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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми дослідження. Вакф (араб. «пожертва»), себто приватна 

доброчинна фундація, – специфічна і дуже поширена в ісламській цивілізації 

інституція, що відповідала одному з п’яти основних релігійних приписів (так званих 

стовпів віри) для мусульман – благостині (закят). Вакфи були одним з головних 

джерел фінансування об’єктів, що мали підставове значення для ісламського світу, 

як-от мечеті, мавзолеї, лазні, дервіські притулки, кервансараї, фонтани, бібліотеки, 

лікарні, навчальні заклади, їдальні для нужденних тощо. Коштом вакфів 

фінансували публічні заходи благочестя, освіту, переписування книг. Словом, вакфи 

стали невіддільним атрибутом ісламської цивілізації. Проте у кожній країні залежно 

від місцевих умов вакфи набули специфічних рис. Тому в історії Османської імперії 

вакфи є одним із центральних об’єктів. 

Вакфи здійснювали різноманітні функції, і засновували їх як правителі 

Османської держави, так і приватні особи. Розгалужена та рясна система                                                  

благодійних установ виконувала важливі суспільні функції і сприяла пануванню 

Османської держави на величезних територіях майже 600 років. Підданим 

османського султана було етнічно та релігійно строкате населення. Правитель, який 

за уявленнями османців володів державою, мав дотримуватися справедливості в 

управлінні і задовольняти базові запити суспільства. Доброчинністю правителі 

демонстрували власний статус, а також своє піклування про підданих, підживлюючи 

тим самим лояльність і симпатії до держави. Приватні особи, які засновували вакфи, 

у такий спосіб вислужували собі прощення за скоєні гріхи, але водночас діставали 

певні привілеї від держави, а на додачу ще й зберігали контроль над особистою 

власністю в умовах патримоніальної держави. Вакфи слугували потужним 

політичним інструментом правителів для широкого спектра соціально-економічних 

перетворень в імперії, передусім освоєння завойованих і віддалених від центру 

земель. Розширення кордонів імперії за рахунок як мусульманських, так і 

немусульманських територій, економічний розквіт Османської імперії піднесли роль 

вакфів в османізації та ісламізації нових надбань.  

Специфіку вакуфної системи в Османській імперії зумовило опертя на досвід 

та ресурси ісламських держав, а також цивілізацій персів, візантійців і степовиків 

Євразії. 

З огляду на обширність теми це дослідження сфокусоване на періоді 

найвищого злету політичної могутності Османської імперії у XVI столітті. На той 

самий час припадає трансформація інституту, тим більше, що ця важлива проблема 

медієвістики ще не була предметом спеціального дослідження. 

Дослідження з’ясовує, як османці достосували до власних потреб досвід інших 

народів, яким чином османські султани використовували цей інститут, як він 

стосувався завойованого немусульманського населення, а також яким чином 

розбудова благодійних комплексів відповідала насущним соціальним потребам. У 

дослідженні спеціальну увагу приділено вакфам XVI століття на території сучасної 

України.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дослідження відповідає основному напрямку наукових досліджень, які здійснює 
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кафедра історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Роботу виконано у 

межах науково-дослідницької теми «Суспільства давньої, середньовічної та 

ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (номер державної реєстрації 

0116U007146). 

Метою дослідження є аналіз вакфу в процесі його становлення, суспільно-

правової інституціалізації та трансформації в Османській імперії ХVI століття. Для 

досягнення мети в дисертації поставлено такі дослідницькі завдання:  

 з’ясувати стан наукової розробки проблеми та репрезентативність її 

джерельної бази; 

 дослідити процес зародження вакфу в мусульманському світі; 

 розкрити засади інституціоналізації вакфу; 

 проаналізувати появу і вкорінення вакфу в традиції Османської імперії; 

 виявити особливості практики застосування вакфів в Османській імперії 

XVI століття; 

 визначити функції вакфів в Османській імперії XVI століття; 

 схарактеризувати вакфи в османських володіннях Північного 

Причорномор’я у XVI столітті. 

Об’єктом дослідження є суспільно-правовий і соціально-економічний 

доброчинний інститут – вакф.  

Предметом дослідження є трансформація вакфу в Османській імперії ХVI 

століття.  

Хронологічні межі дослідження охоплюють період XVI століття – час 

найбільшого розквіту Османської імперії.  

Географічні межі дослідження визначені кордонами Османської імперії 

станом на XVI століття.  

Теоретико-методологічна база дослідження ґрунтується на принципах 

історизму та наукової неупередженості, комплексності й системності. Вирішення 

поставлених дослідницьких завдань стало можливим завдяки використанню 

філософських, загальнонаукових і конкретнонаукових методів пізнання. Для 

досягнення кращих результатів їх використано у комплексному поєднанні з іншими 

методами або між собою. Важливе місце у дослідженні посідали методи аналізу 

(розкладання об’єкта на частини для виявлення закономірностей формування вакфу) 

та синтезу (об’єднання попередньо розрізнених складників у єдине ціле для 

узагальнення процесу їх перебігу), індукції (для встановлення особливостей 

трансформації вакфу в Османській імперії в обраний період) та дедукції (для 

розкриття основних засад функціонування вакфу), аналогії (пошук подібних проявів 

благодійності в інших культурах, з якими контактували тюрки), порівняння (пошук 

спільного та відмінного між османськими вакфами, перськими і візантійськими 

благодійними фондами, а також між вакфами, побудованими в Анатолії та на 

завойованих османцями немусульманських територіях), узагальнення (пошук 

властивостей, притаманних інституту вакфу). Застосування історико-системного 

методу дало змогу продемонструвати механізм функціонування вакфу в конкретний 

історичний період, завдяки історико-порівняльному методу з’ясовано його 
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специфіку й особливості. У роботі з документальними джерелами використано 

метод порівняльного аналізу.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає у таких положеннях: 

Уперше: 

 встановлено особливості формування традиції вакфу в османському 

суспільстві; 

 схарактеризовано функції вакфів в Османській імперії XVI століття як 

цілісну систему; 

 проаналізовано вакфи на території Північного Причорномор’я. 

Уточнено: 

 міру впливу перської традиції на зародження вакфу в мусульманському 

світі; 

 значення візантійської традиції для процесу формування вакфу в 

Османській імперії; 

 роль жінки у розбудові вакуфних комплексів. 

Набули подальшого розвитку: 

 наукові знання про вакф в Османській імперії як суспільно-правовий і 

соціально-економічний інститут; 

 вплив османського вакфу на процеси ісламізації та поширення 

османської міської культури на завойованих османцями територіях; 

 уявлення про місце вакфу в державній системі Османської імперії. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи можуть 

бути використані у подальших дослідженнях соціально-політичної та економічної 

системи османсько-турецького суспільства, а також для глибшого вивчення 

закономірностей історичного і політичного процесу в країнах ісламського світу. 

Фактичний матеріал, що міститься в дисертації, може знайти застосування в 

навчальному процесі на історичних факультетах і в навчальних закладах 

сходознавчого профілю для читання лекційних курсів з історії Туреччини та країн 

Близького і Середнього Сходу, загальних курсів з історії азіатського регіону, 

історіографії та джерелознавства, а також під час підготовки відповідних програм, 

підручників і навчальних посібників, складання довідкових та енциклопедичних 

видань. Одержані результати роботи було використано на семінарських заняттях з 

курсу «Історія становлення та розвитку ісламу» для студентів-магістрів історичного 

факультету. 

