleri yerel gerçekliğin çok önemli bir kısmını oluşturuyordu, muhtemelen toplum kesimleri
arasındaki mücadele ve çatışmalara da yol açmıştı.1715 Nitekim vakıf gelirlerinin ve vergilerin
tahsili, usulsüz bir şekilde yeni vergiler talep edilmesi çalışma kapsamında incelenen belgelere
çokça yansıyan başlıca mütegallibe faaliyetleri idi. Çalışmanın bu bölümünde, öncelikle 18.

Karşılaştırmaya ilişkin detaylı bilgi için bkz. Ze’evi (2000: 134-35) Ayrıca bkz. Heffening (1931: 1096-1102); elHüseyni (1982)
1713 Ze’evi (2000: 136)
1714 Ze’evi (2000: 137-138)
1715 Ze’evi (2000: 70)
1712
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yüzyılda reʻâyâdan toplanan vergilere ilişkin genel bilgi sunulduktan sonra, Kudüs vakıflarından
alınan vergiler ve vergilere ilişkin uygulamalar sırası ile incelenecektir.

4.3.1. Vakıf Gelirlerinin Tahsili
Vakıf yerlerin reʻâyâsının bağlı oldukları raiyyetlik koşulları ise diğer alanlarda (tımar sistemine
bağlı ya da mukataalaştırılmış alanlarda) yaşayanlarınkinden pek farklı değildi. Her vakfın
vaktiyle kurucusu tarafından tayin olmuş ya da vakfiye şartlarına göre sonradan devlet veya
kadı tarafından atanmış bir mütevellisi vardı. Bu kişi kurumun tek sorumlu idarecisi idi. Vakıf
gelirini toplama görevlisi olan câbîyi tayin etme yetkisi mütevelliye aitti. Mütevelli bu görevi
yapamayacak durumda ise yerine bir mütevelli kâimmakamı tayin ediyordu. Bu yolla işleri
yürütürdü.1716
Öncelikle vakıf gelirlerinin aynî ve nakdî olarak toplandığı belirtilmelidir. Bilhassa karye,
mezraa ve tuzla gelirlerinin çoğunluk itibariyle hınta, şair, nohut, mercimek ve tuz olarak
toplanmaktadır. Ayrıca şehir dâhilindeki bazı kaynaklardan ve bilhassa zemin kirası revgan-ı
zeyt (zeytinyağı) olarak alınmaktadır.1717
Birden fazla karye ve mezraası bulunan vakıfların mütevellileri, hasad zamanı olduğunda, vakıf
gelirlerinin toplanmasında genellikle iki yol takip etmekteler. İlki, bizzat kendi veya
yardımcıları vasıtasıyla gelirleri toplamak; ikincisi ise, genellikle gelirlerin toplanmasında
meydana gelen güçlükler sebebiyle iltizam usulü şekliyledir.1718 Vakıf gelirlerini iltizam
şeklinde toplama usulü ise 17. ve 18. yüzyıldan önce de uygulanmaktaydı. Özellikle gelir
kaynakları büyük olan vakıflarda bu yol daha uygundu.1719 Ancak incelediğimiz dönemde
vakıfların işletilmesinde bu uygulama daha da yaygın hale gelmiştir.
Bu dönemde vakıfların gelir kalemlerini oluşturan köyler bir malikâne-mukataa birimi olarak
şahıslara tevcih edildiği, onların da devrin rutin hale gelen uygulamasıyla bu malikânelerini
birer yıllığına başkalarına tevcih ederek işlettikleri görülmektedir. Klasik dönemle farklılık
gösteren bu uygulamalar hakkındaki arşiv kayıtları konunun daha iyi açıklanmasını

Akdağ (1999/2: 266-269) Örneğin, Kudüs-i Şerîf'teki Sultan Süleymân Han ve Haseki Sultan Evkâfı'nın Nâzırı
Bâbüssaade Ağası Mustafa Ağa arzıyla vakfın tevliyetini elinde bulunduran sâbık Bâbü's-Sa'âde Ağası es-Seyyid
Mehmed Ağa’dan alınarak, ahâli-i mürtezikanın muhtarı ve vakfın kâtibi olan el-Hâc Ali iki yıllığına vekâleten tayin
edilmiştir. Bu süre içerisinde de söz konusu ağanın hac vazifesini yerine getireceği bildirilmiştir. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (2): 285/1.
1717 Örn. bkz. VGMA, 523: 9/18, 20, 21, 22, 26, 30, 31, 32; 763: 488/15, 17, 51, 55, 57, 61.
1718 Demirel (2000: 108-110)
1719 Akdağ (1999/2: 68)
1716
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sağlayacaktır. Bu döneme ait kayıtlarda görüldüğü üzere incelediğimiz dönemde evkafa bağlı
topraklardaki reʻâyânın vergilerinin toplanması vazifesi

mütevelli,

câbi gibi vakıf

görevlilerinden çok mültezimler tarafından yürütülmektedir. Bu mültezimler ise asıl malikâne
mutasarrıflarının bir yıllığına tayin ettiği şahıslardır. Diğer taraftan mütevelliler de çoğunlukla
kaymakamlarla iş görmekteydiler. Mültezimin tayinine ilişkin sürece yer verilen bir hükümde:
el-Hâc Mehmed, Kudüs-i Şerif’teki Sultân Süleyman ve Haseki Sultan Evkâfı’ndan Lud ve
buna bağlı köylerin bin yüz altmış dokuz senesinde kanun ve kayıtlarda belirlenen ve ödemeleri
gereken rüsûm ve mahsulün toplanması, görevli ücretlerinin ödenmesi ve vakfa ait diğer
aidatların toplanması işinin vakfın mütevellisi sâbık Has Odabaşı el-Hac Halil’den kendisine
verilmesini talep etmiştir. Vakfın mültezimi olma görevi el-Hac Mehmed’e vakfın mütevellisi
tarafından onaylanmış ve mühürlenmiş temessükü ile verilmiştir. 1169/1755 tarihli Şam Valisi
ve Kudüs-i Şerif Kadısı’na yazılan bir hükümde ise: “Sultân Süleyman ve Haseki Sultan tâbe
serâhümânın evkaflarından Lûd ve tevâbi-i karyelerin bin yüz altmış dokuz senesi Martı
ibtidâsından Şubâtı gâyetine varınca bir sene tamâmına değin bir yıllığına” el-Hac Mehmed’e
iltizam edilmesini talep ettiği bildirilmiştir. Mültezim adayı el-Hac Mehmed için bir unvan
belirtilmese de -zîde kadrühû- duası onun bir örf mensubu olduğunu akla getirmektedir. İlgili
hükümde mültezimin yetki sınırları da belirtilmiştir: Mukataa, vakfın evkâf-ı selâtinden olması
sebebiyle serbesttir. "Gerek reʻâyânın zabt ve rabtına ve gerek mahsulât-ı rüsûmâtın ahz ve
kabzına" başkasının müdahale edemeyeceği, bölgede yaşayan reʻâyâdan toplanması gereken
“aʻşâr-ı şerʻiyye ve rüsûm-ı örfîyyeyi” toplayacağı belirtilmektedir.1720 Kudüs’e gönderilen bir
H. 1173/ M. 1759 tarihli fermân-ı ‘âlide ise, emr-i hümâyûn gereği Haseki Sultan Vakfı’nın
tevliyetinin vakfın mütevellisi tarafından virilen temessükü mûcibince mültezimi olan
kimesneye buyrulduğu ve taraf-ı aherden müdahale olunmamak içün emr-i şerif verildiği
bildirilmiştir.1721 Zilhicce1192/ M. 1778 tarihli başka bir fermanda ise, Haseki Sultan Vakfı

“Şam vâlisi ve mîrü'l-hâc vezîre ve Kudüs-i Şerîf mollasına hüküm ki: El-Hâc Mehmed zîde kadruhü gelüp
Kudüs-i Şerîfde vâkı' merhûm Sultan Süleyman ve Haseki Sultan -tâbe serâhümânın- evkâflarından Lût ve tevâbi'i
karyelerin bin yüz altmış dokuz senesi Martı ibtidâsından Şubâtı gâyetine varınca bir sene tamâmına değin zabt ve
vâkı olan mahsûlât ve rüsûmatın kanûn ve defter mûcebince ahz u kabz ve re âyâ vü berâyâ ve fukarâ ve zu afâyı
hımâyet u sıyânet ve ol tarafda imâret-i âmirenin umûrını rü'yet ve mürtezika-i vakfın hıdmetleri mukabelesinde
müstahak oldukları vazîfelerin virmek ve serbestiyet üzre zabt ü rabt itmek içün taraf-ı vakfdan kendüye der-uhde ve
iltizâm ve bu dahi ilzâm ve taraf-ı âhardan bir vechle müdâhale olunmayup mukaddem ve mu'ahhar temessüki dahı
zuhûr ider ise amel ve ihtiyâr olunmamak üzre zabtiçün vakf-ı mezbûrun hatt-ı hümâyûn-ı şevket-makrûnumla ma'nûn
berât-ı âlişânımla ber-vech-i te'yîd mütevellîsi olan sâbıka Has Odabaşı el-Hâc Halîl zîde mecdühû tarafından
memhûr ve ma'mûl temessük virildüğün bildirüp yedinde olan temessüki mûcebince vakf-ı mezbûr karyeleri sene-i
mezbûrede kendüye zabt ve vâkıf olan aʻşâr ve rüsûmatı kanûn ve defter mûcebince ahz u kabz itdirilüp mugâyir
temessük âhardan bir ferde bir vech ile müdâhale ve muʻâraza itdirilmemek bâbında hükm-i hümâyûnum recâ itdüği
ecilden vech-i meşrûh üzre amel olunmak içün yazılmışdır.Fî Evâ'il-i Za Sene [1]168.” (BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2):
27/1. Konuya ilişkin benzer bir hüküm için bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 47/1.
1721 “Emr-i hümâyûn mûcibince tevliyet-i mezbûr mezkûr tarafından virilen temessükü mûcibince mültezimi olan
kimesneye buyurulub taraf-ı aherden müdahale olunmamak içün emr-i şerif virilmişdir. Emr-i şerif sitâde.Bâ-arz u
hâl-i Yakub Ağa mütevelli-i sâbık ve bâ fermân-ı 'âlî- Fî 18 Rebiulahir 1173.” VGMA, 763: 490.
1720
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mütevellisi el-Hac Mehmed Ağa’nın arzı üzerine eski mülteziminin zarara uğradığını iddia
etmesi üzerine, müfettiş huzurunda dinlenilmesi bildirilmiştir.1722
Bu malikâne mutasarrıfının kendi mukataa bölgesinde, eyalet ve sancağa tâbi olmadan, sadece
merkeze karşı sorumluluk taşıması ve kadı denetimi altında örf yetkisini (raiyyet rüsûmunu
toplama hakkını, ilgili bölgedeki düzen ve güvenliği sağlama yetkisini) üzerinde
bulundurması1723 anlamına geliyordu. Sancak düzeyinde bu tür malikâneler genellikle paşalara
verilmekteydi.1724 Ancak yukarıda da bahsedildiği üzere onlar da bu hakkı başkasına iltizam
etme yoluna gitmekteydiler. Bu mültezimler de çoğunlukla yerel ileri gelenlerden çıkmaktaydı.
Dolayısıyla, Kudüs çevresinde de vergi toplama hakkının yerel düzeyde devredilmesi yaygın bir
olguydu. Belki vakıf arazilerde bu uygulamaya daha da sık rastlanıyordu. Vergi toplama işinin
nesnel güçlükleri, imparatorluğun her yerinde benzer durumlar yaratmış olabilir. Ama bu yerel
uygulama, daha sonraki yüzyıllarda sık sık köylülerin ezilmesinin nedeni olarak anılan ve
giderek tımarın yerini alan iltizamdan daha farklıydı.1725
Sancakların malî sınıflandırılmasında görülen bu değişimin etkisiyle taşrada birbirinin
denetimine tâbi olmayan örf mensuplarının vekillerinin etkin olduğu bir yönetim ortaya
çıkmıştır. Örf yetkisi havale yoluyla taşralı nüfuzluların eline geçmiştir.1726 Devletin içinde
bulunduğu koşullar ve gereksinimler nedeniyle başvurduğu bu uygulamalar merkezî otoriteyi
gerçekleştirmek üzere kurduğu yönetim zincirinin Özer Ergenç'in deyimiyle birbirinden kopuk
halkalara dönüşmesine neden olmuştur. Her bir halka doğrudan merkeze bağlıdır. Doğal olarak
devlet geniş toprakları üzerindeki bu kadar çok halkayı/yönetim birimini sıkı bir şekilde kontrol
edemediği için de idarî yapı merkezîlikten çok adem-i merkezi bir görünüm arz etmektedir.1727
Öte yandan, söz konusu vekâleten yönetim ile 18. yüzyılda vakıfların gelirlerinin toplanmasında
söz hakkı sahiplerinin sayısının arttığı söylenebilir. Ayrıca "işin asıl sahibi" diyebileceğimiz
kişiler yerine onlar adına bu yetkiyi kullananların yönetici olması problemlere neden olmuştur.
Bu konuda en fazla şikâyet Sultân Süleymân Han ve Haseki Sultân Vakfı mütevelli vekillerince
yaşanılan usulsüzlüklere ilişkindir. Örneğin, Babüssaʻade Ağası Süleyman Ağa, Kudüs-i

1722

VGMA, 523: 9/12.
Ergenç (1986: 92)
1724
Ergenç (1986: 93)
1725 Ze’evi (2000: 25)
1726 “Yetkinin havale edilmesi" sadece 18. yüzyıla özel bir durum değildi. Ergenç 16. yüzyılın sonlarına ait verdiği
örneklerle havâss-ı hümâyuna ait vergi gelirleri yanında devlet görevlilerinin has ve zeametlerine bağlı kimi gelir
kaynaklarının da bu yolla işletildiğini göstermiştir. Ergenç (1981: 1269) Ancak 16. yüzyıl sonrasında kapsamının
genişlediğini ve sadece ikinci şahısların değil üçüncü hatta dördüncü şahısların devreye girdiğini belirtebiliriz.
1727 Ergenç (1986: 94)
1723
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Şerif’teki Sultân Süleymân Han ve Haseki Sultân Vakfı mütevellîsi sâbık Has Odabaşı el-Hâc
Halil vakfın muhâsebecisi İsmail'e tahsis edilen vakıf tevliyetinin bu defa da Yafa Emîni el-Hâc
Süleyman'ın kefâletiyle kardeşi el-Hac Ömer'e vekâleten verildiği, ancak söz konusu
Süleyman’ın kardeşi el-Hac Ömer’in vakfın gelirlerini vermeyerek zimmetinde tuttuğunu
bildirmiştir. Vakfın nâzırı, rikâb-ı hümayun akçesi, görevli ücretleri ve diğer aidatların
ödenememesini bu duruma bağlayarak, vakfın ilgili yıla ait gelirlerinin el-Hac Ömer’den tahsil
edilmesini Şam valisi ve Kudüs kadısına gönderdiği hükümle karara bağlamıştır. 1728 Aynı
konuya ilişkin, H. 1161/ M. 1748 tarihli bir başka hükümde, sâbık Has Odabaşı el-Hâc Halil'in
muhâsebecisi İsmâ'il Efendi'den sonra tevliyete görevine vekalat eden Yafa Emîni el-Hâc
Süleymân'ın kardeşi el-Hâc Ömer'in vefatı üzerine vakfın tevliyetine Mehmed isimli başka bir
vekil atandığı belirtilmiştir. İlgili hükümde söz konusu mütevelli vekili Mehmed'den, tahsil
edilemeyen Rikâb-ı Hümâyûn akçesi, kalemiyye, harç-ı muhasebe, avâidât gibi harçları
müteveffâ Hacı Ömer'in mirasından tahsil etmesi, vakfın H. 1161/ M.1748 yılı için tamir ve
bakıma ihtiyacı olan yerlerinin yaptırılması, vakıf görevlilerinin ücretlerinin ödenmesi ve
imaretin işletilmesi gibi hususların yerine getirilmesi istenmiştir.1729 Ancak daha sonra kaleme
alınan başka bir hükümden, söz konusu gelirlerin mütevelli vekili el-Hac Mehmed tarafından
tahsil edilemediği anlaşılmaktadır. Söz konusu hükümde; vakfın asıl mütevellisi sâbık Has
Odabaşı el-Hâc Halil Osmanlı merkezi yönetimine arzuhâl göndererek vakfa bağlı kurâ ve
mezraların el-Hâc Ömer tarafından toplanması gereken rüsûmâtın bir kısmının isimleri belirli
bazı kişilerce alıkonulduğunu ve bir kısmının da reʻâyânın zimmetinde kaldığını bildirmiştir.
Bu arzuhâle verilen cevapta da yine, reʻâyâda kalan mahsulün ve rüsûmâtın mütevelli vekili elHac Mehmed tarafından eksiksiz olarak tahsil edilmesi istenilmiştir.1730
Gelirlerin bir türlü toplanamadığı vakıfta “vekilin vekili” ataması durumu da ortaya çıkmıştır.
Şöyle ki, hem vakfın tevliyeti hem de gelirlerin toplanması hususlarında mütevelli kaymakamı
olarak atanan el-Hâc Ömer, bu kez de Hacı Ali Efendi’yi mütevelli vekili olarak atamıştır.
Bahse konu hükümde; tayin ettiği mütevelli vekili Hacı Ali Efendi’nin görevini hakkıyla yerine
getirdiği, vakıf gelirlerini uygulama üzere tahsil ederek zimmetinde bir akçe kalmadığı,
kendisinden 8 ay sonra mütevelli vekili tayin edilen Kudüs sakinlerinden Mısırlı Mehmed
Ağa’nın ise zorla ve haksız yere bir oda döşeme ve bin iki yüz kuruşa el koyduğu bildirilmiştir.
Bunun üzerine merkezi hükümet zorla ve haksız yere el konulan bir oda döşeme ve bin iki yüz

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 186/1.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 191/1.
1730 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 191/2.
1728
1729
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kuruşun tahsilini hükme bağlamıştır.1731 Sonraki bir hükümde; yine mütevelli vekili Mısırlı
Mehmed Ağa'nın zimmetinde kalan üç bin kuruşun vakfa verdiği zararın tazmini için vakfın
mütevellisi Sâbık Has Odabaşı el-Hac Halil’in südde-i sa’âdete başvurduğu anlaşılmaktadır.1732
Yukarıda verilen örneklerden de anlaşılacağı üzere vakıftaki yetki mütevelli kâimmakamı ile
mukataa alanlarını iltizam eden mültezimler arasında paylaşılmış olmaktaydı. Ancak bu ikisi
arasındaki yetki sorunları yanında bu görevlilerin başka vakıflara müdahaleleri de
görülmekteydi. Örneğin, Receb 1168/ M. 1755 tarihli bir hükümde; Seyfeddin Hakkârî
Vakfı’nın mütevellisi es-Seyyid Ali vakfın köylerinden ismini okuyamadığımız köyün gelirinin
yarısının Seyfeddin Hakkârî Vakfı’na, diğer yarısının ise Sahratullah Vakfı’na ait olup, eskiden
beri mütevelliler vakfın gelirlerini ve vergilerini ortaklaşa tahsil ettiklerini, ancak bu
uygulamalara ve vâkıfın şartına aykırı olarak Sahrâtullah Vakfı mütesellimi hissesinden
fazlasını alarak vakfı zarara uğrattığını bildirmiştir. 1733
Öte yandan, iltizamın 18. yüzyılda artmış olması vakıf görevlilerine veya mirî görevlilere
önemli ölçüde kolaylık sağlamış olmasına rağmen, gelir kaynaklarının mültezimler tarafından
tahrip edilmesine de sebep olunmuştur. Bu noktada gelirlerin toplanmasındaki problemler
gündeme gelmekte ve vakıf gelirlerinin toplanması sırasında ne gibi zorlukların çıktığının
açıklanması gereği doğmaktadır. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda vakıf gelirlerinin
toplanmasında bazı müdahaleler olduğu şüphesizdir. Zira merkezi kontrolün zayıflamasının
yanı sıra, Kudüs ve çevresinin mahalli güçler tarafından sahip olduğu farklı özelliği bu hususu
artırmış gözükmektedir.

4.3.2. Merkezî Hükümetin Vergilendirme Sınırları
Haremeyn-i Şerifeyn (Kâbe ve Mescidi’n-Nebî) türbe ve anıtları için kurulan vakıfların,
Kudüs’teki Kubbetü’s-Sahrâ ile el-Halil’deki İbrahim Camii vakıflarının, imaret de aralarında
olmak üzere büyük Osmanlı saltanat vakıflarının parçası olan köyler, Osmanlı hukukundaki
şartnameler gereği “ber vech-i serbestiyyet” üzere tasarruf olunurdu.1734 Bundan kasıt vakıf
köylerin serbestiyyeti olup, vergiden tamamen muaf olmaları değildir. Vakıf reʻâyâsının
olağanüstü hallerde konan avarız cinsi vergilerden muafiyetidir. Bununla birlikte, Memluklar

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 206/1.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 233/2.
1733 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 13/3.
1734 TTD 516 ve 515’in başındaki Kudüs Kanunnamesi’ne ilişkin bilgi için bkz. Singer (1996: 49)
1731
1732
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döneminden kalanlar da dâhil olmak üzere, başka amaçlarla kurulmuş vakıflara ait köyler
böylesi muafiyetlerden yararlanmazdı.1735
Kudüs-i Şerif Kadısı ve Mollası’na gönderilen Rebiulevvel H. 1163/ M. 1720 tarihli hükümde;
Halilürrahman, Mescid-i Aksâ ve Sahratullah vakıfları köylerinin avarız cinsi vergilerden muaf
olduğu, ödenmesi gereken diğer vergilerin vakfa ödenmesi gerektiği ve bunun da vakıf
mütevellisi eli ile yapılması gerektiği, bu süreçte köylülerin de vakfın tahsildarları dışında ne
vergi toplayıcılar ne de vergi geliri sahipleri tarafından rencide edilmemesi gerektiği
bildirilmiştir.1736 Bu genel hükmün yanı sıra, Halilurrahman ve Sahrâtullah Vakfı köylerinden
Kefer Rûhâ karyesinin serbestiyet üzere tasarruf edildiğine dair çokça fermân-ı ‘âli
kaydedilmiştir.1737
Serbestiyet üzere tasarruf olunan ve hükümlerde yaşanılan yetki çatışmaları nedeniyle çokça bu
durumun ihlal edildiği bir diğer vakıf Haseki Sultan Câmi-i ve İmaret Vakfı köyleridir.1738
Vakfın Lût Kazası ve ona bağlı köylerin de her türlü vergiden muaf olduğu bildirilmiştir.1739
Vakfın Sayda civarında bulunan Kâkûn karyesinin kayıtlarda yazılı öşrü alınarak vakfa zorbalık
yapılmaması için Sayda Valisine hüküm gönderilmiştir.1740 Rebiulevvel 1207/ M.

1792

tarihinde vakfın mütevellisi Ahmed Ağa tarafından gönderilen arzı üzerine yapılan müdahaleleri
önlemek için, Lud Kasabası ahalileri ve köylerinin eskiden beri serbestiyet üzere tasarruf
edilmeleriyle eskiden verilen serbestiyetlik emirleri gereğince tekrar bildirilmeye ihtiyaç
duyulmuştur.1741 Kısa bir zaman sonra bu kez de vakfın nâzırı Abdullah Ağa arzı üzerine vakıf

1735

Singer (1996: 56)
“…Kudüs-i Şerif eyâletinde bulunan Hazreti Halilürrahmân, Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah-ı Müşerrefe Evkâfı
kurâları mefrûzu’l-kalem ve maktû’u’l-kadem min külli’l-vücûh ve tekâlif-i örfîye ve şakka ve avârız-ı dîvaniyyeden
muâf olub üzerlerine edâsı lâzım gelen hukuk ve rüsûmların cânib-i vakfa edâ ve zâbit-i vakıf ma’rifetiyle zabt ru’yet
ve reʻâyâsı rencide ve tecridden himaye olunub âherin dahl ve te’addisi men’ ve def’ olunmak bâbında…” VGMA,
814:106-2; 814: 111; 814: 280; 323: 286; 324: 56; 763: 488/16.
1737 VGMA, 763: 488/6; 489/ 26, 27,28, 33.
1738 “…Kudüs-i Şerîf'de vâkı' merhûm ve mağfûrün-lehâ Haseki Sultan tâbet serâhânın câmi'-i şerîf ve imâret-i Evkâfı
karyeleri mefrûzü'l-kalem ve maktû'ü'l-kadem min-külli'l-vücûh serbest olup öteden berü serbestiyet üzre zabt
olunagelüp umûr-ı vakf-ı reʻâyâya âhardan bir vechile dahl ve ta' arruz olunmak îcâb itmez iken…” BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (1): 186/2; (2): 9/1; 12/2; 27/1; 314/5.
1739 “…Kudüs-i Şerîfde vâkı' merhûm ve mağfurün-lehâ Sultan Süleyman Hân ve Haseki Sultan tâbet serâhümânın
câmi'-i şerîf ve tekye ve imâret-i âmireleri Evkâfından taht-ı kazânıza tâbi Lût kazâsı ve tevâbi i karyeleri mefrûzü'lkalem ve maktu ü'l-kadem min-külli'l-vücûh serbest olup vâkı olan cürm-i cinâyet ve resm-i arûsâne ve kul ve câriye
müjdegâneleri ve sâir bâd-ı hevâlarına mîr-mirân ve mîr-livâ ve mütesellim ve voyvoda ve serdâr ve sâir ehl-i örf
ta'ifesi taraflarından hılâf-ı kanûn bir dürlü dahl ve ta arruz olunmak îcâb itmez iken vâliler ve mütesellim ve
voyvoda ve sâir ehl-i örf ta'ifesi taraflarından rüsûm-ı serbestiyete hılâf-ı kanûn fuzûlî müdâhale ve reʻâyâ-yı vakfı
ahz u haps teklîfi ile teʻâddî ve ahvâl-i fukarâ diger-gûn ve perâkende ve perîşân olmalarına b â ʻ is ve bâdî
olmalarıyla rüsûm-ı serbestiyesine ehl-i örf tâifesi taraflarından hılâf-ı kanûn bir dürlü dahl ve taʻarruz olunmamak
bâbında…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 166/1; 183/3.
1740 VGMA, 523: 9/16.
1741 VGMA, 523: 8/33.
1736
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reʻâyâlarına müdahale edilmemesi için emir tekrar gönderilmiştir.1742 Safer 1209/ M. 1794
tarihinde gönderilen fermana ise vakfın Lud kasabası ve diğer köylerinde bulunan reʻâyâları ile
Cenin ve Gazze topraklarında bulunan reʻâyâlar da eklenerek, söz konusu köylerin ve
ahalilerinin vergiden serbestlikleri bildirilmiştir.1743
Hz. Davud Nebi Zâviyesi Vakfı’nın Kudüs-i Şerif kazasında bulunan Sâviye, Mecdel Yaya,
Yerrayâ ve Beliyye Siberli isimli köylerin de vergilerden muaf olduğu kaydedilmiştir.1744
Kudüs’te Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahrâ Camileri için Sultan Süleyman tarafından icra
olunan suyollarının tamire ihtiyaç duyduğundan bahisle; öşür ve rüsûm gibi vergilere konu
vakıf hisselerinin detaylarına yer verilen Beytüllahim, Beyt-i Câlâ ve ‘Ayn-ı Silvan ve Sürbahu
ve Beyt-i Sâhur Anuldi ve mezraʻa-i Ertas ve Karye-i Köntere’nin, Sultan Süleyman tarafından
Mescid-i Aksâ ve Kubbetü’s-Sahrâ camileri için vakfedilen su yollarının civarında bulundukları
belirtilmiştir. Bu nedenle de söz konusu köylerin ahalilerinin suyollarının güvenliğini
sağlamaları karşılığında ödemeleri gereken öşür ve rüsûmâtların kanun ve kayıtlar gereğince
“Karye-i Kadîm-i Vakfı” tarafına vesâir mutasarrıflarına ödedikten sonra hizmetleri
mukabelesinde emr-i şerif-i ‘âlişân ile ödenmesi gereken tekâlif-i örfîye ve şakka ile Şam-ı Şerif
vâlileri ve mütesellimleri ve Kudüs-i Şerif ve Nablus Sancakları mutasarıfları ve mütesellimleri
taraflarından talep edilen devir akçesi ve bunun gibi diğer yerelde talep edilen vergilerin
tamamından muaf oldukları bildirilmiştir.1745 Böylece vakfın suyolları civarında bulunan

1742

VGMA, 523: 8/37; 9/44.
“…Lud Kasabası ve sâir tevâbi'inde olan kurâ reʻâyâsıyla Cebel ve Gazze topraklarında olan reʻâyâ-yı Vakfın
serbestiyeti içündür. Vakfı mezbûr mütevellisi Ahmed Ağa arzuhâl sunub işbu emr-i şerifin bâlâsı mûcibince amel
oluna deyu istid'â kılınan hatt-ı hümayun-ı şevketmakrûn kayd olunmak babında istida-yı inayet 'amel istid'âsı kaydı
balâsına şerh virilmiştir. 16 Rebiulevvel 1209. Emr-i şerif sitâde. Bâ arz-ı Abdullah Ağa-i Bâbü’s-Sa’âde en-nâzır ve
bâ telhîs ve bâ fermân-ı 'âlî- Fî 26 Safer 1209.” VGMA, 523: 9/38.
1744 “Kudüs-i Şerifde nakîbü’l-Eşrâf kâiymakâmı Hazret-i Davud Nebî salavatullah-ı ‘alâ nebiyyinâ aleyhisselâm
Hazretleri’nin Zâviye-i Şerîfeleri Evkâfının berât-ı şerîfim ile mütevellîsi olan kıdvetu’l-Sâdâtı’l-Kirâm Seyyid
Fethullah-zîde şerefehû- südde-i sa’âdetime arzuhâl idüb Hazreti müşarun ileyhâ Zâviyeleri Evkâfından Kudüs-i
Şerif kazasında vâki’ Sâviye ve Mecdel Yaya ve Yerrayâ ve .. nâm karyeler mefrûzü'l-kalem ve maktû'ü'l-kadem minkülli'l-vücûh serbest olup rüsûm-ı serbestiyetlerine mîr-mirân ve mîr-livâ ve mütesellim ve voyvoda ve serdâr ve sâir
ehl-i örf tâ'ifesi taraflarından müdahale olunmamak üzere yerinde birkaç kıt’a evâmir-i şerîfe ve buyuruldular ve …
muğâyir-i rüsûm-ı serbestiyesine ehl-i örf tâifesi tarafından müdahale ve devr ve sâir … ile te’âddî olunmağla men’i
içün emr-i şerîfim virilmek ricâsına istirham ve Selâtîn-i ‘İzâm evlaf karyeleri mefruzu’l-kalem ve maktu’û’l-Kadem
serbest olmak kânun-u mukarrer olmağın … Hazreti müşârun ileyhin Evkaf karyelerinin rüsûm-ı serbestiyetlerine
dahl Mir-Mirân, Mîr Livâ, voyvoda ve sâir ehl-i örf tarafından müdahale olunmamak …Evahir-i Saferu’l-hayr sene
seb’a ve erba’în ve mie ve elf. 1147.” VGMA, 814: 4.
1745 “…Kudüs-i Şerif kazasına tâbi Berenguzin nâm karyenin on sekiz kırât ve Deyr-i Damah ve Deyinde Girbaba
mezraʻası müstakillen ve Sûku’l-Kattanîn kurbunda vâki Vâdiʻi’t-Tevvahînde iki bâb dükkan zikr olunan suyollarının
vakfı olub ve yine Kudüs-i Şerif Kazasında karye-i Beytü’l-lahmın altı kırât Sultan Kayıtbânın deşişe-i harameyni
şerifeyn vakf-ı hâssası ve on sekiz kırât Kudüs-i Şerif de İmaret Vakfı ve Karye-i Beytü’l-bâlânın dahi kezâlik altı
kırat dahi Sultan Kayıtbânın Deşişe-i Haremeyni Vakfı hassası ve on sekiz kırât Kudüs-i Şerif de İmaret Vakfı ve
Karye-i Ayni Şilvan mülk nâsır Sultan Salahattin Yusuf bin Eyyübün Kudüs-i Şerif de Medresesine Vakfı ve öşrü Mir
livâ-i Kudüs-i Şerif-i hâssa olmağla ol-mukabelede medrese-i mezbûre müderrisîn tarafından beş bin akçeyi sâl be
sâl Kudüs-i Şerif’in Mir livâ olanlara teslim eylemek üzere ve Karye-i Sürbahük altı kırât hassa-i vakfı müstegallâtı
1743
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köylülerinin şerʻî vergilerini ödemeye devam etmeleri, örfî vergilerden de sonradan talep
edilenlerden muaf tutulmaları hükme bağlanmıştır. Suyollarının güvenliği de yerelden çeşitli
vergi muafiyetleri ile sağlanmaya çalışılmıştır.

