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VAKlFLARlN 
YÖNETİM TARİHİ 

iLK ZAMANLAR VAKlFLAR, VAKIFIN SARTLARINA . . 
BAGLI OLARAK MÜTEVELLiLERi TARAFINDAN 
iDARE EDiLMiSTiR. ANCAK CESiTLi iSLAM . . . 

ÜLKELERiNDE, HAYlR KURUMLARI VE MEDRESELER 
COGALDIKCA BUNLARA BAGLI OLAN VAKlFLAR 
ULEMADAN BiR KiSiYE TEVCiH EDiLMiS VE . . 
BUNLARIN TEFTiŞiDE YAPlLMlŞTlR. 

Dr. ismet KAYAOGLU 

rihi için çok aydınlotıcı olacak
tır. 

Vakıfların hizmet alanı ge-
. nişledikçe, yönetici ·kadrosu da 
genişlemiştir. Bunlar siyasi ve 
askeri amaçlarla veya seyahat 
ve ticaretin kolaylaştırılması go-ı 

yesiyle stratejik yollar boyunca 
büyük karvan sitelerinin kurul
ması; dil ve din birliğinin ve si
yasi bütünlüğün temini için, mek
tep, zaviye ve. tel<l<e ... gibi faal 
kültür ve propaganda merkezle
rinin veya imaret ve hastane gi
bi sosyal yardım müesseselerinin 
teşkilatıandıniması gibi bugün 
mühim devlet hizmetleri arasın

da bulunan hizmetler hep vakıf 
yoluyla karşılanmıştır: 

Tarih boyunca insanlığa bir
çok sosyal hizmetler götüren bu 
Kurum çok yönlü bir kurum ola
rak Türk - İslam toplumunda bü
yük bir yer işgal etmektedir. Bu 
Kurum üzerinde Türk - islam fı
kıh alimleri yeterince durdukla
rı gibi bugün islam ülkelerinin 
sosyal ve ekonomik tarihiyle uğ
raşanlar ele aldıkları devrin ve
ya devletin sosyal bünyesini ve 
zenginliğini vakıf belgelerini de
ğerlendirerek aydınlığa kavuştur

maktadırlar. Sosyal hizmetlerle 
ilg.ili olan bu kurum zamanla ge
nişlemiş ve sayıları bilhassa. 
Türk devletieriride ve Osmanlı
larda oldukça artmıştır. Bu o ka
dar artmıştır ki, taşınmaz serve
tin dörtte üçüne l<adar vardığı 
iddia edilmiştir1 • Bu kurumun yö
netim tarzını ve yönetim şema
sını çizmek, ait olduğu devir ve . 
devletin sosyal ve ekonomik ta- . 

· ö. L. Barkan, bu kurum için 1 

"Amme menfaatine yararlı tür- 1 

lü tesislerle beledi hizmetleri, 1 
sosyal yardım, din ve kültür iş

lerini ticaret ve seyahat şartları- l 
(1) Köprülü, F., "Vakıf Müessesesinin hulmki mahiyeti ve tarihi tekii.mülü" Va

kıflar Dergisi. sayı II, 1942, s. 1. 



nı bu suretle devletin . vakıf yo
luyla ve idari, mali muhtariyeti 
ve hukuki bir şahsiyeti haiz bir 
teşkilatla .idare ettiği devirlerde 

• bu teşkiiatın kazanmış · olduğu 
şumQI ve ehemmiyet hakkında 

bir fikir verebilmek icin XVI. asır 
başlarında yapılmış Nüfus ve· 
Vergi Tahrir defterlerine bakmak 
faydalıdır" kanaatini ifade et
mektedir-2: Vakıfların sağlam bir 
sayımını yöı:ıetim tarihini yazmak: 
için herhalde bu Tahrir Defterleri 

. . 

esas kaynak teşkil .etmektedir. 
Vakıfların yönetim tarihine 

geçmeden önce hemen her vak
tiyede kaydı geçen ve ilk görev
li ve sorumlu kimse olarak bili- · 
nen mütevelli ve nazır kelime
lerinin kapsadığı anlam üzerinde 
durmak gerekecektir. · 

Mütevelli, bir vakfın isierini . . . 
vakfiyye şartlarına uygun bir şe-
kilde yöneten ve gözeten kişidir. 

Mütevelli ya vakıfın şartiye veya 
Kadı'nın nasbiyle tayin edilir. 
Onun vakıf malda tasarruf yet
kisi vardır. Hukuken vaktiyede 
yazılı şartlara uygun olarak vak
fı yönetir ve meselelere çözüm 
bulur. Vakıf tevliyeti kimseye şart 
etmemişse bu hak hayatta ol
dukca kendisine ,ölümünden son
ra evlat ve terikalerine tayin etti
ği vasiye bağlı kalır3. 