Апробація результатів дослідження здійснена під час участі у наукових та 

науково-практичних конференціях, зокрема: науковій конференції «Перспективи 

розвитку сучасної науки» (м. Харків, 4–5 грудня 2015 року); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми світового співтовариства та роль 

суспільних наук у забезпеченні його розвитку» (м. Одеса, 11–12 березня 2016 року); 

Міжнародній науковій конференції «ХХ Сходознавчі читання А. Кримського. До 

145-річчя А. Ю. Кримського та 25-ї річниці Інституту сходознавства ім. А. Ю. 

Кримського» (м. Київ, 17–18 червня 2016 р.); ІІ міждисциплінарній науково-

практичній конференції «“UChoice: 4P” Ukrainian Choice: Public Policy, Politics, 

Psychology» (м. Одеса, 8 жовтня 2016 року); Міжнародній науково-практичній 
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конференції «Сучасні наукові дослідження представників суспільних наук – прогрес 

майбутнього» (м. Львів, 24–25 березня 2017 року); Міжнародній науковій 

конференції «ХХІ Сходознавчі читання А. Кримського» (м. Київ, 17–18 листопада 

2017 року); Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції в 

історії, соціології, політології та філософії» (м. Львів, 23–24 вересня 2016 року); 

Міжнародній науковій конференції до 70-річчя заснування кафедри історії 

стародавнього світу та середніх віків історичного факультету Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка «Суспільства давньої, 

середньовічної і ранньомодерної доби та їх цивілізаційна спадщина» (м. Київ, 

1 грудня 2017 року). 

За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць: 7 наукових 

статей у фахових наукових виданнях, зокрема 6 у фахових виданнях, що входять до 

наукометричних баз, та 7 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура дисертації і послідовність викладу матеріалу зумовлені логікою 

проблеми, її змістом, визначеною метою та завданнями дослідження. Робота 

складається зі вступу, трьох розділів, висновку, списку джерел і літератури (449 

позицій на 47 сторінках), додатків (3 додатки на 11 сторінках). Загальний обсяг 

дисертаційного дослідження – 226 сторінок, з них основного тексту – 152 сторінки. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, окреслено хронологічні 

межі, сформульовано об’єкт і предмет дослідження, мету й завдання, розкрито 

наукову новизну, практичне значення одержаних у дисертації висновків, наведено 

дані про апробацію результатів дослідження. 

У першому розділі «Історіографія, джерела, методи дослідження» 

проаналізовано основні здобутки історіографії, присвячені темі дисертаційної 

роботи, схарактеризовано джерельну базу та методи, за допомогою яких здійснено 

дослідження. 

У підрозділі 1.1 «Історіографія питання» простежено, що за період 

дослідження вакфу накопичилося чимало праць, присвячених вивченню його 

аспектів. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії XVI століття не стала 

центральною темою спеціальних наукових досліджень. Більшість праць зосереджені 

на розгляді вакфу в мусульманському й османському праві, аналізі соціально-

економічних засад цього інституту. Процес появи вакфу в османському суспільстві і 

достосування його до умов багатонаціональної імперії у XVI столітті згадано 

побіжно. Роботи з історії вакфу з’явилися наприкінці ХІХ століття у середовищі 

франкомовних дослідників. У них ішлося про місце вакфу в мусульманському праві. 

Європейські історики започаткували традицію дослідження цього інституту, а також 

поставили у центр досліджень питання юридичного оформлення вакуфного майна 1. 

Питання становлення і формування вакфів в Османській імперії тривалий час 

                                                
1 Clavel E. Droit musulman : du statut personnel et des successions d’après les différents rites / Eugène 

Clavel. – Paris : L. Larose, 1895. – 444 p.; Van Berchem M. La propriété territoriale et l’impôt foncier 

sous les premiers califes : дис. д-ра іст. наук / Max van Berchem. – Geneve, 1886. – 75 p. 
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залишалося поза увагою не тільки іноземних, а й турецьких дослідників. 

Систематичне вивчення вакфу розпочалося у другій половині ХХ століття. Важливу 

роль у цьому процесі відіграла фундація спеціалізованого періодичного видання 

«Журнал про вакфи» (тур. «Vakıflar dergisi»). Поява потужної платформи для 

публікації результатів пошуків серед істориків започаткувала жваву дискусію щодо 

різноманітних проблемних питань функціонування вакфу. 

У першій половині ХХ століття історики сконцентрували увагу на 

законодавчому підґрунті формування і функціонування вакуфного майна. 

Активізація вивчення вакфів у 70-х роках минулого століття призвела до гарячих 

суперечок та поляризації наукових поглядів. Дискусії стосувалися визначення 

джерел заснування вакфів, аспектів їхнього функціонування, впливу на економічне і 

соціальне життя Османської імперії, а також місця в османському суспільстві та 

культурі. Частина дослідників брали за основу своїх суджень адміністративний 

аспект, інші зверталися до соціально-економічного або культурно-географічного 

критеріїв вивчення вакфів. 

У середині ХХ століття одним із провідних турецьких дослідників вакфів був 

Фуад Кьопрюлю. У своїх розвідках він порушував питання історичної цінності 

благодійних установ, правових особливостей функціонування вакфу й законодавчих 

змін, які відбувалися впродовж тривалого часу і впливали на становище вакфів в 

імперії 1. Фуад Кьопрюлю цікавився також питанням появи вакфу і проаналізував 

кілька теорій. Згідно з ними вакфи створювали, щоб або допомогти самотнім і 

нужденним в ім’я Аллага, або обійти мусульманське спадкове право і зробити так, 

аби жінки не отримали свою частку майна. Він також розглянув ідею, що вакфи 

було запозичено з римського інституту «res sacrae» («святі речі») або з 

візантійського «piae causae» («з побожних причин») 2 . Фуад Кьопрюлю дійшов 

висновку, що жодна з теорій не претендує на універсальність. 

У шістдесятих роках ХХ століття витоки ісламського вакфу були предметом 

досліджень британського історика-іраніста Mері Бойс 3, яка виявила багато схожого 

між мусульманським вакфом і перськими благодійними фондами «для душі». 

Схильною вважати, що перські фонди «для душі» стали основою для формування 

мусульманського вакфу, була радянський історик Анаїт Періханян. На її думку, 

порівняння вакфу і перського фонду «для душі» виявляє їхню подібність до такої 

міри, наче це один інститут 4. 

У вісімдесятих роках минулого століття зверталися до маловивчених аспектів 

роботи вакуфних інститутів. Питання освітніх і соціальних послуг, які отримувало 

населення на території вакуфних установ Османської імперії, висвітлено у роботах 

                                                
1 Köprülü F. Vakıflar Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü / Fuad Köprülü // Vakıflar 

dergisi. – 1940. – № 2. – S. 1–36. 
2 Köprülü F. Vakıflar Müessesesinin Hukuki Mahiyeti ve Tarihi Tekamülü / Fuad Köprülü // Vakıflar 

dergisi. – 1940. – № 2. – S. 5–6. 
3 Boyce M. The pious Foundations of the Zoroastrians / Mary Boyce // Bulletin of the School of Oriental 

and African Studies. – 1968. – № 31. – P. 270–289. 
4 Периханян А. Г. Частные целевые фонды в Древнем Иране и проблема происхождения вакфа / 

Анаит Георгиевна Периханян // Вестник древней истории. – 1973. – № 1. – С. 18. 
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Ібрагіма Атеша 1. На його думку, традиція надання соціальних послуг має давнє 

походження, а усвідомлення необхідності допомоги нужденним закладене у 

свідомості тюрків. У цей час увага дослідників зосереджується на «кюлліє» – 

великих вакуфних комплексах у складі кількох закладів. Дослідники вивчали 

причини заснування кюлліє, адміністративні принципи функціонування, їхнє 

економічне і соціальне значення, розглядали послуги, які надавалися населенню, 

тощо. 

