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Özet
Bu makale de Osmanlı medeniyetinde vakıf kavramı 
ve toplumda ki rolü irdelenmiş olup ardından şehir 
yapılanmasına olan etkileri ve külliye özelinde gelişen 
şehir kurgusu incelenmiştir.

Vakıf Kavramı 
Sözlük anlamı olarak şahıs veya şahıslar tarafından 
kurulup kamu faydası için çalışan yapılanmalardır. 
Vakıfların amacı öz olarak yardımlaşma ve topluma 
hizmet olarak nitelendirilebilir.

İslami bir terim olarak Vakıf ya da “vakf’’ kelime 
olarak doğrudan Kuran’ı Kerim’de bulunmamaktadır. 
Fakat bu kavramın oluşmasını sağlayan ayetler 
bulunmaktadır. (Âl-i İmrân 2/92; Bakara 2/261; 
Bakara 2/267; Kasas 28/77; İnsan 76/8-9; Nahl 16/96)

Bu ayetler ışığında kazancın veya sahip olunan 
malların Allah için kullanılması ve bunun için 
yarışılması ‘’Vakıf’’ kavramının oluşmasına sebebiyet 
vermiştir.

Vakıf çalışmaları dört büyük halife ve sonrasında 
gelen devletler tarafından desteklenmiş, zaman 
içerisinde gelişerek topluma hizmet vermesi 
sağlanmıştır. Hayra vesile olan bir kurum olması 
sebebiyle devamlılığını sağlamış ve İslam ülkelerinde 
her alanda aktif bir etkiye sahip olmuştur. (2-M. Fuat 
Köprülü, “Vakıf Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve 
Tarihi Tekâmülü”, Vakıflar Dergisi, 2 (1942), s. 1-32)
  
Osmanlı Medeniyetinde Vakıf
Bir İslam devleti olan Osmanlı kuruluşundan 
yıkılışına kadar farklı alanlar da kendini geliştirdiği 
gibi vakıf kurumlarını da zaman içerisinde 
geliştirmiştir. Bu gelişme ile birlikte farklı alanlarda ki 
kapsayıcılığı artmış olup devletin ve toplumun önemli 
bir parçası haline gelmiştir.

Hemen her alanda faaliyet gösteren vakıflar:
Eğitim hizmetlerinin kurulması
Sağlık Hizmetlerinin inşaası
Öğrencilere yardım
Borç ödemeleri
Dini hizmetlerin kurulması 
Fakir ve muhtaç durumdakilere yardım
Aşevleri gibi birçok alanda hizmet vermiştir. 

Osmanlı’da ilk Orhan Gazi döneminde görülen 
vakıflar zamanla diğer geliri durumu yüksek kişiler ve 
devlet adamları tarafından farklı ölçeklerde halka 
hizmet eden yapılar olarak yapılmış ve Tanzimat 
dönemine kadar kamunun ve devletin ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek şekilde gelişimini sürdürmeye 
devam etmiştir.
 

Vakıf – Şehir Etkileşimi
Vakıflar birçok alanda faaliyet gösterdiği gibi Osmanlı 
şehirlerinin oluşmasında ve şehrin gelişmesinde 
önemli bir role sahiptir. Şehir hizmetlerinden olan 
eğitim , dini yapılar , çeşmeler ve diğer birçok hizmet 
vakıflar tarafından kurulmuştur. Kurulan bu yapıların 
tamirleri ve bakımları da vakıflar tarafından yapılmış 
ve bu sayede kamu hizmetlerinin devamlılığı 
sağlanmıştır.

Yapılanma ve yerleşimde etkin rolü olan bu kuruluşlar 
Osmanlı devletinin fetihlerden sonra aldığı şehirleri 
yeniden düzenlenmesi ve inşaa edilmesini sağlamış, 
devletin bu şehirlerde kalıcılığını arttırmıştır. ( Ökten 
Sadettin,İyilik, Vakıf ve Şehir, s. 24)

Şehre olan bir diğer etki ise yapılan kamu ve ticaret 
alanlarıyla şehrin ekonomisini destekleme ve bu 
alanlar etrafında şehrin gelişimini dolaylı yoldan 
sağlamasıdır. ( Şehir gelişimi ve Külliye- Şehir 
etkileşimine sonra ki bölümlerde değinilmiştir.)

Vakıf - Şehir – İnsan Etkileşimi
Osmanlı Devletinde farklı ekonomik guruplar ve 
sosyal statüde ki insanlar bu kurumların yapılmasında 
doğrudan veya dolaylı olarak destek olmuştur. 
Toplumun her kesiminin bu hayır kurumlarından az ya 
da çok istifade etmesi vakıfların benimsenmesine ve 
şehirlerde ki faaliyetlerinin artmasına sebebiyet 
vermiştir.
  
Şehirde Doku ve Silüet Oluşumu
Vakıflar Osmanlı Devleti’nin şehir dokusuna ve 
siluetine kurmuş olduğu köprü, cami, han, şifahane , 
külliye ve daha birçok yapıyla doğrudan etki etmiş 
olup şehri, köy ve kırsal alanlardan fiziki ve 
fonksiyonel olarak farklılaşmasını sağlamıştır.
  
Şehir – Külliye Etkileşimi
Osmanlı şehirlerinin topoğrafya vb. doğal etmenler 
dışında silüetini ve görünümünü oluşturan en temel 
etmenlerden biri kendi inançları ve bu inanç etrafında 
şekillenen yapı ve yapılaşmalardır.

Şehrin imar ve yapılaşmasında çok etkin olan vakıflar 
ve bunun bir hayır ürünü olarak ortaya çıkan külliyeler 
genelde yönetici ve varlıklı kimselerin yaptırdığı , 
kendi içerisinde birçok işleve sahip yapılardır.

Şehrin oluşumunu sağlayan ve şehirde ki bir toplanma 
ve düğüm noktası olan külliyeler;

Medrese, mektep, aşevi, şifahane ve daha birçok işlevi 
ile şehrin farklı fonksiyonlarının bir arada toplandığı 
ve şehrin diğer mekanlarını veya mahallelerini 
tanımlayan, Cami ile birlikte Osmanlı şehirlerinin en 
önemli yapılarıdır.
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Özetle Külliyeler şehir oluşumunu sağlayan ve şehir 
silüetinde çok etkili vakıf yapılarıdır.

Genel Değerlendirme Ve Özet
Vakıflar Osmanlı medeniyetinde idareden sosyal 
yaşantıya hayatın her noktasında kendini 
göstermektedir. Hayır kurumları olması sebebiyle 
devlet ve toplum tarafından benimsenmiş ve sürekli 
geliştirilmiştir.

Vakıfların etkin olduğu bir diğer nokta ise şehir 
gelişimi ve imarıdır. Yapılan eğitim, dini ve diğer 
kamusal yapılarla hem toplum ihtiyaçları giderilmiş ve 
devletin ekonomik yatırımlarının hayır kurumları 
vasıtasıyla yapılması sağlanmıştır. Yapılan bu 
yapılarla birlikte şehrin kendine has yapılanması 
oluşmuştur.
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