
Cem •. Senaf"nin Hadikatü'l-J:ıakika'sı 
tarzında ve onun vezniyle kaleme alın
mış ahlaki ve tasawufi bir mesnevidir. 
Cam-ı Cihanbin adıyla da tanınan ve 
yaklaşık 5000 beyit ihtiva eden mesne
vi Meragl'nin en iyi eseri olarak kabul 
edilir. Cam-ı Cem Vahid-i Destgirdi ta
rafından neşredilmiştir (Tahran ı 307 hş ı 
Bu üç eseri ayrıca Said-i Nefisi bir ara
da yayımiarnıştır (Tahran ı 340 h ş ı Kay
naklardan sadece SuJ:ıuf-i İbrahim adlı 
tezkirede adı geçen Enisü'l- caşıkin ad
lı eserin Evhadüddin'e ait olup olmadığı 
belli değildir. 
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EVHADÜZZAMAN 

(bk. EBÜ'I- BEREKATei-BAGDADI). 
L ~ 
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EVİÇ 

( ız_, ! ) 
Türk musikisinde 

bir perde ve birleşik makam. 
~ 

Eviç (eve) Perdesi. Türk müsikisinde 
portenin. sol anahtarına göre üstten bi
rinci çizgisi üzerine yazılan bakiye diyez
li fa notasının adıdır. 

Eviç Makamı. Türk müsikisinin en es
ki makamlarındandır. Dizisi, eviç perde-

sindeki eksik segah beşlisine nevada rast 
beşlisinin. yerinde uşşak makamı dizisi
nin ve ırak perdesindeki eksik segah beş
lisinin eklenmesinden meydana gelmiş
tir. Bu da ırak makamı dizisinin inici şek
lidir. Makam inici olduğu için ırak per
desindeki segah beşlisinin üst simetriği 
durumunda olan eviç perdesindeki se
gah beşiisi ile seyre başlanır. Bu beşli 

özellikle çıkıcı nağmelerde bazan eksik 
ferahnak beşlisine de dönüşür. Nota ya
zımında donanımına si koma bemolü ve 
fa bakiye diyezi konur. gerekli değişik
likler ise eser içerisinde gösterilir. Ma
kamın birinci derecede güçlüsü eviç per
desidir ve bu perdede segah çeşnisiyle 
yarım karar yapılır. Uşşak dizisinin ka
rar perdesi olan dügah ise makamın 
ikinci derecede güçlüsüdür. Eviç maka
mının durağı ırak perdesi olup dizileri
nin şematik gösterilişi şöyledir: 

r EVIÇtesega.hbeşlisl-, 

$ f 4tt r ~ı ('11) 

rNMda rastbe~lisll 

trırrr(u1 ) 

l lr.ıktaseg3hbeşlist1 
; ~ 4 rr • n (pP 

Eviç makamı seyrinde, fazla ısrar edil
meksizin nevada rastlı ve büselikli. nim 
hicazda hicazlı kalışlar yapılabilir. Ancak 
orta seyir alanındaki uşşak dizisinin ka
rar perdesi ve ikinci derecede güçlü olan 
dügahtaki uşşaklı kalış, bu makamın ka
rakteristik nağmelerini teşkil etmesi ba
kımından önemlidir. 

Eviç makamı ile bestelenmiş birçok 
eser arasında Tanbüri Ali Efendi· nin 
devr-i kebir usulünde peşrevi. Ebübekir 
Ağa'nın zencir usulünde, "Ziya-yı mihr 
edip neşve-i hicab sana" mısraı ile baş
layan bestesi. Hammamizade İsmail De
de Efendi'nin ağıraksak usulünde, "Bül
bül- asa rüz u şe b karım n eva" mısraı ile 
başlayan şarkısı ve Muallim İsmail Hak
kı Bey'in devr-i hindi usulünde, "Kulla
rında yok sana layık meta"' mısraı ile 
başlayan ramazan ilahisi örnek olarak 
verilebilir. 
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EVKAF 

(bk. VAKlF). 
~ 

ı ı 
EVKAF-ı HÜMAYUN NEzARETİ 

L 

Osmanlı ülkesinde bulunan 
bütün vakıfların idaresinden, 

mülhak ve diğer vakıfların 
denetiminden sorumlu olan kurum. 