Наприкінці 1980-х років до історії вакфів звернувся турецький дослідник 

Назіф Озтюрк. У його працях порушено питання, що стосуються функціонування 

окремих кюлліє, місця вакфів у ісламській і турецькій культурах 2. На думку автора, 

інститут вакфу в тюркському суспільстві мав настільки великий вплив на здійснення 

справедливого управління, якого не мав жоден інший. 

Важливим для вивчення історії вакфів є питання їхнього заснування на 

захоплених османцями землях, на території яких сповідували християнство. У 

дослідженнях Айдина Юкселя проаналізовано заснування вакфів у Болгарії та їхній 

вплив на політику ісламізації 3. Болгарська дослідниця Марія Стайнова розглядала 

створення вакфів у великих військово-адміністративних і стратегічно важливих 

поселеннях як один з методів колонізації новозавойованих територій османцями 4. 

У 1990-х роках не втратила актуальності проблема функціонування окремих 

кюлліє. Каміль Шагін вивчав вакф Меліке Гатун в Анкарі 5. Фатіг Мюдеррісоглу 

досліджував великий султанський вакф Баєзіда ІІ в Едірне 6. Праці 1990-х років про 

кюлліє зорієнтовані на аналіз зовнішнього та внутрішнього вигляду вакуфних 

комплексів, їхніх функцій. Звернення науковців до проблеми оздоблення й 

архітектури будівель засвідчило необхідність вивчення особливого османського 

стилю в будівництві, а також комплексного дослідження вакфу. Корифей історичної 

науки Туреччини Галіль Іналджик проаналізував вплив, який мав вакф на розвиток 

османських міст 7.  

На межі ХХ–ХХІ століть дослідження з історії вакфів з’являлися у працях про 

соціально-економічне життя Османської імперії або про історію османської 

                                                
1 Ateş İ. Hayrı ve Sosyal Hizmetler Açısından Vakıflar / İbrahim Ateş // Vakıflar dergisi. – 1982. – № 15. 

– S. 55–88. 
2 Öztürk N. Bayazıtoğluları Vakıfları / Nazif Öztürk // Vakıflar dergisi. – 1997. – № 26. – S. 45–60; 

Öztürk N. Koca Mustafa Paşa Vakıfları ve Külliyesi // Vakıflar dergisi. – 2004. – № 28. – S. 7–76; 

Öztürk N. İslam ve Türk Kültüründe Vakıflar / Nazif Öztürk // Vakıflar dergisi. – 2005. – № 29. – S. 7–

20.  
3 Yüksel İ. Bulgaristan’da Türk Mimari Eserleri / İ. Aydın Yüksel // Vakıflar dergisi. – 1988. – № 20. – S. 

467–474.  
4 Стайнова М. Ислам и исламская религиозная пропаганда в Болгарии / М. Стайнова // Османская 

империя. Система государственного управления, социальные и этнорелигиозные проблемы / отв. 

ред. С. Орешкова. – Москва : Наука, 1986. – С. 85–86. 
5 Şahin K. Ankara’da Melike Hatun Vakıfları / Kamil Şahin // Vakıflar dergisi. – 1991. – № 22. – S. 77–

82.  
6 Müderrisoğlu F. Edirne II. Bayezid Külliyesi / Fatih Müderrisoğlu // Vakıflar Dergisi. – 1991. – № 22. – 

S. 151–198. 
7 Inalcık H. Istanbul: an Islamic City [Електронний ресурс] / Halil Inalcık // Journal of Islamic Studies. 

– 1990. – Режим доступу до ресурсу: http://jis.oxfordjournals.org/content/1/1/1.extract. 

http://jis.oxfordjournals.org/content/1/1/1.extract
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цивілізації загалом 1. Цим наукова спільнота визнала, що вакфи мали значний вплив 

у багатьох сферах життя османського суспільства. У дослідженнях турецьких 

істориків в останні роки було знову порушено питання про втручання держави у 

справи вакфу, про що зазначено у монографіях Мегмеда Алі Юнала 2  і Юсуфа 

Галачоглу 3. 

До кола наукових інтересів турецьких дослідників входить вивчення 

османських вакфів України. Гамза Келеш вивчав вакфи на території сучасної 

України, а саме теперішньої Одеської області. Мустафа Ишик на основі податкового 

опису (тахрір дефтері) 1574 року дослідив Аккерманський санджак у XVI столітті 4. 

У контексті українсько-турецьких взаємин, а також тюркського впливу на 

українську історію археолог Світлана Біляєва у своїх студіях звернулася до 

тематики забудови османцями територій Північного Причорномор’я після їх 

завоювання 5. 

З проаналізованої літератури видно, що з кінця ХІХ століття накопичилося 

чимало різних за спрямуванням і фактологічним наповненням праць, об’єднаних 

навколо єдиної центральної теми – вакфу. До таких питань, які вже знайшли своє 

відображення, можна віднести організаційну структуру вакфу, його економічне 

значення, місце вакуфного майна серед інших видів власності, процедуру 

перетворення майна у вакф тощо. Дискусійним залишається питання походження 

вакфу та джерел, які вплинули на його виникнення як у мусульманській традиції, 

так і в османській. Науковці попередніх періодів у своїх роботах оминули питання 

трансформації вакфу в Османській імперії XVI століття, а також розбудови вакфів 

на території Північного Причорномор’я, що потребує подальшого дослідження. У 

зародковому стані в історіографії лишається проблема порівняння мусульманського 

й османського вакфів, а також особливості функціонування цього інституту в 

Османській імперії, безпосередній вплив тюрксько-кочової, давніх перської і арабо-

мусульманської традицій на формування систем благодійності та соціального 

забезпечення в державі османців. 

Підрозділ 1.2 «Джерельна база дослідження» присвячено оглядові корпусу 

джерел. Джерельні свідчення представляють розвиток вакфу в історичній 

ретроспективі. Наявні перські, візантійські, а також тюркські джерела надають 

можливість виявити вплив різних культурних традицій на формування османської 

системи вакфу. 

Джерела османського періоду представлені різними видами документів. 

Основною для дослідження вакфів є вакфіє, або вакф-наме – фундаційна грамота від 

                                                
1 Halaçoğlu Y. XVI–XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı / Yusuf Halaçoğlu. 

– Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2014. – 274 s.; Osmanlı Medeniyeti Tarihi / Ed, Ekmeleddin İhsanoğlu. – 

C. 2. – İstanbul : Feza yay, 1999. – 849 s. 
2 Ünal M. Osmanlı Müesseseleri Tarihi / Mehmet Ali Ünal. – Isparta : Fakülte kitabevi, 2013. – 262 s. 
3 Halaçoğlu Y. XVI–XVII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Devlet Teşkilatı ve Sosyal Yapı / Yusuf Halaçoğlu. 