N a z ı r ise mütevelli ile 
aynı görevleri paylaşır. üstelik, 
mütevellinin vakıf hakkındaki ta
sarruflarına nezaret eder, onun 
bunlara aykırı hareketlerini gÖr
düğü surette merciine şikayet 

eder ve icabında aziine tevessül 
eder4• 

ilk zamanlar vakıflar, vakıfın 
şartlarına bağlı olarak mütevelli
leri tarafından idare edilmiştir. 

Ancak çeşitli islam ülkelerinde, 
hayır kurumları ve medreseler 
çoğaldıkça bunlara bağlı olan 
vakıflar ulemadan bir kişiye tev" 
cih edilmiş ve bu'r.ların teftişi de 
yapılmıştırs. 

H. 88 (M. '786) de. Ve id b .. 
Abdulmelik Şam'da Emeviye Ca
mii'ni yaptırdıktan sonra bir ta
kım köy ve toprağı ona tahsis 
etmiştir. Yine aynı yıl .bu yerle
rin gözetim ve yönetimi Ernevi
ler'den Vakıd ei-Kureşi adlı bi
rine verilmiştir. 

Abbasiler devrinde Vakıf 

Kurumunun hukuki esasları ta
mamlanarak, kadılara nezaret 
(gözetim) hakkı verildi. Şartla

rın korunması, gelirlerin tahsili 
ve giderlerinin ödenmesi gibi 

·genel murakabe görevleri kadı-. · 
lar tarafından icra edildi. Abba
silerin sonuna doğru Türk hege
monyasında vakıfların sayısı art
tı. Şöyle ki Büyük Selçuklu im
paratorluğu'nun, Fatımi - Şii faa
liyetine karşı güttüğü Sünnilik 
siyaseti imparatorluğun her ya
nında birçok dini müesseselerin 
vücuda gelmesine ve medreseie
rin acılmasına sebep olmuştur0 • 

Bu konuda henüz tamamla
yıcı bir araştı[ma yapılmayan ve 
dolayısiyle bugün Köprülü'nün 
hala geçerli bulunan makalesino · 

· de Harzemşahlar, Memlilkler ve 
Moğol istilası hakkında daha ge
niş bilgi verildiğinden bi~ bura
da ayrıca üzerinde durmuyoruz. 
Fakat, vökfın ihlaline ait dikkati 

(2) Barkan, Ö. L. "İmaret sitelerinin K1JruluŞ ve İşleyişi" nrtisat Fakültesi Der-_ 
gisi. C. XXIII no: 1-2. 

(3) Pakalın, M. Z., Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü. c. II, s. 640. 
Meydan Larousse. c. IX, s. ~79. 

(4) Aynı eser, c. II, s. 666; Berki, A. H., Vakıflar, İstanbul, 1940, s. 302 .. 
(5) İbnu'l-Emin Mahmud Kemal; Hüseyin Hüsameddin (Yasar), Evkii.f-ı hümayün 

nezaretinin tarihçe-i teşkilatı ve nuzzarın teracim-i ahvalı, İstanbul 1335 (1916), 
s. 6. 

(6) Köprülü, F.•, "Vakıf müessesesi.. .. ", Vakıflar Dergisi, II., s. 13. 
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öeken Fatımf haii/esl Mu1iz za
manındaki tasarrufa değinmeden 
geçemiyeceğiz. Bu halife "vakfa 
ait servetierin vakfiyelerle birlik
te Beytülmale verilmesini emret
ti; vakıfların varidatı senevi ·bir
buçuk milyon dirhem mukabilinde 
iltizama verildi. Vakıflardan para 
almaya hakları olanlar bu para
dan hisselerini alıyorlar, müteba
ki para da hazineye kalıyordu. 