4.3.2.1. 18. Yüzyılda Reʻâyâdan Alınan Vergiler
16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti, ekonomik sıkıntıların ve askerî alandaki
ihtiyaçların etkisiyle vergi düzeninde ve bununla bağlantılı olarak idarî düzende (daha önce ele
aldığımız) birçok tedbirler aldı. Reʻâyânın düzenli ve sürekli ödediği vergilerin arttığı gibi
reʻâyâya yeni vergiler de yüklenmişti. Bu vergilerin tahsili reʻâyânın yaşamını sadece maddî
anlamda etkilemiyordu. Yönetici kadronun yanında yerel ileri gelenlerin de (ve onların
vekillerinin) vergi tahsilinde rol alması reʻâyânın üzerinde denetim gücü sahibi olanların da
artması anlamına geliyordu.
18. yüzyılda reʻâyânın ödediği vergileri Rüsûm-ı Şer'iye (haraç, öşür, cizye vb.) ve Rüsûm-ı
Örfîye (raiyyet rüsûmu (çift, ispenç), bâd-ı hevâ (arus, cürüm, cinayet vb.)vergileri, imdâdiyye
vergileri (imdâd-ı hazariyye ve seferiyye),) ve Avârız-ı Dîvaniyye ve Tekâlif-i Örfîyye (avârız
akçesi, nüzûl bedeli, sürsat vb.) ile salyâne adı altında kazâ halkına yüklenen masraflar olarak
sıralayabiliriz. Bunların dışında reʻâyâ bir de taşradaki otoritelerin zorla topladığı kanuna aykırı
vergileri ödemekteydi.

Halilürrahman on sekiz kırâtı hassa-i vakfı hangâh-ı basıtiyetü’l-öşrü an cümle-i mütehassılının dokuz kırâtı hâssa-i
vakfı Seyyidinâ Musa nebî aleyhi’s-selâtu ve’s-selâmın ve altı kırâtına hâssa-i vakfı müstegallât-ı Halilürrahman
salâvatullâhi alâ nebiyyina ve aleyhi’s-selâm ve dokuz kırâtı hassa tımar …..ma’a gayrihi hassa-i tımar ‘ani’l-öşür
ve nısfı bâd-ı heva ve Karye-i Beyti Sâhur Anoldink on iki kırâtı hassa-i vakfı Medrese-i Burciye ve yine on iki kırâtı
hassa-i vakfı Muhyiddin el-öşür an cümle-i mütehassılı an zeamet ve resmi …… yekünü’l-öşür ve rüsûm ve bâd-ı
heva deyu defter-i hakânide mastur ve haremeyni şerifeyn muhasebesi defterlerine nazar olundukda adet-i
Halilürrahman vakfından Halilürrahman Nâhiyesinde mezra’a-i Ertas pâre üç bin ve Nablus Sancağında anmahsuli karye-i Könter kırât on iki deyu muhasebe-i merkûmede mukayyed olub mârru’z-zikr Beytü’l-lahm ve Beyt-i
Bâlâ ve Ayni Şilvan ve Sürbahu ve Beyt-i Sâhur Anuldi ve mezra’a-i Ertas ve Karye-i Köntere zikir olunan su
yollarının civarında vâki olmağla ahalileri ol-su yollarını gerek urban ve gerek fellah ve çoban tâifesinin ve gerek
sâirlerinin mazarrâtlarından gereği gibi hıfz-ı hirâsetleri hizmetine taʻyin ve hizmet-i lâzimelerinde daima ihtimam
ve vakıf edüb madem ki hıfz hirâsetleri hizmetinde oldukca ancak üzerlerine edâsı gelen aʻşâr ve rüsûmatların kanun
ve defter mucibince Karye-i Kadimi Vakfı tarafına vesâir mutasarrıflarına edâ eylediklerinden sonra hizmetleri
mukabelesinde emr-i şerif-i âlişânım ile vâki-i tekâlif-i örfîye ve şakkadan ve Şam-ı Şerif vâlileri ve mütesellimleri ve
Kudüs-i Şerif ve Nablus Sancakları mutasarıfları ve mütesellimleri taraflarından ve taraf-ı aherden devir akçesi
vesâir vücûh-ı mutalebeden min külli’l-vücûh muaf ve müsellimler olub vechen mine’l-vücûh kura-i merkûme ve
mezra’alar ahalilerinden ve dükkandan cebren ve zulmen bir nesne alınmayub ve aldırılmayub ve akçesin bir gûne
teklif ve muzlime ile bir vecihle rencîde ve teʻaddî etdirilmeyüb men-i ekîd ile men ve def’ olunub …” VGMA, 323:
88.
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Osmanlı Devletinde vergiler şerʻî ve örfî olarak iki başlık altında toplanmıştır. Ancak
devletin toplumdan aldığı vergiler üç büyük bölüme ayrılmaktadır.1746
a) Rüsûm-ı Şer’iye (Dini Vergiler): Osmanlı Devleti’nde şerʻî vergiler denilince, esasında
devletin sayılan arazinin ekilmesi suretiyle mahsulünden yahut otu veya suyu sayesinde elde
edilen diğer hayvan mahsulü gibi gelirlerden çiftçinin icar bedeli olarak ödediği vergi akla
gelmektedir1747 Şerʻî vergiler beytülmalin yani devlet hazinesinin geliri sayılıyor ve şerʻî
hükümler çerçevesinde talep ediliyordu. Cizye, haraç ve öşür gibi vergiler şerʻî vergiler olarak
kabul edilmekte idi. Burada hemen şunu da ilave etmek gerekmektedir ki, İslâm siyasi bir
çevrede ortaya çıktığından, kendinden önceki din ve toplumlarda uygulanan birtakım vergilerle
karşılaşmıştı. Bu açıdan bakıldığında İslâm vergi sistemi de birdenbire ortaya çıkmamış, sonraki
dönemlerde müesseseleşmiştir.1748 Hatta temel vergilerden biri olan cizye bile hicretin 9. yılında
alınmaya başlanmıştır.1749 Genellikle halkın ürettiği mamullerden, özellikle de hubûbâttan
alınan öşür adlı vergi şerʻî vergilerin genel çerçevesini oluşturmaktadır. Tarımsal üretim dışında
da talep edildiği olmuştur. Esasında ortaçağdan beri Müslüman ve Hıristiyan dünyanın aşina
olduğu bir vergi olan öşür, İslâmiyet’in ilk yıllarından itibaren bütün İslâm devletleri tarafından
alındığı için şerʻî olarak kabul edilmiştir. Osmanlı hukukçularına göre öşür, harac-ı
mukâsemedir. Yani devletin talep ettiği öşür, toprakların asıl sahibi devlet olduğundan, kiracı
olarak kabul edilen halk ile elde edilen geliri bölüşme hakkıdır.1750
Öşür Vergisi: Öşür, mahsulden belirli oranda alınan bir dinî vergidir. Kudüs tapu tahrir
defterlerinde yer alan çok sayıdaki vakıf köyündeki tarımsal üretimin toplam değeri üzerinden
yüzde olarak hesaplanan öşür, kısm ile haraca ek olarak alınan bir başka vergi türüydü.1751
967/1560 Kanunnamesi’ne ve tahrir defterlerindeki bilgilere göre, Haremeyn-i Şerifeyn, Kudüs
ve El-Halil vakıflarına ait köyler, öşür vergisi ödemiyorlardı.1752 Kudüs’te Kubbetü’s-Sahrâ ve

Miroğlu (1990: 178)
Akdağ (1999/2: 409)
1748
Kazıcı (1977: 27)
1749 Yeniçeri (1984: 32-33)
1750 Ünal (2011: 534)
1751 Singer (1996: 69)
1752 “… ve külliyen Haremeyn-i Şerifeyn ve Kudüs-i Şerif ve Halilürrahman … hazretlerinin Evkaf-ı Avârız-ı divaniye
ve tekalif-i örfîyeden ve öşürden defter-i atikde muaf ve müsellem kayd olunmağın defter-i cedid de dahi kemakan
muaf ve müsellem kayd olundu.” TTD 516.
1746
1747
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Mescid-i Aksâ, El-Halil’de İbrahim (Seyyidûna Halil) Vakfı1753 ve Kudüs’te Musa, Yunus ve
Lut Türbeleri ve Haseki Sultan İmareti gibi vakıflar öşür vergisi ödemiyorlardı.1754
Öte yandan, çoğu Memlukler döneminde kurulan, Kudüs çevresindeki çeşitli medrese, ribat, han
ve türbe vakıfları ile öteki mülk vakıfların bir parçası olan köyler öşür ödüyordu. Osmanlılar bu
toprakları ele geçirince vakıfları korumakla birlikte gelirlerini öşürle vergilendirdiler.1755 Sancak
genelinde bütün köylerin % 32’si, yani elli üç köy bu durumdaydı. Bunların içinde Beyt-i
Sekâyâ gibi, köy gelirlerinin on dört kıratının (Kırat, sayılan herhangi bir şeyin 1/24’üdür.
Toprak parçaları ya da ağaçlar gibi, bir köyden alınacak vergi (hasıl) kırata bölünür.)
Kubbetü’s-Sahra Vakfı’na ayrıldığı, on kıratınınsa daha küçük 3 vakıf arasında paylaştırıldığı,
yarısı öşür ödeyen yarısıysa ödemeyen vakıflara bağlı köyler de vardı. Tapu defterlerinde
açıkça, “Kubbetü’s-Sahra’nın hissesi dışındaki tüm gelirlerden öşür alınacaktır” yazıyordu.1756
Herhangi bir vakfa bağlı olmayan köyler de öşür ödemiyordu. Yetmiş altı köyden oluşan bu
grup, Kudüs sancağındaki köylerin yüzde 46’sını oluşturuyordu. Bir vakfın parçası olmayan
köylerin çoğu görece küçük, hane sayısı yirmi beşi geçmeyen ve daha yoksul olan köylerdi.
Böylece öşürün yalnızca vakıf topraklarından alındığı anlaşılmaktadır.1757
Kudüs’te Kanuni’nin eşi Hürrem Sultan adına büyük bir yeni vakıf kurulmasıyla vergi
dağılımında önemli değişiklikler oldu. Vakıf, Kudüs sancağında daha önce sancakbeyine
ayrılmış olan kimi tarım gelirleri yanında öteki sancaklardaki tarım gelirlerini de ele geçirdi.
Beyt-i Câlâ, Beytüllahim ve Beyt-i İksâ, Beyt-i Likyâ ve Bukayât el-Dân köylerinde. Mir-i liva
daha sonra öteki gelirlere de uygulandı. 1550’lerin başında kurulan vakıf, ilk kez dördüncü tapu
tahrir defterinde belirtildi. 16. yüzyılda kurulan öteki küçük vakıflar, genellikle Kudüslü özel
mülk sahiplerine aitti.1758 Selahaddin Eyyûbî’nin soyundan gelenlerin vakfı, devletin saldığı
tahıl vergisinin kısım payının üçte birini ve öteki ürünler üzerindeki vergileri alıyordu.1759
Öşür vergisinin vakıf köylerden tahsili Kudüs’e ilişkin gönderilen hükümlerin önemli bir
konusu idi. Örneğin, H. 1156/ M. 1743 tarihli bir hükümde, Bâbü's-Sa'âde Ağası İbrahim Ağa

Bu vakıf ya da bir bölümü aşevi olduğu için Halil İbrahim Sofrası olarak anılır. El-Hanbeli (1973/2: 98); Sauvaire
(1876: 257); Cohen ve Lewis (1978: 73)
1754 Musa, Yunus ve Lut’un türbeleri konusunda bkz. Heyd (1960: 76, 155, 158); Canan (1927: 194, 292, 294)
1755
Powers (1984: 163)ʻ
1756 TTD 289: 55.
1757 Singer (1996: 86)
1758 Powers (1984: 199)
1759 516 no’lu TTD’nin 29’uncu sayfasında bu vakıf daha kesin olarak Şeyh Ahmed ve Şeyh Ali el-Hakkarî Vakfı
olarak biliniyor. Powers’ın, Selahaddin adını taşıyan üç vakıf, bir medrese, bir hankah ve bir bimaristan bulunduğunu
gösteren Kudüs vakıfları listesinde yer almamıştır. Powers (1984: 166-9); Singer (1996: 86)
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nezaretinde olan Haseki Sultân Evkâfı karyelerinden Beytullahm ve Beyt Cala nâm karye
ahâlilerinden bin yüz elli beş ve elli altı senelerinde tahsil edilecek öşür ve ödemeleri gereken
vergileri eksiksiz olarak toplamak ve teslim etmek üzere bir mübaşir tayin edilmiştir. 1760 H.
1177/ M. 1763 tarihinde gönderilen bir başka hükümde ise, Kudüs-i Şerîf'teki Haseki Sultân
Evkâfı’nın ismini okuyamadığımız köyünde tarım ve hayvancılık yapanların vermeleri gereken
öşrü vermek istemeyip "çift başına maktu denilen şu miktar nesne vermek isteriz" şeklindeki
talepleri nedeniyle vakfı zarara uğratmışlardır. Durumun vakıf nâzırı arzuhâli ile bildirilmesi
üzerine kanun ve kayıtlarda kayıtlı öşrün tahsil edilmesi hükme bağlanmıştır.1761
Başka bir örnekte, Kudüs-i Şerîfde Mısriyyûn Vakfı’nın mütevellîsi sulehâdan Şeyh Musa
vakfın mülklerinden Kudüs-i Şerîf toprağında bulununan arâzisini tasarruf edenlerin hasılattan
vakfa ait öşürlerini her yıl düzenli olarak teslim etmekte oldukları kaydedilmiştir. Ancak H.
1190/ M. 1776 senesinde Kudüs sâkinlerinden Seyyid Abdüllatîf ve Ali Bey’in kanun ve
uygulamalara aykırı olarak devr-i keyl ve der-anbar adı ile vakfın gelirlerine müdahale ederek,
zorla el koyduklarını bildirmiştir. Ayrıca bu konuda Şeyhülislam'dan da fetvâ-yı şerîf verildiği,
buna göre de; devr-i keyl ve der-anbar olunmuş öşür mahsûlü ne kadar ise tamamının tahsil
edilerek vakfa teslim edilmesi hususu H. 1194/ M. 1780 yılında hükme bağlanmıştır.1762
Cizye: Cizye, daha önce de belirtildiği üzere, Hıristiyanlarla Musevilerden alınıp el-Aksâ ve
Kubbetu’s-Sahrâ ulemâsına ücret olarak verilen kelle vergilerindendir.1763 Cizye gelirleri
Beytü’l-Mâl’a gönderilir sonra da önde gelen hayır işlerinde tasarruf edilirdi.1764 Kudüs’te
istisnai olarak cizye gelirlerinin bir kısmı Mescid-i Aksâ, Kubbetü’s-Sahrâ ve Haseki Sultan
Vakıfları’na

gönderilmekte

idi.1765

Bu

uygulamada,

cizyedâr

cizyelerin

toplanması

tamamlandıktan sonra cizye gelirlerini Kudüs Şer’i Mahkemesine götürmekte ve toplam
gelirden söz konusu vakıfların payı ayrılmakta idi.1766
Cizye vergisinin yanı sıra, örfî vergiler kapsamında, Kudüs-i Şerîf'deki Kamâme Kilisesine
giden ziyaretçilerin belirli bir vergi ödedikleri ve bu vergiye ilişkin de zaman zaman merkezî
hükümete yansıyan problemlerin çıktığı da görülmüştür. Uygulama olarak, Kamâme Kilisesi’ni
ziyaret edenlerin ödemeleri gereken vergileri vakıf mütevellîlerine ödeyip, ziyaretlerini

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 58/6.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 320/3.
1762 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 40/5.
1763 Ze’evi (2000: 70)
1764 KŞS 276: 34-41.
1765 El-Madani (2011: 41)
1766 KŞS 272: 34-41.
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gerçekleştirmeleri bunların dışında bir bedel ödememeleri gerekmekte idi. H. 1129/ M. 1716
tarihli bir hükümde ise, alışılagelmiş uygulamaların aksine başka ücretler talep edildiği ve bu
durumun da Kameme Kilisesi ziyaretçilerinden alınan vergileri toplayan vakfın mütevellisi
Halîl Ağa tarafından soruşturulması istenmiştir.1767 H. 1166/ M. 1752 tarihli bir hükümde ise,
söz konusu Kamâme Kilise’sini ziyaret ücretinin kişi başı “resm-i kılle” olarak ellişer akçe
olduğu ve bu gelirlerin de Sahratullahü’l-Müşerrefe ve Mescid-i Aksâ ve Câmiʻü’l-Meğâribe
vakıflarına verildiği kaydedilmiştir.1768 Hükmün devamında ise, söz konusu gelirin Hz. Lût
Aleyhisselâm mütevellisine resm-i manastır olarak eda edildiği ve Sahrâtullahi’l-Müşerrefe
Vakfına gelir olarak kaydedildiği belirtilmektedir.1769
Öte yandan gayrimüslim tebaayı en çok bölgedeki idarecilerin çeşitli adlar altında, para
taleplerinde bulunmaları rahatsız etmiştir. Mesela, Rum manastırlarına dair çıkan emirlerin,
sicil-i mahfuza kayıtları sırasında "kaydiye" adı altında önceleri onar kuruş para alınırken daha
sonra bu beş yüz ve bin kuruşa çıkarılmıştır. Kudüs ve civarına gelen ziyaretçilerden birinin
ölmesi durumunda, mezara konulacağı zaman yakınlarından "izin tezkeresi" adı ile ek gelir talep
edilmiştir.1770 Ayrıca Kudüs'e gelen Yahudilerden önceleri bir buçuk kuruş "akariyye” alınıp,
bundan başka herhangi bir para talep edilmezken daha sonraları "kudûmiye" adı ile üçer yüz ve

“Kudüs-i Şerîf kadısına [hüküm] ki: Kudüs-i Şerîfde Rum patriği olan Bartalos nâm patrik 'arz-ı hâl sunup
Kudüs-i Şerîfde mütemekkin Rum ve Ermenî patrikleri vekilleri ve sâir ruhbân tâifesine bundan akdem Meclis-i Şerʻe
varup medîne-i mezbûreye züvvârları vardıklarında Kamâme ta’bîr olunan kenîseye duhûl içün kapusunda kadîmden
berü mu’tâd olan vergilerin vakıf mütevellîlerine edâ ve kenîse-i mezbûreye duhûl idüp lâkin yerlü ve yabancı ruhbân
ve râhibe ve papas ve huddâm-ı manastırdan bir şey ahz olunmak muʻtâd olmamağla vakf-ı mezbûr mütevellîsi olup
hâzır-ı bi'l-meclis olan Halîl Ağa nâm kimesneden husûs-ı mezbûr su'âl olunup ba'de'l-yevm dahî hılâf-ı mu'tâd
mesfûrûnun duhûllerine bir şey ahz olunmamak üzre 'arz olunmasın iltimâs ve fi'l-vâkı' husûs-ı mezbûr su'âl-i
muharrer üzre oldığı mütevellî-i merküm dahı iʻtirâf itmekle fî-mâ-baʻdu Kamâme Kapusu'nda mesfûrûn husûs-ı
mezbûr içün rencîde olunmamak bâbında Kudüs-i Şerîf kadısı arz eyledikde hılâf-ı kadîm teʻaddî olunmamak üzre
Dîvân-ı Hümâyûn tarafından bin yüz otuz beş senesinde emr-i şerîf virildiği mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf
mûcebince bu defʻa dahı emr-i şerîfim memhûr arz-ı hâliyle istidʻâ ve Kudüs-i Şerîf ve tevâbi'i Rûmiyân Patrikliği
mesfûr râhibin üzerinde olup ruhbân tâifesinin ve sâir Rum reʻâyâlarının Kudüs-i Şerîf'de âyinlerine müte allık
umûrlarını arz eyledikde i tibâr olunmak üzre berâtı şurûtunda mutasarrıf oldığı Piskopos Kalemi'nden derkenâr
olmağla mukaddemâ sâdır olan emr-i şerîf ve şurût-ı berât mûcebince Dîvân-ı Hümâyûn tarafından emr-i şerîfim
tahrîri bâbında bi'l-fiʻl Başdefterdârım olan Mustafa Halîmî dâme 'ulüvvühû i'lâm itmeğin Başdefterdârım mûmâileyhin i'lâmı mûcebince 'amel olunmak içün yazılmışdır. Fî evâsıt-ı M sene [1]129.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2):
30/4.
1768 “…Dârü’s-Saʻâdeti’ş-Şerîfe Ağası olub hâlâ Harameyn-i Şerifeyn Evkâfı nâzırı olan Beşir Ağa -dâme uluvvehûdivân-ı hümâyuna arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olmağla Kudüs-i Şerifde vâki Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullahi’lMüşerrefe evkâfdan yine Kudüs-i Şerif Sancağında Sahrâtullahi’l-Müşerrefe ve Mescid-i Aksâ ve cami-u’l-mağaribe
deyu defter-i evkâfda yazıldığı mahalde mahsûl-ı aded Ziyaretciyân-ı efrenciyandır Deyr-i Kamâme beher nefer
ellişer tamamen fi sene üç bin akçe yazu ile muharrer kalemiyle tahrir ve mahsul kitabı gallâtdır…”VGMA, 814:
132.
1769 “…Nefs-i Kudüs-i şerif ma’a mevadd ve kura ve mezari’i sâire ile vakfiyet üzere mukayyed olduğu defter-i
hakânîden derkenâr ve Kamâmeye vâridât-ı Ziyaretciyân-ı Efrenciyân ber-mûceb-i defter-i hakânî beher neferden
elli akçe resm-i kılle deyû cânibi vakıfdan ahz ve kabz oluna gelmişiken birkaç seneden beru ve bir mezkûr ziyadetine
vâridat-ı tâife-i mezbûrenin beher neferinden defter-i hakânî mûcibince icâb ve iktiza eden ellişer akçeyi manastır-ı
mezkûr ahalileri beyinlerinde tevzi’ ve taksim defterleri mûcibince ziyaretçilerden tahsil ve hazreti Lût Aleyhisselâm
mütevellisine resm-i manastırları eda edüb Sahrâtullahi’l-Müşerrefe Vakfı’na hâsıl kayd olunan…” VGMA, 814:
132.
1770 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (7): 186/1.
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"müşahade" adı altında da her ay yirmişer kuruş para alınmaya başlanmıştır. Yine Rum, Ermeni
ve Yahudi cemaatlerinden ölen kişilerin varislerinden "resm-i kısmet" adı ile fazla para
alınmıştır. Eğer çocukları küçük ise bunların da hakları korunmamıştır. Bunun üzerine
İstanbul'dan emir gönderilerek ölen kişilerin varislerinden yirmi beş kuruştan fazla para talep
etmemeleri, küçük varislerinde haklarının dikkatle korunması gerektiği bildirilmiştir.1771 Ancak
bu konuda gerekli emirlere uyulmadığı, belirli aralıklarla bölgeye gönderilen aynı muhtevalı
emirlerin çokluğundan anlaşılmaktadır.1772
Bunların yanında idarecilerin ve zabitlerin keşif bahanesiyle de gayrimüslim halktan fazla gelir
talep ettikleri de görülmektedir. Ayrıca Kamâme Kilisesi'nde1773 bulunan Ermeni rahiplerin
ölmeleri durumunda, kilise içinde kendilerine mahsus mahzenlere gömülmeleri eskiden gelen
bir adet olup buna müdahale edilmemesi gerekirken idareciler ve zabitler, ölen rahiplerin kilise
içine gömülmesine müdahale etmişler ve yine para talebinde bulunmuşlardır. Bu durumun
kilisedeki rahipler tarafından İstanbul'a bildirilmesiyle idarecilere ve zabitlere müdahale
etmemeleri konusunda uyarı yapılmıştır.1774 Bölgede bulunan cemaatler, kendilerinden fazla
para talep edilmesinden dolayı duydukları rahatsızlıkları İstanbul'a bildirmeleri üzerine gerekli
incelemeler yapılmış ve daha önce verilen hakların korunduğu, yeni fermanlarla cemaatlere
duyurulmuştur. Kudüs kadılığına da bu konularla ilgili gerekli emirler gönderilmiştir.
b. Örfî Vergiler: Örfî vergiler ise hükümeti oluşturan bütün hizmet kişilerinin görev
harcamalarının reʻâyâca ödenmesidir.1775 Cizye, haraç ve öşür gibi şer'î olarak kabul edilenler
dışında, talep edilen vergiler bu gruba girerdi. Bu vergilerin miktarı ve türü, Osmanlı
sancaklarının her biri için ayrı ayrı düzenlenen kanunnamelerde farklılık arz edebilirdi. Zira her
bölgenin iklimi, bitki örtüsü, hayvan yetiştirme şartları birbirinden farklı yaşam şekillerinin
ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Bu durumda her sancak için ayrı bir vergilendirme usulü
ortaya çıkabiliyordu. Örneğin, “ricâliye,” sadece Nablus ve çevresinde görülen bir vergi
kalemi olarak kalmıştır.1776