– Ankara : Türk Tarih Kurumu, 2014. – 274 s. 
4 Işık M. XVI. Yüzyılda Akkirman Sancağı / Mustafa Işık // Karadeniz Araştırmaları Dergisi. – 2008. – 

№ 18. – S. 19–37. 
5  Біляєва С. Слов’янські та тюркські світи в Україні / Світлана Біляєва. – Київ : Університет 

«Україна», 2012. – 524 с. 
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імені засновника вакфу, в якій записували всі умови функціонування інституції: 

склад, джерела фінансування, статті видатків, управління, права засновника та його 

спадкоємців, спеціальні умови. У дослідженні найперше звернуто увагу на вакуфні 

грамоти великих султанських комплексів. Султанські вакфіє містять детальну 

інструкцію щодо функціонування вакфу, опис складових частин комплексу, перелік 

послуг, інформацію про обслуговуючий персонал, їхні обов’язки і заробітну плату. 

Оскільки султанські вакфи природно були найбільшими в Османській імперії, то 

їхні вакфіє відображають масштабність і значення, яке вони відігравали у системі 

соціального забезпечення та державної політики Османської імперії. 

Вакфи в Османській імперії стали важливим інструментом державної системи 

і набули великого поширення, тому особливості їхнього практичного застосування 

було зафіксовано у різноманітних за призначенням документах. У роботі 

використано султанські законодавчі акти канун-наме; жалувані султаном грамоти на 

власність – берати, темліки, мюльк-наме; податкові переписи земельних володінь; 

реєстри вакуфних володінь. 

Спогади мандрівників, які відвідували Османську імперію в різні часи, 

органічно доповнюють інформацію офіційного характеру. Окрім писемних джерел, 

результати археологічних розкопок, які були проведені на території Північного 

Причорномор’я, дають важливі свідчення про існування османських вакфів на 

території України.  

Джерельна база досліджуваної теми є достатньою і дає можливість 

простежити витоки вакфу в османській традиції, проаналізувати чинники, які 

вплинули на трансформацію інституту вакфу в Османській імперії XVI століття, 

визначити його функції та схарактеризувати особливості у зазначений період. 

Підрозділ 1.3 «Теоретико-методологічні основи дослідження» присвячено 

методам, на яких ґрунтується дослідження, і тлумаченню поняття «вакф». 

Розв’язання поставлених завдань стало можливим завдяки поєднанню 

філософських, загальнонаукових і конкретнонаукових методів пізнання. Зокрема, на 

етапі пошуку наукової літератури й джерел важливе значення мали методи 

класифікації та систематизації. Зібраний матеріал проаналізовано через зовнішню і 

внутрішню критику. Методи аналізу та порівняння було використано під час 

виявлення векторів впливу на процес формування інституту вакфу в Османській 

імперії. Принцип системності забезпечив ефективність дослідження, сприяв 

цілісному висвітленню його предмета, а також створив умови для вивчення вакфу в 

усій багатоманітності його проявів. Теоретико-методологічною основою 

представленого дослідження є принципи історизму та наукової неупередженості. 

Реалізації цих принципів було досягнуто завдяки використанню методів спеціально-

наукового дослідження. До таких методів належать історико-системний, проблемно-

хронологічний, конкретно-історичний, порівняльно-історичний, дескриптивний, 

статистичний аналіз. 

Донині в історіографії тема вакфу дуже суперечлива, оскільки одночасно 

належить до сфер релігії, благодійності, права, економіки і соціальної політики. 

Різноманітна природа джерел походження вакфу формує різні підходи щодо 

сутності інституту. З цієї причини існує надзвичайно багато визначень поняття 
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вакфу. Їх об’єднує ідея про те, що вакф – це майно, яке використовують з 

релігійною або благодійною метою. Однак майно не може бути вакфом без 

оформлення у благодійний фонд. В Османській імперії вакф сам ставав релігійною і 

благодійною установою одразу після передачі певного майна. Найбільш влучним є 

визначення турецького вченого Тімура Курана: вакф – це благодійна установа, 

заснована відповідно до ісламських законів живим чоловіком або жінкою для 

надання послуг соціального призначення на необмежений термін 1 . Трактування 

Тімура Курана відрізняється від інших тим, що історик визначає вакф як установу, а 

не просто майно. Саме це тлумачення взято за основу в дослідженні, адже воно 

найточніше вдображає суть вакфу в Османській імперії.  

У другому розділі «Походження та передумови виникнення інституту 

вакфу в Османській імперії» досліджено процес зародження вакфу, засади 

інституціоналізації цього феномену, проаналізовано появу і вкорінення вакфу в 

традиції Османської імперії. 

У підрозділі 2.1 «Зародження традицій вакфу в мусульманському світі» 

схарактеризовано особливості виникнення вакфу у спільноті мусульман. Про вакф 

не йшлося у Корані. Першою писемною згадкою про цей інститут є збірка 

повідомлень про Пророка Мугаммада (Сагіг Муслім) імама Мусліма середини ІХ 

століття. На час її укладання в ісламському суспільстві вже було встановлено 

основні правила функціонування вакфу, більшість з яких залишаються незмінними 

досі. Згадані у тексті норми, що стосувалися вакфів, перегукуються з тими, що були 

характерні для перських благодійних фондів «для душі». Тому не становить 

сумніву, що ісламський вакф увібрав зороастрійські традиції доброчинності, які 

збереглися у Сасанідському Ірані, де мусульмани познайомилися з ними внаслідок 

завоювання у VII–VIII cтолітті. Рецепція цієї форми благодійності зумовила 

необхідність узгодити вакф із настановами ісламського права. Такими настановами 

стали рекомендований до виконання закят і добровільна садака – благодійні 

пожертви на користь бідних, нужденних, хворих, які передували виникненню вакфу. 

Запозичена ідея вакфу відкривала мусульманам передусім можливість заслужити 

спасіння оцим проявом благочестя. Зрозуміло, доброчинність приносила суспільне 

визнання жертводавцям. Водночас вакф надавав чимало суто практичних вигод. 

Зокрема, ця практика допомагала долати опір суспільства Аравії змінам, які вніс 

іслам у право успадкування (віднині жінки могли претендувати на частку майна). 

Вакф давав можливість передати майно в управління лише визначених осіб і у такий 

спосіб не ділити його між багатьма членами родини. Зазначимо також, що від 

перської традиції було перейнято лише форму здійснення благодійності, тоді як ідея 

допомоги нужденним була першопочатково прописана в Корані. Завдяки цьому 

вакф набув значного поширення в мусульманській культурі саме як релігійний і 

благодійний феномен. 

Підрозділ 2.2 «Інституціалізація вакфу» присвячено процесам юридичного 

оформлення вакфу.  

                                                
1 Kuran T. The Provision of Public Goods under Islamic Law: Origins, Impact, and Limitations of the 

Waqf System / Timur R. Kuran // Law & Society Review. – 2001. – Vol. 35. – № 4. – P. 842. 
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Процес суспільно-правового оформлення вакфів тривав доволі довго і 

відбувався паралельно із систематизацією ісламського права. Основне завдання 

ісламських правників полягало в узгодженні повсякденної дійсності з нормами 

Корану. Що більше часу минало з моменту запису Корану, то більше виникало 

питань і дискусій щодо потрактування окремих його положень. Саме тому з’явилися 

мазгаби – правові школи ісламу, які вирізнялися тлумаченням правових норм і, 

відповідно, їхньою адаптацією до умов життя. В ісламі сунітського толку виникло 

чотири таких школи. Кожна з них дещо інакше тлумачила вакф. Відсутність згадок 

у Корані про цей феномен давала змогу ісламським правникам досить вільно 

роз’яснювати правила щодо заснування вакфів. 