~ 

ll. Mahmud tarafından. sultaniara ve 
yakınlarına ait dağınık bir vaziyette bu
lunan vakıfların tek elden idaresi mak
sadıyla 1826'da kurulmuştur. O döne
me kadar işler durumda olan vakıflar 
üç ana grupta toplanmaktaydı. Bunlar 
Osmanlılar'dan önceki İslam devletlerin
den intikal eden evkaf-ı kadime. miri 
arazinin temliki suretiyle kurulan evkaf-ı 
irsadiyye ve hayır sever kimseler tara
fından sı rf kendi mülklerinden ayırdık
ları mallarla tesis ettikleri evkaf-ı sahi
ha-i lazime idi (Eima lıl ı Muhammed Ham
di, Ahkam-ı Euka{, s. ı ı 7) Bu vakıflar 
müstakil vakfiyelerine. vakfiyesi bulun
mayanlar da eski teamüllere göre ayrı 
hükmi şahsiyetler olarak faaliyet göste
riyordu. Başka bir ifadeyle vakıflar va
kıf kurucularının belirlediği esaslar doğ
rultusunda idare ediliyordu. Vakıfların 
şartlara uygun ve düzenli biçimde işle

yişini iki yetkili sağlardı. Vakfın yöneti 
mini mütevelli yürütür ve yaptığı işe "tev
liyet" adı verilirdi; vakfın denetimini ise 
nazır yerine getirir, buna da "nezaret" 
denilirdi. Umumiyetle vakıf mütevellisi 
vakıf sahibinin kendisi, onun ölümünden 
sonra da evlat ve ahfadı oluyordu. Padi
şah ve sultanlar kendi kurdukları vakıf
ların yönetimi ve denetimiyle yeterince 
meşgul olamadıkları için bu selatin va
kıflarının nezareti sadrazam, şeyhülis

lam ve kapı ağaları gibi yetkililere şart 
koşuluyordu. Böylece nezaret görevinin 
değişik yetkililere devredilmiş olması va
kıfların yönetiminde merkezi bir idare
ye geçiş ortamını da hazırlamıştı. 

Sadrazam. şeyhülislam ve kapı ağala
rının nezareti dışında , XVI. yüzyılın son
larına doğru Mekke ve Medine'deki mü
esseselere tahsis edilen ve ülkenin çe
şitli bölgelerinde bulunan vakıfların· tek 
bir elden idaresi için yeni bir nezaret teş-
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EVKAF-1 HÜMAYUN NEZARETi 

kil edildi ve 995'te ( 1586) Evkaf- ı Hare
meyn Nezareti kuruldu; daha sonra da 
padişahların, sultan kadınların, paşalar
la Darüssaade ağaları vakıflarının neza
retleriyle birleşti. Bu sebeple Evkaf-ı Ha
remeyn Nezareti müfettişlik, muhase
becilik, mukataacılık ve Darüssaade ya
zıcılığı olmak üzere dört memuriyetre yö
netilmeye başlandı. Ardından istanbul, 
Galata, Üsküdar ve Eyüp kadılarının, kap
tanpaşa ile yeniçeri ağalarının , sekban
başı, bostancıbaşıların nezaretleri kuru
larak İstanbul'daki evkaf nezaretinin sa
yısı on ikiye ulaştı. 