Bu iltizam usulünün fenalığı ne- · 
ticesinde vakıf varidatı o kadar 
azaldı ki, halife Hakim zamanın
da camiierin birçoğu artık idare 
edilernemeye başladı. Hakim bu
nun üzerine H. 405 (M. 1014) de 
yeni ve büyük bir tesis yapmaya 
ve Vakıf müesseselerinin idaresi
ni bununla temine mecbur or
du7. Çok daha sonra H. 648 (M. 
1250) Mısır'da Melik Aybek Türk
mani tarafından, vakıfların göze
timi için bir Nazır-ı· ah ka m tayin 
edilmişti. Yalnız Mısır'da değil, 

Şam, Halep, Kudüs gibi büyük 
merkeziere de birer Nazır-ı ah
kam tayin edilmiştir. Şam'da en 
son Nazır-ı ahkam olan Muhyid
din Abdulkadir o. Yunus ei-Ha
nefi, H. 923 (M. 1517) yılında 

Sultan Selim'in · iltifatını kazan-
mıştırs. * 
. ** 

Anadolu Selçukluları devrin-
de, o zamana kadar ve her yer
den daha çok vakıf yapıldığı 

dikkati çeker. Bu,. Türklerin dini
hayri yönelimleri yanında ülke
nin iktisadi zenginliğine de bir 
kanıttır. Bu devirdeki vakıf yö
netimi için de bazı kayıtlara ma
likiz: izzeddin Keykavus ı. In, Si
vas Darüşşifası vakfiyyesinden 
H. 617 (M. 1220) bir kayıt, mer
kezi idarenin büyük bir rüknünil 
teşkil eden Ostad-üd-dar'ın, yal
nız hükümdar vakıflariyie deciil, 
ülkedeki bütün vakıflara nezaret 

(7) Aynı makale, s. 17. 
(8) Evka.f-ı. hüınayun. ... s. 10. 

ettiğini, ylini her vaktın ôzei 
mütevellisinin fevkinde genel bir· 
nazır vazifesi gördüğü Öriiaşıl-

. maktadır. · 
Öte yandan Selçuk vakıf yö

netimi hakkında, devlet düzeyin
de· bir teşkilatın v~rlığı için he
nüz bir yargıya varmadan bu de
virle ilgili elimizde önemli bir ör-

. nek olması hasebiyle Celaleddin- _ 
din Karatay'da konumuzu aydın~ 
!atan böiümü aynen zikretmek 
yararlı olacaktır. Bu, "Karatay . 
Kervansaray vakfiyesinden ·öğ- · 
rendiğimize göre, karvansaray · 
ve ona bağlı VOhıf gelirleri . ve 
masraflarının yönetimi l;ıaşına 

bir. m Ü t e V e 1 1 i' den başka 
bu hususta ki. işlerin idare ev de
netimi için bir. m ü. ş r i f (mü
fettiş) ile bir n azır tayin· edild)ği 
kaydedilmektedir. Nazır ve müş
rif, (vakıfın kardeşleri ve sonra 
da evlatlarından ola.cak olan) · 
mütevelli de dahil olmak üze
re, bütün vakıf idaresini teftişe ·· 
selahiyetlidirler; Vakfiye, · bütün 
memur ve maaşları zikretmemiş
tir. Mesela ei-Ömeri ve. Kal ka- · 
şandi'nin bahsettiği üzere vakıf 
·işlerine bakan daire ve memur- . 
lar· (kuttab) ve bunlara ait maaş
lar, kat'i bir şekilde tesbit edil
meyip, bu üç idarecinin reyine 
bırakılmıştır. Vakıf, karvansaray 
ve vakiflarına ait türlü malzeme 
ve aletlerin temininden sonra, 
altı hisseye ayrılan gelirin bir · 
hissesini mütevelliye tahsis et-
mektedir."0. ,. • ,. 

Vakıf yönetim tarihi hakkın
da'ancak kısa bilgi sunmaya ça
lışıldığından kurulan birçok is
·ıam · devletlerini şimdilik burada 
bahis konusu yapmadan Osnian
lılardakl duruma geçelim. Os
manlı devletinin kuruluşundan 

itibaren, yönetimi altında olan' 

(9) Turan, O. "Selçuklu devri vakfiyeleri III, Celil.leddin Karatay, Vakıfları ve 
Vakflyelerl", Belleten; C. XII, s. 45, s. 55. 



biltün İslAm Ölkeierinde evkaf -
tahrir edilmiştir. Bu iş için na-
zırlar ve· müfettişler tayin edile
rek vakıflara ihtimam gösteril
miştir. Orhan Gazi Bursa'da in
şa ettirdiği cami ve zaviyenln 
nezaretinl H. .760 (M .. 1358) yı- · 
lında vezir bulunan Sinan Paşa'
ya vermiştir. Böylece Osmanlı
lar'da lik defa Evkat-ı Hümayiln 
nazırı Sinan Paşa olmuşfurıo, 

H. 817 (M. 1414) yılında cu
ICıs eden. Çelebi Sultan (Mehmet 
1) daha önce Yıldırım Han zama
nında her vilayete gönderilen bir 
müfettiş-i ahkam-ı şeriyye'nin 