Основні погляди сунітських мазгабів на вакфи можна поділити на три групи. 

Згідно з першою думкою, яку підтримували малікіти і ханбаліти, засновник вакфу 

передавав свої права особі, яка отримувала благодійну допомогу. Шафіїти вважали, 

що майно не передається одержувачу, а переходить до Аллага. За мисленням 

ханіфітів, засновник залишався користувачем невідчужуваного майна, проте не мав 

права його продати, передати чи подарувати. З часом трактування вакфу дедалі 

більше розгалужувалися. У підсумку оформилося кілька різновидів вакфів 

відповідно до правничих трактувань та/або специфічних суспільних потреб.  

У мусульманській традиції сформувалися два головних різновиди вакфів – 

«аль-хайрі» й «аль-аглі». Вакфи «аль-хайрі» (араб. «на благо») утворювали з 

побожною та/або благодійною метою. Вакф «аль-аглі» (араб. «людський») 

створювали на користь засновника та його нащадків для забезпечення їхніх потреб 

протягом життя, а після їхньої смерті використовували з побожних чи благодійних 

потреб. Процес заснування вакфів був достатньо простим і передбачав дотримання 

кількох умов: наявності засновника, майна, що приносило прибуток, і грамоти 

«вакфіє», якою це майно відписувалося на доброчинність і утворювався вакф. 

У підрозділі 2.3 «Поява і вкорінення вакфу в традиції Османської імперії» 

проаналізовано вплив тюркської і візантійської традицій на формування 

османського вакфу, а також визначено основні причини розбудови вакфів та їхні 

особливості. 

Ісламське віросповідання тюрків в Анатолії ще від епохи Сельджукідів (ХІ–

ХІІІ століття) і правлячого класу Османської імперії зумовило поширення інституту 

вакфу у цій державі. Культурна специфіка османців, що визначалася їхньою 

належністю до цивілізації кочових скотарів Євразійського Степу, справила сильний 

вплив як на Османську державу в цілому, так і на її інститути зокрема. Тому 

інститут вакфу в Османській імперії мав специфічні риси, що відрізняли його від 

традиційного мусульманського вакфу. Свій відбиток лишила перська традиція, що 

істотно вплинула на османців аж до завоювання арабських країн у XVI столітті. 

Помітні сліди візантійського впливу, а дискусії з цього приводу вже тривалий час 

точаться в історіографії. Зіставлення візантійських і османських благодійних 

практик вказує на те, що ідею будувати вакфи у вигляді великих комплексів із 

надання безкоштовних послуг суспільству османці перейняли саме від візантійців.  

Османці активно користувалися інститутом вакфу для утвердження своєї 

влади та навіть ісламізації населення на новозавойованих територіях, адже 
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доброчинність спрямовувалася не лише на мусульман, а на всіх підданців. Це добре 

помітно на Балканах з переважно православним християнським населенням із греків 

та слов’ян. Вакфи початково засновувалися коштом величезної здобичі, 

зосередженої у власності османських правителів та ватажків – як воєнних, так і 

релігійних. Тобто у вакф передавалося особисто здобуте або надане султаном майно 

у вигляді умовних пожалувань. Таким чином, вакф став важливим знаряддям для 

османської експансії. Cултани навіть спонукали своїх впливових прибічників до 

заснування вакфів. А останні в умовах деспотичної влади у патримоніальній державі 

самі були зацікавлені інвестувати у вакфи на умовах збереження власного контролю 

над своїми здобутками. Вакфи навіть слугували підпорою персонального 

авторитету, тому одним із заходів посилення султанської влади за правління 

Мегмеда ІІ Завойовника (1451–1481) було повернення майна вакфів до султанської 

скарбниці. 

В Османській державі вакфи відомі від часу її утворення на початку XIV 

століття. Найперше із зафіксованих свідчень датоване 1324 роком. Це вакфіє принца 

Орхана, сина першого османського султана Османа, на вакф, до якого було 

відписане селище Мекедже у Віфінії. Насильна реквізиція вакфів за правління 

Мегмеда ІІ лише тимчасово загальмувала зростання їхньої кількості, і наступні 

султани Баєзід ІІ (1481–1512) та Селім І (1512–1520) повернули колишнім 

власникам вилучені вакфи. 

Третій розділ «Особливості функціонування вакфу в XVI столітті» є 

спробою визначити специфічні риси османської вакуфної системи, її трансформацію 

у XVI столітті та чинники, що зумовили цей процес.  

У підрозділі 3.1 «Особливості практики застосування вакфів в Османській 

імперії XVI століття» досліджено організаційну структуру вакфу в цей період.  

Вакф в Османській імперії XVI століття було підпорядковано утриманню 

політичної влади у поліетнічній імперії. Османська імперія постала на землях, 

численне населення яких не сповідувало іслам. Султани проводили обширні заходи, 

спрямовані на ісламізацію та тюркизацію населення. Порівняно з відвертими 

насильницькими заходами, як-от депортації, різноманітні обмеження щодо 

немусульман, вакфи слугували інструментом так званої м’якої сили, що зумовлював 

позитивне ставлення до Османської держави через надання послуг населенню.  

Вакф, що не суперечив положенням османського права, себто ані ісламському 

шаріату, ані султанському кануну, глибоко вкоренився в османському суспільстві. 

Проста процедура заснування сприяла тому, що засновником вакфу міг стати кожен 

мусульманин. До процесу заснування вакфів були залучені заможні представники 

багатьох станів імперії, а саме султани та члени династії, представники правлячого 

класу, міщани.  

Державні службовці переводили отримані від султана у користування джерела 

прибутку, зокрема й землі, помістя, села, у вакф і фінансували коштом їхніх 

прибутків величні вакуфні комплекси кюлліє. Таким чином вони водночас 

спокутували гріхи, тобто провини перед суспільством, і утримували пожалування 

від правителя у своїх руках. Маємо розуміти, що усе в Османській імперії вважалося 

власністю султана, який мав виключне право як передавати її комусь у 
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користування, так і відбирати назад. Вакф був чи не єдиним законним способом 

залишити подаровані землі та інші джерела прибутку за собою. 

Основні зміни інституту вакфу в XVI столітті стосувалися організації системи 

вакфів. Османський вакф став важливим елементом державної системи управління 

та соціального захисту підданих. У XVI столітті система вакфів активно 

розбудовувалася, чому сприяли заохочення з боку держави. Визначено, що імперія 

була зацікавлена у розширенні вакуфних комплексів, тому що за їхній рахунок 

населенню надавали соціальні послуги. Тим паче, що землі і села, віддані у вакф, не 

переставали поповнювати державну скарбницю податками, зокрема подушним і 

джиз’єю. Було посилено централізований контроль за роботою вакфів, розширено 

його організаційну структуру. 

У підрозділі 3.2 «Функції вакфів в Османській імперії» проаналізовано 

релігійну та соціальну мету функціонування вакфів.  