Vakıf idarelerinin dağınık bir halde bu
lunması birçok yolsuzluğa sebep oldu
ğundan ı. Abdülhamid "Hamidiyye" is
miyle tesis ettiği ünlü vakıflarının neza
reti için 1188'de (1774) yeni bir teşkilat 
kurdu. Vakıflarının içinde yaptırdığı ida
re binasında çalışmalarına başlayan bu 
teşkilat mütevelli kaymakamlığı , evkaf 
kitabeti ve rüznamçe kitabeti olmak üze
re üç memuriyerten oluşuyordu. Teşki 

latın başarılı olduğu görülünce Harem-i 
Hümayun ile bestancıbaşı evkaf neza
retleri de buraya bağlandı. Hamidiyye 
Vakıfları Nezareti ' nirı adı Evkaf-ı Hami
diyye ve Mülhakatı şeklinde değiştirile
rek yönetimi 1777 yılından itibaren Darp
hane-i Amire nazıriarına verildi. Daha 
önce vakıfların idaresi için özel bir daire 
yaptıran lll. Mustafa'nın kurduğu Laleli 
ve Mülhakatı Vakıfları da 1788'de Ha
midiyye Vakıfları ile birleştirHdL Böyle
ce padişahlar kendi vakıfları için mer
keziyetçi bir uygulamayı başlatmış ol
dular. ı. Abdülhamid'in tesis ettiği bu 
teşkilat daha sonra kurulacak olan Ev
kaf-ı Hümayun Nezareti'nin de temelini 
oluşturdu. 

ll. Mahmud 1809'da tesis ettiği vakıf
ları Hamidiyye Vakıfları ile birleştirip Ev
kaf-I Hamidiyye ve Mahmüdiyye adıyla 
yeni bir teşkilat kurarak idaresini 1814'
te Da rp hane- i Amire nazırına bırakınca 
Evkaf-ı Selase de denilen Laleli. Hami
diyye ve Mahmüdiyye Vakıfları Mütevel
li Kaymakamlığı idaresi ortaya çıktı. Çe
şitli vakıfların katılmasıyla ve 1826' da 
Yeniçeri Ocağı'nın ilgası sonucu yeniçeri 
ve sekbanbaşı ağalarınca yönetilen va
kıfların da buraya ilave edilmesiyle ol
dukça büyüyüp genişleyen bu teşkilatın 
Darphane-i Amire Nezareti tarafından 
yönetimi güçleşti. Bunun üzerine vakıf
lar Darphane-i Amire'den ayrılarak tek 
bir elde toplandı ve Evkat-i Hümayun 
Nezareti adıyla müstakil bir nezaret ku
ruldu; nazırlığına Darphane-i Amire es-
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ki nazırı ve mütevelli kaymakamı Yüsuf 
Efendi tayin edildi. 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin tarihi
ni yazan İbnülemin Mahmud Kemal ve 
Hüseyin Hüsameddin nezaretin kuruluş 
tarihini 12 Rebiülewel 1242 (14 Ekim 
1826) olarak vermekte iseler de (Evkaf-ı 
Hümayün Nezareti'nin Tarihçe -i Teşkila
tı, s. 26) Vakıflar Genel Müdürlüğü Ar
şivi'nde Evkaf-ı Hümayun Nazırı Yüsuf 
Efendi'nin imzasını taşıyan aynı tarihli 
bir belgenin mevcut olması (VGMA, nr. 
964, s. 237). nezaretin kuruluşunu bun
dan biraz daha önceki günlere götür
mektedir. Nezaretin kurulma sebepleri 
arasında , çok dağınık bir vaziyette olan 
vakıf yönetiminin tek elde toplanması 
yanında vakıf sektöründe baş gösteren 
yolsuzlukların ortadan kaldırılması, dev
let yapısının Batı tarzında merkezi bir 
anlayışla yeniden düzenlenmesi ve vakıf 
potansiyelinden devletin diğer sektörle
rinde de taydalanma fikri , dinf çevre
lerin gücünü kırma düşüncesi ve Batı

lı dostları memnun etme eğilimleri de 
yer almaktadır. Ancak her şeyden önce 
vakıf sektöründe yaşanan dağınıklık ve 
keyfiliğe son vermek, vakıfların yöneti
mini toplum ve kurum lehine ıslah et
mek, nezaret bünyesinde teşkil edilecek 
Evkaf Hazinesi kanalıyla vakıflar arası 

kaynak aktanmını gerçekleştirerek geli
ri giderini karşılamayan vakıflara destek 
sağlamak gibi düşünceler ön planda tu
tulmuştu . Nitekim şeyhülislam nezare
tinde bulunan vakıfların Evkaf-ı Hüma
yun Nezareti 'ne bağlanmasına dair hatt-ı 