·başına.· hakimu'l-hukkami'l-Os-
mani unv_anı ile Cemaleddin 
Mehmed Çelebi'yi tayin etti11, 

Hükümdar vakıfları çoğaldıkça 

özel teşkilatlar gittikçe artmış. 
bunların idaresi nazır sıfatı ile 
büyük devlet adamlarından biri
ne verilmiştir. Fatih, Selim ı. ve 
Kanuni Sultan Süleyman vakıfla~. 
rının idaresi sadrazamiara ve 
Bayezid ll., Ahmed 1. vakıfları

nın idaresi ise şeyhülislamiara 

aitti. "Sair padişahlara ait val<ıf
larla, nesilleri . münkariz olduğu 
cihetle . vakıfın şartlprına göre 
mütevellileri ·kalmamış vüiera ve 
ri cal vakıfları mütevelli ve n azır-. 
lıkları da, karlı bir iş olduğu için 
saray adamlarına bir lütUf ola
rak tevcih olunurdu. Birçok va
kıf müessisleri mütevelliliği ev
latlarına ve nazırlığı da sadira
zam, şeyhülislam, darüssaade 
ağası, istanbul kodısı gibi büyük 
şahsiyetlere vermışlerdir."ı2 

Evkat Nezareti kurulmadan 
önce vakıflar, vakıf şartlarına 

uyularak ayrı ayrı beş yerden yö
netiliyor· ve. bunlara netarat adı 
veriliyordu. 

1-Haremeyn Ne
z a r e t i : Harameyn'e bçlğlı 

(10) EvkA:f-ı Hümayun .... s. 11. 
. (ll) Aynı makale, s. ::.2, 

vaı<ıiıaria Ayasotya, sultanah
met, Nuruosmaniye, Yenicami, 
Şehzade Camii, Üsküdar'da Çini
li ve Atik Valide camileri . vakıf
larının yönetimi Darussaade ağa
larının nezareti altında idi. Ha
remeyn müfettişi ünvanını alan 
ulemadan biriyle, sergi halifesi, 
veznedar başı. Katip gibi memur
lar tarafından idare edilirdi. 

2-Vezir Nezare
t i : Sadrazamların nezaretiyle 
yönetilen evkaftı ki bunlara ör
nek Fatih, ı. Selim, Kanuni va
kıfları ve mulhakatı gösterilir. 
"Sermüfettiş" namiyle ulemadcin 
bir zat işlere bakardı. 

3- ş ey h u· ı -i s ı am,-. 
N e z· a r e t i : Sultan Bayezit 
vakfiyle mulhakatı idi. id.are mer
kezi Bayezit imaret dairesi idi. 

4 - T o p h a n e i m a
r e t i N e z a r e t i : Hami
diyye, Laleli Selimiye, Mihrişah 

Valide, ll. Sultan Mahmud vakıf
larının mülhakatı idi. Darphane 
tarafından idare oıuriurdu. 

5- i s t a n b u i K a d ı
l a r ı N e z a r e t i : Meşru

ta olan vakıfların hepsine istan
bul kadıları bakardı1<~. 

·Ayrıca her padişah değiştik
çe, mevcut vakıfların durumları
nın gözden geçirilerek bozulmuş 
olan düzenin bir nizama sokul
tnası üzere yeniden tertibi, siya
si müiahazalar, vakfın gelir kay
naklarından yeni memuriyetler 
ihdası veya maaşlara zamtar ya
pılması vakfa daha faydalı ola
cağı bcihanesiyle gelir kaynakla
rında bazı mübadelelerin. yapıl
ması gibi tasarruflar, genellik
le vakıflar için mukadder olan 
bünye değişikliklerin!, büyük sul
tan ve vüzera vc:ıkıflarında daha 
fazla kolaylaştırmış gözükmekte
dirı4, 

(12) Köprülü, F., "Vakıf müessesesi. .. " Vakıflar Dergisi, U. s. 22. 
(13) Pakalm, M. z:, Osmanlı Tarih Dey!mler! ... c. u, s. 579. 