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 25/3; 53/2; (7): 127/1.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 107:2; 108/1; 157/2; 183/3; 193/2; (7): 9/4; 27/2; 39/1.
1773
"Saint Sepulcre", "Merkad-ı İsâ", "Kutsal Mezar Kilisesi", "Kıyame Kilisesi" ve "Kıyamet Kilisesi" olarak da
adlandırılan kilise incelediğimiz dönemde Osmanlı Devleti kayıtlarında "Kamâme Kilisesi" olarak geçmektedir.
Kamâme süprüntü, çöplük anlamına gelmektedir. Yahudiler tarafından Hıristiyanları küçümsemek için kullanılan bu
tabir, Osmanlı Devleti tarafından da kullanılır olmuştur.
1774 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 132/3.
1775 Akdağ (1990:190)
1776 Taşkın (2013: 55-73)
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Buna benzer vergiler, Osmanlı vergi sistemi içinde ülkenin genelinden değil belli bölgelerinden
alınmaktaydı. Zamanla bu vergilerin bazılarının yerlerini, Osmanlı vergi sistemi içindeki
vergiler almıştır. Mesela, Filistin bölgesinde Memlûklu ve Eyyûbî döneminden beri alınagelen
“âdet-i devre, himâye, mâl-ı sultan” gibi vergiler, Osmanlı hâkimiyeti tesis edildikten sonra
belli bir süre yürürlükte kalmış fakat daha sonra kaldırılmıştır.1777
Avârız vergileri ise divanın kararı ve padişahın emriyle olağanüstü hallerde toplanan vergilerdi.
Başlangıçta yalnız harp zamanlarındaki ihtiyacı karşılamak için alınmışken sonra ulûfe
dağıtılması gibi sebeplerle hazinenin düştüğü sıkıntıları hafifletmek üzere de toplanmıştır.
Ordunun ihtiyacı için lazım gelen harp malzemesini ve orduya yardımcı kuvvetleri temin etmek,
amele, araba ve hayvan bulmak, muayyen zahireyi götürüp satmak (sürsat), avârız akçesi yahut
avârız bedeli akçe namı altında para ile seferin idare masraflarına iştirak etmek belli başlı avârız
vergilerinden sayılmaktaydı.1778 Avârız vergileri aynî olarak, hizmet olarak veya bedel olarak
toplanmaktaydı. Yukarıda da izah ettiğimiz üzere, Avârız grubu vergiler zamanla örfî yani
geleneksel bir hal almıştır. 18. yüzyıldan itibaren doğrudan vali ve sancakbeylerinin ihtiyaçları
gerekçesiyle toplanmışlardır.1779 17. yüzyıldan itibaren vali ve sancakbeylerinin has gelirleri
kendileri için yetersiz kalmıştı. Bu sıralarda tımar sisteminin yerini malikâne sistemi almaya
başlamış, sancakbeyi ve beylerbeyi hasları da bu sistem içine çekilme sürecine girmişti. Buna
karşılık taşradaki umerânın beslemek zorunda oldukları kapı halkları için yaptıkları harcamalar
da onların ekonomik durumlarını olumsuz etkilemekteydi. Özellikle askerî yükümlülüklerini
yerine getirmek için maddî kaynaklarının yetersiz kalması1780 devletin onlar için bir ek gelir
kaynağı aramasına neden olmuştur.1781 Filistin’de toplanan avârız Şam’daki Yerliyye taburuna
ödenmekte idi.1782

1777

BOA, TD: 427; BOA, TD: 1038.
Barkan (1979/II: 14)
1779 İmdâdiyye olarak da geçen bu vergilerin ilk uygulamaları için bkz. Cezar (1984: 69-103)
1780 17. yüzyılda beylerbeyi, sancakbeyi ve mütesellimler dışında yeniçeri, cebeci, topçular, altıbölükhalkı, kale
dizdarı kethüdâsı ve erleri ile tımarlı askerler ortalama 7-10 akçe arasında yevmiye almaktaydılar. Tımarlıların yılda
500-2000 akçe arasında dirliklerinden sağladıkları vergi geliri mevcuttu. Bu da 2-7 akçelik bir günlük gelire işaret
ediyordu. Bu dönemde bir ekmek 1 akçe, 1 vukiyye (1,2 kg) koyun eti 8 akçe idi. Dolayısıyla kendi geçimleri için
bile yeterli bir gelirleri olmadığı söylenebilir. Oysa 17. yüzyıl sonlarında ordu için sarf edilen paranın %91'i ulûfe
giderlerine ayrılmıştı. Diğer bir deyişle devlet savunma giderlerini karşılayacak durumda değildi. 18. yüzyılda da bu
durum sürmüştür. 1721 yılında İstanbul, Edirne ve Gelibolu'da görevli 15.324 yeniçerinin toplam gündeliği 56.022
akçe idi. Bu da günlük 3-4 akçeye denk geliyordu. Ayrıca devletin gelirlerinin toplanmasında bir merkezileşme
yoktu. Ordunun masrafları karmaşık yöntemlerle sağlanmaktaydı. Örneğin, 1763 yılında Belgrad Kalesi Muhafızı
Musa Paşa palangasında görev yapan askerlerin maaşları Berkofça çevresindeki kazâların avârız ve nüzûl bedelinden
karşılanıyordu. İskenderiye'nin cizye gelirleri ise Vidin Kalesi yeniçerilerinin et bedeline tahsis edilmişti. Bu vergi
gelirlerinin tam anlamıyla toplanması zamana bağlıydı. Sonrasında gelirin bu harcamalara aktarılması da zaman alan
başka bir prosedürdü. Bkz. Oğuzoğlu (2000: 93-99, 97-98)
1781 Konuyu ayrıntılı bir şekilde inceleyen Cezar, imdâdiyye vergilerinin oluşturulmasının tımar alanlarındaki
mukataalaşma ile yakından ilişkili olmakla birlikte tam olarak "has gelirlerinin" ortadan kalkmasının bir sonucu
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18. yüzyılda reʻâyânın ödediği vergiler bunlarla sınırlı değildi. Kuruluş döneminden itibaren
reʻâyânın yükümlü olduğu raiyyet rüsûmu ve bâd-ı hevâ vergileri de vardı.1783 Raiyyet rüsûmu
çiftçi reʻâyâ ile ilgili bir vergidir. Reʻâyânın tasarruf ettiği toprağa ve evli olup olmadığına göre
belirlenen bir oranda alınan bir vergidir.1784 Devlet tarafından kime tahsis edilmişse ona
ödeniyordu. Raiyyetin yaşadığı yere göre dirlik sahibine ya da mukataalaştırılmış toprak ise
malikâne sahibine (onun mültezimine) ödeniyorlardı. Bâd-ı hevâ (niyâbet) vergileri ise resm-i
arûs (arûsâne ve gerdek resmi), cürm ve cinâyet resmi, çiftlik tapusu, ev yeri tapusu, kul ve
câriye müjdegânîsi vb. yeri gelince tahsil edilen vergilerdi.
Şehir üretiminden ve ticaretinden toplanan vergiler de vardı. Bu vergiler Mizân-ı harîr
Mukataası, Damga ve Gümrük Mukataası, Bâc-ı bazâr-ı galle Mukataası vb. adlar altında
iltizama verilmek suretiyle toplanan vergilerdi.1785 Kudüs pazarlarında toplanıp sancak kaleleri
ve hisarlarında görevli askerlere tahsis edilen ihtisab vergileri ve Yafa limanında toplanıp
Mekke’ye giden hac kervanının hazırlanmasına ayrılan gümrük vergileri de vardı.1786
Yine üzüm, susam, zeytin v.b şeylerin sıkıldığı atölyeler olan ma'saralardan genelde 12 akçe
vergi alınıyordu. Ancak ma'saralarda sıkılan ürünün cinsi bu verginin miktarının
belirleyicisiydi. Temel tüketim malzemelerinden olan unun elde edilmesi için kullanılan
değirmenlerden de belli oranlarda vergi alınıyordu. Resm-i asiyab veya resm-i tahun olarak da
bilinen değirmen resmi, tam yıl çalışan değirmenlerin her taşı için 60 akçe, yarım yıl çalışan
değirmenlerin her taşı için ise 30 akçeydi.1787 Rebiulevvel ve Şevval 1191/ M. 1777 tarihli iki
ferman ile Halilurrahman ve Sahrâtullah Vakıfları arazisinden hâsıl tütünün vergisinin vakıf
tarafından tahsil edilmesi için emir verilmiştir.1788

olarak yorumlanamayacağını vurgulamıştır. Çünkü bilindiği üzere incelediğimiz dönemde (bu vergilerin
çıkarılmasından sonra da) has adı altında gelir
1782 Ze’evi (2000: 70)
1783 Ayrıntılı bilgi için bkz. İnalcık (1996: 31-62).
1784 Osmanlı Devleti'nde köylü toplumu çift esasına dayanarak şematik bir vergi sistemi içinde toplanmıştır. Öncelikle
bir çift, bir çift öküz anlamına gelmektedir ve bir çift öküzün işleyebildiği tarlaların tümüne çiftlik denilmektedir.
Çiftliğe sahip köylü aileler çift olarak formüle edilmiştir. Bu toprağın yarısı kadar bir araziye sahip aileler nim-çiftler,
sonra topraksız olup, ödeyeceği vergi aile emeği esas alınanarak belirlenen çiftçiler, yani bennâklar, ondan sonra evli
olmayan fakat bir gelir kaynağı üreten bekârlar (mücerredler) gelir. İnalcık (1996: 1-14) Bir çiftlik yerin büyüklüğü
ise sancak sınırları içinde sabitti ancak sancaktan sancağa farklılıklar göstermekteydi. Hüdâvendigâr Livâsı
Kanunnâmesi'nde "has yerden yetmiş seksen dönüm ve mutavassıtü’l-hâl yerden yüz dönüm ve ednâ yerden yüz otuz
ve yüz elli dönüm bir çiftlik i'tibâr olunur" denilerek inceleme alanımızda bir çiftliğin ölçüsü belirtilmiştir. Bu konuda
bkz. Taş (2007: 59-76)
1785 Ergenç (2006: 237-238)
1786 Ze’evi (2000: 70)
1787 Taşkın (2011: 155-156)
1788 VGMA, 763: 490/57; 490/61.
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Diğer taraftan avârız ve imdâdiyye vergileri ile Kudüs ahkâmlarına yansıyan şikâyetler bu
vergilerin eksiksiz toplandıklarını göstermediğini de belirtmek gerekmektedir. Halk vergileri
ödememek için türlü yollara başvurabiliyordu. Bu tür usulsüzlüklerde verginin mutasarrıfı
konumundakiler divân-ı hümâyuna başvurarak şikâyetçi olmaktaydılar. Devlet bu tür durumları
haber aldığında verginin geç de olsa tahsilini emrediyordu.1789 H. 1163/ M. 1749 tarihli bir
hükümde Sultan Süleyman Han ve Haseki Sultan vakıfları mütevellisi vakıfların mukâtaʻası
köylerindan Beyt-i Câlâ isimli köydeki reʻâyânın ödemesi gereken aʻşâr, resm-i ispençe1790 ve
diğer vergileri kanun ve kayıtlara muhalefet ederek ödemediklerini bildirmiştir.1791 Safer 1168/
Kasım-Aralık 1754 tarihli bir hükümde de, yeniçerilik iddiasıyla ortaya çıkan Kasım Diyâr
isimli kişinin halkı kışkırtarak vergilerini ödememeye teşviki sonucu Haseki Sultan ve Sultan
Mehmed Hân Evkâfı'nın zarar gördüğü bildirilmektedir.1792 Benzer başka bir olayda, Haseki
Sultân Vakfı karyelerinde defterde kayıtlı reâyâların üzerlerine düşen resm-i bennâk1793 gibi
vergileri ödememeleri, mütevellî Rodosî Ahmed'in vergileri talep ettiğinde bazılarının
yeniçerilik iddiasıyla sorun çıkarıp vakfı zarara uğratmışlardır.1794

4.3.2.2. Vergilerin Ödenmemesi
Vakıf reʻâyâların kanun ve kayıtlar üzere ödemeleri gereken vergileri çeşitli bahanelerle
ödememeleri Kudüs’e gönderilen ferman ve emirlerin konusunu oluşturmakta idi.1795 Şâm

Özkaya (1994: 51; 54)
İspençe Resmi, Osmanlı Devleti’nin her tarafında uygulanmamakla birlikte sadece Hıristiyanlardan hane başına
talep edilen bir vergidir. Bu vergiye dair en eski kayıt, I. Bayezid dönemine kadar uzanır ve evli hane sahibi
gayrimüslim erkeklerden alınan 25 akçelik bir vergidir. İnalcık (2001/XXIII: 177) Bu miktar Fatih Kanunnamesi'ne
göre de aynı olup, her evli gayrimüslimden 25 akçe ispençe alınacağı, ayrıca yanında bulunan yetişkin erkek
evladından aynı miktarın talep edileceği, çiftliği olmayan dul kadınların ise 6 akçe vereceği belirtilmiştir. Taşkın,
(1990: 637). İspençe resminin Müslümanlardan alınan resm-i çifte karşılık geldiği söylendiği gibi bennâk resmine
karşılık geldiği de ifade edilmiştir. İspençe resmini ödemekle mükellef olanların vasıfları hakkında kesin bir tanım
yoktur. Birçok yerde evli olup olmadığına bakılmaksızın her gayrimüslim reʻâyâdan alındığı halde, bazı yerlerde
sadece evli olan gayrimüslim erkeklerden alınmıştır. Ancak bu resmin alınması için reʻâyânın 300 akçelik menkul bir
mala sahip olması şartı vardır. Fekete (1947/XI/42: 313)
1791 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 226/6.
1792 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 12/2.
1793 Bennak veya Benlak olarak adlandırılan vergiler ise çiftliği olmayan evli raiyetler olup nim-çiftten daha az bir
yeri ekip biçebilirlerdi. Bennaklar, Ekinlü ve Caba (Kara) Bennak diye iki ayrı şekilde adlandırılırlardı. Ellerinde
yarım çiftten az bir arazi bulunan bennâklar, ekinlü bennâk diye anılırdı. Bunlar ekip biçtikleri arazinin iki
dönümüne bir akçe öderlerdi. Bu rüsûm 12 akçe olan bennâk resmini aştığı zaman, kendilerinden bennâk resmi
yerine resm-i dönüm adı altında bir vergi tahsil edilirdi. Caba Bennâklar ise tapu ile tasarruf edilmiş toprakları
olmayan evli reʻâyâydı. Bunlar genellikle başkalarının tapulu topraklarında işçi olarak çalışırlar yahut sipahiden
tapusuz olarak toprak alıp işlerler, bunun için dönüm resmi öderlerdi. Taşkın (1990: 636)
1794
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 10/4.
1795 Haseki Sultan Vakfı’na 1173-1223/1759-1808 tarihleri arasında gönderilen 55 hükümden yaklaşık 19’u (%35);
Halilürrahman, Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah-ı Müşerrefe Vakıflarına 1167-1191/1753-1777 tarihleri arasında
gönderilen 61 hükümden yaklaşık 15’i (25); Kudüs’e 1742-1830 tarihleri arasında gönderilen 212 hükümden 41’i
(%19)’u vakfa ödenmesi gereken vergilerin tahsili, vergiden serbest olan köylerin durumu ve bu vakıf köylere
yapılan çeşitli müdahale ve mütegallibelik faaliyetlerine ilişkindir. Detaylı bilgi için bkz. VGMA, 523: 8-10; VGMA,
763: 488-490.
1789
1790
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Ahkâm Defterleri’nde en çok bahsi geçen Haseki Sultan İmâreti ve Evkâfı ile alakalı dışarıdan
yapılan haksız müdahaleler, vakıf reʻâyâsının uğradığı zulüm, vakfı ayakta tutan gelir
kalemleriyle ilgili sorunlar, vakıf reʻâyâlarının ayak direyip ödemesi gereken vergileri
ödememeleri veya göç etmeleri durumunda ortaya çıkan zararlara ilişkin hükümler yer
almaktadır. 1796 Receb 1161/ Haziran-Temmuz 1748 tarihli bir hüküm; Kudüs-i Şerîf'te Haseki
Sultân Câmi'-i Şerîf ve İmâreti Evkâfı’nın serbestiyet üzere zabt olunan karyelerinden Lut
kazâsı sâkinlerinden bazı kişilerin vakıf reayâları arasına fitne sokarak vergilerin tahsilini
engellemesi, imaret için toplanması gereken yiyeceklerin toplanamaması üzerine imarette
yemek pişirilememiş ve alan fakir ve kimsesizlere yemek dağıtımı yapılamamıştır. Vakfın nâzırı
Bâbüssaade Ağası tarafından iletilen durum üzerine Osmanlı hükümeti, reʻâyâ arasına fitne
sokan kişilerin öncelikle uyarılarak, uyarıları dikkate almadıkları takdirde de, haklarından
gelinmek suretiyle engellemesi için hüküm verilmiştir.1797 H. 1163/ M. 1749 tarihli başka bir
hükümde de vakfın mütevellisi sâbık Has Odabaşı el-Hâc Halîl Haseki Sultan Evkâfı mukataası
köylerinden Beyt-i Câlâ Köyü reʻâyâsının ödemesi gereken a'şâr, ispençe gibi vergileri üç
senedir ödememeleri yüzünden vakfın mahsulünden yapılan kesintilerin imâretin işleyişini
engellediğini bildirmesi üzerine söz konusu rüsûmların yeniden tahsil edilmesi emredilmiştir.1798
Benzer bir durumda, Haseki Sultân Evkâfına bağlı Beytü'l-lahim, Beyt-i Câlâ ve Beyt-i İksâ ile
Remle nâhiyesine tâbi ismi belirtilmiş yerlerdeki reâyânın H. 1169-1170/ M.

1755-1756

yıllarına ait â'şâr ve rüsûmlarını toplama görevi el-Hâc Mehmed'in elinde olup, reâyânın
bahaneler üretip ödeme yapmaktan kaçınması üzerine tüm alacak hakkının tahsiline
hükmedilmiştir.1799
Yine vakfın vekaleten yönetimi ve gelirlerin tahsili için atanan Mehmed nâm kişi Kudüs-i Şerif
ve Remle'ye bağlı Beytü'l-lahm ve Beyt-i Câlâ ve (3 köy ismi daha var) karyeleri ahâlilerinin
H. 1161, 1162 ve 1163 (M. 1747, 1748, 1749) yıllarına ait öşür, mahsulat ve rüsûmatlarından
ödemeleri gereken kısmı ödemede zorluk çıkarmaları üzerine südde-i sa’âdete giderek durumu
bildirmiştir. Osmanlı yönetimi de vakıf reʻâyâların ödemeleri gereken miktarın tahsili ve
vergilerinin her sene zamanında ödenmesinin sağlanması hükme bağlanmıştır.1800 Ancak daha
sonra konuya ilişkin gönderilen hükümlerden sıkıntının devam ettiği anlaşılmıştır. H. 1167/ M.
1753 tarihli hükümde ise, Kudüs-i Şerîfteki Haseki Sultân İmâreti Evkâfı karyelerinden Kudüs-i

Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 180/1.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 186/2. Benzer bir durum için bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 76/3.
1798 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 226/6; tahsil edilemeyen vergilere ilişkin aynı konuda gönderilen 1165/1751 tarihli
başka bir hüküm için bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 226/6.
1799 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 110/2.
1800 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 252/4.
1796
1797
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Şerîf ve Remle nâhiyelerindeki karyelerde yaşayanlar bin altmış bir, altmış iki ve üç senelerinde
yaşanan kuraklık nedeniyle üzerlerinde olan öşür gibi vergileri ödememeleri, zikr olunan
senelerde mültezim Mehmed'in arzıyla altmış beş senesi Rebiülevveli başlarında bunun tahsili
talep edildiğinde ayak diredikleri, bunun mütevellî el-Hâc Halîl tarafından tahsil edilmesi
gerektiği hükme bağlanmıştır.1801
Farklı bir örnekte ise, reʻâyânın bazı eşkıyaya uyarak gelirleri vakıflara ait vergileri teslim
etmeyip, vakıfları zarara uğrattıkları kaydedilmiştir. Örneğin, Muharrem H. 1158/ M. 1745
tarihinde Kudüs Kadısı mektup göndererek gelirleri Haseki Sultan İmareti ile Sultan Kayıtbay
vakıflarına ait olan Beytüllahim ve Beyt-i Câlâ isimli köylerin reʻâyâlarının Kara Kemal isimli
eşkıya ehline uyarak vergilerini vermediklerini bildirmiştir. Yapılan bildirim üzerine yapılan
incelemede; Beytüllahim köyünün 287 olan reʻâyâ sayısı, Beyt-i Câlâ köyünde 239 olarak
kaydedilmiştir. Beytüllahim köyünün tamamı vakıf olup, toplam 36.000 akçe gelirden 27.000
akçesinin Haseki Sultan İmareti’ne, 9.000 akçesinin de Sultan Kayıtbay Vakfı’na; Beyt-i Câlâ
köyünün ise, yine tamamı vakıf olup 30.000 akçe olan gelirden 24.500 akçesinin Haseki Sultan
İmareti’ne, 5.500 akçesinin de Sultan Kayıtbay Vakfı’na ait olduğunun kayıtlı olduğu
belirtilmiştir. Bu minvâl üzere ödemelerin yapılması hükme bağlanmıştır.1802
Rebiülahir 1200/ Ocak-Mart 1786 tarihinde yazılmış bir diğer hüküm, Kudüs-i Şerîf'teki Sultân
Süleymân Hân, Haseki Sultân ve Sultân Selîm Hân-ı Sânî'nin Câmi'-i Şerîf, İmâret-i ‘Âmire ve
Hankâh-ı Ma'mûreleri Evkâfı karyelerinden bazılarında sakin reâyâdan bazı kişilerin göç ederek
başka yerlere yerleşmesi sonucunca ortaya çıkan zararların bertaraf edilmesi için reʻâyânın
tekrar yurtlarına geri döndürülmesi gerektiği belirtilmiştir.
1206 tarihli hükümde ise bu defa yabancı bazı kişiler halkı tahrik ederek ve ihtilal çıkararak
yirmi dokuz nefer reâyâ ve Vakf-ı Medrese-i Melikiyye karyelerinde yaşayanlar ödemeleri
gereken öşr ve rüsûmlarını vermemeleri sağlamış ve vakfı zarara uğratmışlardır. 1803 Başka bir
örnekte de, Halîlürrahman Hazretleri Evkâfı'yla Sahrâtullah ve tevâbi' karyeleriyle Cebel-i
Nablus nâhiyesine tâbi' karyelerin reâyâlarının zimmetlerinde olan bazı sebeplerle tahsil
edilemeyen â'şar ve rüsûmların tahsili hükme bağlanmıştır.1804

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 289/4.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 86/4.
1803 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 160/2.
1804 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 147/1.
1801
1802
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Buraya kadar verilen bilgiler ışığında denilebilir ki, 18. yüzyılda Osmanlı Kudüsü’nde vergilere
ilişkin hüküm, ferman ve diğer emirlere konu vakıflar çoğunlukla Babüssaade Ağası nezâretinde
olan Mescid-i Aksâ, Kubbetu’s-Sahrâ ve Haseki Sultan vakıfları gibi hayrî, kamusal vakıflardır.
Öte yandan, daha küçük gelirleri olan hayrî vakıflar ile zürrî vakıflar açısından durumun nasıl
olduğu Kudüs vakıf ağını tanımlarken atlanılmaması gereken bir konudur. Hayrî bir vakıf olan
Meğâribe Vakfı’na ait 1739 tarihli muhasebe kaydında, masraflar içerisinde üç kalemde;
fellâhîn vergisi (32 zolota), öşür vergisi (332 zolota) ve sipahi için nısıf öşür (42 zolota)
başlıkları altında toplam 406 zolota vergi ödendiği kaydedilmiştir. Bunun yanı sıra, vakfın
muhasebesinin görülmesi aşamasında yürütülen bürokratik işlemler için talep edilen vergiler de,
muhasebe kaydının gelir ve giderlerin denkleştirildiği son kısımda yer almıştır. Bu kısımda
muhasebe vergisi 10, kâtib ücreti 3, resliyye 1, vakıf kâtibi 3, muhasebe defteri 1 zolota ücret
alınmıştır.1805 Zürrî bir vakıf olan eş-Şeyh Halil el-Câʻûnî Vakfı’na ait H. 1168/ M. 1755 tarihli
muhasebe kaydında da benzer şekilde, muhasebe vergisi ve harç olarak 5; defter kâtibi, resliyye
ve kaydiye masrafı olarak da 15 zolota ödendiği kaydedilmiştir.1806 Sicillerde yer alan daha geç
tarihli muhasebe kayıtlarından: Receb 1229/ M. 1814 tarihli Hüseyin Kımiʻ Vakfı ile Muharrem
1229/ M. 1813 tarihli Kasım Bey et-Tercemân vakfı muhasebesinde resm-i muhasebe 3 zolota;
Receb 1231/ M. 1816 tarihli el-Hac İbrahim eş-Şâfîʻ Vakfı muhasebesinde resm-i muhasebe 3,
kalemiyye 1 zolota olarak kaydedilmiştir.1807 Bu hesaplar bize, çalışma kapsamına giren
dönemde ortalama 3 zolota muhasebe vergisi alındığını ve vakfın büyüklüğüne göre de ek
vergiler talep edildiğini göstermektedir.

4.3.2.3. Kanuna Aykırı Olarak Toplanan Vergiler ve Mütegallibelik
18. yüzyılda taşradaki otoritelerin kanuna aykırı olarak (bidʻat) topladıkları vergiler reʻâyânın
üzerindeki ekonomik yükün bir diğer kaynağı idi. Ehl-i örf ve ehl-i şerʻ ile aʻyândan oluşan bu
güçlerin zorla topladığı vergilerin başında tekâlif-i şakka geliyordu. Tekâlif-i şakka
beylerbeyleri ve sancak mutasarrıfları tarafından nal-baha, kaftan baha, selâmiye, devriye vb.
adlarla toplanan vergilerdir. Bu tür zorlamalar daha önceki dönemlerde de görülmekteydi.1808
Ancak 17. yüzyılda ve 18. yüzyılda tekâlif-i şakka (salgunlar) ve diğer usulsüz vergi tahsilleri
toplum için bir "afet" halini almıştır.1809 Devlet bunlara karşı çıkarak ve toplanmasını önlemek
için tedbirler almışsa da uygulayamamıştır. Bu durum taşradaki yerelleşmenin bir sonucu

KŞS 224: 185-187.
KŞS 264: 149.
1807 Sırası ile bkz. KŞS 297: 33; 34; 299: 27.
1808 H. İnalcık özellikle kadıların ve naiblerin yolsuzluklarının kuruluş döneminden beri halkı en rahatsız eden
durumlardan olduğunu belirtmektedir. İnalcık (2000: 106-107)
1809 İnalcık (2000: 96)
1805
1806
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olduğu gibi, aynı zamanda devrin olumsuz ekonomik koşullarının "memurlar" üzerindeki bir
etkisi olarak değerlendirilebilir.
Osmanlı İmparatorluğu'nda reʻâyâya götürülen her hizmetin karşılığında bir vergi alınıyordu.
Memurlar da kendi uzmanlığını ilgilendiren hizmeti yerine getirirken bu vergileri topluyorlardı.
Bu yolla geçimlerini temin etmekteydiler. Beratlıların büyük bir bölümü aslında devletten maaş
almıyordu. Bunların kendileri için toplamaya yetkileri olan vergiler kanunnâmelerde tespit
olunmuştu.1810 Devletin vergi ile ilgili kanunlarında 16. yüzyıldan 18. yüzyıla fazla değişiklik
olmamıştır. Bununla birlikte verginin toplanmasında tımar alanlarının mukataalaşması süreci
yaşanmıştır. Bu süreç, askerî ve mülkî idarecilere görev yerlerinde devredilmiş olan vergi
gelirlerinin de merkezî hazineye dâhil edilmeye çalışılması anlamına geliyordu. Tımar sistemi
tam olarak kalkmasa da artık doğrudan kendi askerini de beslemek zorunda olan yerel
yöneticilerin gelirlerinde azalma olmuştu. Devletin bu kesime tahsis ettiği vergiler olarak
imdâd-ı seferiyye ve imdâd-ı hazariyye vergileri dışında, yerel yöneticiler gelirlerini yasal
olmayan yollardan takviye etmenin yollarını aradılar.
Beylerbeyleri ve sancakbeyleri göreve getirildikleri zaman resm-i câize1811 verirler, bundan
başka sadrazam ve diğer devlet ricaline hediye ve para verirler, büyük eyaletlere tayin olunanlar
ise Darphâne'ye bir miktar para öderlerdi.1812 Ayrıca özellikle kadılar ile beylerbeyleri ve sancak
mutasarrıflarının görev süreleri oldukça kısa olduğundan sık sık görevsiz ve maaşsız
kalıyorlardı.1813 Suistimale uygun bu kısa görev sürelerinde mevcut şartlardan olabildiğince
faydalanmaya çalışıyorlardı.1814
Devlet ise artan harcamaları sebebiyle hazineye ait gelirleri mümkün olduğunca yüksek düzeye
çıkarmaya çalışıyordu. Dolayısıyla reʻâyânın vergi kapasitesini çoğu zaman sadece merkezî
hazine ve ordu için "zorlamak" istiyordu. Bir yandan da Osmanlı düzeninin temelini teşkil eden
"reʻâyânın korunması ilkesini" korumaya, bu iki faktörü dengede tutmaya çalışıyordu.1815 Bu