hümayunda vakıfların tek elde toplan
masının gerekçesi vakıfların idaresini iyi 
bir şekilde yoluna koymak (BA, HH, nr. 
26845), nezaretleri Haremeyn ve şeyhü
lislamlığa ait vakıfların dışında kalan bü
tün vakıfların Evkaf-ı Hümayun Neza
reti'ne bağlanmasına d.air irade-i seniy
yede ise hayratını imar etmek ve hayır 
hizmetlerini yerine getirmek (VGMA, nr. 
965, s. 140) şeklinde ifade edilmektedir. 

Vakıf müessesesinin yeni bir anlayışla 
idare edilmesinden Osmanlı yönetimi 
müsbet manada gelişmeler beklerken 
Osmanlı topraklarında gayri menkul edin
menin merkezi hükümet üzerinde daha 
etkili olmayı kolaylaştıracağını düşünen 
Batılılar da merkeziyetçi bir anlayışın Os
manlı ülkesinde hakim olmasını istiyor
lardı. Hatta devletin bekasını ve Batılı 

devletler arasında sayılması şartını tav
siye ettikleri yeniliklerin gerçekleştiril

mesine bağlıyor, bunun temini için de 
güçlü bir merkezi hükümeti gerekli gö-

rüyorlardı (Lewis, s. 124-1 27). Nitekim dış 
kaynaklı siyasi tesirlerle Osmanlı yöne
timine Ahkam-ı Arazi Kanunu (Düstü1; 

Birinci tertip, 1, 165-245) kabul ertiriimiş
tL Fakat bu gelişme, Osmanlı arazisini 
ucuz yoldan elde etmek isteyen Avru
palı sermayedarları tatmin etmiyordu. 
Çünkü Osmanlı topraklarının bir kısmı 
mfrf arazi, önemli bir kısmı da vakıf ara
zisiydi. Her iki arazi türü rakabe ve is
timlak edilemediği gibi intikalleri de zor
du. Ancak hükümet mirf arazi üzerinde 
kanun yapma yetkisine sahip olduğun

dan arzu edildiği vakit bu konuda bas
kı yoluyla istenilen sonucu elde etmek 
mümkündü. Vakıflar ise hükümetin nü
fuzunun tamamıyla dışında bulunuyor
du. Avrupalılar, mirf arazi ile evkafın pa
zara çıkarılabilecek bir mal halinde bu
lunmasını ve vakıf arazisinin istimlak 
edilmesini, alınacak kredi karşılığında 

ipotek gösterilmesini istiyorlardı. Nite
kim Batı 'nın ısrarları sonucunda Babıali 
Tevsf-i intikal Kanunu ile Müsakkafat 
ve Müstegallat-ı Vakfiyye Nizamname
si'ni neşrederek uzun zamandır vaad et
tiği vakıfların satışı işini halletti (Engel
hardt, s. 421 -422) . Evkaf-ı Hümayun Ne
zareti'nin kuruluşu ve faaliyetleri bu ko
nuda önemli bir rol oynamıştır. 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin kuru
luşundan sonra buraya ilk olarak 1244'
te ( 1828) kapı ağaları n ezaretine bağ
lı vakıflar, 1246'da (1830) bostancıba
şı, topçubaşı, hazinedarbaşı, kilercibaşı , 

