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Mesele 

Selâtîn-i Mısr ashâbı olmayan bazı arâzi-i harâciyyeyi bazı kimenelere beyʿ eyleseler beyʿi 

şerʿan câiz olur mu? 

  

Olur. 
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Mesele 

Ol satın alan kimesneler ol arzları evlâdına yâhud mesâcid ve sâir vücûh-ı hayrâta 

vakfeyleseler vakf-ı mezbûr sahîh olur mu? 

  

Olur. 

 

Mesele 

Selâtîn kendiler ol arâzinin bazın vakfeyleseler şerʿan sahîh olur mu? 

  

el-Cevâb: Olmaz. Bir kimesneye beyʿ edip yine andan satın alıp mülkü olmayınca 

vakfetmek şerʿî olmaz. 

  

Mesel  

Ol arâzinin harâcları dahi müşterilerin mülkleri olup sonra vakf için zabt olunmak şerʿan 

câiz olur mu? 

  

el-Cevâb: Olmaz. Harâc hızâne-i sultâniyyeye alınır.  

  

Mesele 

Sultân arâziyi harâcı ile bile beyʿ eylemiş olsa bu tarîk ile müşteriler arza harâcı ile bile 

mâlik olduk deyu cümleyi vakfeylemiş olsalar vakf-ı mezbûr sahîh olmaz mı? 

  

el-Cevâb: Harâc ne beyʿe kâbildir ve ne vakfa kâbildir.  

  

Mesele 

Arâzi-i Mısriyye’nin mübâlağa harâcı var iken Sultân Kayıtbay’ın ve sâir selâtîn ve ümerânın 

vakfetdikleri karyelerin asla harâcları alınmayıp cümle hâsıl olan galle feth-i hâkânîden beri 

Halîfetullah hazreti fermanı ile Haremeyn-i şerîfeyn ehline irsâl olunur olsa şerʿan 

cümlesinde vâkıfların şerâiti merʿî olup cümle anların vakf-ı hayrâtı olur mu? 

  



OTTOMAN LEGAL TEXTS WORKSHOP 

OSMANLI HUKUK METİNLERİ ATÖLYESİ 

el-Cevâb: Vâkıfların şerâiti harâcın mâʿadâsında riʿâyet olunur. Harâca anların dünyevî ve 

uhrevî alâkaları yokdur. Ol Halîfetullah hazretlerinin ehl-i Haremeyn-i şerîfeyne müstakil 

tafazzul ve ihsânlarıdır.  

  

Mesele 

Halîfetullah hazretleri arâzinin min baʿd harâcı alınıp masârif-i şerʿiyyesine sarf olunsun 

deyu emreylemek meşrûʿ mudur? 

  

el-Cevâb: Meşrûʿdur. Evkâfın arâzi-i öşriyyeden ise öşrü alınmak arâzi-i harâciyyeden ise 

harâcı alınmak amme-i kütüb-i fetvâda mestûrdur.  

  

Mesele  

Zikrolunan evkâfın harâcları alındığı takdîrce bâkî kalan hâsıl vakfiyyelerinde taʿyîn olunan 

masârife vefâ eylemese harâcdan şerʿan ol noksân tekmîl olunmak lâzım olur mu? 

  

el-Cevâb: Olmaz. Hâsıl-ı evkâfdan evvelâ harâcı edâ olunup andan kalanı masârif-i vakfa 

sarf olunur. Kifâyet eylemez ise masârifin her birinden nisbet-i âdile üzerine hatt olunup 

kifâyet etdikce sarf olunur. Eğer emr-i sultânî ile tekmîl buyurulursa ne vakfa alâkası vardır 

ne vâkıfa sevâbı vardır. Müstakillen sadakât-ı sultâniyyedir.  

  

Mesele  

Zikrolunan evkâfın vakfiyyelerinde taʿyîn olunan masârifinden her senede zâid hâsılı kalsa 

şerʿan anın hâli nice olur? 

  

el-Cevâb: Cümle hâsılından meşrûʿ budur ki evvelâ harâcı alınıp beyt-i mâl-i harâca vazʿ 

olunup andan bâkî kalan masârif-i muʿayyeneye sarf olunup dahi bâkî kalır ise vakf için 

hıfz olunup vakfın vâkiʿ olan masârifine sarf olunur.  

 

Mesele 

Evkâf-ı mezbûrenin sinîn-i sâbıkadan bâkî kalmış zevâidi olup feth-i hâkânîden beri 

Haremeyen-i şerîfeyne irsâl olunan malın cümlesi mâl-ı vakf olmak üzerine irsâl olunmuş 
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olup hakîkat-i hâl Hazret-i Halîfetullah’a arz olunup bazı harâc olup tafazzul ve ihsân 

tarîkiyle irsâl olunmuş olmayıcak ol zevâid-i bâkiyyeden sinîn-i mâziyyeden harâcları 

alınmak şerʿan câiz olur mu? 

  

el-Cevâb: Lâzım olur. Şimdiye değin irsâl olunan hisse vakf iʿtibâr olunup bâkî kalan hisseyi 

harâc iʿtibâr olunup alınıp masârifine sarf olunur.  