Ergenç (2006: 141); Özkaya (1994: 46)
Câize mansıp alanların o mansıbı kendilerine tevcih edenlere verdikleri paradır. Bkz. Pakalın (1946: 255)
1812 Oğuzoğlu (1995: 52); Özkaya (1994: 18)
1813 Sancakbeyleri ve beylerbeylerinin görev süreleri incelediğimiz yüzyılda bir iki yılı aşmıyordu. Dolayısıyla
mütesellimler de genellikle birer yıllığına atanıyorlardı. Oysa 17. yüzyıl başlarında bu süre yirmi-otuz yıla kadar
uzayabiliyordu. Bkz. İnalcık (1977: 28)
1814 Özkaya (1994: 19-20)
1815 Osmanlı iktisadî görüşünde vergilerin maksismizasyonu (fiskalizm) başat bir rol oynuyordu. Özellikle nakit
sıkıntısı içinde olduğu süreçte süreklilik kazandırdığı ve çeşitlendirdiği avârız vergileri da aslında devletin
"salgun"larıydı. Hazinede biriken parayı olabildiğince yükseltme amacını taşıyordu. Ancak görevlilerin reʻâyâdan
kendileri için salgun salmaları, Osmanlı Padişahı'nın mutlak hukukuna bir tecavüz sayılırdı. Kanuna göre toprak ve
1810
1811
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bağlamda devlet askerîlerin eşkıyalık kadar hatta daha yıkıcı olan kanunsuz uygulamalarını
engellemeye çalışmıştır.1816 Reʻâyânın üzerinde artan vergi taleplerinin arkasındaki bir neden de
değişen malî ve idarî düzenin etkisiyle devlet bütçesine ulaşması gereken gelirin azalmasından
da kaynaklanmaktaydı. Bunlar birbirini etkileyen süreçlerdi.
18.

yüzyıl

Kudüs

Sancağı’nda

ehl-i

örf

müdahaleleri

özellikle

vakıf

alanlarında

yoğunlaşmaktaydı1817 Bu kayıtlarda vakıf reʻâyâsının ödediği vergilere gereksiz yere müdahale
ederek, reʻâyânın yiyecek ve içeceklerine el koydukları ve zorla vergi talep ettikleri
görülmektedir. Vakıf reʻâyâsına gereksiz müdahaleleri ve hilâf-ı kanun vergi toplamaları
nedeniyle ya doğrudan ilgili reʻâyâ tarafından ya da vakıf mütevellileri tarafından şikâyet
edilmişlerdir.1818
Çalışma kapsamına giren dönemde Kudüs’e gönderilen ferman ve hükümlerde, vakıf reʻâyâsına
gereksiz müdahaleler, hilâf-ı kanun vergi toplama veya mütegallibelik gibi faaliyetlerin farklı
gruplar tarafından yapıldığı tespit edilmiştir. Çalışmanın bu bölümünde, vakıf görevlileri,
sipahi, ehl-i örf ve ulemâ tâifeleri tarafından vakıflara yapılan bu müdahaleler ayrı başlıklar
altında incelenecektir.
a) Vakıf Görevlilerinin Haksız Vergi Talepleri: Vakıf görevlilerinin vakıf reʻâyâlarından çeşitli
bahanelerle zorla fazla vergi talep etmesi durumlarına da rastlanmaktadır. Haksız yere
görevlilerce reʻâyâdan talep edilen paraların tahsili ve bu gibi olaylara engel olunması için
yapılması gerekenlerle ilgili olarak Kudüs’e çok sayıda hüküm gönderilmiştir. Örneğin,
Sahratullâhu'l-Müşerrefe ve Şeyh Musâ el-Hakkârî vakıflarının Kudüs'e bağlı kimi köylerinde
ismi bilinen kişilerin öşür, rüsûm-ı ra' iyyet gibi ödemeleri gereken vergileri hakkıyla öderken,
evkâf mütevellilerince kanuna ve kayıtlara aykırı olarak fazla vergi talebi ile vakıf reʻâyâlarına
zorbalık yapılmıştır. Vakıf reʻâyâsının zorla talep edilen akçeler yüzünden gördükleri zararın

reʻâyâ üzerinde Padişah'ın haricinde kimse bir tasarrufta bulunamazdı. Reʻâyâ üretendi ve dolayısıyla devletin ana
gelir kaynağı idi. İnalcık (2000: 98-99); Genç (2000: 43-52, 50-51)
1816 Özkaya (1994: 90)
1817 Tabakoğlu (1985: 49-50)
1818 1173/1760 tarihli bir kayıtta bu durum açıkça gözlenebilmektedir. Kudüs Kadısı'na hitaben yazılmış bu emr-i
şerifte şöyle denilmektedir: “…Kudüs-i Şerîfde vâkıʻ merhûm ve mağfurün-lehâ Sultan Süleyman Hân ve Haseki
Sultan -tâbet serâhümâ-nın Câmi-i Şerîf ve Tekye ve İmâret-i ʻÂmireleri Evkâfından taht-ı kazânıza tâbiʻ Lûd kazâsı
ve tevâbi’i karyeleri mefrûzü'l-kalem ve maktuʻü'l-kadem min-külli’l-vücûh serbest olup vâkıʻ olan cürm-i cinâyet ve
resm-i arûsâne ve kul ve câriye müjdegâneleri ve sâir bâd-ı hevâlarına mîr-mirân ve mîr-livâ ve mütesellim ve
voyvoda ve serdâr ve sâir ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından hilâf-ı kanûn bir dürlü dahl ve taʻarruz olunmak îcâb itmez
iken vâliler ve mütesellim ve voyvoda ve sâir ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından rüsûm-ı serbestiyete hilâf-ı kanûn fuzûlî
müdâhale ve reʻâyâ-yı vakf-ı ahz u haps teklîfi ile teʻâddî ve ahvâl-i fukarâa diger-gûn ve perâkende ve perîşân
olmalarına bâʻis ve bâdî olmalarıyla rüsûm-ı serbestiyyesine ehl-i örf tâ’ifesi taraflarından hilâf-ı kanûn bir dürlü
dahl ve taʻarruz olunmamak bâbında…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 156/1.
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engellenmesi için Şam Valisi ve Kudüs Kadısı’na hüküm gönderilmiştir.1819 Başka bir örnekte,
Haseki Sultan Vakfı’nın kâtibi olan İbrahim’in vakıf mütevellilerinden vergilerini tahsil edip
görevini hakkıyla yapmasına bir iki yıldır müteveliler muhalefet ederek ödeme yapmamışlar ve
vakfı zarara uğratmışlardır.1820
Vakıflara ait hisseli gelir ve vergilerin tahsilinde vakıf mütevellilerinin başka vakıfların
hisselerine müdahale ettiklerine ilişkin de örnekler bulunmaktadır. H. 1228/ M. 1813 tarihli bir
hükümde de, Beyt-i Safâfa köyünün hisseli olarak çeşitli vakıflar arasında tayin edilen
gelirlerine ve vergilerine kanun ve uygulamalara aykırı olarak diğer vakıf mütevellileri
tarafından müdahale edilmiştir. 1821 Defterhâne-i ‘Amirede bulunan Rûznamçe, İcmâl, mufassal
ve diğer vakfı defterlerine bakılarak her bir vakfın hisseleri ve tahsil edilecek vergi miktarları
bildirilmiştir.1822 Benzer şekilde H. 1228/ M.1813 tarihli başka bir kayıtta, Ebu Muʻîn köyü
gelirlerini zorla zabt etme sevdasına oldukları bildirilmiştir.1823 Kayıtlarda yapılan incelemeler
neticesinde yine her bir vakfın gelirlerden hisseleri detaylı bir şekilde ayırt edilmiştir.1824

1819

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 158/2.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 290/2.
1821 “…Sulehâdan ve Sâdât-ı Kirâmdan Şeyh ' Abdülbâkî evlâdından Seyyid Mehmed ve karındaşı Seyyid Ahmed zîde
şerefhümâ gelüp Kudüs-i Şerîf sancağında ve nâhiyesine tâbi' Beyt-i Safâfe karyesinin hâsıl-ı kısm mine's-sülüs hınta
ve şa'ir on altı kırat sekiz bin dört yüz akçe yazusından on yedi kırat fî on üç kırat min kırat altı bin yüz kırk akçesi
timâr ve bâkî şürekâ hissesi ve altı kırat f î on bir kırat min kırat ve iki bin iki yüz altmış akçesi Kudüs-i Şerîfde
Münhale? Medresesi Vakfı resm-i mukırr ve nebh ve bâd-ı hevâsı timâr ve karye-i Beyt-i Safâfe el-mezbûre ve
gayrıdan üç bin dört yüz akçe timâra mutasarrıf Seyyid Mehmed veledi Seyyid Abdülrahmân'ın müşterekiyle kaydına
dâhil oldığı ve'l- öşr an mâli'l-vakfı yine Kudüs-i Şerîf'de Edhemiyye Zâviyesi'ne tahrîr oldığı ve Gazze sancağında
Remle nâhiyesinde kıt'a-i arz-ı Vâdiyü'l-arâle'nin mahsûlâtı . Kudüs-i Şerîf'de Edhemiyye Zâviyesi Vakfı ve el- öşr an
mâli'l-vakfı dahı müşterekiyle Remle nâhiyesinde . nâm karye ve gayrıdan altı bin akçe timâra mutasarrıf Mustafa
veledi Süleyman'ın kaydında idüği Defter-i Hâkanî'de mukayyed ve merkümân Seyyid Mehmed bin Seyyid Ahmed zikr
olunan Edhemiyye Zâviyesi Vakfı'nın bâ-berât-ı âlişân mütevellîleri olmalarıyla sâlifü'z-zikr Beyt-i Safâfe karyesini
ber-mûceb-i Defter-i hâkanî Münhale? Medresesi Vakfı mütevellîsi ve merhûm Seyyid Mehmed veledi Seyyid
Abdurrahman ve müşterekiyle ve kıt a-i arz-ı Vâdiyü'l-arâle el-mezbûreyi dahı merküm Mustafa veled-i Süleyman ve
müşterekiyle Edhemiyye Zâviyesi Vakfı tarafından zabt ve karye-i Beyt-i Safâfe? el-mezbûrenin el- öşr an mâli'lvakfıyla kıt a-i arz-ı Vâdiyü'l-arâle el-mezbûrenin mahsûlâtını ahz u kabz murâd eylediklerinde hılâf-ı Defter-i
hâkanî ve mugâyir-i kanûn fuzûlî müdâhale ve gadr sevdâsında oldukların inhâ …” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6):
138/2.
1822 “…ber-muktezâ-yı Defter-i Hâkanî karye-i Beyt-i Safâfa el-mezbûrenin kısm-ı mine’s-sülüs mahsûlâtının on yedi
kıratıyla yine bir kıratında on üç kıratı cânibine ‘â’id mahsûlâtıyla rüsûmâtı merkûm Seyyid Mehmed veled-i Seyyid
Abdurrahmân ile sâir müşterekleri taraflarından ve altı kıratıyla yine bir kıratının on bir kıratı cânibine ‘â’id
mahsûlâtı Kudüs-i Şerîfde vâkiʻ Münhaliyye Medresesi Vakfı tarafından ve’l-ʻöşr ʻan mâli’l-vakfı dahi yine Kudüs-i
Şerîf'de vâkiʻ Edhemiyye Zâviyesi Vakfı tarafından ve kıtʻa-i arz Vâdiyü'l-Arâle el-mezbûrenin mahsûlâtı dahı kezâlik
Kudüs-i Şerîf'de vâkı Edhemiyye Zâviyesi Vakfı tarafından ve’l-ʻöşr an mâli’l-vakfı dahi merkûm Mustafa veled-i
Süleyman ile sâir müşterekleri taraflarından ve beyt fî mahalle-i Bâbü'l-ʻAmûd ... el-mezbûre dahi kezâlik
Edhemiyye Zâviyesi Vakfı tarafından zabt olunmak iktizâ eylediğin hâlâ Rikâb-ı Hümâyûnum'da Defter Emîni olan
es-Seyyid Abdurrahîm Mecid -dâme mecdühû- arz itmeğin sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin arzı mûcebince amel
olunmak bâbında mütemerrid şurûtı derciyle emr-i âlî yazılmışdır.
Fî Evâhir-i Receb Sene [1]228.” BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (6): 138/2.
1823 “…merkümân Seyyid Musa ve Seyyid Abdülbedî ? Nasrî Mehmed bin Ahmed el-Tûrî Vakfı'nın askerî
rûznâmçesinden virilen berât-ı şerîfemle ber-vech-i iştirâk mütevellîleri olmalarıyla karye-i Ebû Mu în el-mezbûreyi
ber-mûceb-i Defter-i hâkanî Ribât el-Mansûr Vakfı mütevellîsi ve hisse-i merküm mutasarrıfı ve merküme Seyyid
Mustafa ve müştereki ve hass mutasarrıfıyla ve karye-i . el-mezbûreyi dahı Hüseyniye Medresesi Vakfı mütevellîsi ve
merküm Abdullah ve müşterekiyle zabt ve karye-i Ebû Mu în el-mezbûrenin dört kıratı cânibine â'id mahsûlâtıyla
1820
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Öte yandan, vakıf gelirlerini ve vergilerini toplamakla görevli mütevellilere (çoğunlukla
kâimmakam-ı mütevelli olanlara) da “ashâb-ı ağrâz” olarak tanımlanan reʻâyâdan gelirlerin
toplanmaması için zorluklar da çıkarılmıştır. Örneğin, Şevval 1197/ M. 1783 tarihinde Kudüs-i
Şerîf kazâsı ‘Ayn-ı Kârim karyesindeki Meğâribe Zâviyesi Vakfı ile Kudüs'teki çeşitli arazi ve
yerler Salâhaddin Yusuf Vakfı’na ait olduğu halde, zaviye vakfının mütevellisi eş-Şeyh
Abdullah'a vakfa ait a'şâr ve rüsûmları toplama esnasında zorluk ve sorunlar çıkarılmıştır.
Meğâribe Zâviyesi Vakfı’nın zaviyedârı ve mütevellisi olan eş-Şeyh Abdullah’ın durumu
bildirmesi üzerine Defterhâne-i ‘Amire’de yapılan incelemede; ‘Ayn-ı Kârim köyünün
gelirlerinden vakıfların ayrı oranlarda gelirleri olduğu görülmüş ve tahsilâtın da ayrı yarı
yapılması gerektiği bildirilmiştir. Hatta o yıl köyden zâviyeye teslim edilecek miktar 9442 akçe
olması gerekeirken yanlışlıkla 2942 akçe yazıldığı da kaydedilmiştir.1825 Aynı vakfa ilişkin
Ramazan 1234/ M. 1819 tarihli hükümde ise, Meğâribe Zâviyesi Vakfı ile 1/3’ü Melik
Salâhaddin Yusuf Vakfı’na ait olan ‘Ayn Kârim köyü gelirleri ile Selçukiyye Medresesi
Vakfı’na ait olan Tûretu’Cevz Köyü gelirlerinin 1/3’ü ve çeşitli mezraların gelirlerinin ¼’ünün
iltizamını talep eden Süleyman Mehmed ve ortaklarının rüsûm ve vergileri toplamaları ve
karşılığında merkezi hükümete hâss-ı şâhî olarak 1000 akçe vermeleri uygun görülmüştür.1826
Başka bir hükümde ise, Salâhiyye Medresesi Vakfı mülkünden olan ‘Ayn-ı Silvan köyü
gelirlerinden öşür ve rüsûmunun 4500 akçe olduğu, bunun da Mir-livâ-i Kudüs olanların hassası
olması nedeniyle onlara teslim edilmesi gerekirken, yabancıların müdahale etmeleri üzerine
vakfın gelirleri için Haremeyn Muhasebesi Defterlerine müracaat edildiği bildirilmiştir.
Muhasebe Defteri kayıtlarında: günlük 4,5 Mısrî para ile üç rubʻ tevliyet hissesi, nâhiyede
bulunan 50-60 nefer re’âya ile Salâhiyye Medresesi mülkü ‘Ayn Silvan Köyü öşür gelirlerinin
hass-ı mir-livâ ve rüsûm ve bâd-ı hevâ ile birlikte 5000 akçe olan miktarın mir-livâ olanlara

karye-i . el-mezbûrenin üç kıratıyla bir kıratın sülüsi cânibine 'â'id mahsûlâtı Nasrî Mehmed bin Ahmed el-Tûrî Vakfı
tarafından kanûn ve defter mûcebince ahz u kabz murâd eylediklerinde hılâf-ı Defter-i hâkanî ve mugâyir-i kanûn
fuzûlî müdâhale ve gadr sevdâsında oldukların inhâ…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (6): 136/1.
1824 “…karye-i Ebû Muʻîn hâlî ez-ra’iyyet el-mezbûrenin kısm mine's-sülüs mahsûlâtın dört kıratı cânibine ʻâ’id
mahsûlâtı Nasrî Mehmed bin Ahmed el-Tûrî Vakfı tarafından ve bir buçuk kırat ve rubʻ kıratı cânibine ʻâ’id
mahsûlâtı Ribât el-Mansûr Vakfı tarafından ve üç kıratıyla üç rubʻ kıratı cânibine ʻâ’id mahsûlâtı hisse-i mevküf
deyu tahrîr olundığına binâen mutasarrıfı tarafından on dört buçuk kıratı cânibine ʻâ’id mahsûlâtı ve'l-ʻöşr ʻan
mâli'l-vakfı ve rüsûmât-ı sâiresi merkûm Seyyid Mustafa veled-i Seyyid İsmail ile sâir müşterekleri taraflarından ve
ber-vech-i nakd bin iki yüz elli akçesi dahi Hâss-ı Hümâyûn mutasarrıfı tarafından ve karye-i … el-mezbûrenin kısm
mine's-sülüs mahsûlâtının sekiz kıratı cânibine ʻâ’id mahsûlâtı Hüseyniyye Medresesi Vakfı tarafından ve üç kıratıyla
bir kıratın sülüsi cânibine ʻâ’id mahsûlatı Nasrî Mehmed bin Tûrî Vakfı tarafından ve on iki kıratıyla bir kıratın
sülüsânı cânibine ʻâ’id mahsûlât ve’l-ʻöşr ʻan mâli’l-vakfı ve rüsûmât-ı sâiresi merkûm Abdullah bin Hasan ile sâir
müşterekleri taraflarından zabt olunmak iktizâ eylediğin hâlâ Rikâb-ı Hümâyûnum'da Defter Emîni olan es-Seyyid
Abdürrahim . . . -dâme mecdühû- ʻarz itmeğin sen ki vezîr-i müşârün-ileyhsin arzı mûcebince amel olunmak bâbında
mütemerris ve şurût-ı derciyle emr-i ʻâlî yazılmışdır. Hâmî. Fî Evâ’il-i Receb Sene [1]228.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM
(6): 136/1.
1825 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 152/2.
1826 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (7): 6/2.
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teslim edilmesi hükme bağlanmıştır.1827 Taştimûriyye Türbesi ve Vakfı’nın mütevellî, nâzır ve
türbedârı olan Şeyh Abdullah defterde kayıtlı dükkân, çarşı ve saire toplam altı kalemin
gelirlerini toplamaya yükümlü olsa da “ashâb-ı ağrâz”dan bazı kişilerin a'şâr ve rüsûm
toplanması konusunda sorun çıkardıklarını bildirmiştir.1828
b) Sipahiler Tarafından Yapılan Mütegallibelik: Vakıf gelir ve vergilerinin toplanmasında
zorluklar çıkaran bir diğer grup da zeamet ve tımar sahipleri idi. Kudüs kadısına gönderilen
Cemâziyelevvel 1156 / M. 1743 tarihli hükümde Kudüs kazasına tabi ‘Alem isimli köyün öşür
ve diğer vergileri vakıf tarafından toplanırken, vakıf köyün civarında bulunan tımar erbabından
bir sipahi müdahale ederek vakıf vergilerini kendisi toplamıştır. Kanuna ve uygulamalara aykırı
bu durumun bildirilmesi üzerine, sipahinin müdahalesinin men edilmesi ve kanun üzere
uygulamalara devam edilmesi hükme bağlanmıştır.1829
Kudüs-i Şerif’te Haseki Sultân'ın İmâret-i Âmireleri karyelerinden Kudüs-i Şerîf Sancağı ve
nahiyelerine tabi karyelerin sınırları belli yerlerine, civardaki zeamet ve timar karyelerinin za'im
ve sipahileri; vakıf köylerin, tımar ve zeamet köylerinden olduğu gerekçesi ile müdahale edip
öşr ve resimlerini zorla zapt etmişlerdir. Köylerin vakıf mı, tımar mı olduğuna ilişkin yapılan
inceleme sonrasında, gelirlerin vakfa ödenmesi gerektiği anlaşılmış ve vakıf gelirlerine
müdahale eden za'im ve sipahiler müdahaleden men edilmiştir. 1830 Başka bir hükümde, Kudüs-i
Şerîfteki Hânü'l-Karîm Mezraʻasındaki Selâhaddin Eyyûbî mülkü olan vakıf hisse, Mezhebiyye
Medresesine ait vakıf hisse gibi yerlerin öşr ve rüsûmlarına, bunların tahsis edildiği kişiler

“…Hazîne-i ʻÂmirem'de mahfûz Haremeyn Muhasebesi defterlerine nazar olundukda Kudüs-i Şerîf'de Hangâh-ı
Salâhiyye Medresesi Vakfı'nın yevmî dört buçuk Mısrî para ile üç rubʻ hisse tevliyeti mezkûrdan Seyyid Ali el-Takî
birâder Seyyid . . . ve Seyyid Ahmed ve Seyyid ... ve bir rubʻ hissesi dahi mezkûr Seyyid Mehmed ile es-Seyyid
Mustafa ve es-Seyyid Abdullah ve es-Seyyid Ahmed'in iştirâken bâ-işâret-i ʻaliyye üzerlerinde oldığı mestûr ve
Defterhâne-i ʻÂmirem'de mahfûz defter-i icmâl ve mufassal ve evkâfa mürâcaʻat olundukda Kudüs-i Şerîf nâhiyesine
tâbiʻ Vakf-ı es-Sultan el-Melik en-Nâsır Yusuf bin Eyyûb Ali Medresesine der-Kudüs-i Şerîf deyü yazıldığı mahallin
tahtına kıt'a ve karye-i ʻAyn-ı Silvân tâbiʻ-i Kudüs-i Şerîf maʻa kurâ-i mevâdd-ı sâire . . . deyu defter-i evkâfda
muharrir kalemiyle tahrîr-i defter olmuşdur ve yine nâhiye-i mezbûre elli altmış nefer reʻâyâ ile karye-i ʻAyn-ı Silvân
Vakf-ı el-Melik en-Nâsır es-Sultan Salâhaddin Yusuf bin Eyyûb Ali Medresesi bi’l-Kudüs-i Şerîf el-ʻöşr hass-ı mîrlivâ ve hâsıl-ı . . . el-ʻöşr ʻan hamîle-i münhasıl ve ʻan . . . ʻani’l-mâli’l-vakf ʻani’l-harâc ve resm . . . m a ʻ a gayr-i
el-ʻöşr maʻa rüsûm ve bâd-ı hevâ dört bin akçe yazu maʻa ziyâde ber-vech-i maktû der-ʻuhde-i Mevlânâ İshak elMüderris ... Sultan Salahaddin el-mezbûr fî sene beş bin akçe ber-mûceb-i ... mîr-livâ olanlara teslîm eyle deyü
defter-i mufassalda muharrir kalemiyle tahrîr ve defter-i icmâlde el-ʻöşr maʻa rüsûm dört bin beş yüz akçe yazu ile
Mîr-livâ-i Kudüs-i Şerîf hâssından olmak üzre tahrîr-i defter olmuşdur bu takdîrce ber-muktezâ-yı Defter-i Hâkanî
sâl-be-sâl ber-vech-i maktû mîr-livâ olanlara beş bin akçe virmek üzre karye-i ʻAyn-ı Silvân el-mezbûrenin ve’l-ʻöşr
ʻan hâmîleri münhasıl ʻ a n i ’ l - . . . ve ʻan mâli’l-vakf ʻani’l-harâc mahsûlâtıyla rüsûmâtı müşârün-ileyh Melikü’nNâsır Sultan Selahaddin Yusuf bin Eyyûb'un Kudüs-i Şerîfde olan Medresesi Vakfı tarafından zabt olunmak iktizâ
eylediğin…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 129/2.
1828 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 156/1.
1829 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (1): 37/3.
1830 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 76/2; 290/2.
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detaylı bir şekilde tanımlanmıştır.1831 Abdülhay ve eş-Şeyh. A b d u l l a h Mezhebiyye Medrese
Vakfı'nın berat ile ortaklaşa mütevellîleri olmalarıyla zikr olunan mezra’ayı Melik Selâhaddin
Vakfı mütevellîsi ve mîr-livâ-i hassı mutasarrıfıyla ve Beyt-i Sahur karyesini Muhiyiddin
hissesi mutasarrıf ve sipâhi-i merkum ve sâir müşterekiyle zabt ve mezra a-i mezbûreden
merkum medrese vakfı tarafına â'id sekiz kırât üç yüz otuz yedi akçeye göre beyt-i Sahûr-ı Vâdî
karyesinden on iki kırât iki bin akçeye göre isâbet iden mahsûl kanûn ve defter mûcebince hıfz
ve kabz murâd eylediklerin bildirmişler, ancak adları geçen sipâhileri kendilerine ait olan
hisseye kanaat etmeyerek medrese-i mezbûre vakfı tarafına ait olan mahsûle gereksiz müdâhale
ve zorbalık sevdasında olduklarını bildirmişlerdir. Defterhâne-i ‘amirede bulunan rûznamçe,
icmal ve mufassal defterlerinden kontrol edilen hisseler teyit edilerek, sipahilerin haksız yere
yaptıkları müdahalelerin önlenmesi hükme bağlanmıştır. 1832 Yine Mezhebiyye Vakfı’na ait olan
mezraya tımar mutasarrıfları sipahilerce H. 1206 / M. 1791 tarihinde yapılan haksız
müdahalenin men edilmesi için başka bir hüküm verilmiştir.1833 Kudüs-i Şerîf’teki Kaluca
karyesinde sekiz bin üç yüz akçelik timara mutasarrıf Seyyid Ahmed veled-i Seyyid Ali nâm
sipâhinin mütevellîsi olduğu Ahmed Altıncı Vakfı'nın toplaması gereken öşr ve rüsûmlar ile
yetinmeyip fazlasına göz dikip, vakfı zarara uğratmıştır.1834
Kudüs-i Şerîf sancağı ve nâhiyesinde karye-i

vakf zeʻâmet ve timâr sahibi reʻâyâ ile,

Medrese-i Mezhebiyye Vakfı, Muhyiddin Vakfı, Çehârkes Vakfı gibi vakıflara dair öşr ve
rüsûm bilgileriyle, Medrese-i Mezhebiyye Vakfı’na yapılan haksız müdahaleye dair hükümler
de mevcuttur.1835
c) Ehl-i Örf Tâifesince Yapılan Mütegallibelik: İncelediğimiz dönemde bir kısım ehl-i örf
mensubu mütegallibeliğe yönelerek vergilerin toplanmasına engel olabiliyor ya da kendileri
halkı vergilendirmeye kalkışabiliyorlardı. Her ne kadar mütegallibelerin halka eziyetleri