saray-ı cedid ağaları nezaretinde bulu
nan vakıflar bağlandı (İA, XIII , 163). 1247 
( 1831 ) yılında da istanbul ve Bilad - ı Se
la se kadıları ve Haremeyn müfettişliği 
nezaretine bağlı vakıflar ilhak edildi. Bu 
vakıflardan önce defterdar, reis efendi ve 
Galata Sarayı ağalarının yönetiminde bu
lunan vakıfların Evkaf-ı Hümayun Neza
reti'ne bağlandığı anlaşılmaktadır. İlk beş 
yıl içinde nezarete katılan vakıfların top
lam sayısı 632'ye yükselmişti. Yine ay
nı yıl kaptan paşa, çavuşbaşı , 1248 ·de 
( 1832) sadrazam nezaretindeki vakıfla
rın idaresi Evkaf-ı Hümayun Nezareti'
ne verildi (İbnülemin Mahmud Kemal -
Hüseyin Hüsameddin, s. 28) . İki yıl sonra 
Davud Paşa 'nın tasarrufunda bulunan 
on beş vakıf. hemen ardından da Bur
sa'da bulunan Murad Hüdavendigar ve 
Yıldırım Bayezid vakıfları Evkaf-ı Hüma
yun Nezareti tarafından alındı. 1251'de 
(1835) Bergama ve civarındaki Karaos
manzade Hacı Hüseyin Ağa ve Ebü Ey
yüb ei-Ensarf vakıfları, bir yıl sonra da 
çoğu vakıf olan istanbul, Üsküdar ve Ga
lata'da mevcut akarsuların idaresini üst-



lenen Su Nezareti Evkaf-ı Hümayun Ne
zareti 'ne bağlandı. 

Nezareti şeyhülislamıara meşrut va
kıflarla birleştirilen Evkaf-ı Haremeyn 
Nezareti 1 O Rebiülewel 1254'te (3 Hazi
ran 1838) Evkaf-ı Hümayun Nezareti'ne 
katıldı IBA. HH, nr. 22865 ) Aynı tarihte 

Mart 1258 - Şubat 1260 !Mart 1842- Şubat 18451 tarihleri 

arası nda geçen üç yı l lık süredeki selatin va kıf l annın gelir 
gider durumunu gösteren 5 Şevva l 1262 126 Eylül 18461 

ta rih li belge (VGMA, m. 1262: 967/2781 

Evkaf- ı Hümayun Nezareti ile Darphane 
Nezareti birleştirilmiş (a.y .) ve Evkaf-ı 

Hümayun nazırı Meclis-i Yüketa'ya da
hil edilmişti (HatemT, I, 33 1 ı Diğer ta
raftan 1250 ( 1834) yılının ortalarından 

itibaren mütevellileri ve muhasebecileri 
mevcut olan vakıfların mütevellilerine 
belirli bir maaş bağlanarak bu tür va
kıflar da nezarete ilhak edilmeye baş
lanmıştı (VGMA, nr. 965, s. 2ı3-2ı 4 ; BA, 
HH, nr. 27292) Nihayet Sultan Abdülme
cid vakıflarının idaresi, saltanatının ( ı 839-
1 86 ı ) son yıllarında çıkan bir irade-i seniy
ye ile nezarete bağlandı. Bu ilhak dolayı
sıyla hesaplanan bilançolara göre bu ta
rihte Abdülmecid vakıflarının 4.177.315,5 
kuruş gelir fazlası bulunuyordu (VGMA, 
nr. 997, s. 56- 57) Bu gelişmeler üzerine 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti, Osmanlı ül
kesinde mevcut sekiz kalem müstesna 
vakfın dışında kalan bütün vakıfların ne
zaret görevini üsttenerek muhasebele
rini yapmaya başladı. Böylece Evkaf-ı 

Hümayun Nezareti, mazbut ve idaresi 
mazbut vakıfların hem mütevellisi hem 
nazırı, müıhak vakıfların ise tek yetkili 
idarecisi haline geldi. 

Başlangıçta Evkaf-ı Hümayun Neza
reti üç daireden teşekkül ediyordu. Bun
lar vakıftarla ilgili ilamları . takrirleri. in
haları yazmakla görevli kesedarlık ; mu
kataa ve ittizam zabıtnamelerini, mül
tezimler ve onların kefilleri olan sarraf
lardan alınacak borç tahvillerini, ittizam 
bedellerini ve icariarın zimmet pusula
larını düzenlemekle görevli zimmet ha
lifeliği; nezaretin hazinesine gelen meb
lağları almak, masrafları ödemekle mü
kellef sergi halifeliği idi. Bu üç daireye 
ayrıca ikişer katip ve ikişer yamak tayin 
edilmişti (İA, XIII, 163) 