Вакфи в Османській імперії надавали безкоштовну допомогу населенню у 

релігійній і соціальній сферах. До релігійної можна віднести спорудження й 

утримання храмів, релігійну освіту у школах та медресе. Соціальної сфери 

стосувалися допомога нужденним безкоштовною їжею, лікування, підтримання 

торговельної інфраструктури тощо. У функціонуванні вакфів побожні та соціальні 

місії були взаємопов’язані. Головними об’єктами вакфу вважали мечеті. Поряд з 

мечеттю будували лазні (тур. хамам), що забезпечували дотримання як ритуальної 

чистоти, так і звичайних норм гігієни. Їдальні розподіляли безкоштовну їжу, а 

водогони з фонтанами доставляли питну воду. У лікарнях безкоштовно 

консультували лікарі, існували навіть окремі заклади для душевнохворих. До 

ісламських вищих шкіл (медресе) приймали талановитих дітей бідноти на повне 

утримання коштом вакфів. За рахунок вакфів прокладали і ремонтували дороги, 

мости, водогони, базари тощо. Це допомагало підтримувати шляхи сполучення в 

імперії. На зупинках купців будували кервансараї, що слугували місцями 

перепочинку, складами і базарами водночас. 

Вакфи створювали чимало робочих місць, пропонуючи навколишньому 

населенню стабільне джерело прибутку. Про чисельний персонал, який було 

залучено до процесу обслуговування вакфу, є свідчення у багатьох вакфіє. Потрібно 

зазначити, що населення отримувало суспільно значущі послуги, а користуватися 

ними могли усі нужденні. Більше того, відвідування вакуфних комплексів не 

принижувало гідність людини. Навпаки – робота вакфу була зорієнтована на 

багатьох людей, які вільно приходили туди, харчувалися, спілкувалися. 

Підрозділ 3.3 «Вакфи на території Північного Причорномор’я у XVI 

столітті» присвячено питанню розбудови вакфів на завойованих територіях на 

прикладі Північного Причорномор’я.  

Після утвердження османців у Північному Причорномор’ї, починаючи з 1475 

року, на цих землях будували вакуфні комплекси. Османці отримали вихід до 

північного узбережжя Чорного моря, поширили свій контроль над торговими 

шляхами, які пролягали на захід і північ від імперії, одержали додаткові ресурси для 

постачання продуктів харчування до Стамбула і прилеглих до нього територій. 

Таким чином регіон почали активно інкорпоровувати у соціально-економічну 
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систему Османської імперії. У XVI – на початку XVII століть Кафа, Кілія, Аккерман 

були важливими портами Османської імперії, які забезпечували основний потік 

торговельних шляхів регіону. Уже наприкінці XV століття османці розбудовували 

регіон згідно з канонами османської міської культури. На територію Північного 

Причорномор’я було принесено інститут вакфу. В Ізмаїлі було зведено вакфи Мекки 

і Медини – двох священних міст. Це означало позицію Османської династії як такої, 

що захищає іслам. Очевидно, що таке високе ім’я – вакф Мекки і Медини – надали 

місцю особливого призначення. Таким чином, податки з міста Ізмаїл було відписано 

у вакф, що передавався у Мекку і Медину. Окрім фортець, османці зводили 

будинки, мечеті, хамами, школи, їдальні, кервансараї. Дохід із прибуткових об’єктів 

(лазні, лавки, помістя, різні земельні угіддя тощо) спрямовували на утримання 

інших. У такий спосіб вакф існував за рахунок прибутків, які заповідав вакиф 

(засновник). На території Північного Причорномор’я вакфи функціонували за 

рахунок податків і доходів із прибуткових об’єктів. Вакф Мекки і Медини в Ізмаїлі 

засвідчує, що основа вакфу, яка приносила дохід, могла знаходитися в одному місті, 

а вакф, який надавав послуги суспільству, – в іншому. Розбудова вакфів на території 

України отримала продовження і пізніше. Так, у XVII столітті після завоювання 

Мегмедом IV Кам’янця було продовжено політику заснування вакфів. 

Отже, функціонування благодійних установ на захоплених османцями землях 

мало кілька особливостей. По-перше, вакфи були інструментом політики ісламізації 

та тюркизації, по-друге, слугували джерелом поширення міської османської 

культури, по-третє, впливали на політику пожвавлення соціально-економічного 

життя віддалених від центру регіонів, яку Османська імперія впроваджувала на всіх 

завойованих територіях.  

 

ВИСНОВКИ 

У висновках підсумовано результати дослідження, узагальнено обґрунтовані 

в дисертації основні положення, винесені на захист: 

 Аналіз історіографії та джерельної бази дослідження засвідчив, що 

питання трансформації вакфу в Османській імперії XVI століття не було висвітлено 

у спеціальній науковій праці. До цього часу історики приділяли основну увагу 

вивченню різноманітних аспектів функціонування вакфу в арабо-мусульманській 

традиції та Османській імперії. Процес трансформації османського вакфу як 

окремого феномену розглядали досить побіжно або не аналізували взагалі. 

Установлено, що історію дослідження вакфів започаткували європейські вчені 

наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть. У їхніх працях з історії мусульманського 

права закцентовано на проблемі функціонування вакуфного майна. Систематичні та 

глибокі дослідження вакфу розпочалися у Туреччині лише в середині ХХ століття. 

Важливу роль у цьому процесі відіграла фундація спеціалізованого періодичного 

видання «Журнал про вакфи» («Vakıflar dergisi»), який поклав початок системному 

вивченню історії вакфів Османської імперії. Дослідження вакфів турецькими 

істориками починалося з аналізу юридичних питань. Вакф як культурно-релігійний, 

соціально-економічний інститут розглядали у другій половині ХХ століття. Великим 

надбанням турецької історіографії є тенденція до дослідження вакфів з 
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цивілізаційного підходу, тобто як важливого і впливового соціального інституту. 

Силами турецьких істориків проблему вакфів було поставлено в центр розвитку 

османської культури, зрівняно з найважливішими її феноменами. Потрібно 

зазначити, що фундаментальні праці з історії османських вакфів належать саме 

турецьким ученим. Проте деякі європейські дослідники також ґрунтовно 

висвітлюють процес розвитку цього інституту. Українська історіографія вакфів 

перебуває на початковому етапі свого розвитку. Українська історична наука 

поповнюється працями з історії Османської імперії, які істотно доповнюють 

дослідження вакфів. Джерельна база дослідження досить широка і складається з 

писемних та археологічних пам’яток. Серед писемних джерел у дисертаційному 

дослідженні використано мусульманські тексти, а саме Коран і Сунну, які 

допомогли проаналізувати витоки вакфу в мусульманській традиції. Інформація з 

джерел перського, візантійського і тюркського походження дала змогу виявити 

коріння вакфу в інших культурах. Основний пласт у дослідженні становлять 

османські джерела: вакфіє – документ, який засвідчував створення вакфу; 

султанські законодавчі акти канун-наме; жалувані султаном грамоти на власність – 

берати, темліки, мюльк-наме; дефтери земельних володінь; реєстри вакуфних 

володінь. У цій роботі також використано інформацію зі спогадів мандрівників, які 

залишили відомості про діяльність вакфів на території Османської імперії. Крім 

того, залучено результати роботи археологічних розкопок на території України. Ці 

знахідки дали можливість говорити про існування вакфів у XVI столітті на території 

Північного Причорномор’я. 