“…Kudüs-i Şerîf Sancağında ve Nâhiyesinde mezraʻa-i Hânü'l-karîm nâm-ı diğer Hân-ı … der-nezd-i Kudüs-i
Şerîf hâsıl-ı kısm-ı mine’r-rubʻ hisse-i Vakfü’l-Melik Selâhaddin Ali der- Kudüs-i Şerîf on altı kırât altı yüz altmış üç
akçe ve hisse-i Vakf-ı Medrese-i Mezhebiyye der-Kudüs-i Şerîf sekiz kırât üç yüz otuz yedi akçe el- öşr an mâl-i vakf
hass-ı mîr-livâ yüz akçe yekûn bin akçe ve yine Kudüs-i Şerîf nâhiyesine tâbiʻ Beyt-i Sahûrü'l-Vâdî … vakf nefer otuz
yedi hâsıl-ı kısm mine’s-sülüs on beş kırât hınta ve şaʻîr ve harâc-ı istîcâr dört bin akçeden hisse-i Vakf-ı Medrese-i
Mezhebiyye on iki kırât iki bin akçe ve hisse-i Muhyiddin on iki kırât iki bin akçe el-ʻöşr ʻan cümle münhasıl ve
zeʻâmet ve timârının üç yüz akçe ve resm-i ... dört yüz akçe ve bâd-ı hevâ yüz akçe yekûn el-ʻöşr ve rüsûm-ı bâd-ı
hevâ bin sekiz yüz akçe yazular ile defter-i mufassalda muharrîr kalemiyle başka başka tahrîr ve defter-i icmâlde
beyt-i Sahurü'l-Vâdî karyesinin el- öşr rüsûm-ı bâd-ı hevâ diyü bin sekiz yüz akçe ma a gayrhi yazılup dört bin sekiz
yüz akçe yekûnundan iki bin beş yüz akçesi ifrâz ve tamâmen karye-i Beyt-i Sahurü'l- . . . ve gayrıdan dört bin beş yüz
akçe timâra mutasarrıf Yusuf ve Ahmed ve . . . Halîl'in ve bâkîsi müştekî kaydlarında oldığı Defter-i hâkanîde
mukayyed…” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 150/1.
1832 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 150/1.
1833 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 160/3.
1834 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (5): 30/2.
1835 Örn. bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 160/3; 150/1.
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vurgulansa da bu tür şahıslar ağır vergi yükümlülüklerini yerine getirmek istemeyen halktan da
yüz bulmaktaydılar. Onların destekçisi konumuna geçerek güçlerine güç katmaktaydılar.
Kudüs-i Şerif Sancağı’nda ve nahiyesinde Sur Bahir isimli köy ve iki bin akçelik timâra berât-ı
şerifle mutasarrıf olan İbrâhim veledi Ali'ye vakıf gelirleri ile aralarında öşr ve bâd-ı hevâ gibi
bedellerinde bulunduğu gelirlerin tahsiline sancak ve vakıf mutasarrıfları tarafından müdahale
edilmiştir. Defter-i Hakânî kayıtları incelendiğinde ise, ilgili kayıtta detaylı bir şekilde
tanımlanan mezra’alar ile vakıf olan mahsul ve vergilerin tımar mutasarrıfı İbrâhim veledi Ali
tarafından

toplanılması,

diğer

örf

mensuplarının

da

müdahale

etmemeleri

hükme

bağlanmıştır.1836 Benzer başka bir örnekte, Kudüs-i Şerîf'in Beyt-i Safâfâ isimli karyesinde altı
bin akçelik tımarın mutasarrıfı Ali veledi Hasan'ın çocuksuz ölümü sonrası görevin tevcih
edildiği Abdullah veledi Saidd'e livâ-i mezbûr Alaybeğisi ve yandaşlarınca yapılan gereksiz
müdahale ile vakıf gelirlerini ve vergilerini zorla zapt etmiştir.1837
Ehl-i örf tarafından vakıf reʻâyâlarına yapılan farklı bir zorbalık örneğinde; Sultân Süleymân
Hân ve Haseki Sultân Evkâfı karyelerinden Remle, Lud ve bunlara bağlı karye reâyâlarına zorla
hayvan dağıtılıp bedellerinin talebiyle reʻâyâ zor duruma düşürülmüştür. Serbestiyet üzere
tasarruf olunan köylerin vergilerini Şam valilerine eksiksiz olarak vermelerine rağmen, Şam
valileri ve mütesellimleri tarafından zorla dağıtılan hayvanların 20’şer kuruş olan bedelleri 7080 kuruş talep edilmiş, reʻâyânın ödeyemediği akçeler nedeniyle hem perişan olmalarına hem
de başka yerlere göç etmelerine neden olmuşlardır.1838
Bir diğer hükümde de, Kudüs-i Şerîf’teki Sultân Süleymân Hân ve Haseki Sultân Câmi'-i Şerîf,
Tekye ve İmâret-i ‘Âmireleri Evkâfı'na bağlı Lud kazâsı ve tabi karyelerdeki re’âyânın cürm-i
cinâyet, resm-i arûsâne, kul ve câriye müjdegâneleri ve diğer bâd-ı hevâ vergilerinden muaf
olmalarına rağmen, mîr-mirân, mir-liva, mütesellim, voyvoda, serdar ve diğer gibi ehl-i örf
tâifesi bidʻat olarak bu vergileri talep etmişler ve halkı perişan etmişlerdir. Durumun vakfın
nâzırı Babussaade Ağası tarafından bildirilmesi üzerine sultan vakıflarına ait köylerin
serbestiyeleri için Sultan Murad Han tarafından verilen emr-i şerife referansla, bahse konu vakıf
köylere ehl-i örfün müdahalesinin önlenmesi için emir verilmiştir.1839 H. 1181 / M. 1767

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 56/4.
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 57/1.
1838 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 9/1.
1839 “…İmdî Selâtîn-i İzâm Evkâfı karyeleri mefrûzü'l-kalem ve maktûʻü’l-kadem min-külli’l-vücûh serbest hâriçden
katʻâ dahl olunmak câ’iz değildir kanun üzere ‘amel olunmak için Hudâvendigâr-ı esbâk ʻammî-zâdem merhûm ve
mağfûrün-leh Sultan Mahmud Hân -tâbe serâhü- zemânında emr-i şerîf virilüp tecdîdin recâ itmekle vech-i meşrûh
üzre ʻamel olunmak emrim içün yazılmışdır.” BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 156/1. Benzer bir örnek için bkz. BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (2): 314/5.
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tarihinde Haseki Sultan Vakfı köyleri reʻâyâları rencîde olunmamaları üzerine gönderilen
ferman, Muharrem H. 1183/ M. 1769 tarihinde tekrar gönderilerek kaymakam-ı mütesellimler
tarafından hala serbestiyet şartlarına aykırı olarak vakıf köylülerinin rencide olunmaması
emredilmiştir.1840 Aynı tarihte (24 Muharrem 1183) kaleme alınan başka bir fermanda yine
vakfın Remle ve gazze mütesellimleri tarafından ücret talep ettikleri anlaşılmıştır. 1841 Vakıf
reâyâların rencide edilmemesi bildirilen yeni bir ferman daha gönderilmiştir. 1842 Yine aynı vakfa
ait gelirlere bu sefer de ehl-i örf tâifesinden Gazze ve Remle mukataalarının malikâne usulü
üzere mutasarrıfları olan voyvodaları hile ile mübaşir tayin edip hıdmet-i mübâşiriyye ismiyle
gelir talebinde bulunmuşlardır.1843 Yine Haseki Sultan Vakfı'nın mütevellîsi olan eski
Babüssaade Ağası Mehmed vakfın mütevellisinin vakfa bağlı karyelerdeki reâyâlardan defter
üzere alınması gereken aʻşâr ve rüsûmları hakkıyla toplamasına rağmen, Kudüs-i Şerîf
mütesellîmleri ve sair ehl-i örf tâifesinin reâyâdan haksız vergi taleplerinde bulunduğunu ve
zorbalık yaptıklarını bildirmiştir.1844 Yine Haseki Sultan Vakfı köylerinden ‘Isâviyye Köyü’nün
gelirlerinin hisse-i mülk, vakıf ve mir-livâ hassası olarak üçe bölündüğü, bu paylaşımdan 6 kırat
hissenin de hisse-i mülk olarak Sadeddin’in evlatlarına ait olduğu belirtilmiştir. Hisse-i mülk
olan kısma ehl-i örfün müdahale etmemesi için mülk sahiplerinin babaları tarafından H. 1193/
M. 1779 tarihinde alınan emr-i ‘âlîye rağmen, H. 1209/ M. 1794 yılında da bu hisseye tekrar
ehl-i örfün müdahalesi üzerine vakfın mütevellileri Sâdât-ı Kirâm'dan Seyyid Sa'îd ve Seyyid
Sâlih ve Seyyid Hüseyin ve Şeyh Abdurrahman ve Seyyid Ebûbekir gelip durumu arz
etmişlerdir. Söz konusu kayıtta ise vakıf gelirleri içerisinde öşür ve bâd-ı hevâ vergilerinin
toplamının 4300 akçe olduğu kaydedilmiştir.1845
Kudüs-i Şerîf’te Ömer bin el-Hattâb'ın binâ eylediği Câmi-i Şerîf’in müezzini olan Şeyh Ebû
Hamza bin Sâlih 'Ukayl ile oğlu Cenâbi'nin arzuhâl sunup, Kudüs-i Şerîf kazâsı toprağında

“…Kâimmakâm-ı mütesellimler tarafından hala serbestiyet şurûtuna muğâyir reʻâyâ-yı vakf rencîde olunmamak
içündür. Emr-i şerîf sitâde. Bâ arz-ı … Ağa-i Dâru's-Saʻâdeti'ş-Şerîfe en-nâzır ve bâ-fermân-ı ʻâlî- Fî 3 Şaʻban
1183.” VGMA, 523: 10/4,5.
1841 “…Remle ve Gazze mütesellimleri taraflarından vakf-ı mezbûr reʻâyâlarını akçe talebiyle rencîde itdirilmemek
içündür. Emr-i şerîf sitâde. Bâ arz-ı Mehmed Ağa mütevelli-i vakf ve bâ-fermân-ı şerîfe- Fî 24 Muharrem 1183.”
VGMA, (523: 10)
1842 “…Reʻâyâ-yı vakf rencide itdirilmemek içündür. Emr-i şerif sitâde. Bâ arz-ı Mehmed Ağa mütevelli-i vakf ve bâ
fermân-ı şerîfe- Fî 21 Receb1184.” VGMA, 523: 8.
1843 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (2): 189/3.
1844 “…Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi'nden muktezâsı lede’s-suʻâl kurâ-i mezbûre ahâlî ve reʻâyâları evâmir-i ‘aliyyemle
vârid olan tekâliflerin emr ve defter mûcibince cemʻine me’mûr olanlara edâ eylediklerinden sonra ehl-i örf tâifesi
taraflarından bilâ-emr-i şerîf tekâlif-i şakka talebi ve sâir gûne bed ve mezâlim ve . . ile teʻaddî ve rencîde
olunmamaları içün emr-i şerîfim iʻtâsı iktizâ eylediği tahrîr olunmağla vech-i meşrûh üzre ʻamel olunmak fermânım
olmağın imdi; eyyâm-ı ʻadâlet mülûkânemde vazîfe-i cenâb . . olan reʻâyâ fukarâsına ve bir ferde bir vechle zulm u
teʻaddî olundığına katʻa rızâ-yı dâverânem olmayup vücûh-ı mezâlim ve teʻaddiyâtdan her hâlde hımâyet u
sıyânetleri min-külli'l-vücûh âsûde-nişîn esîr-i istirâhat olmaları matlûb-ı Pâdişâhânem olmağla…” BOA,
ADVNS.AHK.ŞM (4): 92/1.
1845 BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 193:2.
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vergi vermelerini gerektirecek emlâk ve yerleri olmayıp, kendilerinden vergi talep edilmek
suretiyle zulme uğradıklarını bildirmişlerdir. Bu durum üzerine kaleme alınan H. 1194/ M. 1780
tarihli hükümde; Kudüs Kazası’nda toprağı bulunmayan kişilerden avârız vergisinin talep
edilmemesi ve emr-i şerif olmadan ehl-i örf tâifesinin tekâlif-i şakka talebiyle müdahale
etmemesi emredilmiştir.1846 Başka bir örnekte ise, Meğâribe Zâviyesi Vakfı köylerinden ‘Ayn-ı
Karîm köyünde avârız hânesine bağlı reâyâdan ehl-i örf tâifesi haksız tekâlif talebinde
bulundukları bildirilmiştir.1847
Son olarak, Mescid-i Aksâ ve Sahrâtullah Vakfı köylerinden ve tekâlif-i örfîye ve şakka ve
avârız-ı divaniyeden muaf olub, yalnızca kanun ve düzen üzere ödemesi gereken rüsûmları
vakfa ödemesi gereken Benî Zeyt nâhiyesi revgan-ı zeyt bedeline nâhiye şeyhleri müdahale
etmiştir.1848 H. 1164/ M. 1750 tarihli hükümde ise söz konusu nâhiye şeylerinin yeniden vakfa
müdahale ederek, vakıf reʻâyâlarını tahrik ettikleri bildirilmiştir.1849 Mescid-i Aksâ ve
Sahrâtullah camilerinin kandillerinde yakılmak üzere aynî olarak talep edilen revgan-ı zeyt H.

BOA, ADVNS.AHK.ŞM (3): 39/4. Benzer bir talep ve uygulamalar için ayrıca bkz. BOA, ADVNS.AHK.ŞM
(3): 110/4; 156/3.
1847 “…karye-i ʻÎsâviyye vakf-ı ʻimâret Kudüs-i Şerîf hâsıl-ı kısım mine's-sülüs on kırât hınta ve şaʻir ve mahsûl ...
harâc isti’câr ve galle altı bin akçe senedin hisse-i vakf Ahmed Muhyiddin Ali iki kırât ve rubʻ kırât altı yüz seksen
beş akçe ve hisse-i mülk-i Saʻadeddin ... altı kırât bin beş yüz akçe ve hisse-i mülk-i İskender iki buçuk kırât altı yüz
yiğirmi beş akçe ve hisse-i mülk-i Halîl … Mehmed yarım kırât yüz yiğirmi beş akçe ve hisse-i vakf-ı imâret derKudüs rubʻ kırât on iki kırât üç bin altmış beş akçe el-ʻöşr ʻan mâli’l-vakf ve’l-mülk iki yüz doksan üç akçe ve resm-i
. . . ve bâd-ı hevâ yekûn hisse maʻa’l-ʻöşr resm dört bin üç yüz akçedir hisse-i vakf-ı ʻimâret Kudüs-i Şerîf üç bin dört
yüz akçe ve hisse-i mîri ber-vech-i nakd ber-mûceb-i defter-i atîk fî sene dokuz akçe yazu ile defter-i mufassalda
muharrîr kalemiyle tahrîr olundığı Defter-i Hâkanî'de mukayyed ve mûmâ-ileyhim mezkûr Saʻadeddin … evlâdından
olmalarıyla merküm Saʻadeddin ... mülk tarafına tahrîr olunan altı kırât hisseye mülkiyet üzre bâ-hüccet-i şerʻiyye
mutasarrıflar olup karye-i mezbûreyi ber-mûceb-i Defter-i Hâkanî hisse-i mülk ve vakf ve hass mutasarrıflarıyla zabt
ve hâsıl-ı kısm mine’s-sülüs mahsûlünden Saʻadeddin . . . mülki tarafına ʻâ’id altı kırât hissesi mülkiyet üzere ahz u
kabz murâd eylediklerinden bir vechle müdâhale îcâb itmez iken evkâf ve emlâk-ı mezkûre ve hass mutasarrıfları
Defter-i Hâkanî mûcebince taraflarına ʻâ’id olan hisse … ahz u kabzına kanaʻat itmeyüp ziyâdeye tecâvüz ile…”
BOA, ADVNS.AHK.ŞM (4): 191/4.
1848 “Kudüs-i Şerîf Kadısına ve Valisine hüküm ki; İftihârü’l-havass ve’l-mukarrabîn muʻtemedi’l-mülûk ve’s-selâtîn
muhtâru’l-izzu ve’t-temkîn bi’l-fiʻil Dâru’s-Saʻâdeti’ş-Şerîfe Ağası olub Haremeyn-i Şerifeyn Evkâfı nâzırı olan Hacı
Beşir Ağa -dâme ‘uluvvehû- Dîvân-ı Hümayun’a arz gönderüb taht-ı nezâretlerinde olmağla Kudüs-i Şerîf eyâletinde
vâkiʻ Hazreti Halilurrahman -salavatullah ala nebiyyinâ ve aleyhi’s-selâm- ve Mescid-i Aksâ ve Sahratullah-ı
Müşerrefe Evkâfı kurâları mefrûzu’l-kalem ve maktûʻu’l-kadem min külli’l-vücûh ve tekâlif-i örfîyye ve şakka ve
avârız-ı dîvaniyyeden muaf olub üzerlerine edâsı lâzım gelen hukuk ve rüsûmların cânib-i vakfa eda ve zâbiti vakıf
maʻrifetiyle zabt u ru’yet ve reʻâyâsı rencîde ve tecrîdden himâye olunub âherin dahl ve teʻaddisi menʻ ve defʻ
olunmak bâbında şerefsüdûr iden emr-i ‘âlîşâna muğâyir Benî Zeyt Nâhiyesi meşâyihleri mücerred reʻâyâya tahrîr
itdirilmemek içün tahrîri ve cânib-i vakfa hâsıl kayd olunan revgan-ı zeyt mahsûlün vakt ve zemaniyle edaya teʻallül
ve muhalefet izhâriyle taʻtîline sebeb ve bâdî ve ihtilâl-i umûra mü’eddî oldukları mütevelli-i vakf inhâ itmekle
nâhiye-i mezkûrenin revgan-ı zeyt mahsûlü cevâmi-i lâtifede iʻkâd olunan kanâdil içün aynî vakfa îrad kabul
olunduğu mestûr ve mukayyed olub zeyt mahsûlü vakfın akdem umûru olub reʻâyâya ihtilallari sâire dahî sirâyet ile
vakfa mûcibi gadr olduğu zâhir ve âşikar olmağla nâhiye meşâyihlerinin ol-makûle muğâyir-i nizâm-ı kadîm ve hilâfı serbestîsine ve menʻ ve hareketleri menʻ ve defʻ ve cânib-i vakfa âid ve râciğ olan zeyt mahsûlüne aynî ve vakfa
zemaniyle taraf-ı vakfa teslîm itdirmeyüb fi mâ baʻd umûr-ı reʻâyâya dahi ve taʻarruz ve nizâm-ı vakfa teʻaddîden bîgâyed tevakkî ve mücânebet itmeleri tefhîm ve .. olunmayub tekrar tasaddî iderler ise .. ve iclâ olunub … arz ve i’lâm
olunmak ve reʻâyâ-yı vakfa serbestiyet üzere zabt-ı birle zabt ve ru’yet ve [taraf-ı] âherden bir ferd dahl ve teʻaddî
itdirilmemek bâbında hükm-i hümayun virilmek ricâsına iʻlâm eylemeyin mûcibince hüküm deyu fermân-ı ‘âli sâdır
olmağın vech-i meşrûh üzere emr-i şerîf yazılmak içün işbu tezkire virildi. 18 Rebiu’l-evvel Sene 1163.” VGMA, 814:
106-2.
1849 VGMA, 814: 111.
1846
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1190/ M. 1776 ve H. 1191/ M. 1777 yıllarında Kudüs’e gönderilen fermanlara da konu
olmuştur.1850
Yukarıda bazı örneklerine yer verdiğimiz ve sadece kayda geçenleri tespit edebildiğimiz Kudüs
vakıflarına ait gelirlerin ve vergilerin tahsili konusunda yaşanılan çeşitli müdahaleler ve
mütegallibelikler, 18. yüzyıl Kudüsü’nde yönetim düzeni içindeki çelişkileri yansıtır
niteliktedir. Bir bakıma devlet bir yandan taşradaki idareyi yerelleştirirken bir yandan bu
yerelleşmenin etkileriyle uğraşmak durumunda kalmıştır. Taşrada şehir adına karar verenler
olarak tanımlanan yönetici-yerel seçkinlerin mütegallibe hareketlerin de kaynağı olması bu
durumu doğrulamaktadır.
Vakıf köylerde askerî zümrenin rüsûm-ı serbestiyete müdahaleleri, yeni vergiler çıkarmaları ve
reʻâyâya zulmetmeleri vakıf nâzırları ya da mütevellileri tarafından merkezî hükümete
bildirilmiştir. Devletin vakıfların nâzırından ya da mütevellisinden gelerek ya da arz ve arzuhâl
gönderilerek bildirilen suistimallare cevâben gönderdiği emr-i şeriflerde ise kanunsuz vergi
toplayıp reʻâyâya eziyet edenlerin men edilmesi yönünde emirler verilmiştir. Devlet çoğu
zaman sadece kanunu hatırlatarak uyarmakla, gerekirse tekrar uyarmakla yetinmekte idi. Bu
görevlilerin azledildiğini ve sürüldüğünü gösteren fazla kayıt da bulunmamaktadır. Reʻâyâ
açısından bakıldığında ise, memurların ve aʻyânın reʻâyâdan kendi hesaplarına para tahsil etmek
girişimleri önünde vakıf köylerin serbestiyet statüsü reʻâyânın tek dayanağı gibi görünmektedir.
Bu kanunsuz uygulamalar köylünün fakir düşmesine ve yerlerini terketmelerine sebep
olmaktaydı. Ayrıca incelediğimiz dönemde taşradaki bir kısım yöneticinin sergiledikleri bu
özerk tavırlar devletin hem onların gücünü kırmak hem de kendi emirlerini yaptırabilmek için
giderek daha fazla aʻyâna dayanmasına sebep olmuştur. İncelediğimiz dönemde aʻyân olanlar
bazen memurlarla bir olup reʻâyâyı sömürmekte, bazen reʻâyâya destek olup yöneticilere karşı
koymakta ve bazen de reʻâyâ ile merkez arasında aracı olarak şehir yönetimine
katılmaktaydılar.1851
Sonuç olarak, çalışmamızın bu dördüncü bölümünde yer verdiğimiz belgeler, her ne kadar tarihi
etkilerden ayrı düşünülmeleri mümkün olmasa da, vakıf kurumunun uzun gelişim sürecinin
parçası olan muamele türlerini, şikâyetleri ve mekanizmaların nasıl çalıştığını, problemlerini ve
bunların hangi yöntemlerle çözülmeye çalışıldığını anlamamıza yardımcı olmaktadır. Vakıf

“…Nâhiye-i Benî Zeyd kurâları mahsullerinden muʻayyen olan revgan-ı zeyt aynî teslim olub bedeli aynî teklif
olunmamak içün emir. 29 Cemaziye’l-ahir 1190.” VGMA, 763: 490/51. “… Benî Zeyd nâhiyesi kurâlarının
muʻayyen olan yetmiş kantar revgan-ı zeyt tamamen tahsîl içün emir virilmişdir. 23 Safer 1191.” VGMA, 763:
490/55.
1851 Özkaya (1994: 29)
1850
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pratiğinin bir parçası olarak hangi hukuki aygıtların kullanımda olduğunu ve hangi yerel
çeşitliliklerin kabul edilegeldiğini görmek mümkündür. Belgeler, vakıfların idaresinin devlet
sistemiyle ne dereceye kadar bütünleştiğini de göstermektedir. Görevlilerin, çeşitli hiziplerin ve
şahısların çıkarları, çatışmaları ve planlarına dair işaretler de sunmaktadır. Aslında belgeler,
vakıf alanının günlük işlerinin bir temsilini yansıtmaktadır.
Öte yandan, devletin tarımsal üretim döngüleri üzerindeki denetimini gösterir şekilde köylüler
ve taşra vazifelilerine ilişkin veya Hıristiyanlar ile Yahudilerin durumlarını yansıtan çok az
kayıt mevcuttur. Kayıtlara yansıdığı şekliyle, bazen de şehirdeki vakıfların çevre bölgelerde
hatta eyaletin diğer kesimlerinde uzantıları bulunmaktadır. Bunların idaresi, muamelelerin
karara bağlanması, mali ve diğer fınansal yönlerinin kontrolü, tayin sistemi, iddiaların
değerlendirilmesi tamamen kent merkezinde gerçekleşmekte idi ve bir dereceye kadar Kudüs
seçkinlerinin hâkimiyetinde idi. Vakıf mütevellileri, görevlileri kimi zaman da vakıflara ilişkin
iş ve işler için kurulan komisyon ya da komitelerdeki görevleri bu durumu doğrulamakta idi.
İncelenen belgeler arasında vakıf sisteminin dağılması veya bozulmasına dair açık bir işaret
içeren kayıt mevcut değildir. Siciller ve hükümler dış etkilerden kaynaklanan bariz bir iç
çatışma göstermez, sadece mütevellilerin ve vakıflara müdahale eden diğer aktörlerin aşikâr
yolsuzluklarının ve sistemi yeniden düzenlemek veya geliştirmek için yapmış oldukları
müdahalelerin bahsi geçer. Dava türlerinden hiçbiri, sistem içerisinde dengelerin istikrarsız hale
geldiği izlenimi uyandıracak şekilde baskın değildir, mesela lehtar veya mütevelliler gibi
tarafların konumunun, sistemin işleyişini sarsacak derecede bozulduğunun görülmesi gibi.
Genellikle merkezi otoriteler ile yerel seçkinler arasında, kadının da ara bağlantıyı teşkil ettiği
açık bir diyalektik görülebilir. Kudüs Kadısı Sultan’ın emirlerini uygulamak, davaları İstanbul'a
göndermek ve iddiaları resmi defterlerle karşılaştırmak gibi görevleri yerine getirmekte idi.
Verilen örnekler, merkezi devletin vakıflarla ilişkisinin bir yeniden düzenleme çabası ekseninde
olmadığına, vakıfları idari yapılara dâhil etme şeklinde olduğuna işaret etmektedir. Bazı
örnekler ise, vakıfların mali sistemin ayrılmaz bir parçası olduğunu, vakıflar ve devlet
arasındaki anlaşmazlıkların çoğunlukla vergilerin tahsili ve idari temsilcilerle vakıflar
arasındaki yetki paylaşımı meselesiyle ilgili olduğunu göstermektedir. Genel olarak vakıf
temsilcileri öncelikli görülmüş, bunlar yerel idarecilerin muhtemel yetki ve hak gasplarına karşı
korunmuştur. Fakat devlet, merkezi hazinenin gelirleri tehlikeye girmişse sert tedbirler de
almıştır.
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SONUÇ
Bu çalışmada, Kudüs kenti vakıf ağının; kent mekânı, kent toplumu ve kentin merkezi
hükümetle olan ilişkilerinde ne derece belirleyici olduğu sorusu 1703-1831 yıllarına
odaklanılarak cevaplanmaya çalışılmıştır. Osmanlı merkezi yönetiminin taşradaki vakıf
uygulamaları, siyasal ve toplumsal hiyerarşi, kent ileri gelenlerinin gücü ve sıradan insanlarla
olan ilişkileri çerçevesinde Kudüs toplumu tanımlanmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın birinci bölümünde, bir taşra kenti olarak Kudüs’ün diğer Osmanlı taşra kentleri ile
benzer ve farklı yönleri öne çıkarılmıştır. Ortaya çıkan tabloda ise; modernleşme öncesi çağda
Kudüs eyalet kenarında küçük bir kent olarak, ne ticari bir hareketlilik veya sanayi üretim
merkezi ne de siyasi gücün bölgesel ağırlık noktası konumunda olmadığı görüldü. Bunda kentin
taşralı karakteri ve ana yollara uzaklığının payı büyüktü. Elbette Kudüs, diğer kentsel
yerleşimler gibi belirli idari, askeri ve ekonomik işlevlere de sahipti, ancak din pek çok açıdan
kentin gelişimini yönlendiren asıl unsur olarak kendini gösteriyordu. Klasik Dönemde Osmanlı
padişahlarının hayır faaliyetlerinin yöneldiği birkaç şehirden biri olan Kudüs, Osmanlı
iktidarının nazarında birinci kıble, ikinci mescid ve üçüncü harem olarak Mekke ve Medine’den
sonra gelmekte idi.
Bu çalışmanın ikinci bölümünde, vakıfların Kudüs örneğinde şehir mekânının oluşmasında ne
ölçüde belirleyici bir rol oynadığını tespit etmeye çalıştık. Zira vakıflar, Kudüs’ün kentsel bir
varlık olarak rolünü belirleyen kurumların temeli idi; öncelikle otorite merkezi, ikincisi ilim
merkezi, üçüncüsü alışveriş merkezi, dördüncüsü manevi merkez şeklinde. Vakıflar mekâna,
gelenekten ve dini semboller sisteminden beslenen değerler yükleyen önemli bir vasıta idi.
Vakıflar mülklerin statüsünü belirlemek, onları kutsal kılmak ve şehir dokusu içerisinde konumlarını tesis edip korumak için de önemli bir araç olmuştur. Son olarak vakıflar, şahsi çıkarlar ve
şahsi teşebbüs ile şehir toplumunun çıkarları arasında eşgüdüm sağlayabilecek bir mekanizma
işlevi görmüştür. Vakıf ağları, şehir gelişiminin temelini teşkil eden modeli bu işlevleri
aracılığıyla oluşturmuştur.
Kudüs’te vakıf ağının çekirdeğini oluşturan Mescid-i Aksa ve Kubbetu’s-Sahra camileri Haremi Şerif içerisinde yer alan çok sayıda Eyyûbî ve Memlüklu vakıfları ile çok sayıda kilise ve
havralar şehrin siluetini şekillendirmiştir. Öte yandan, çalışma alanına giren döneme mimarî
faaliyetler açısından bakıldığında bu dönemin çok da parlak olduğunu söylemek mümkün
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olmamıştır. Harem-i Şerifteki dinî yapılar sık sık tamir edilmeye devam edilmiştir. Ancak
şehirde yaptırılan birkaç çeşmeden başka Kudüs ve civarında inşa edilen en büyük yapı
Beytüllahim yolunda yaptırılan kaledir.1852 Benzer biçimde Kudüs’teki medreselerin sayısında
da belirgin bir düşüş görülür. Memlûk Dönemi’nden kalma 56 medreseden 18. yüzyılda sadece
44 kadarı eğitim vermeye devam etmektedir.1853
Padişahların ya da saray mensuplarının ihsanları Harem-i Şerif çevresinde, kentin en önemli
kutsallık alanında odaklanmıştı. Dolayısıyla kentin taşıdığı dini nitelik baskın bir unsur olarak
yönetici irade ile ilişkisini şekillendirdi. Dinin etkisi kentteki yerel elitin kimlerden oluşacağını
ve kentin fizik yapısının genel hatlarını da belirliyordu. Nitekim kentin ekonomisi de büyük
ölçüde, dini maksatlarla kente gelen ziyaretçilere verilen hizmetlere dayanmaktaydı.
Şehir yapısı vakıf olgusu ile bu derece kuşatılmış olduğu için, manevi unsur da aynı şekilde
şehir toplumunu bütünleştirmede önemli bir araç olarak görülmelidir. Şehir hayatı, büyük
ölçüde vakıf ağları tarafından örgütlenmiştir. Zira bunlar, sosyal hayatı ve sosyal ilişkileri
şekillendiren zamansal-mekânsal örgütlenmenin esasını temsil ederler. Kudüs’te, gerek okullar,
camiler, ticari mahaller, hamamlar, kahvehaneler veya diğer sosyal buluşma mekânları
biçiminde gerek ödenek, mali destek ve tahsisatlar biçiminde hayatının herhangi bir safhası
vakıf sistemi tarafından şekillendirilmeyen bir kimse muhtemelen yoktur. Leuuwen’e göre,
İslam şehri kavramını bir başka kisve altında diriltmek gerekirse değerlendirilecek öncelikli
kıstas, şehir yapılarının ne dereceye kadar vakıflar tarafından şekillendirildiği olacaktır.1854
Çalışmada, vakıfların asli işlevinin sosyal, iktisadi ve siyasi hayattaki

bütünleştirici rolü

olduğu iddia edilmişti. Üçüncü bölümde yer verildiği üzere, Osmanlılaş(tır)manın taşradaki
failleri olarak hayrî-kamusal vakıflar önemli işlevler yüklenmişlerdir. Zira vakıflar
İstanbul’daki merkezle bağlantı kuran, sarayla ilişkisi hiç kopmamasına rağmen atamaları
eninde sonunda yöredeki ileri gelenlerin mutabakatı ile yapılan Osmanlı kurumlarından biriydi.
Saltanat vakıflarından Haseki Sultan Vakfı ile Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra Vakıfları;
Salâhiyye Bîmarhânesi, Muhammediyye, Osmaniyye, Hüsniyye, Arğuniyye, Mencikkiye,
Meymûniyye, Zülkâdiriyye, Tâziyye, Emîniyye, Salâhiyye medreseleri; Bâsıtıyye, Cevheriyye,
Tenkiziyye ve Melik Salahaddin hangâhları gibi vakıflar Kudüs özelinde bu ilişkileri mümkün
kılan

başlıca

hayrî-kamusal

vakıflardı.