Evkaf- ı Hümayun Nezareti 'nin teşki
latı kuruluşundan itibaren dinamik bir 
yapıya sahip olmuştur. İhtiyaç duyulan 
her an yeni daireler kurulmuş veya mev
cut dairelerde yeni düzenlemeler yapıl
mıştır. Nezaretin teşkilat yapısında en 
büyük gelişmeler, 1254'te ( 1838) Evkaf 
nazıriarının vekiller heyetine dahil olma
sı, 1255'te ( 1839) Tanzimat'ın ilanı , 1297 
( 1880) ve 1330 ( 1911 ) tarihli teşkilat ni
zamnameleriyle sağlanmıştır (Öztürk, Türk 

Yenileşme Tarihi Çerçevesinde Vakıf Mü· 

esseses i, s. 153). ll. Meşrutiyet yıllarında 
Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin merkez 
teşkilatı Müsteşarlık, Encümen-i Mah
süs, Encümen-i Me'mürin. Gureba-i Müs
limin Hastahanesi, Merkez Fen Heyeti'nin 
yanında bölge esasına göre düzenlenen 
Taşra Fen Heyeti'nden meydana gelen 

EV KAF-1 HÜMAYUN NEZARETi 

İnşaat ve Tamirat Um um Müdürlüğü; 
Anadolu , Rumeli, Arabistan Masaları , Le
vazım Müdüriyeti, Terekat ve Nüküd-ı 
Mevküfe Müdüriyeti, Vezne Müdüriye
ti ve alt birimlerden oluşan Muhasebat 
Um um Müdürlüğü; nezaretin taşra teş
kilatı esasına göre dokuz ayrı bölgeden 
meydana gelen Teftiş Heyeti; Hukuk Mü
şavirliği , Mahkeme-i Evkaf, Kalem-i Mah
süs ve Evamir Mebani-i Hayriyye ve Aka
rat-ı Vakfiyye, Orman ve Arazi-i Vakfiy
ye, Müessesat-ı İlmiyye, Kuyüd-ı Vak
fiyye, Me'mürfn Kalemi, Evrak, Evkaf-ı 
Mülhaka, Evkaf-ı istamiyye Müzesi ve 
Haremeyn müdüriyetlerinden meydana 
gelmekteydi (a.g.e., s. ı 54- I 58, I88) 

Merkez teşkilatı gibi nezaretin taşra 
teşkilatı da ancak belirli merhalelerden 
sonra istikrar kazandı. Osmanlı ülkesinde 
mevcut, idaresi Evkaf-ı Hümayun ve Ha
remeyn hazinelerine ait taşradaki maz
but vakıf bina ve arazilerin, Tanzimat'ın 
getirdiği yeni esaslara göre "hükkam-ı 
belde" gözetiminde mahallf meclislerce 
idare edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu ye
ni düzenlemelerden sonra taşra vakıf
larının yıllık gelirleri Evkaf Hazinesi 'ne 
gönderilmek üzere mahalli mfrf sandık
lara aktarılıyordu . 1258 ( 1842) yılına ge
lindiğinde , iki yıl boyunca toplanarak Ev
kaf Hazinesi'ne gönderilmek üzere Ma
liye Hazinesi'ne teslim edilen vakıf pa
ralarının Evkaf Hazinesi'ne teslim edil
mediği görüldü (VGMA, nr. 966, s. 399-
402). Bunun üzerine taşra vakıflarının 