 Установлено, що існувало кілька джерел виникнення вакфу в арабо-

мусульманській традиції, а також виділено культурні вектори, які вплинули на 

формування саме османського вакфу. Появі вакфу в середовищі арабів-мусульман 

передувала перська традиція. Схожість іранських фондів «для душі» і 

мусульманського вакфу не породжує сумнівів і вказує на запозичення цього 

інституту арабами після завоювання Ірану у VII столітті. Пізнішу появу вакфів у 

середовищі арабо-мусульман засвідчує також те, що в Корані немає згадок вакфу. 

Тобто у VI–VIIІ століттях такого феномену ще не існувало. Першою писемною 

згадкою про цей інститут є збірка повідомлень про Пророка Мугаммада (Сагіг 

Муслім) імама Мусліма середини ІХ століття. Основою для вакфу в мусульманській 

традиції стали закріплені в Корані види благодійних подаянь – обов’язкового закяту 

і добровільної садаки. Османська імперія, як мусульманська держава, перейняла цей 

традиційний ісламський інститут. На території османців він формувався, вбираючи 

здобутки різних культур. Відчутний вплив кочових скотарів Євразійського Степу, 

які шанували благодійні подаяння та допомогу нужденним. На формування 

османського вакфу також вплинула перська культура. Порівняння візантійських і 

османських благодійних практик вказує на те, що ідею будувати вакфи у вигляді 

великих комплексів із надання безкоштовних послуг суспільству османці перейняли 

саме від візантійців.  

 З’ясовано, що феномен вакфу розвивався паралельно з мусульманським 

правом (фікгом), і це відобразилося на процесі його (вакфу) суспільно-правового 

оформлення. Вакф перетворився на повноцінний благодійний інститут не раніше 
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ІХ–Х століть. Правники, основне завдання яких полягало в узгодженні норм Корану 

з повсякденною дійсністю, інколи висували абсолютно протилежні думки щодо 

функціонування вакфу. Трактування правових шкіл відображали стан вакфу в 

різний період, процес його видозмін і були результатом поглинання різних 

культурних і звичаєвих надбань, а також суспільних впливів. Така особливість 

процесу суспільно-правового оформлення вакфу зробила цей інститут таким, який 

можна пристосувати до різних умов існування. Спільними лишились умови 

створення вакфу, а також вимоги, яким мало відповідати майно. Для заснування 

вакфу найперше потрібно бажання засновника передати наявне майно у вакф. Цю 

дію юридично закріплювали документом «вакфіє» – фундаційною грамотою від 

імені засновника вакфу, в яку записували всі умови функціонування інституції: 

склад, джерела фінансування, статті видатків, управління, права засновника та його 

спадкоємців, спеціальні умови. Вакиф (засновник) мав бути юридично дієздатним, 

повнолітнім і мав обґрунтувати причини передачі власності у вакф. Майно мало 

бути законним і цінним, а також давати постійний дохід, щоб підтримувати 

життєдіяльність благодійних установ безперервно. 

 Визначено, що державницький досвід тюрків також був складником 

формування системи османських вакфів. У поемі «Кутадгу біліг» сказано про 

чотири опори, на яких тримається благополуччя держави: твердий порядок 

(законність), сильне військо, надійні доходи до державної скарбниці і достаток 

народу. Забезпечені правителем справедливі закони, грошова стабільність і безпека 

держави зумовлюють економічну та соціальну активність. Оскільки неможливо 

забезпечити однаковий дохід усьому населенню держави, виникає соціальна 

нерівність. Одним з ефективних розв’язань цієї проблеми в Османській імперії стало 

заснування вакфів, на території яких люди отримували багато безкоштовних послуг. 

Гнучкість благодійного інституту вакфу – одна з причин його поширення на 

території Османської імперії. Османці пристосували вакф до умов 

багатонаціональної держави, що дало їм змогу контролювати настрої у суспільстві. 

Оскільки процес перетворення прикордонного бейліка Османа на державу, а потім – 

імперію тривав під впливом тюркської традиції, то і вакф османського зразка зазнав 

змін. Особливістю середовища тюрків є кочовий спосіб життя, який заклав важливу 

основу для формування їхньої світоглядної системи. У центрі цієї системи 

перебував рід, який очолював старійшина. Саме тому тюрки визнавали за 

повноцінне джерело влади волю правителя, яку з прийняттям мусульманства було 

прирівняно до основних джерел законів ісламу, тобто Корану і Сунни. Це 

положення потім відобразилося у тому, що вакфи в Османській імперії керувалися 

ще й канунами, тобто світськими законами. Вакфи в Османській імперії з’являлися у 

першій половині XIV століття. Їх формували з конкретного майна, яке давало 

прибуток. Потім їх розбудовували у великі комплекси під назвою «кюлліє». У 

центрі кожного з них найчастіше стояла мечеть, навколо якої зводили 

інфраструктурні і прибуткові об’єкти. Ці установи забезпечували життєдіяльність 

усього комплексу і безперервність надання послуг общині. Тож функції вакфів – це 

також надання освіти, лікування, харчування, захист найнижчих верств населення, 

розбудова інфраструктури. Завдяки вакфам по всій імперії будували мечеті, лазні, 
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їдальні для бідних, фонтани з питною водою, лікарні, школи, бібліотеки, базари, 

мости, дороги, заїжджі двори, водогони тощо. 

 Доведено, що найвищого розвитку система вакфів в Османській імперії 

досягла саме у XVI столітті, що перегукується з часом правління султана Сулеймана 

Кануні. Саме в цей період вакфи зайняли міцну позицію серед інших державних 

інститутів, які впливали на економічну, соціальну і культурну політику імперії. До 

процесу заснування вакфів активно долучалися султани, члени їхньої родини, 

високопосадовці, забезпечені люди, а також представники середнього класу. У вакф 

передавалося особисто здобуте або надане султаном майно у вигляді умовних 

пожалувань. Вакфи розбудовували, щоб надавати послуги всьому населенню, 

утримувати баланс у суспільстві між бідними і багатими, а також створвати умови 

для спільного проживання мусульманського і немусульманського населення на 

одній території. Жінки також ставали засновницями вакфів. Для жінок побудувати 

вакф означало забезпечити своє матеріальне благополуччя на довгі роки і не 

залежати від чоловіка. У цей самий період активно розвивався грошовий вид вакфів. 

Його основою стали гроші, які закладали у будівництво благодійних фондів. 

Зручність передачі коштів у будівництво сприяла активізації утворення вакфів по 

всій території Османської імперії. Активна завойовницька політика Османів стала 

причиною трансформації вакфу. Процедура його заснування не змінювалася 

століттями, але у зазначений час вакф підпорядкували умовам багатоетнічної 

держави. Під тиском зовнішніх чинників посилилося значення цього інституту як 

важливого інструмента у соціально-економічній політиці імперії. 

 Установлено, що основні зміни інституту вакфу в XVI столітті 

стосувалися організації системи вакфів. Османський вакф став важливим елементом 

державної системи управління та соціального захисту підданих. Османці активно 

користувалися інститутом вакфу для утвердження своєї влади та навіть переклали 

функцію ісламізації населення на новозавойованих територіях, адже доброчинність 

спрямовувалася не лише на мусульман, а на всіх підданців. У вакфах безкоштовно 

роздавали їжу і питну воду, надавали медичні й освітні послуги, для подорожніх 

було облаштовано місце перепочинку і ночівлі, побудовано мечеті, а біля них – 

хамами для того, щоб перед читанням молитви омитися чистою водою. Послугами 

вакфів користувалося все населення імперії без поділу на етнічні та релігійні групи. 