Osmanlı’nın

taşradaki

tebaasından

saltanat

vakıflarındaki yönetici kadrolara atanan kimseler, kendi çıkarlarının da Osmanlı idaresinin
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Hillenbrand (2000:)
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sürekliliği ve istikrarında olduğunu görmüşlerdi. Böyle bir özdeşim, kendi bölgelerindeki
çıkarlarının yanında Osmanlı’ya olan sadakatlerini de artırıyordu.
Bu çalışmanın bulguları makam sahiplerinin çoğunun en az birkaç nesildir Kudüs sakini olan
ailelere mensup yerli kişiler olduğunu göstermiştir. Bu kişiler ya doğrudan atanarak ya da
devletin atadığı ve görev yerine gitmeyen görevlilerin vekili olarak makam elde ediyordu.
(hisseli görevler, görev ihdası, babadan oğula geçiş ve benzeri) Çoğunlukla ulemâdan oluşan
Kudüs’ün yerel seçkinleri merkez tarafından tanınan muhtelif imtiyaz ilişkileri aracılığıyla
payitahtla bağlantı içindeydiler. Farklı bir açıdan bakıldığında, geniş bir ‘askeri katmanın
varlığı da aynı zamanda, kentin bütünü ile imparatorluk merkezi arasındaki bütünleşme
seviyesinin bir ifadesi idi.
Vakıf kurucuları incelendiğinde; Kudüs örneğinde mütevazı ve yerel vakıflardan; az sayıda
valiler ve ileri gelenler gibi yönetici seçkinler tarafından kurulan vakıflar, şehir gelişiminin
genel durumunu yansıtan ekonomik şartlara ve politikalara tekabül eder. Bireyler veya aileler
tarafından kurulan vakıflar ise bireylerin ve nesillerin edindiği meslek hayatlarının ve
kazanımlarının biriktiği özlerdir, dolayısıyla aile servetlerinin temelini teşkil ederler. Bu vakıf
kategorileri, farklı tarihi işlevlere sahiptir ve tümünün nihayetinde bağlı olduğu iktidar yapıları
içerisinde farklı roller yansıtırlar. Ulemâ, tüm bu vakıf türleriyle ilişkilidir ve belki de devletle
birlikte bunları tek bir sistem içerisinde bütünleştiren temel gücü temsil eder.
Ekonomik ve idari şartlar, vakıf mülkleri üzerindeki rekabeti düzenlemek ve yeni oluşan
uygulamaları da içine almak üzere vakıf mevzuatının çok daha fazla gelişmesine yol açmıştır.
18. yüzyılda gelişen hulüvv-ı şer’i, istibdâl ve hikr uygulamaları bu durumun en güzel
örnekleridir. Kuralların detaylandırılması, vakıf kavramının uygulamaya ilişkin yönlerini
geliştirmiş, vakfın temelini bağımsız bir kurum olarak tesis etmiş ve vakfın statüsünü
korumuştur. Eş zamanlı olarak, devletin veya daha açık ifade edersek yönetici seçkinlerin
politikalarında vakıfların önemi giderek artmıştır. Yeni gelir kapıları doğuracak şekilde
vakıfların ekonomik potansiyeli artmakla kalmamış aynı zamanda vakıflar, ilişki ağlarını
şekillendirip bunların devlet çıkarlarına tâbi kılınmasına katkıda bulunarak devlet aygıtını kuvvetlendiren bir mekanizma olmuştur. Devletin vakıf ağlarına nüfuz etme ve bunları kontrol etme
çabaları muhtemelen kurumun gelişimini şekillendiren temel kuvvet olmuştur.
Çalışmanın dördüncü ve son bölümünde örneklerle izah edildiği üzere, taşrayla merkezi
birbirine yakınlaştıran siyasi ve mali bağlar vakıf aracılığı ile kurulurdu. Taşradaki pek çok
hayrî-kamusal vakıflarda görüldüğü gibi kuruluş aşaması tamamlandıktan sonra da padişahın
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onlardan desteğini esirgememesi gerekiyordu. Binaların harap olmasına göz yummaları, halkın
hanedanın da sarayın da gücünü kaybettiğini düşünmelerine yol açabilirdi.
Merkezle olan bağların bir başka düzeyi mali nitelikteydi: Vakıflar İstanbul’a gelir fazlalarını
gönderir ya da cizye gelirlerinin tahsisinde olduğu gibi dara düştüklerinde ödenek alırlardı. Bu
bağlantı ise hem İstanbul’dan sürekli bir iletişim hem de Kudüs’ten gelen şikâyetler ve
arzuhaller için bir akış kanalı açmıştı.
Payitaht ile kent arasındaki etkileşimin diğer bir odak noktası tahsilatı bir miktar pazarlık payı
da içeren dolaysız vergilerdi. Bu vergilerin ve diğer yerel masrafların şehir sakinleri arasında
dağılımına veya şehir idaresinin diğer unsurlarıyla ilgili kararlara gelince, bunlar yerel “kamu
politikası” meselesiydi ve göründüğü kadarıyla devlet bu konulara karışmıyordu. Kent sakinleri
yerel olarak alınan kararlardan hoşnut olmadıkları takdirde her zaman devletin müdahalesini
talep edebilirlerdi, bu çalışmada ele aldığımız dönem boyunca böyle taleplere sıkça
rastlanmıştır. Ayrıca, payitaht muhtelif ihtilafları genellikle Kudüs’teki karar mercilerine havale
ediyordu.
Vakıflar ayrıca devlet denetimini kuvvetlendiren bir vasıta olmuştur. Bunun gerçekleşmesi de
sosyal ve siyasi grupların iktisadi altyapısı ve vakıf mülkleri takip edilerek, vakıflar ekonomik
genişlemenin temeli şeklinde kullanılarak, mülklerin bir envanterinin tutulması ve hukuki ve
idari arşivlere eklenmiş kayıtlar oluşturulması gerekli kılınarak mümkün olmuştur. Devlete
politikalarını gerçekleştirme ve muameleleri denetleme imkânı sunan bu kayıtlar, bürokrasi ve
hukuki teşkilat tarafından muhafaza edilmekteydi.
Sonuç olarak, hangi perspektiften bakılırsa bakılsın vakıflar içinde bulundukları siyasal,
toplumsal, ekonomik ve kültürel dokuyla iç içe geçmiş kurumlardı. Bir ağ olarak
değerlendirildiklerinde, vakıflar toplumun bütünü için temel örgütsel ifade biçimlerinden biri
anlamına gelirdi. Ekonomik etkinlikleri, mülkiyet haklarını, kent- köy ilişkilerini ve şehirlerin
dış görünümlerini köklü bir biçimde şekillendirecek kadar çok sayıda ve yaygındılar. Dinsel
ritüeller ve eğitim neredeyse tamamen onların faaliyetleri aracılığı ile desteklenir ve şekillenirdi.
En kişisel ve en bencil girişimlerden, kamuya en açık ve en kapsamlı çabalara kadar vakıfların
hepsi, hayırseverlik şemsiyesi altında birleşirdi.
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Şerif
Kudüs-i
Şerif
Mağaribe

Medrese-i
Kâdiriyye
Medrese-i
Kâmiliyye Vakfı
Medrese-i
Malikâniyye
dimekle ma'ruf

-

-

Misr Hatun'un
836/
babası Nasreddin 1433
Muhammed elĞâdirî
Es-Seyyid Ömer
Evkafları

-
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Mahallesi

32

33

34

Kudsi Şerif
Davud
Sokağı,
Zincir
Kapısı
(Bâb-ı
Silsile)
Şeref Mah.
Zincir
Kapısı
(Bâb-ı
Silsile)

Ğalabiye
Zâviyesine
mutasarrıf EsSeyyid Ömer
Evkafları
Medrese-i Şârânî
Vakfı

Medrese-i
Taştimuriyye
Evkafı

El-Eşref es-Seyfi 784/
Taştimur el-‘Alâî 1382

Medresetü'lMâlikiyye elMa'rûf
bikubbeti'lEfdâliyye
(Efzâliyye)

36

Şeref
Melikiyye
Kapısı üzeri

38

Bâbü’sSâhira
yakınları

39
40

Kudüs-i
Şerif
Kudüs-i
Şerif

Rebiulahir 1203

1113: 35/33

1

Şevval 1121

1107: 2/97

1

Şaban 1137 Ramazan 1137

1119: 110/55

2

Cemaziyelahir
1121- Muharrem
1140

1107: 2/78

3

Muharrem 1127Safer 1134

1107: 2/217

7

Rebiulahir 1118Zilkade 1123

1107: 2/167

3

Receb 1123 1107: 2/140
Rebiulevvel 1149

10

Emir Tâz

Mağaribe
Mahallesi

Kudüs-i
Şerif

-

Medrese-i
Tâziyye

35

37

-

Mencikiyye

Meymûniyye

Musliyye

Melik Efdal
Nûreddîn Ebi'lHasan 'Ali bin
Sultân
Salâhaddîn

589/1193

El-Melike
Kutluktimur

757/
1356

Emir Mencik
Paşa bin
Abdullah
(Mehmed esSeyfi Mencik elEşrefi)

730/
1368

Emir Fâris al-Dîn 593
Ebu Said
/1196
Meymûn bin
Abdullah elKasrî
-

Osman binâsı
Medrese Vakfı

-

-

41

Kudüs-i
Şerif

Osmaniyye
(Isfahâniyye)

Isfahan Şah
Hatun (Hanım)

840/
1436

42

Kudüs-i
Şerif

Salâhiyye

43

Kudüs-i
Şerif

Sebâtiye
(Mesatîn)

Sultan
Selahaddin
-

588/
1192
-

44

Kudüs-i
Şerif

Si'irdiyye

Abdulgâni elSi’irdî

45

Kudüs-i
Şerif

Şeyhuniyye

Emir Seyfeddin
Katişa bin Ali
bin Muhammed

952/
1545
761/
1359

46

Hatta
Kapısı

Tulûniyye

Şihâbeddin
Ahmed bin enNâsırî
Muhammed et-

800/
1398
yılından
önce

Receb 1119Şaban 1143
Cemaziyelahir
1129
1104Cemaziyelahir
1156

1107: 2/279

9

1107: 2/226

1

1112: 1/12

7

Muharrem 1111 1140: 245/51
Rebiulevvel 1148

14

1104

1160: 116/127

1

1112

1160: 116/105

1

Cemaziyelevvel
1201

1113: 35/18

1

Cemaziyelevvel
1130 Cemaziyelevvel
1130

1107: 2/232

2

392

47
48
49
50

Kudüs-i
Şerif
Kudüs-i
Şerif
Kudüs-i
Şerif
Harem-i
Şerif

Toplam

Ümmiyye
Yâkubiyye
Zeyniyye
Zülkâdiriyye

Tulûnî ezZâhirîye
-

-

-

-

-

-

-

-

19 Şevval 1139

515: 36/12

1

Safer 1139

1128: 68/4

1

1108: 1/59

1

1107: 2/267

3

Cemaziyelevvel
1180
Rebiulevvel
1132- Ramazan
1159

278

393

EK 2: HAREM’DEN BÂBÜ’L-KATTÂNÎNBerchem (1927: 737)

EK 3: TENKİZİYYE MEDRESESİ GİRİŞİBerchem (1927: 729)
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EK 4: KUDÜS MESCİT KAYITLARI (1703- 1831)
VGMA
İlk ve Son Kayıt
(Defter/Sayfa/
Tarihi
Sıra No)

Bulunduğu Mahalle

Mescit Adı

1

Kudüs-i Şerif

2

Cebel-i Tûr

Şeyh Muhammed Safî Muharrem 1140 1128: 68/34
Mescidi
1112 Şeyh Mansur Mescidi
1160: 116/104
Rebiulevvel 1164

3

Bâbu’l-‘Amûd

No

4
5
6

Kudüs Kalesi dâhilinde
Tağ Mahallesi
Mescid-i Aksâ havlisinde
Sahratullah binası
ittisalinde
Mescid-i Aksâ’nın
havlisinin kenarında
mebnâ

Bâbu'l-'Amûd Vakfı
Rebiulevvel 1146 1109: 6/52
dimekle ma'rûf
Mescid-i Harâb
Halime Hatun Mescidi
Rebiulevvel 1111 1160: 116/37
Vakfı
Halvetu'l-Bekrî
Mescid-i Şerifi Vakfı

Kayıt
Ad.
1
2

1

1

Safer 1197

1111: 54/98

1

Kadı Şuveyke Mescidi Safer 1197

1111: 54/97

1

Rebiulahir 1137

1119: 110/39

1

Muahrrem 1133

1107: 2/284

1

551: 99/29

1

Melik Seyfeddin bin
Asîr ve Bedreddin ve
Seyfeddin bin Asîr
Mescid-i Şerifi

7

Kudüs-i Şerif

8

Ermeni Manastırı ve Kale
Mescid Vakfı
kurbu

Mescid Vakfı
Necmeddin Ebû
Zilkade 1208
Muhammed
Abdurrahim Et-Tebârî
dimekle ma'ruf Vakıf

9

Kudüs-i Şerif

10

Kudüs-i Şerif

Mescid-i Beyt-i
Terkeman olarak
bilinen mescid

Şevval 1123

1107: 2/148

1

11

Yahudi Mahallesi

Mescid-i Ömerî vakfı

Zilkade 1113 Safer 1174

1107: 2/292

7

12

Kudüs-i Şerif

Palasî Mescidi Vakfı

Receb 1132

1107: 2/275

1

13

Kudüs-i Şerif

Sinan Ağa Mescidi
Vakfı

Şevval 1117 Receb 1119

1107: 2/12

4

14

Deyrü'l-‘Amûd

Sultan Kalavun Elfî
binâ eylediği Mescid-i Ramazan 1159
Şerif

1112: 1/62

1

Toplam

24
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EK 5: KUDÜS CAMİ KAYITLARI (1703- 1831)
Bulunduğu
Mahalle

Cami Adı

1

Kudüs-i Şerif

Sultan Kayıtbay Camii

2

Harem-i Şerif

Mescid-i Aksâ

3

Harem-i Şerif

Sahratullah-ı Müşerrefe

4

Kudüs-i Şerif

5

No

İlk ve Son Kayıt
Tarihi
Şaban 1103
Safer 1140Cemaziyelevvel
1147

VGMA
(Defter/Sayfa/
Sıra No)
1160: 116/31

Kayıt
Adedi
1

1109: 6/72

22

Şevval 1123Receb 1199

1107: 2/150

29

1. Camii'l-Beytûni 2.
Camii'l-Beyâdi 3.Cami-i
Sencel 4. Cami-i Devâim
5.Cami-i Şufût

Rebiulevvel 1184

1125: 64/5

1

Meğâribe
Mahallesi

Câmi-i Meğâribe

Şevval 1105 Rebiulahir 1138

1091: 77/3

3

6

Kudüs-i Şerif

1-Cami-i Bel'ayn
Şaban 1181- Receb
Sükkânü'l-Erbaîn 2- Cami-i
555: 25/11
1231
Sağîr Ömerî Evkafı

2

7

Yahudi Mahallesi

Berekât Han Camii Vakfı

1104

1160: 116/119

1

8

Cebel-i Şîmalî

Beyrut (Bîrun) Şeyh Yusuf
Camii Vakfı

Safer 1153

1109: 6/119

1

9

Kudüs-i Şerif

Cami-i A'silîn Vakfı

Safer 1104

1160: 116/114

1

10

Kızılca Mahallesi
kurbunda

Cami-i Kavsî

1104

1160: 116/124

1

11

Nasârâ Mahallesi

Cami-i Ömerî dimekle
marûf Tahte'l-Minareti'lHabeş Camii

Cemaziyelahir
1112Cemâziyelevvel
1139

1128: 68/5

2

12

Kudüs-i Şerif

1112: 1/118

1

13

Kudüs-i Şerif

1. Cami-i Term-i Es'iyye 2.
Camiu'l-Ma'd Leys-i Cerrâh Rebiulahir 1163
3.Cami-i Çebsît Vakfı
Camiu’s-Suyûfî Evkafı
Şevval 1131

1107: 2/258

1

14

Mâr Yakub kurbu

Camiu'ş-Şerifeyn

1112: 1/61

1

15

Kudüs-i Şerif

Cami-u'l-Hayât

1128: 68/6

1

16

Kudüs-i Şerif

Hz. Nebiyullah Cami-i
Şerifi

1111: 54/9

1

17

Nasâra Mahallesi

Kalavun Camii Vakfı

1107: 2/243

1

18

Efrenc Mahallesi
Deyru'l-'Amud
kurbunda

Karkaşandî Camii

Cemaziyelahir
1153 –
Zilhicce 1196

1109: 6/129

4

19

Kudüs-i Şerif

Muharrem 1112

1160: 116/50

1

20

Rîşe

Safer 1153

1109: 6/125

1

Mahalle Camii (Sarîm
Camii)
Martûmâ Cami-i Ömerî
Vakfı

Ramazan 1159
Cemâziyelevvel
1139
Receb 1191Cemaziyelevvel
1197
Cemaziyelevvel
1130
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21
22
23

24

Musalliye Mahallesi Camii Şevval 1117
26 Safer 1110Esad Efendi Camii
1257
Pazar Cami-i Şerifi (Sinan Rebiulevvel 1111Kudüs-i Şerif
Vakfı'ndan Camii'l-Bâzâr)
Safer 1136
Rıdvan Bey Vakfı Şeyh
Mehmed Karkaşendî diye
Cemaziyelevvel
Kalavun Mahallesi vakf eylediği dârın süknası
1157
ve bina eylediği Cami ve
Muallimhane
Musalliye

1107: 2/10

1

515: 96/154

4

1119: 110/13

3

1112: 1/26

1

1160: 116/36

2

1110: 131/108

2

1107: 2/145

2

1110: 131/109

2

Şaban 1122

1107: 2/123

1

Şaban 1143Ramazan 1217

1109: 6/6

3

Şaban 1122

1107: 2/126

1

Şaban 1154

1109: 6/148

1

Şaban 1102

1160: 116/14

1

Sinan Ağa Cami-i Vakfı

Rebiulevvel 1111Rebiülevvel 1207

Meğâribe
kurbunda

Şeyh Ebu Fakih Cami-i
Şerifi İki Kıt'a Hanesi
Evkafı
Şeyh İsmail Ezrak Camii
Vakfı

28

Kudüs-i Şerif

Şeyh Lu'Lu' Cami-i Vakfı

Rebiulevvel 1125Gurre-i Muharrem
1174
Safer 1104-Şevval
1123
Rebiulahir 1123 Gurre-i Muharrem
1174

29

Medâdîn

30

Haddâdîn

31

Kudüs-i Şerif

32

Kudüs-i Şerif

Şeyh Mehmed Hicâziye
Camii Vakfı
Şeyh Muhammed bin
Mücadiye mensub Cami
Vakfı
Şeyh Şehabeddin Camii
Vakfı
Tayyibe Camii Vakfı

33

Kudüs-i Şerif

Yusûfiyye Camii

25

Kudüs-i Şerif

26

Kudüs-i Şerif

27

Toplam

97
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EK 6: KUDÜS TEKKE KAYITLARI (1703- 1831)
No

Bulunduğu
Tekke (Tekye) Adı
Mahalle

1

Meğâribe

Mağribîler Tekyesi

2

Kudüs-i
Şerif

Melik
Tekyesi

3

Harem-i
Özbekler
Tekkesi
Şerif yakını (Zâviye-i
Nakşibendiyye)

4

Kudüs-i
Şerif

Seyyid Şahbaz, Şeyh
Mezîd, Şeyh Muharrem
Senâu'd-dîn ve Seyyid
Celâl Tekyesi

5

Sahratullah

Kuruluş
Tarihi
-

Selahaddin -

VGMA
İlk ve Son Kayıt
(Defter/Sayfa/
Tarihleri
Sıra No)

Kayıt
Adedi

Zi’l-ka’de 1102 1160: 116/18
Rebiülahir 1250

6

Gurre-i Safer
1174

1110: 131/116

1

1206- 1293

515: 100/169

1

Muharrem 1115

1160: 116/92

1

Şa’ban 1162

1112: 1/112

1

23 Şa’ban

1110: 131/15

1

Ramazan 1162Şevval 1168

1112: 1/113

2

7 Receb 1211

515: 44/36

1

515: 94/145,
1160: 116/92

3

-

-

6
7

Kudüs-i
Şerif
Kudüs-i
Şerif

Şeyh Mansur Tekyesi Vakfı
Tarîk-i Rüfâiye Tekyesi
Tekrurî Tekyesi

-

Vakf-ı Hüdaverdi Bey 1133/
Mir Liva-i sabık-ı der 1730Mevlevihane-i Kudüs
1731

8

Saʻdiyye
Mahallesi

9

Vakf-ı Tekye-i eş-Şeyh 832/ 1429
Seyyid Şihab ve Şeyh
Harem-i
Farid ve Şeyh Merdem
12 Safer 1195Şerif yakını Bahaeddin ve Seyyid
19 Zilkade 1195
Celal meşruta Hindiyân
der-Kuds-i Şerif

Toplam

17

398

EK 7: KUDÜS ZÂVİYE KAYITLARI (1703- 1831)
Sıra Bulunduğu
No Mahalle

Zâviye Adı

VGMA
İlk ve Son Kayıt
(Defter/Sayfa/
Tarihleri
Sıra No)
Şaban 1208
551: 99/45
21 Cemaziyelahir
1193- 9 Zilkade 515: 72/77
1256

Kayıt
Adedi

1

Kudüs-i Şerif

Davud Nebî Zâviyesi

2

Kudüs-i Şerif

Edhemiye (Şeyh İbrahim
Edhem) Zâviyesi

3

Mescid-i Aksâ

1. Râk Mansur Bey
Zâviyesi ve 2. Habib
Düzürde Zâviye-i Mansur
Bey

Şaban 1118

4

Kudüs-i Şerif

Yâkubiyye dimekle ma’rûf
Zâviye

Zilkade 1135 551: 99/36
Rebiülevvel 1207

6

5

Cevvalde
Mahallesi

Karkaşandî Zâviyesi

Şaban 1154

1109: 6/151

1

6

Kudüs-i Şerif

Lu'lu' Gazi Zâviyesi

Safer 1192Cemaziyelevvel
1239

1111: 54/18

3

7

Kudüs-i Şerif

Bistâmiye Zâviyesi Vakfı
(Şeyh Abdullah El-Bistamî
Zâviyesi Evkafı)

Cemâziyelahir
1107: 2/213
1126- Safer 1212

3

8

Kudüs-i Şerif

Kameriyye

-

515: 41/27

1

9

Meğâribe
Mahallesi

Zâviye-i Mefârikiyye-i
Seyyid Ömer al-Mücerred
Ebu'l-Medenî al-Gavsî ve
Tevâbi'i Vakıfları

Cemaziyelahir
1121

1107: 2/78

1

10

Kudüs-i Şerif

Mi'rac-ı Makam ve Burak
Zâviyesi (Muhammed elMustafa Mirac Yeri ve
Burak-ı Şerif Zâviyesi)

Cemaziyelahir
1112Muharrem 1146

1160: 116/56

2

11

Kudüs-i Şerif

Mehmed Paşa Zâviyesi

12

Kudüs-i Şerif

Sadriyye Zâviyesi

Muharrem 1111 1140: 245/56
Şaban 1111
515: 89/122

13

Sahil-i Er
Sûkında medfun

Muharrem 1167Seyyid Ali bin Ali Zâviyesi
Cemzaiyelahir
1216: 15/7
Evkafı
1193

2

14

Kudüs-i Şerif

Sultaniye Vakfı Zâviyesi

1104

1160: 116/116

1

15

Kudüs-i Şerif

3

Kudüs-i Şerif

1112/1/32

1

17

Kudüs-i Şerif

Cemaziyelahir
1157
Safer 1115

515: 76/83

16

1160/116/94

1

18

Kudüs-i Şerif

Şeyh Alaeddin Ali Zâviyesi
Şeyh Abdulkadir-i Geylanî
Zâviyesi
Şeyh Celaleddin Zâviyesi
Şeyh İsmail Ezrak, Şeyh
Muhammed Masbûtî, Şeyh
Haydar Evkafı Zâviyesi

Şaban 1111

1160/116/41

1

Şeyh İsmail Zâviyesi vakfı

Cemaziyelevvel
1123
Zilhicce 1102 -

1107/2/158

1

1160/116/20

2

19
20

Hârretü'ş-Şeref
Mahallesi
Kudüs-i Şerif

Şeyh Salâhaddin Zâviyesi

110: 2/47

1
4

1

2
1

399
Rebiulevvel 1103
21

Şeref Mahallesi

22

Kudüs-i Şerif

23

Kudüs-i Şerif

24

Kudüs-i Şerif

25

Kudüs-i Şerif

26

Kudüs-i Şerif

27

Harem-i Şerif
civarı

Toplam

Şeyh Suyûfi (Subûti)
Zâviyesi
Şeyh Muhammed el-Kırımî
Merkadi Zâviyesi Vakfı
(Veliyullah-ı Teala Şeyh
Muhammed el-Kırımî
Merkad-ı Şerifi Zâviyesi
Evkafı)

Safer 1139

1128/68/3

1

Zilhicce 1144Receb 1167

1109/6/36

2

Tâhiriyye ve Kâsımiyye
Zâviyesi

-

515: 84/106

1

Zâviye-i Bedriyye Evkafı

Muharrem 1111

1160/116/46

1

Zâviye-i Hanefiyye

Cemaziyelahir
1121

1107/2/79

1

Zâviye-i Salâhiyye (Zâviye- Şevval 1163i Hangâh-ı Salâhî )
Safer 1204

554/25/1

3

Vakf-ı Zaviye-i Köstendilî
Şeyh İbrahim Efendi 'an
meşayih-i tarikat-ı Rufai
der

515: 101/171

1

Gurre-i Zilkade
1259

48
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EK 8: KUDÜS HANGÂH KAYITLARI (1703- 1831)
Sıra Bulunduğu
No Mahalle

Hangâh Adı

VGMA
İlk ve Son Kayıt
(Defter/Sayfa/
Tarihleri
Sıra No)
Zilkade 1143 1109: 6/24
Rebiulevvel 1171

Kayıt
Ad.