· (14) Barkan, ö. L., "lınaret Sitelerinin Kuruluş ve !ııley!ııl" !ktisat Fakültesi Der-
si o. XXIII -2 · 
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Osman li imparatorluğu va-· 
kıf yönetimi. içinde bir de "Ev
kaf-ı Hümayün Müfettişliği" mü~ 

essesesi vardır. istanbul Şeriyye 
Mahkemeleri sicillerinde kayıtla

rı mevcuttur. ilk sicil tarihi ölçü 
alınırsa mahkeme teşkilatının 

kuruluş tarihi evail-i Şaban 1016 
(21-30 Kasım 1607) yani. XVII. 
yüzyıl başında ı. Ahmed devri-· 
dir. Evkaf-ı Hümayun Müfettişliği 
Mahkemesi, vakıflarla ilgili her 
türlü davaya bakardı. Görevleri 
arasında huccet ve ilam vermek, 
vakfiye tescil etmek, yıllık vakıf 

muhasebe icmallerini tanzim et
mek, vakıf paralarının idanat 
hüccet (borç senet) lerini tescil 
etmek, her türlü niza ve ihtilat 
davalarına, istibdal davalara 
bakmak, vakıf binaların onarımı 
için keşif yaptırmak ve siciliere 
geçirmek sayılabilirıs. 

Abdülhamit 1., Hamidiye Va
kıfları adiyle ünlü birçok vakıf te
sis etmiştir. imaretine yakın bir 

. yerde yaptırdığı özel dairede, 1 -
Mütevelli Kaymakamığı, 2 - Ev
kof Kitabeti, 3 - Ruznamece Ki
tabeti, adlariyle üç sorumlu yöne
tim kadrosu kurmuşturıo. Daha 
sonra Mahmut ll.· kurduğu vakıf-

. ların ı, babası Abdülhamit . l.'in. 
Hamidiye Vakıflarına katarak sa
yının yükselmesi karşısında yö
netimi Darphane-i Amire nezare
tine bağlamıştırı7. 

ilk defa bağımsız bir Vakıf 
Bak.anlığı H. 1242 (M. 1823) ta
rihinde kuruldu. Adı "E v k a f - ı 

H u m a y u n N e z a r e t i" 
olan bu bakanlık kuruluşu sıra

sında içinde Kisedarlık, Zimmet . 
halifeliği ve Sergi halifeliği adla
riyle üç daireyi bulunduruyor- . 
du ıs. 

* ir* 

ı Fakat vakıflar, yönetim ve 
denetimlerinin, yeniçeri ve darüs
saade ağalarının ellerinde bulun- · 
durulmaları sonucu, bir takım 

yolsuzluk ve usulsüzlüklerle gi
derek harap olmaya sürüklen
miştir. Bu durum, meyvelerini 
vermeyen' kısmen uygulanan ve 
kısmen tasavvurda ·kalan M e ş-

.. r u t i y e t devresinde de de- : 
vam etmiştir. C u m h u r i y e t 
dönemine gerek abideler ve ge
rekse yönetim bakımsız bir hal
de devredilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde Şeri
ye ve Evkaf Nezaretinin ilgisiyle 
(3.3.1924) Başbakanlığa bağlı bir 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kurul
muştur19. 

Burada ana hatleriyle belirt
tiğimiz Vakıf tarihi içine şüphe
siz, Osmanlılardan ·önce kurul
muş olan müslüman devletlerin 
vakıf yönetimlerini ve XIX. yüz-· 
yıldan itibaren kurulan müslüman 
devletlerdeki vakıf yönetimini de 
katarsak ancak canlı bir vakıf 

tarihine tamamlamış oluruz. Yi~. 

. ne "Ş a r t - ı V a k ı f · 
nass-ı şer'i gibidir" 
ilkesinin dini ve hukuki bir esas 
olarak kabul edilmiş olmasına 

rağmen vakıf tesislerinin ömür
leri boyunca anteresan safhalar 
arzeden zengin bir tarihleri var
dır. Vakıfların bu hayat hikayele
rini onların· tesis senetlerinden 
çıkarmak imkansızdır. Sunlan 
ancak tahrir defterleri ve . yıllık 
muhasebe cadvelierinden çıkara
biliriz. Bu cedveller yalnız Vakıf
lar Tarihi için değil fakat vakıf 

· tesislerinin dahil bulunduğu ce
miyetin sosyal ve iktisadi kon
jonktür durumunu tayin için de 
değerli belgeler ha!indedirler. 

ı· 

(15) Sahillioğlu, H., "Ramazanoğularından Davud Bey oğu Mahmud Bey Vakfiyesiy
le Fağfur Paşa oğlu Ali Bey Paşa Vakfiyesi" Vakıflar Dergisi. c. X, s. 136. 

(16) Evkftf-ı hünıAyfuı ... s. 19-20; Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, Vakıflar Genel 
Md. Yayınları, s. 11. 

.(17) Evkil.f-ı Hümayun ... s. 24. 
(18) a.g.e. s. 27. 
(19) Cumhuriyetin 50. Yılında Vakıflar, s. 12. 