Заснування нових районів навколо інфраструктурних комплексів створювало 

османський дух присутності у кожному місті величезної імперії, яку населяли 

різноманітні етнічні спільноти з різним віросповіданням. Вакфи стали джерелом 

поширення ісламо-османської культурної спадщини. Після завоювання нових 

земель на цих територіях будувалися великі вакуфні комплекси. Османські султани 

спонукали своїх впливових прибічників до заснування вакфів. Та й останні в умовах 

деспотичної влади у патримоніальній державі були зацікавлені інвестувати у вакфи 

на умовах збереження власного контролю над своїми здобутками. 

 Визначено, що після включення території Північного Причорномор’я до 

складу Османської імперії тут почали будувати вакфи. Після завоювання нових 

територій османці продовжували політику перебудови міст на османсько-

ісламський лад. Доступні писемні згадки щодо османського панування на цій 
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території нечисленні, а тому зафіксованим письмово підтвердженням існування там 

вакфів є записи мандрівника Евлії Челебі. Також ми послуговувалися результатами 

археологічних розкопок, які підтверджують наявність османських вакфів на 

сучасній території материкової України. Розбудова вакуфних комплексів на 

новозавойованих територіях була не лише методом ісламізації, а й османізації 

місцевого населення. Відбувалося це за рахунок прибулих османських службовців, 

сімей, військового контингенту, а також у результаті навернення місцевого 

населення в іслам. Тож заснування благодійних установ на захоплених османцями 

землях мало конкретну мету. По-перше, вакфи були інструментом політики 

ісламізації та османізації. По-друге, вакфи стали джерелом поширення міської 

османської культури. По-третє, благодійні фонди пожвавлювали соціально-

економічне життя віддалених від центру регіонів. Таку політику впроваджували на 

всіх завойованих територіях.  
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АНОТАЦІЯ  

Макаревич А. С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії 

XVI століття. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за 

спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. 

Дисертацію присвячено комплексному дослідженню трансформації інституту 

вакфу в Османській імперії XVI століття. У роботі показано, що ідею вакфу арабо-

мусульмани перейняли від іранських фондів «для душі». Встановлено, що вакф 

перетворився на благодійний інститут не раніше кінця ІХ століття. Визначено, що 

на формування османського вакфу вплинули перська, мусульманська, тюркська та 
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візантійська традиції. Найвищого розквіту система вакфів в Османській імперії 

досягла у XVI столітті. У зазначений період інститут вакфу зазнав змін. 

Трансформація була зумовлена територіальним розширенням імперії, численними 

захопленнями немусульманського населення. Вакф – законний мусульманський 

інститут, що не забороняв благодійність щодо немусульман. Тож османські 

правителі, які підтримували політику заснування вакфів, не порушували законів 

шаріату й діяли в інтересах держави. Проаналізовано, що вакфи надавали великий 

спектр безкоштовних послуг усім підданим султана. Це позбавляло державу від 

необхідності дбати про соціальне забезпечення імперії, інфраструктуру 

новозавойованих і віддалених від центру регіонів. Після завоювання нових земель 

там розбудовували вакфи. Обґрунтовано, що на новозавойованих територіях вакфи 

були трансляторами османської та ісламської культур. 

Ключові слова: вакф, Османська імперія, благодійність, іслам, османізація, 

ісламізація. 

 

АННОТАЦИЯ 

Макаревич А. С. Трансформация института вакфа в Османской империи 

XVI века. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук по 

специальности 07.00.02 – всемирная история. – Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию трансформации института вакфа в 

Османской империи XVI века. В работе показано, что идею вакфа арабо-мусульмане 

переняли от иранских фондов «для души». Установлено, что вакф превратился в 

полноценный благотворительный институт не раньше конца IX века. На 

формирование османского вакфа повлияли персидская, мусульманская, тюркская и 

византийская традиции. Наивысшего расцвета система вакфов в Османской 

империи достигла в XVI веке. В указанный период вакф претерпел изменения. 

Трансформация была вызвана территориальным расширением империи, захватом 

большого количества населения. Вакф – законный мусульманский институт, 

который не запрещал благотворительность по отношению к немусульманам. 

Поэтому османские правители, которые поддерживали основание вакфов, не 

нарушали законы шариата и действовали в интересах государства. Вакфы оказывали 

большой спектр бесплатных услуг всем подданным султана. Это лишало 

государство от необходимости заботиться о социальном обеспечении империи, 

инфраструктуре завоеванных земель и удаленных от центра регионов. Обосновано, 

что на новозавоёваных территориях вакфы были трансляторами османской и 

исламской культуры. 

Ключевые слова: вакф, Османская империя, благотворительность, ислам, 

османизация, исламизация. 
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SUMMARY 

Makarevych Antonina. Transformation of Waqf in the Ottoman Empire of the 

XVI century. – Manuscript.  

Dissertation paper for the degree of candidate of historical sciences in specialty 

07.00.02 – world history. – Taras Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The thesis touches upon the issue of the waqf’s transformation in the Ottoman 

Empire of the XVI century. It is shown that the idea of waqf was taken by the arab-

muslims from the Iranian funds “for the soul”. It is established that waqf has turned into a 

charitable institution not earlier than the end of the IX century. An attempt is made at 

identifying the formation of the Ottoman waqf.  

The high level of religiousity of Ottoman society caused the borrowing of all 

Muslim institutions, among which was waqf. It is necessary to consider the strong 

influence of the Turkic nomadic tradition which it caused on the development of the 

Ottoman state and on the formation of its separate institutions. That is why waqf in the 

Ottoman Empire could not be a copy of the traditional Muslim waqf. In addition to the 

Turkic element, the Persian and Byzantine traditions of founding charitable institutions 

were reflected. 

The highest development of the waqf system in the Ottoman Empire reached in the 

16th century. It was proved that during the indicated period the waqf institute underwent 

changes. Transformation was caused by the territorial expansion of the empire, the seizure 

of a large number of the population. Waqf is a legitimate Muslim institution that did not 

prohibit charity towards non-Muslims. Therefore, the Ottoman rulers, who supported the 

policy of establishing waqfs, did not violate Sharia law, but also acted in the interests of 

their state. It is analyzed that the waqfs provided a wide range of free services to all 

patrials. This deprived the state of the need to take care of the social security of the 

empire. After the conquest of new lands, ottomans built waqfs there. It is justified that on 

new territories the waqfs were the translators of the Ottoman and Islamic culture. 

It was determined that the waqfs gave the direct economic benefits for the state. 

First, the population received the necessary services from the private funds and not from 

the state treasury. Secondly, the empire saved material benefits for the development of 

new territories and cities due to the construction of waqfs there. Thirdly, the agricultural 

lands transferred to waqf were not exempt from the obligation to pay taxes. 

Thus, the waqf in the Ottoman Empire of the XVIth century had a lot of its features, 

and also significantly differed from the Muslim waqf of Arabia. Islam put the 

philanthropic goal of the waqf for the benefit of the Muslim community, the procedure and 

conditions for its establishment. The Ottoman Empire was inhabited by people of different 

faiths and nationalities. Ottoman state created its own system of social security and 

balance in a society based on waqfs. They were created at the expense of private property, 

they offered a lot of services for the social needs, helped in the policy of conquered lands 

development, its islamization and osmanization. 

Keywords: waqf, Ottoman Empire, charity, Islam, osmanization, islamization. 

 