1

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Cevheriyye Evkafı

2

Kudüs-i Şerif

Bâsıtiyye Hangâhı Vakfı

3

Kudüs-i Şerif

Hangâh Evkafı

Cemaziyelahir
1103 - Muharrem 1160: 116/27
1140
Şaban 1118
1107: 2/35

4

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Cerrâhiyye Evkafı

Muharrem 1143

1139: 87/41

1

5

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Evhâdiyye Vakfı

Şaban 1125

1107: 2/188

1

515: 92/ 139

5

1109: 6/60

1

1112: 1/30

1

1112: 1/24

2

1160: 116/38

1

515: 72/78

8

515: 38/18

1

Hangâh-ı Fahriyye

6

Cemaziyelevvel
1146
Cemaziyelahir
1157
Safer 1131 Cemaziyelevvel
1157
Rebiulevvel 1111
19 Rebiulevvel
109026 Zilkade 1146

7

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Melikiyye Vakfı

8

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Mencikiyye Evkafı

9

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Musliyye Evkafı

10

Kudüs-i Şerif

Hangâh-ı Serahiyye Vakfı

11

Kudüs-i Şerif

Hâtuniye Hanğahı

12

Kudüs-i Şerif

Hilye Hangâhı (Vakf-ı Hangâh- ı Hilye)

13

Kudüs-i Şerif

Cebel-i Tûr-ı
Sinada
Toplam
14

Melik Salahaddin'in vakf
eylediği Hangâh-ı Salâhiyye
Evkafı (Hangâh-ı Melik
Salahaddin Evkafı (Hangâh-ı
Salâhî)
Merhum Es'ad Efendi Hangâhı

3
6
2

Şaban 1095 1160: 116/8
Rebiülevvel 1207

17

Şaban 1124

1

1160: 116/10

50
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EK 9: KUDÜS RİBÂT KAYITLARI (1703- 1831)
Sıra
No

Bulunduğu
Mahalle

Ribât Adı

İlk ve Son Kayıt VGMA
Tarihleri
(Defter/Sayfa/Sıra)

1

Kudüs-i Şerif

Ribat-ı Alâeddin

-

515: 83/101

2

2

Kudüs-i Şerif

Ribât-ı Bayram Çavuş
ve Mektebi

Şevval 1112

1160: 116/59

1

3

Kudüs-i Şerif

Ribât-ı Hamavî

515: 84/105

3

4
5
6
7

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Bâbü’l-Hattâ
kurbunda

Ribât-ı Kalamiye
Ribât-ı Kürdî
Ribat-ı Mansûrîn
Ribât-ı Sânî Vakfı

515: 87/112
515: 87/114
1109: 6/25
1107: 2/137

2
1
1
1

1107: 2/11

2

9

Bâbü'l-Hatta

Ribâti'l-Marte

1140: 245/7

1

10

Bâbü'l-Kattanîn Ribati'l-Temcûn Vakfı

Ramazan 1135

1119: 110/4

1

11

Bâbü'l-Kattanîn Ribatı'l-Hücûr Vakfı

Şevval 1135

1107: 2/320

1

8

Toplam

Ribâtı'l-Mardîn

Evâhir-i Receb
1129
Zilhicce 1143
Receb 1123
Şevval 1117Muharrem 1167
Cemaziyelevvel
1108

Kayıt
Ad.

16
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EK 10: KUDÜS MAKAM/ MERKAD-İ ŞERÎF KAYITLARI (1703- 1831)
No

Bulunduğu
Mahalle

1

Kudüs-i Şerif

2
3

Kudüs-i Şerif
medfun
Kudüs-i Şerif

4

Kudüs-i Şerif

5

Nasârâ Mahallesi

6

Kudüs-i Şerif

7

Kudüs-i Şerif

8

Kudüs-i Şerif

9

Kudüs-i Şerif

10

Davud Nebî
kurbunda 'Arz-ı
Sıhyonda

Toplam

Makam/ Merkad Adı
Hz. Musa, Hz. Yunus, Hz.
Lut Makam-ı Şerifeleri
Vakfı
Hz. 'Amber Peygamber
Makam-ı Şerifi Vakfı
Yûşâ Evkafı
Seyyid Ebu Türâb
Makamı
Makam-ı Mescid-i Hızır
Aleyhisselam vakfı
Şeyh Alaaddin el-Baytarî
Makamı
Davud en-Nebî Merkadi
Hz. Aziz Nebî Merkadi
Vakfı
Hz. Musa ve Hz. İsa
Peygamberlerin
Merkadlari
Şeyh Muhammed Mensî
Merkadi Vakfı

İlk ve Son Kayıt
Tarihi

VGMA
(Defter/Sayfa/
Sıra No)

Kayıt
Adedi

Zi’l-ka’de 1113 -

1107/2/120

4

Ramazan 1178 Şa’ban 1196
Şa’ban 1110

1111.54.81

2

1140/245/46

1

Muharrem 1112

1160/116/48

1

Zi’l-ka’de 1221
Yevm 17

553/38/22

1

Rebiu'l-ahir 1162

1112/1/109

1

Muharrem 1139 Şa'ban 1208

1110/131/104

8

Muharrem 1122

1107/2/109

1

Şa’ban 1118

1107/2/33

1

Şa'ban 1167-Receb 1199

1112/1/202

3

23
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EK 11: KUDÜS TÜRBE KAYITLARI (1703- 1831)
No

Bulunduğu Mahalle

1

Kudüs-i Şerif

2

Kudüs-i Şerif dâhilinde

3

Kudüs-i Şerif

4

Hudud-ı Hûd

5

Hayâdire Mahallesi

6

Hârratü'ş-Şeref
Bâbü's-Sihr Mahallesi
Şeyh Ferid Zâviyesi
Kurbunda

7

Türbe Adı

Hz. Şemuyil En-Nebî Türbesi
Vakfı
Şeyh Abdullah Bistamî Türbe-i
Safer 1174
Şerifi Vakfı
Şeyh Abdullah Ennamî Türbesi Safer 1169
Şeyh Ahmed Câdigî Türbesi
Rebiulahir1118
Vakfı
1104 - Şevval
Şeyh Haydar (Velî) Türbesi
1148
Şeyh İbrahim el-Erzak Türbesi Muharrem 1131
Şeyh Murad Türbesi Vakfı

Safer 1140
Cemaziyelahir
1112
Zi'lhicce 1140

8

Bostancı Mahallesi

9

Bâbü'l-Hatta Mahallesi

Şeyh Musa el- 'Âlemî Evkafı
ve Türbe-i Şerifi
Şeyh Türbesi Vakfı

10

Cey'ul Batîh kurbunda

Şeyh Yakub Türbe ve Makamı

12

Dercetü'l-'Ayn nâm
Mahalde
Kudüs

13

Kudüs-i Şerif

14

Kudüs-i Şerif

15

Kudüs-i Şerif

16

Kudüs-i Şerif

11

VGMA
İlk ve Son Kayıt
(Defter:
Tarihleri
Sayfa/Sıra No)
Cemaziyelevvel
1112: 1/28
1157

Gurre-i
Muharrem 1174
Ahmed Mehmed Çalık Türbesi Cemaziyelahir
vakfı
1129
Belâsî Türbesi Vakfı
Şaban 1154
Cemaziyelahir
Benî Aziz Türbe-i Şerifi
1156
Ben-i Nûn Türbesi
Safer 1153
Bereket Kasım Hatun Türbesi
Şaban 1113
Evkafı
Berekethan Türbesi Evkafı
Zilkade 1113

1110: 131/85
1110: 131/34
1107: 2/31
1160: 116/122
1107: 2/252
1139: 87/10
1160: 116/55
1139: 87/5
1110: 131/111
1107: 2/228
1109: 6/149
1112: 1/13
1109: 6/122
1160: 116/66
1160: 116/74

Câlikiyye Türbesi

17
18

Kudüs-i Şerif

Cerrah Türbesi Vakfı

19

Hattı Davud

Geylâniyye Türbesi

20

Kudüs-i Şerif

Hüdaverdi Sa'âdeddin Türbesi

21

Kudüs-i Şerif

22

Bâbü'l-Hatta

Cemâziyelevvel
1126
Safer 1104 Cemaziyelevvel
1201
1104 - Safer
1104

Melik Seyfeddin bin Asîr ve
Bedreddin ve Seyfeddin bin
Rebiulahir 1137
Asîr Türbesi ve Mescid-i Şerifi
Evkafları
Cemzaiyelevvel
Ribatı'l-Mârevî (Maridî) Türbe1137- Receb
i Şerifi Evkafı
1166

1107: 2/209
1160: 116/109
1160: 116/118

1119: 110/39

1119: 110/50
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EK 12: KUDÜS’TE TİLÂVET VE DUA AMAÇLI VAKIF KAYITLARI (17031831)
Sıra
No

1

2

3

Bulunduğu
Mahal

Tilâvet ve Dua Amaçlı
Vakıf Kayıtları

Görev Türü

Sahratullah-ı Şerifde
Sabah namazından
Kudüs-i Şerif sonra merhum Turgut
eczâhân
Ağa ruhu için tilâvet
olunan ecza-ı şerîfe için
Şeyh Kemaledin bin
Şerif Vakfı (nın Mescid- kırâat-ı şifâ-i
Kudüs-i Şerif
i Aksâ Şerefallahu Teâlâ şerif
vazifesi)
Bâbü'lMerhum Husrev Rumî
kâri-i ma
‘Amud
için vakf eylediği
teyessera
Mahallesi

İlk ve son
Atama Kayıt
Tarihleri

VGMA
(Defter:
Sayf/Sıra No)

Kayıt
Adedi

Zilhicce
1029Receb 1199

1160: 116/3

2

Rebiulahir
1107Muharrem
1205

1160: 116/5

3

Şaban 1058Şevval 1139

1160: 116/7

2

4

Kudüs-i Şerif Üç dükkân

kırâat-ı ma
teyessera

C.evvel 1103

1160: 116/25

1

5

Bâbü'l‘Amûd
Mahallesi

kırâat-ı ma
teyessera

Zilhicce 1111 1160: 116/47

1

6

Sultan Haseki
Vakfından
Kudüs-i Şerif
Sahratullahi'lMüşerrefede

cüzhân

1112

1160: 116/101

1

7

Sahratullah

Hatun Sultan Evkafı

kâri-i aşır

Safer 1104

1160: 116/110

1

8

Kudüs

Beyt-i 'Ibâdullah vakfı
olan Mısır tarafında
evkafdan

eczâhân

1104

1160: 116/121

1

9

Mecelle Sûkı
Beyti'lMe'bizde

kırâat-ı ma
teyessera

1104

1160: 116/128

1

10

Kudüs-i Şerif Tavaşî Ağa Vakfından

cüzhân

1104

1160: 116/130

1

11

Kudüs-i Şerif

cüzhân

Şevval 1117

1107: 2/21

1

kurrâ-i Kur'an Şaban 1118

1107: 2/34

1

kâri-i ma
teyssere

Şaban 1118

1107: 2/50

1

kâri-i Kur'an

Zilhicce 1121 1107: 2/71

1

kâri-i Kur'an

Receb 1121

1107: 2/84

1

Rebiulahir
1122
Rebiulahir
1125

1107: 2/117

2

1107: 2/179

1

12
13
14
15

Merhum Yusuf Vakfı

Sahratullaha Meşruta
Sinan Paşa Vakfı
Nasreddin el-Vücûh
Kudüs-i Şerif
Evkafı
Bâbü’l
‘Amûd
Haser ve Yusuf Vakfı
Mahallesi
Hatt-ı Davud Merdâne Vakfı
Bâbü'lKattânîn
Mahallesi

16

Kudüs-i Şerif Çavuş Zevcesi Vakfı

yasinhân,
tebarekehân

17

Sahratullah
Müşerrefe

aşırhân

Ömer Efendi ruhu içun
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18
19

20

21

22
23

24

25

Sahratullah
Müşerrefe
Sahratullah
Müşerrefe
Murde'a
Vakfından
(Ayn-ı Hadîd
Mezraası)

Bayram binası hücre

cüzhân

Hoca Muhammed Zor
ruhu için

cüzhân

Kudüs-i Şerif Sahratullah vakfı
Mescid-i
Aksâ
Kapılarından
Bab-ı Hadid
kapısı
Hatt-ı Davud
Mahallesi

1107: 2/180

1

1107: 2/182

1

Rebiulevvel
1126

1107: 2/194

1

aşırhân

Cemaziyelev
vel 1130

1107: 2/240

1

kıraat-ı ma
teyessera
kâri-i ma
teyessera

Receb 1123Receb 1132

1107: 2/278

2

Zilhicce 1133 1107: 2/297

1

Mescid-i Aksâda Kur'an
kâri-i Kur'an
tilâvetine meşruta

Haseki Sultan Vakfı
(Davud Aleyhisselam
Kudüs-i Şerif
Makam-ı Şerifi’nde cüz
okunmasına meşruta)
Hatt-ı Davud
Mahallesi

Rebiulahir
1125
Rebiulahir
1125

Bab-ı Hadîd Hane
Vakfı

kâri

Rebuülevvel
1134

1107: 2/309

1

Merdâne Hatun Vakfı

kâri-i ma
teyessera

Muharrem
1135

1107: 2/315

1

fetihhân

Şevval1135

1107: 2/321

1

26

Kudüs-i Şerif Hasekiye Vakfı

27

Hârrat'uşŞeref

Şeyh Muhammed Palasi
kâri-i ma
ve şeyh İsmail azrek
teyessera
kurbunda

Şevval 1135

1107: 2/322

1

28

Hârratü'şŞeref

Hane Vakfı

kâri-i ma
teyessera

Şevval 1136

1119: 110/6

1

29

Kudüs-i Şerif

30

31

32
33
34

Haseki Sultan
Evkafından
Küçük Ahmed Paşa
Evkafından
Kudüs-i Şerif
Sahratullahi'lMüşerrefede
Küçük Ahmed Paşa
Evkafından
Kudüs-i Şerif
Sahratullahi'lMüşerrefede
Sahratullah-ı
Kudsi Şerif
Müşerrefede Mustafa
Paşa Vakfı
Harem-i Şerif
sathında olub
Şeyh Mehmed Pervez
Kudüs-i Şerif
Evkafı

duâgû
cüzhân

Cemaziyelahi
1119: 110/21
r 1136
Cemaziyelev
vel 11031119: 110/34
Rebiulahir
1137

2

8

cüzhân,
duâgû

Rebiulahir
1137

1119: 110/43

1

cüzhân

Zi'lhicce
1140

1139: 87/6

1

kurrâ

Şaban 1143

1109: 6/8

1

cüzhân

Ramazan
1146
Safer 1140Cemaziyelev
vel 1147

1109: 6/66

1

1109: 6/72

2

1109: 6/87

1

35

Kudüs-i Şerif

Mescid-i Aksâ ve
Sahratullah Müşerrefe

kâri-i hadîs

36

Bâbü'lKattânînde
Dâru's-Satı

Meryem Hatun Vakfı
(Dâre'l-Satı dimekle
marûf)

kâri-i Kur'an

Rebulahir
1148
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37

38

39

40

41

42

Sultan Süleyman Han
Evkafı'ndan
Kudüs-i Şerif (Sahratullahi'l
Müşerrefe) Vakfı Sultan
Süleyman ruhu için
Sultan Süleyman Han
Evkafından (Kubbe-i
Kudüs-i Şerif
Sahratullahi'l
Müşerrefe) Vakfı
Hârratü'lHaddadîn
Hüdâvirdi Vakfı
Mahallesi
Abdullah nâm sahibu'lVadiyi'lhayr tilâvet-i Kur'an
Tavvâhîn
olunmak içün vakf
kurbunda
eylediği menzil süknâsı
Hatt-ı
Davud’da
Bâbü'tTevvabîn
Mahallesi
Kısmet-i
Askeriye

Şaban 1125Rebiulevvel
1149

1109: 6/96

3

Esma-i Hüsnâ
Rebiulevvel
okunması için
1149
cüzhân

1109: 6/99

1

cüzhân

kâri-i tefsir

Cemaziyelev
vel 1157

1112: 1/25

1

Tilâvet-i
Kur'an

Ramazan
1159

1112: 1/60

1

kırâat-ı ma
teyessera

Şevval 1163Muharrem
1167

1112: 1/130

2

fetihhân

Şa'ban 1193Safer 1229

1142: 124/1

5

43

Kısmet-i
Askeriye

-

sure-i mülkhanlık

Rebiu’l-ahir
1220

1142: 124/2

2

44

Kısmet-i
Askeriye

-

yasinhân

Şevval 1220

1142: 124/3

2

45

Sahratullah-ı
Müşerrefe

Vakf-ı Eczâhânân-ı
İbrahim bey bin
Karaman

eczâhân

-

515: 47/46

30

46

Sahratullah-ı
Müşerrefe

Vakf-ı Eczâhânân-ı
Zeyneb Hatun

eczâhân

-

515: 48/47

7

47

Sahratullah-ı
Müşerrefe

eczâhân

-

515: 49/49

12

48

Sahratullah-ı
Müşerrefe

eczâhân

10 Safer 1158 515: 52/53

11

49

Sahratullah-ı
Müşerrefe

müezzinân

24 C.evvel
1211

515: 49/50

3

50

Sahratullah-ı
Müşerrefe

eczâhân

-

515: 90/129

5

51

Sahratullah-ı
Müşerrefe

eczâhân

-

515: 92/135

4

Toplam

Vakf-ı Eczâhânân-ı İbni Ibade der Sahratullah
eczâhânân-ı vakt-i zuhur
Vakf-ı Eczâhânân-ı
Medrese-i Belediyye
Vakf-ı En'âm-ı
Müezzinân velede-i
Çelebi Efendi Defterdar
Evlad-ı Mehmed Bey
Türbesi Eczâhânları
Vakfı
Vakf-ı Eczâhânân-ı
Hamza Kâşif

140
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EK 13: KUDÜS’TE DİĞER VAKIF KAYITLARI (1703-1831)
Bulunduğu
Mahalle

Vakfın Adı

İlk ve son Atama
Kayıt Tarihleri

VGMA
(Defter:
Sayfa/Sıra)

Kayıt
Adedi

Kudüs-i Şerif

1. Melik Seyfeddin İsa 2.
Bedreddin ve Seyfeddin İsa
Evkafı

Rebiulahir 1137

1119: 110/45

1

2

Kudüs-i Şerif

1. Şeyh Halil Câ'ûnî Vakfı ve
2. Zevcesi Şerife Aişe binti
Şa'ban 1203Şeyh Muhammed Vakfı ve 3.
Rebiülahir 1234
Şeyh Kemaleddin Ebâ Şerif
Vakfı

551: 99/2

3

3

Kudüs-i Şerif

Abdülmelik el-Musullî Vakfı

1107: 2/7

1

4

Kudüs-i Şerif

Ahmed Eş-Şurbî (Nurî) Vakfı Muharrem 1222

553: 38/23

1

5

Kudüs-i Şerif

Ahmed Sedrî Vakfı

1104

1160: 116/131

1

6

Kudüs-i Şerif

Alaeddin Basrî Vakfı

Receb 1119

1107: 2/58

1

7

Kudüs-i Şerif

Ali Evkafı

Rebiulahir 1137

1119: 110/33

1

8

Kudüs-i Şerif

Ali Hoca Vakfı

Rebiulahir 1126

1107: 2/200

1

9

Cebel-i Şarkîde

Bayezid-i Bistamî Vakfı

Cemaziyelevvel
1157-Safer 1159

1112: 1/29

2

10

Sahratullah

Bayram binası hücre

Rebiulahir 1125

1107: 2/180

1

11

Kudüs-i Şerif

Bayram Çavuş Batur

Rebiulevvel 1122

1107: 2/74

1

12

Hattı Davud
Mahallesi

1107: 2/266

3

13

Kudüs-i Şerif

1111: 54/37

2

14

Kudüs-i Şerif

1112: 1/58

3

15

Kudüs-i Şerif

16

Kudüs-i Şerif

17

Kudüs-i Şerif

18

Ermeni
Mahallesi

19

Kudüs-i Şerif

20

Kudüs-i Şerif

21

Camiu'l-Arabda

No

1

22

Kudüs-i Şerif

Şevval 1117

Cemâziyelevvel
Birke Hatun (Birkehan) Vakfı 1126- Muharrem
1134
Receb 1192-Şaban
Celaleddin Vakfı
1227
Cemaleddin Es-Sâmid Musa Receb 1159-Şevval
Evkafı (Veliyullah)
1167
Çarıklı Vakfı
Receb 1119

1107: 2/54

1

Durgut Ağa Vakfı
Ebu Medyen El-Gavs ElMücerred Evkafı

Zilkade 1138

1091: 77/13

1

Şevval 1111

1160: 116/44

1

El-Hac Ömer Evkafı

Ramazan 1113

1160: 116/69

1

1113: 35/20

1

1160: 116/83

1

1107: 2/202

1

1112: 1/139

4

Halil bin Şemseddin el-'Aselî
Receb 1201
Vakfı
Halil Evkafı
Şaban 1111
Cemâziyelevvel
Hasanlar Vakfı
1126
Hz. Halid bin Velid
Silsilesinden olub merhum
eş-Şeyh Sun’ullah Efendi elHâlidî Vakfı

Rebiu'l-ahir 1164Şevval 1208
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23

Kudüs-i Şerif

Hz. Kadem-i Şerif

24

Kudüs-i Şerif

Husrev Er-Rûmî Vakfı

25

Babü'l-'Amûd

Husrevî Yusuf Vakfı

Şa’ban 1111
Şa'ban 1058- Şevval
1139
Zi'l-hicce 1111Receb 1123

1160: 116/81

1

1128: 68/12

2

1107: 2/141

3

27

Hârratü'lHaddadîn
Mahallesi
Kudüs-i Şerif

28

Kudüs-i Şerif

‘İmâdiyye [Medrese] ve Şeyh
İmadeddin Abdu'l-Hâfız
Şa’ban 1121
Vakıfları

1107: 2/91

1

29

Kudüs-i Şerif

İsmail Ezrak Evkafı

Ramazan 1113

1160: 116/68

1

30

Kudüs-i Şerif

Kasriyye Evkafı

Muharrem 1111

1140: 245/55

1

31

Kudüs-i Şerif

Küçük Ahmed Paşa Evkafı

Cemaziye'l-evvel
1103-Muharrem
1177

1160: 116/24

8

32

Kudüs-i Şerif

Lu'lu' Gazi Evkafı

Cemzaiye'l-ahir
1136-Cemaziye'levvel 1239

1119: 110/23

12

33

Kudüs-i Şerif

Mağribîler Vakfı

1104- Cemzaiye'sSanî 1109

1140: 245/28

3

34

Kudüs-i Şerif

1119: 110/38

4

35

Hatt-ı Davud
Mahallesi

1107: 2/315

2

36

Kudüs-i Şerif

26

37

38

Sûk-ı Davud
Aleyhisselamda
medfun
Babu'lKattânînde
Dâru's-Satı

Hüdâvirdi Vakfı

Cemaziye'l-evvel
1157

1112: 1/25

1

İbrahim Ağa Vakfı

Şa’ban 1122

1107: 2/128

1

Melik Salahaddin ve Şeyh Ali
ve Şeyh Ahmed el-Hakkâri
Rebiu'l-ahir 1137
Evkafları
Zi'l-hicce 1121Merdâne Hatun Vakfı
Muharrem 1135
Merhum Seyfeddin elHakkârî Evkafı

Rebiu's-Sani 1109Şevval 1117

1160: 116/64

3

Merhum Taştimur 'Alâî
Evkafı

Rebiu'l-evvel 1162

1112: 1/106

1

1109: 6/87

1

1160: 116/85

4

1107: 2/106

2

Meryem Hatun Vakfı (Dârü'lRebu'l-ahir 1148
Satı dimekle marûf)
Şa’ban 1111Ramazan 1146
Muharrem 1122Gurre-i Rebiu'l-ahir
1122

39

Kudüs-i Şerif

Murad Paşa Evkafı

40

Kudüs-i Şerif

Muslî Çavuş Zevcesi Vakfı

41

Kudüs-i Şerif

Mütevelli Şeyh Harrâc Evkafı Zi’l-ka’de 1113

1160: 116/73

1

42

Kudüs-i Şerif

Nasirî Muhammed ibni
Ahmed Es-Sutûrî Vakfı

Receb 1197-Zi’lka’de 1221

1111: 54/108

2

43

Kudüs-i Şerif

Nasreddin el-Vücûh Evkafı

Şa’ban 1118

1107: 2/34

1

44

Kudüs-i Şerif

Nasuh Vakfı

45

Kudüs-i Şerif

Osmaniyye vakfı

Zilkade 1135-Şevval
1107: 2/323
1137
Cemaziyel evvel
1107: 2/289
1133

2
1

409
46

Kudüs-i Şerif

Peymânî Hatun Vakfı

Muharrem 1132

1107: 2/265

1

47

Mescid-i Aksâda

Revvâk Şeyh Mansur Bey
dimekle ma'rûf

Muharrem 1140Cemaziye'l-ahir
1242

1128: 68/29

9

48

Kudüs-i Şerif

Sâkûtî el-Hac İbrahim Vakfı

Zi’l-ka’de 1196

1111: 54/88

1

49

Kudüs-i Şerif

Sarîhu's-Site Sırzî Evkafı

Muharrem 1122

1107: 2/108

1

51

Kudüs-i Şerif

Seyyid Ali bin Ali Evkafı

Zi'l-hicce 1102

1160: 116/22

1

52

Kudüs-i Şerif

Meşîhat-ı Sâdâtü'l-Meğaribe
Seyyid Mansur Evkafı

Şa’ban 1110

1140: 245/49

1

53

Kudüs-i Şerif

Sitti Meryem binti Ömer

Rebiu's-Sani 1109

1140: 245/27

1

54

Kudüs-i Şerif

Suritânî Vakfı

Rebiu'l-evvel 1121

1107: 2/73

1

55

Kudüs-i Şerif

1140: 245/40

1

56

Kudüs-i Şerif

1107: 2/127

1

57

Kudüs-i Şerif

1109: 6/67

1

58

Kudüs-i Şerif

Şeyh Ahmed el-Yemen Vakfı Safer 1122

1107: 2/111

1

59

Kudüs-i Şerif

Şeyh Ahmed Paşa Evkafı

1160: 116/62

1

60

Kudüs-i Şerif

Şeyh 'Âlemî Vakfı

1139: 87/36

1

1160: 116/82

5

1139: 87/28

1

1107: 2/229

3

Şemseddin ibni Kutbu'lReceb 1110
Ensarî Vakfı
Şeyh Ahmed al-Atravanî
Şa’ban 1122
Vakfı
Şeyh Ahmed el-Müsbit Vakfı
Ramazan 1146
(Veliyullah)

Safer 1112
Şa’ban 1111Cemaziye'l-evvel
1157
Cemaziye'levvel
1141
Receb 1130Cemaziye'l-ahir
1157

61

Kudüs-i Şerif

Şeyh Cerrah Evkafı

62

Kudüs-i Şerif

Şeyh Efendi Vakfı

63

Kudüs-i Şerif

Şeyh Ğânemi'l-Mukaddes
Vakfı

64

Kudüs-i Şerif

Şeyh Hasan bin Macid Vakfı

Şevval 1117

1107: 2/18

1

65

Kudüs-i Şerif

Şeyh Kemaleddin Ebî Şerif
Vakfı

Rebiu'l-ahir 1107Muharrem 1205

1113: 35/3

3

66

Kudüs-i Şerif

Şeyh Lûd ve Şeyh Ali Attarî
Vakfı

Şa'ban 1138

1091: 77/7

1

67

Kudüs-i Şerif

Şeyh Mehmed Pervez Evkafı

Ramazan 1146

1109: 6/65

2

Şeyh Palas Vakfı

Muharrem 1131

1107: 2/251

1

Şeyh Sayd Vakfı
Şeyhülislam el-Burhan ibni
Şerif Vakfı
Şeyhülislam Es'ad Efendi
Vakfı

Safer 1120
Cemaziye'l-evvel
1108
Şevval 1105-Şevval
1163

1107: 2/67

1

1140: 245/8

1

1160: 116/147

2

68
69
70
71

Hârratü'ş-Şeref
Mahallesi
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
haricinde
Kudüs-i Şerif

410
1104-Rebiülevvel
1207

1160: 116/130

7

Rebiu'l-evvel 1116

1107: 2/3

1

Safer 1131

1107: 2/253

1

-

515: 36/10

1

3 Receb 1173- 9
Receb 1233

515: 36/11

3

3 C.ahir 1146- 6
Cemaziyelevvel
1227
-

515: 39/21
515: 39/22

2
2

515: 40/23

1

515: 40/24
515: 40/25
515: 41/29
515: 42/30
515: 42/31
515: 42/32
515: 44/38

1
1
2
4
2
2
12

-

515: 45/40

12

18 C.evvel 1112- 29
Zilkade 1221
-

515: 46/42
515: 47/43
515: 47/44
515: 49/48
515: 52/54
515: 77/86

21
4
9
2
1
5

515: 82/97

7

515: 83/102

1

515: 85/108

3

-

515: 86/111

1

-

515: 89/119

1

Hoca Bayram İsfî ve Mesnûhî -

515: 89/120

1

Abdulaziz
Kansuncu ve Mehmed
Beranhan

-

515: 89/123

1

-

515: 89/124

1

Hane-i ibn-i Salih
Şeyh Ahmed Servi veled-i
İbrahim

-

515: 91/130

1

20 Rebiulevvel 1108 515: 91/138

1

72

Kudüs-i Şerif

73

Kudüs-i Şerif

75

Kudüs-i Şerif

76

Kudüs-i Şerif

77

Kudüs-i Şerif

78
79

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif

Şeyh Ahmed et-Tennurî
Vakfı
Abdullah Efendi ve İbrahim
Çavuş Vakfı (Değirmen
Vakfı)
Çakmak Sultan
Muhyiddin Muslu, Sadreddin
Muslu ve evlâd-ı Muhyiddin
Muslu
Mehmed Bey
Behram Kethüda

80

Kudüs-i Şerif

Yusuf bin Eyyub

81
82
83
84
85
86
87

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif

88

Kudüs-i Şerif

89
90
91
92
93
94

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif

Şeyh Sekbani
Şeyh Muhammed el-Geylani
Mir Mehmed Bey
Davud Paşa Mirimiran-Mısır
Şeyh Ömer Mahmud
Temîm ed-Dârî
İbrahim Paşa
Mirimiranı Vilayet-i Maarra
Mustafa Paşa
Üveys Paşa
Hoca İbadullah Ankaravî
Sinan Subaşı
Fatma binti Zeyneb Hatun
Tavûsiyye Hatun
Cârullah Efendi

95

Kudüs-i Şerif

Şeyh Ahmed en-Nûrî

96

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif

Bedreddin Hatib
Bedreddin Mehmed Ebu
Kasım el-Hakkârî ve
22 Rebiulevvel
Seyfeddin bin İsa Evkafından 1137- 16 Receb
Mektebi Muallim Şerefeddin 1218
İsa

97

98

Kudüs-i Şerif
Kudüs-i Şerif

99
100 Kudüs-i Şerif
101 Kudüs-i Şerif
102

Kudüs-i Şerif

103 Kudüs-i Şerif
104

Kudüs-i Şerif

Tavaşî Mehmed Ağa Vakfı

İbrahim Ağa
Şeyh kemal ve Şeyh
Burhaneddin ve Şeyh
Nasureddin

411
105 Kudüs-i Şerif

Abdusselam Bey

-

515: 92/136

2

106 Kudüs-i Şerif

Şeyh Alaeddin el-Basri

25 Rebiülahir 1169

515: 94/143

1

Seyyidi Ali Alim
Meşihat-ı Taife-i Tuccar 'an
Sakinân-ı Kudüs

5 Safer 1265

515: 94/144

1

10 Muharrem 1032

515: 94/147

1

Abdulkadir el-Harirî

-

515: 94/148

1

Şeyh Sehban Şeyh Yusuf
Subhi Mehmed ibni en-Neca
ibni Alaeddin Ebu Yemen

8 Muharrem 1167

515:98/158

1

28 Cemaziyelahir
1131

515: 99/164

1

112 Kudüs-i Şerif

Şeyh Selim

-

515: 100/166

1

113 Kudüs-i Şerif

Seyyid es-Salih er-Rufai

-

515: 100/167

1

107 Kudüs-i Şerif
108

Kudüs-i Şerif

109 Kudüs-i Şerif
110 Kudüs-i Şerif
111

Kudüs-i Şerif

Toplam

258
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EK 14: HASEKİ SULTAN VAKFİYESİ ÖRNEĞİ
H. 964/ M. 1557- İEMA, 2962

413

EK 15: SEYYİD MEHMED BİN HACI ABDULLAH EL-MAĞRİBÎ VAKFİYESİ
ÖRNEĞİ,
H. 1196/ M. 1763- VGMA, 589: 192/327.