  

Mesele 

Bazı vakıf karyelerin harâcı alındığı takdîrce bâkî hâsılı masârif-i vakfa kifâyet etmeyip 

mesâcid muʿattal olmak lâzım gelse Halîfetullah hazretleri emri ile harâcdan ol mesâcid 

taʿmîrine ve sâir mesâlihine mikdâr-ı kifâyetce nesne taʿyîn olunmak şerʿan câiz olur mu? 

  

el-Cevâb: Emr ile olur. Mesâcid masârif-i harâcdandır.  

  

Mesele 

Pâdişâh-ı âlem-penâh -hullidet hilâfetühû- hazretleri bir şehirde vâkiʿ olan müteʿaddid 

evkâfa muʿtemedün aleyh kimesneyi nâzır-ı evkâf nasb buyurup mesâlih-i evkâfı hâkim-i 

şehr ile görüp hâkim asla nâzır-i evkâf maʿrifetinsiz mesâlih-i evkâfa dahl etmeye deyu 

fermân etdikden sonra hâkim-i mezbûr nâzır-ı mezkûrun izni ve marifeti yoğiken hilâf-ı 

emr-i şerîf zikrolunan evkâfa nâibler nasb edip evkâfın arâzisi gabn-i fâhiş ile ecr-i 

mislinden mübâlağa eksik ücretler ile müflis kimesnelere icâreye verip evkâfı ellerine 

teslîm edip sene âhirinde nasbettiği nâiblerin muhâsebelerin görüp ellerine imzâlı 

muhâsebeler verip bi’l-cümle nâzır-ı evkâfı asla mesâlih-i vakfa dahl etdirmeyip kendi reʾyi 

ile müstakillen tasarruf edip gabn-i fâhiş ile ecr-i mislinden eksiğe vermekle zâyiʿ etdiği 

hâlden gayrı müsteʾcirler müflisler olup yarar kefiller almadığı sebepden akd-i icârede 

taʿyîn olunan malın dahi ekseri tahsîle kâbil olmayıp mübâlağa mal telef olmuş olup sonra 

bu husûs tefahhus olunup tafsîl-i mezkûr vâkiʿ ise baʿde’s-sübût mâl-ı mezbûr şerʿ-i şerîfe 

ve emr-i münîfe muhâlif teʿaddî edip telef edenlere tazmîn oluna deyu fermân-ı sultânî 

vârid olup müfettişler taʿyîn olunup erbâb-ı hibre ve ashâb-ı vukûf mübâşeretleri ile teftîş 

olunup kaziyye vech-i meşrûh üzerine cârî olduğu tamâm-ı şerʿ-i şerîf mûcebi üzerine 

sâbit ve zâhir olıcak hâkim-i mezbûrun şerʿ-i şerîfe ve emr-i hâkânîye muhâlif teʿaddî ile 
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itlâf etdiği malı müfettişler hâkim-i mezbûre ve nasbetdiği nâiblere tazmîn etmeğe kâdir 

olur mu? 

  

el-Cevâb: Olur.  

  

Hemân bu fetvâ-i şerîf muktezâsınca şerʿ-i kavîmle amel oluna. Bu fetvâdan gayrısı ile 

yapışılmaya. İhtilâle bâʿis vazʿ olmakdan ihtiyât oluna. Tedrîcle görüle deyu hükm-i şerîf 

verilmişdir.  

  

Bu fetvâ-yı şerîfle amel olunmak için hükm-i hümâyûn verilmişdir. Bundan gayrı fetvâlara 

hükm-i şerîf verilmemişdir. Bu fetvâlar defterdâr elinde olan imzâlı fetvâların sûretleridir 

ki yazılıp hazînede alıkonulmuşdur.  

  

  

Lügatçe 

 

Beyʿ etmek: Satmak. 

Mesâcid: Mescidler. 

Hızâne-i sultâniyye: Padişahın hazinesi. 

Mübâlağa: Çok. 

Galle: Gelir, akar, vâridât.  

Şerâit: Şartlar. 

Merʿî: Hükmü geçerli ve cârî olan. 

Masârif-i şerʿiyye: Şerî masraflar. 

Sinîn-i sâbıka: Geçmiş seneler. 

Zevâid: Fazlalıklar. 
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Kifâyet etmek: Yetmek, yetişmek, kâfi gelmek. 

Muʿattal olmak: Kullanılmaz, işe yaramaz duruma gelmek. 

Mesâlih-i vakf: Vakıf görevlileri. 

Muʿtemedün aleyh: Kendisine itimat edilen kimse. 

Nâib: Vekil. 

Nasbetmek: Atamak, tayin etmek. 

Gabn-i fâhiş: Aşırı ve haksız kâr etme. 

Ecr-i Misil: Bir iş için bilirkişi tarafından takdir edilen ücret. 

Dahletmek: Müdâhale etmek, karışmak. 

Müsteʾcir: Kiracı. 

Akd-i icâre: Kira sözleşmesi. 

Tefahhus: Etraflıca araştırma. 

Teʿaddî: Sınırı aşma. 

Erbâb-ı hibre: Bilirkişiler. 

Kaziyye: İleri sürülen dava, mesele, husus. 

Bâʿis: Sebep. 