414

EK 16: BÂBÜ’N-NÂZIR’DA BULUNAN SEBİLİN KİTÂBESİBerchem (1927: 943)

415

EK 17: KUDÜS’TE YENİ KURULAN VAKIFLARIN KENT MERKEZİNDEKİ
AKARLARININ MAHALLELERE GÖRE DAĞILIMLARI (1703-1831)
Sıra
1

Mahalle
İsimleri
Bâb-ı Hatta

Akarlar

Toplam

22 ev, 6 kırat 1 ev, 8 kırat 1 ev, 12 kırat 1 ev, 16 kırat ev,
18 kırat ¾ hisseli ev, 11 kırat boş (huluvv) ev, 1 ahır, 1
mahmâs (öğütücü), 1 fırın, 10 dükkân, 10 kırat ¼ hisseli
1 dükkân, 12 kırat 1 dükkân, 15 kırat 1 ev, 3 kırat boş
(huluvv) dükkân, 12 kırat boş (huluvv) dükkân, 1 hakûre,
6 kırat 2 sebze bahçesi, 18 kırat 2 sebze bahçesi,

-22 ev
-6 hisseli ev
-1 ahır,
-1 mahmas
-1 fırın,
-10 dükkan
-5 hisseli dükkân
-1 sebze bahç.
-4 hisseli sebze
bahç.
Toplam: 51
-9 ev, 1 oda, 1 kat, 1
beyt, hisseli 1 beyt,
-19hisseli ev
-9 dükkan,
-4 hisseli dükkan,
-1 sabun
imalathane,
-1 mağaza,
-1 fırın,
-1 hisseli fırın,
-1 hisseli sebze
bahçesi
-1 derbekune
Toplam: 50
-6 ev
-15 hisseli ev
-1 hisseli beyt
-12 dükkan
-6 hisseli dükkan
-1 hisseli değirmen
-1 sabun
imalathanesi
-1 tuğla
imalathanesi
Toplam: 43
-16 ev
-6 hisseli ev
-7 dükkan
-2 hisseli sebze
bahçesi
Toplam:31
-9 ev
-10 hisseli ev
-7 dükkan
-2 hisseli dükkan
-1 hisseli
imalathane
Toplam:29
-41 ev
-2 beyt
-1 eyvan
-29 hisseli ev
-1 hisseli tabaka
-3 dükkan
-4 hisseli dükkan
-1 hisseli kahve
kileri

2 kırat 1/3 hisseli ev, 10 kırat ½ hisseli ev,

2

3

4

Nasâra

Yehud

Rîşe

9 ev, 1 oda, 1 kat, 6 kırat 1 beyt, 4 kırat 9/10 hisseli 1
büyük ev,12 kırat 2 ev, 4 kırat 9/10 hisseli 3 ev, 9/10 ve
½ kırat 3 ev, 9 kırat 2 ev, 17 kırat 4/7 hisseli ev, 18 kırat
2/3 hisseli ev, 18 kırat 4 ev, alt katta 1 beyt, 1 kırat 1/3
hisseli beyt, 10 kırat ½ hisseli ev, 6 dükkân, 1 yeni berber
dükkânı, 1 küçük dükkân, 1 kahve dükkânı, 12 kırat 2
dükkân, 4 kırat 9/10 hisseli 2 dükkân, 12 kırat 1 sabun
imalathanesi, 1 mağaza, 1 fırın. 4 kırat 9/10 hisseli 1
fırın, 9 kırat hakure, 1 derbekûne.

6 ev, 11 kırat 1 ev, 8 kırat 1 ev, 22 kırat 2 ev, 4 kırat 9/10
hisseli 1 ev, 11 kırat 1/5 hisseli 1 ev, 12 kırat 4 ev, 14
kırat 1/5 hisseli 1 ev, 13 kırat 1/5 hisseli 1 ev, 12 kırat 2
ev (Ebî Şâmât Sok.) 1 ev (Ebî Şâmât Sok.), 11 kırat 1
beyt, 12 dükkân, 8 kırat 6 dükkân, 12 kırat 1/6 hisseli
değirmen, 1 sabun imalathanesi, .), 1 tuğla imalathanesi
(Ebî Şâmât Sokağı).

16 ev, 6 kırat 3 ev, 18 kırat 1 ev, 7 kırat ½ hisseli ev, 1
boş (huluvv) ev, 7 dükkân, 9/10 ve ½ kırat 2 hakure.

Hatt-ı
Davud
(Bâb-ı
Silsile)

5 ev, ahşap 1 ev, 1 boş (huluvv) ev, 2 kırat 1 ev, 7 kırat 1
ev, 10 kırat 1 ev, 10 ½ kırat 1 ev, 12 kırat 3 ev, 14 kırat 1
ev, 15 kırat ¼ hisseli 1 ev, 7 dükkân, 4 kırat 9/10 hisseli
2 dükkân, 2 ev Benî Haris (Kale yakınında), 2 kırat ½
hisseli ev, 6 kırat imalathane.

Bâbu’l‘Amûd

36 ev, büyük 1 ev, 2 beyt, 1 küçük ev, 1 ev (Bâbu’SSahira), harabe 1 ev, 1 kemerli ev, 23 kırat 1 ev, 13 kırat
½ hisseli 1 ev, 20 kırat 1 ev, 6 kırat 1/6 hisseli 1 ev, 16
kırat 1/5 hisseli 1 ev, 6 kırat 1 ev, 3 kırat 1 ev, 1 eyvan,
18 kırat 1 ev, 8 kırat 1 ev, 4 kırat 1 ev, 7 kırat 3/5 hisseli
1 ev, 19 kırat 1 ev, 7 kırat 1 ev, 15 kırat 1/3 hisseli 2 ev,
12 kırat ½ hisseli 1 ev, 10 kırat 1 ev, 18 kırat 1ev, 12
kırat 4 ev, 6 kırat ½ hisseli kemerli 1 ev, 1 kırat 1/3
hisseli 1 ev, 19 kırat 1 ev, 9 kırat 1 ev, 13 kırat 1/3 hisseli

Oran
%

8

7,9

7,8

4

4

15
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tabaka, 12 kırat 1 ev (Bâbu’s-Sâhire), 21 kırat 1 ev, 2
kırat ½ hisseli ev (Tekye Yokuşu)3 dükkân. 12 kırat
bağımsız 1 dükkân, 6 kırat 1 dükkân, 4 kırat 1 dükkân
(Sûkı’d-Dâr), 18 kırat 3/5 hisseli dükkân, 13 kırat 2/3
hisseli 1 kahve kileri, 13 kırat 2/3 hisseli 1 fırın dükkânı,
1 dokuma dükkânı, 1 fırın, 18 kırat 3/5 hisseli büyük
kiler, 2 sabun imalathanesi, 21 kırat 1/5 hisseli sabun
imalathanesi, 2 kırat ½ hisseli sabun imalathanesi, 4
karârit 4/5 ve nîf hisseli sabun imalathanesi, 8 kırat
imalathane, 2 kerm (Bâbu’S-Sahira), 2 hakure (Bâbu’SSahira), 1 hakure, 3 kırat 3/5 hisseli sebze bahçesi, 2
hakûre.

5

Saʻdiyye

1 ev, 1 kırat ½ hisseli ev, 12 kırat 1 ev, 6 kırat 1 ev, 5
kırat 3/5 hisseli 1 sebze bahçesi, 8 kırat (bed) arazi.

6

Meğâribe

11 ev, 4 oda, 13 kırat ½ hisseli 1 ev, 6 kırat 2 ev, 6 kırat
1/3 hisseli 1 ev, 12 kırat 2/3 hisseli 1 ev, ½ hisseli 1 ev, 2
hakûre, 1 yeni boş (huluvv) öğütücü.

12

Akabetu’sSit t

32 ev, 2 büyük ev, 1 kemerli ev, harab 1 ev, 3 katlı bir ev,
1 boş (huluvv) ev, 1 eyvan rakabesi, 1 nısıf sarnıç, 1 kırat
1/8 hisseli 1 ev, 21 kırat 1 ev, 23 kırat 2 ev, 13 kırat 1 ev,
23 kırat 1 boş (huluvv) ev, 7 kırat 1/3 hisseli 1 ev, 12
kırat 5 ev, 6 kırat 7 ev, 9/10 kırat ½ hisseli 2 ev, 2 kırat
2/3 hisseli 1 ev, 12 kırat 6/7 hisseli 1 ev, 2 kırat ½ hisseli
1 ev, 14 kırat ½ hisseli 1 ev, 1 kırat 7/8 hisseli 1 ev, 8
kırat ½ hisseli 1 ev, 12 kırat 2 ev, 5 kırat 3/5 hisseli 1 ev,
4 kırat 4/5 hisseli 1 ev, 8 kırat 1/3 hisseli ve nısıf hisseli 1
ev, 1/9 hisseli 1 ev, 18 kırat 1 ev, 2 kırat 2/3 hisseli 1 ev,
9 kırat 9/10 hisseli 1 ev, 13 kırat 1/5 hisseli 1 ev, 4 kırat
½ hisseli 1 ev, 1 dükkân, 6 kırat 1 fırın, 13 kırat ½ hisseli
1 fırın, 13 kırat ½ hisseli 1 fırın, 2 kırat ½ hisseli 1 fırın, 3
hakûre, 12 kırat 1 sebze bahçesi, 2 kırat 1 hakûre, 3 kırat
½ hisseli 1 hakûre, 6 kırat 1 imalathane, 9/10 kırat ½
hisseli imalathane, 1 fahûre (çanak çömlek, çömlekçilik).
2 ev, Haremlik, selamlık bölümlerinden oluşan 1 ev, 1
büyük ev, 22 kırat 1 ev, 15 kırat 3/5 hisseli 1 ev.

13

Bâbu’lHadîd

3 ev, 1 büyük ev, 2 kırat 1/3 hisseli katlı 1 ev, 4 kırat 2
ev.

Vâdi-i
Tavvâhîn
Hattı

10 ev, 22 kırat 1 ev, 1 kırat 1/3 hisseli 1 ev, 3 kırat 1 ev, 3
kırat 1/3 hisseli 1 ev, 22 kırat 1 ev, 3 mağaza, 1 fırın.

‘Akabetu’zZâhiriyye

7 ev, 12 kırat 4 ev, 8 kırat 1 ev, 3 kırat 2 ev, 21 kırat 1 ev,
3 kırat 1 ev, 17 kırat 1 ev, 12 kırat şadırvanlı 1 hakûre, 1
hakûre, 1 sabun imalathanesi.

7

16

17

Şeref

Cevvalde

1 ev, 1/8 kırat 1 ev, 2 hakûre, 18 kırat 1 hakûre, 18 kırat

-1 hisseli fırın
dükkanı
-1 dokuma dükkanı
-1 fırın
-1 büyük kiler
-2 sabun
imalathanesi
-3 hisseli sabun
imalathanesi
-1 hisseli
imalathane
-2 üzüm bağı (kerm)
-5 sebze bahçesi
-1 hisseli sebze
bahçesi
Toplam: 98
-1 ev
-3 hisseli ev
-1 hisseli sebze
bahçesi
-1 hisseli arazi
Toplam: 6
-11 ev
-4 oda
-6 hisseli ev
-2 sebze bahçesi
-1 öğütücü
Toplam: 24
-38 ev
-1 eyvan rakabesi
-1 hisseli sarnıç
-38 hisseli ev
-1 dükkan
-4 hisseli fırın
-3 sebze bahçesi
-3 hisseli sebze
bahçesi
-2 hisseli
imalathane
-1 fahûre
Toplam: 92

-4 ev
-2 hisseli ev
Toplam: 6
-4 ev
-3 hisseli ev
Toplam: 7
-10 ev
-5 hisseli ev
-3 mağaza
-1 fırın
Toplam: 19
-7 ev
-10 hisseli ev
-1 şadırvanlı sebze
bahçesi
-1 sebze bahçesi
-1 sabun
imalathanesi
Toplam:20
-1 ev

3,1

12

3

3
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18

22

27

20

21

(Bâbu’lHalîl)

hakûre, 1 mezraa, 6 kırat kıt’a arazi.

Kanâtır-ı
Hıdır

3 ev, 1/8 kırat ve nısıf hisseli 1 ev, 8 kırat ½ hisseli 1 ev,
2 kırat 1/6 hisseli 1 ev, 3 kırat 1/3 hisseli 1 ev, 1/8 kırat
ve nısıf hisseli 2 beyt, 10 kırat 2/3 hisseli sebze bahçesi, 1
boş (huluvv) sebze bahçesi, 16 kırat arazi.

Tebâne

Hatt-ı
Merzibân
(Bâbu’lKattânîn)

Çeşitli
Mahallerde

Mahallesi
Belirtilmey
en

Toplam

12 ev, katlı 1 ev, 7 kırat 1 ev, 1 kırat ¾ hisseli 1 ev, 3
tabaka,3 kırat 2 dükkân.

8 ev, 3 katlı 1 ev, 6 kırat 1 ev,6 kırat 1/6 hisseli 1 ev, 18
kırat 2 ev, 10 kırat ½ hisseli 1 ev, 5 kırat 1 ev, 4 kırat 4/5
hisseli 1 ev, 6 kırat 3 mağzilin, 12 kırat hakure, 5 kırat
hakure arzı, ¼ kırat hisseli değirmen, 1 kahvehâne, 9
kırat ½ hisseli 1 dükkân.

Kasîla Yokuşu (1 ev); Sebt Yokuşu (1 ev, 1 evin
huluvvı); Tabbâhîn Çarşısı (Büyük Çarşı) 1 ev, 1 dükkân,
14 kırat hisseli dükkân, 12 kırat hisseli ev, 1 kırat 1/9
hisseli ev, 3 dükkan huluvvı); Sudan Yokuşu (4 kırat 1/3
hisseli ve yarım hisseli ev, 19 kırat yarım hisseli ev);
Hattı Kırımî (7/8 kırat hisseli evin huluvvı); Sarâyâ
Yokuşu (2 dükkân ve pay); Şevvâyîn Mahallesi (2 ev, 6
kırat 1 ev); Hayâdire (12 kırat 2 ev, 12 kırat 1 hakûre, 5
kırat 2 hakûre, 1 mengene); Melât Sokağı (1 ev, 9 kırat 1
ev); Sahyûn el-Cevâniyye (1 ev, 12 kırat 1 ev); Re’si’lKasîla (4 kırat 7/8 hisseli 1 ev, 4 kırat 7/8 hisseli sebze
bahçesi, 3 kırat 2/9 hisseli 1 ev); Maslah (6 kırat 2 ev, 18
kırat 1 ev, 1 dükkân).
9 ev, 1 ev (Duveyye), 1 ev (Niyâbe), 1 ev (Benî Merra), 1
ev (Şeyh Reyhan Hattı), 1 ev (Azzâm Sokağı), 1 yeni kat
(Küçük Kemer), 4 kırat 1 ev (Bezbezet Sokağı), 12 kırat
1 ev (Hûşu’l-Murûb), 16 evin 22 kırat hissesi, 8 kırat ev
(rakabesi değirmene), 6 kırat 1 ev, 9/10 ve ½ kırat 2 ev, 3
dükkân, 11 dükkânın 22 kırat hissesi, 9/10 ve ½ kırat 2
dükkân, 1 mağsara hissesi (imalathane), 7 kırat 4 hakure,
18 kırat sebze bahçesi, 1 kırat ½ hisseli 1 hakûre (Vâd
Mah.),1 kıt’a arazi (İbrahim arazisi), 11 kırat arazi, 12
kırat mezraa (Bâbu’l-Esbat Mah.), 1 boş (huluvv)
değirmen (Ermeni Mah.).

-1 hisseli ev
-2 sebze bahçesi
-2 hisseli sebz.bahç.
-1 mezraa
-1 hisseli arazi
Toplam:8
-3 ev
-4 ev hissesi
-1 hisseli beyt
-1 sebze bahçesi
-1 hiss. Sebze bahç
-1 hisseli arazi
Toplam:11
-13 ev
-2 hisseli ev
-3 tabaka
- 2 hisseli dükkan
Toplam:20
-9 ev
-7 hisseli ev
-3 mağaza
-1 hisseli sebze
bahçesi
-1 his.sebze
bahç.arazi
-1 hisseli değirmen
-1 kahvehâne
-1 hisseli dükkan
Toplam:21

1,5

3

3

Toplam: 32

5

-15 ev
-22 hisseli ev
-3 dükkan
-13 hisseli dükkan
-1 imalathane
-6 hisseli sebze
bahçesi
-1 kıta arazı
-2 hisseli arazi
-1 değirmen
Toplam: 64

630

10,1

100
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EK 18: KUDÜS’TE YENİ KURULAN VAKIFLARIN KENT DIŞINDAKİ
AKARLARININ MAHALLERE GÖRE DAĞILIMLARI (1703-1831)
Sıra
1
2

Mahalle İsimleri
Yusûfiyye Arzı
Baka’a

3
4

Tabl (Tabele)
Vadisi
Silvan Köyü

5

‘Isâviyye Köyü

4 kırat 2/3 hisseli arazi, 1 ev, 1 arazi.

6

Beyt-i Safâfa

6 kırat 1/6 hisseli zeytinlik, 8 kırat mezraa, 2 kırat
mezraa,.

7

Arz-ı Masrara

3 mezraa, 6 kırat mezraa, 15 kırat mezraa, 9 kırat
mezraa, 4 kırat ½ hisseli mezraa, 1 su deposu.

8
9
10
11
12

6 kırat hisseli bed.
6 kırat mezraa.
5 tek mezraa.
3/2 mezraa.
1 mezraa.

13

Sur Bahîr Köyü
Beyt-i İksâ Köyü
Ebu Sûr Köyü
Ceyb Köyü
Seyfi Mencik
Arazisi
Zeytindağı

14

Salâhiyye Arazisi

1 mezraa, yarım hisseli boş (huluvv) mezraa, 18 kırat
mezraa, 4 kırat mezraa, 12 kırat mezraa, 15 kırat
mezraa, 9 kırat arazi, 12 kırat sebze bahçesi.

15
16
17
18
19

Vâdi-i’l-Cevz
Kermi’l-Esved
Simâr toprağı
Kadûm Vadisi
Deyr-i Sinne
(Sene) arazisi
Savâne
Şeyh Cerrah
Bölgesi
Matarabiye
Arazisi
Nebî Davud
Makamı yakını
(Sur dışında)

1 kerm.
15 kırat mezraa.
12 kırat mezraa.
1 Mezraa, 6 kırat mezraa, 9 kırat kerm.
Mezraa,

-2 mezraa
-1 hisseli
mezraa
-1 ev
Toplam:4
-1 mezraa
-6 mezraa
-1 hisseli sebze
bahçesi
Toplam:8
1
1
1
2
1

12 kırat mezraa.
17 kırat arazi.

1
1

6 kırat arazi.

1

7 kırat ½ hisseli ev, 10 kırat ½ hisseli arazi, 1 ev, 12
kırat sebze bahçesi.

-1 ev
-1 hisseli ev
-1 hisseli sebze

20
21
22
23

Akarlar
Zeytinlik
1 kermin huluvvhakkı medresetu'l-belediyye, huluvv-ı
sûkı'l-kattânîn ve karyeti'l-Ceyb Vakf-ı Sultan Înal 9/10
ve ½ kırat1 mezraa.
8 kırat 1 mezraa.

Toplam
1
2

8 kırat 1 mezraa, 16 kırat 1 mezraa, 12 kırat 2 mezraa.

-4 hisseli
mezraa
Toplam:4
-1 ev
-1 arazi
-1 hisseli arazi
Toplam:3
-1 hisseli
zeytinlik
-2 hisseli
mezraa
Toplam: 3
-3 mezraa
-3 hisseli
mezraa
-1 su deposu
Toplam:7
1
1
5
1
1

Boş (huluvv) 1 mezraa, mezraa, 16 kırat mezraa, 1
küçük ev.

1

419

24

Kudüs dışında,
mevki
belirtilmeyen

25
Yafa
26
El-Halîl
Toplam

2 köyde 4 kırat hisse, 4 kırat hisseli 2 mezraa, 2 kırat
kıt'a arz, 1 hakûre, 5 kırat ¼ hisseli mezraa (Nekağ
arazisi), 20 kırat mezra (Kudüs dışında Mağbediye
arazisi), 1boş (huluvv) arazi, Cerrahiyye Arazisi,
Kudüs haricinde Bâtın-ı Şerif arazisi, Kudüs haricinde
arazi, Kudüs dışında Bedreddin bin Cemâ'â Vakfı ile
komşu bir saray, 12 kırat sebze bahçesi,
Bostan ve hâsılı.
2 tabaka, ‘Ayn Sâre yakınında 1 kerm.

bah.
-1 hisseli arazi
Toplam:4
-

1
3
59
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EK 19: KUDÜS’TE VAKIF KURUCULARININ LÂKAPLARININ DAĞILIMI (17031831
Vâkıf

Aile
lakablar
ı

Toplam
Aile
ismine
“Ebu”
eklenerek
kullanılan
Toplam

Aile
ismine “bi
ibni”
getirilere
k
kullanılan

Lakâp
‘Akilik
Akkaş
‘Akkal
‘Alavun
Asker
Bâballah
Bâz
Denef (elEnsârî)
Derviş
Devîk
Felâha
Harb
Hucac
Kalibu
Karniye
Kutb
Kuttîne
(Kutayna)
Kuttîne-Çelebi
Kuveyder
Rasâs
Rekât
Semûm
Serendah
Şevâ
Tantûre
Tavîl
Tenekeci
Tercemân
Tûkân
‘Uzmâ
Zuheyman
31
Ebu’l-Lutf
Ebu Şerif
Ebu Cibne
Ebu’n-NasrŞurafâ
Ebu’l-Hevâ
5
ibn-i Kadbân
İbn-i Hamid- esSûfî
İbn-i Ğanem
İbn-i Muğsele
İbn-i Saliha
İbn-i Cûd
İbn-i Hoca
İbn-i Habiş

Sayı

Ora
n%

Vâkıf

Lakâp

1
1
1
1
1
1
1
4

16,3

Aile ismine
“î”
eklenerek
kullanılanlar

‘Alemî
‘Aselî
Bâlî
Beradî
Câ’ûnî
Cemâ’î
Dâvûdî (el- Ensârî)
Decânî

6
3
1
1
13
1
3
1

1
1
1
1
1
1
1
2
4

Decânî (el-Ğuşe)
Hakavî
Hakimî
Halidî
Halilî
Hatenî-Kadı
Hayrî
Hevârî
Hılvanî

2
1
1
2
3
2
1
2
2

1
2
5
1
2
1
1
2
1
1
2
2
1
1
47
1
1
1
2

Hüseynî
Hüseynî-Danizâde
Hüseynî-İmam
‘Izravî
Kımiʻ
Kırmî
Lutfî
Mağribî
Mağribî-Tavîl
Nastî-Usta
Nimrî
Nu’acî
Remlî
Şekki Mekkî
Şihabî
Terhî
Zemânî
34
Halebî

5
1
1
2
5
1
1
8
1
1
3
3
1
5
1
2
2
88
2

Keşmirî
Hicazî- Debbağ
Remlî
Cibâlî (Kadın)

2
1
1
2

‘Akkavî
İskenderânî
Dîsî
Şâmî
Kûfî
10

2
1
1
2
1
15

1
6
1
1
2
1
1
1
1
2

2
Toplam

3,6

Zümre ve
aile ismine
“î”getiriler
ek
kullanılanl
ar

Toplam

Sayı

421

Toplam

“Binti” ile
belirtilen
Lakaplar

İbn-i Kadı-yı
Salt
9

İlmiye
Lakapları

11

Alayebeyzâde
Bahş
Bedevî
Beşâra
Cahşe
Dürzî
Ebu Lahye kızı
Habeşzâde
Harb
‘Aselî
Havaş
Hılvanî
Hîkel
Hatun-‘Aselî
Hatun- Nemrî
Felâha
Efendi kızı
İmam
Kadı-yı es-Salt
Kuttîne,
Şeyhu’l-Hanbelî
Mağribî- Tavîl
Mesnah

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Mücahid

2

Müftü-yi Kuds
Saydavî
Saltî
Serendah
Şeyh kızı
Şeşberk
Tanbağa
Tafeş
Tevvâbîn
Zevcet-i Paşa
Belli Olmayan
Bey-Tercemân

1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
19
56
3

Beşe- Kandilci

1

Tercemân
Kutbu’lMuvakkıt
Kadı-yı
Şuvayka
Şeyhu’l-Harem

2
4

Muhaddis

1

Toplam

“Evlâd-ı”
belirtilen
Aile
İsimler

1

Toplam
Etnik
Yapılarına
Göre
Toplam

Ehlî Örf ün
Lakapları

18,7

1
1

1
1

Tanbağa

1

ed-Derviş esSafadî
Mu’avin ez-Zağir
es-Sa’dî
3
Rûmiyye
Kurdî
Turk
Boşnak
4
Ağa-Dizdâr
Ağa – Mağribî
Baş ağa
Beşe- ‘atiyye
Bey- ‘Aselî
Bey- El-Emîr
Bey-Alaybeyzâde
Bey- Hindiyye
Bey
Beşe- Kal’avî
Beşe- Kutb
Beşe- Iskâfî
Beşe-Mukaddem
Çavuş
Kâimmakan-ı
Kuds
MiğmarbaşıNammar
Mütesellim-i Kuds
PAşa
Topçu
Topçubaşı
Vezîr, Muhafız-ı
Dimeşk-i Şam
ve’l-Kuds-i Şerif
ve Gazze ve
Nablus ve Emîru’lHac eş-Şâmî

1

Toplam
Reisü’l-küttâb
(Halidî)
Kâimmakam-ı
Nakîbü’l-eşraf
El-Muvakkıt
Çelebi- Nimrî
İlmiye
Lakapları

1
3
1
2
1
1
5
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

39
9
3
1
1

Sirâc

1

Müftü-yi bi-İskelei Yafa-Hüseynî
Şeyh-Cağbe

1
2

422
Kâdî el‘Asâkiris’Sultaniyye
KayyımbaşıDenef (Ensârî)
KandilciBevvabcı- bi
Benî
Hâdim-i Nebî
Davud- Decanî
Toplam
Usta
Toplam
Vâkıfı Belli Olmayan
Reʻâyâ

1

Hâdim’i Mescid-i
Aksâ- Neşâşibî

1

1

Nakîbu’l-eşraf

2

1

Nakîbu’l-eşraf‘Alemî

1

1

Nakîbu’l-eşrafŞEyhü’l-HaremHüseynî

1

1

Debbağ

1

0,3

Genel Toplam

43
1
2
300

423

EK 20: ŞECERE KAYDI ÖRNEĞİKŞS 290: 8
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EK 21: HÜSEYİN EL-KIMİʻ VAKFI’NA AİT MUHASEBE KAYDI ÖRNEĞİ,
H.1127/ M. 1715- KŞS 297: 33
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EK 22: HAREM-İ ŞERÎF-KUBBETÜ’L-YUSUF
Berchem (1927: 1092)
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EK 23: ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU
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EK 24: ORİJİNALLİK FORMU

428