müşirler. defterdarlar ve kaymakamlarca 
yerli halk ve gümrük görevlileri arasın
dan seçilerek tayin edilen memurlar tara
fından yönetilmesi kararlaştırıldı (VGMA, 
nr. 966, s. 398- 399) Fakat 1261 (1845) 
yılında, mahallinden tayin edilen memur
lar eliyle taşrada bulunan mazbut vakıf
ların istenilen seviyede idarelerinin müm
kün olmadığı anlaşıldı. Yönetirnde gö
rülen bu kargaşa ve dağınıklıklara son 
vermek a macıyla bu defa istanbul 'dan 
müstakil müdürler tayin edilmesi ve bun
ların yanına yeteri kadar katip verilme
si kararlaştırıldı. Bu karar uyarınca mer
kezden tayin edilecek evkaf müdürlerinin 
eline verilmek üzere taşra vakıflarının 
idare tarzını düzenleyen dokuz maddelik 
talimat, gedik ile ilgili bent çıkarılarak on 
dört madde halinde yeniden düzenlen
di ve 27 Cemaziyelewel 1261 (3 Haziran 
1845) tarihli irade-i seniyye ile yürürlüğe 
konuldu (VGMA, nr. 967, s. 46-48) 

Evkaf-ı Hümayun Nezareti'nin taşra 
teşkilatı . yerleşim birimlerinin büyüklü
ğüne ve o yörede bulunan vakıf potan-
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siyeline göre ilk önce muhasebecilik ve 
müdüriyet olarak ikiye ayrılmıştı. Kaza 
evkaf memurlukları hariç yirmi dokuzu 
muhasebecilik, doksan biri müdürlük ol
mak üzere Osmanlı dönemi evkaf teşki
latı taşra kuruluşu 120 birime ulaşmıştı 
(Düstar, Birinci tertip, VIII, 628-632). Ka
mu harcamalarında tasarrufa gidilmesi 
amacıyla 26 Şewal 1296 (13 Ekim 1879) 
tarihinde alınan karar uyarınca vakıfla
rın taşra teşkilatında bazı sınırlarnalara 

gidildi. Buna göre muhasebecilikler es
kiden olduğu gibi yine yirmi dokuzda bı
rakılmakla birlikte müdürlük sayısı yet
miş beşe düşürüldü. Vakıfların taşra 

teşkilatında meydana gelen bu geliş

melere paralel olarak mevzuatta da ba
zı değişiklikler yapıldı. 1280 (1863) yı

lında Taşralarda Kain Bilcümle Evkiif-ı 

Şerife'nin Cihat-ı İdaresiyle Evkaf Mü
dürlüklerinin Harekat ve İcraatı Hakkın
daki Atik Layiha dokuz fasıl ve elli altı 

bent halinde yeniden düzenlendi (VGMA, 
nr. 972, s. 63-64; Düstar, Birinci tertip, ll, 
146-169). Bu ise Osmanlı döneminde taş
ra vakıflarının idaresi hakkında yapılan 
en geniş kapsamlı hukuki düzenlemedir 
ve Cumhuriyet döneminde 2762 sayılı 

Vakıflar Kanunu'na (Düstar, Üçüncü tertip, 
XVI, 586) dayalı olarak çıkarılan Vakıflar 

. Nizamnamesi'nin (Düstar, Üçüncü tertip, 
XVIII, 1433, md. 64) 17 Temmuz 1936'da 
kabulüne kadar yürürlükte kalmıştır. 

Vakıfların yönetiminde görülen dağı
nıklığın giderilmesi ve yolsuzlukların ön
lenmesi için merkezi bir anlayışla Evkaf-ı 
Hümayun Nezareti'nin kurulması ve bu 
nezaretin merkez ve taşra teşkilatının 
oluşturulması istenilen sonucu verme
miştir. Nezaretin kurulması ile başlatı
lan ve Tanzimat:ıa birlikte hız kazanan, 
vakıf köy ve mezra aşarı ile mukataa be
dellerinin tahsili görevinin maliyeye ve
rilmesi, tahsilat karşılığı kesilen miktar
ların sürekli miri hazine lehine yüksel
tilmesi, sonraları gelir fazlalarının tama
mına el konulması, toplam gelirin o/o 1 S'i
nin tecil edilmesi gibi yollarla vakıf ge
lirlerinin Maliye Hazinesi içerisinde tu
tulması vakıf eserlerinin harap ve ba
kımsız hale gelmesine yol açmıştır. Ba
tılılar'ın teşvik ve bas~sı ile önce vakıf
ların yönetiminin merkezileştirilmesi, ar
dından vakıfların imkan ve gelirlerinin 
devletin diğer sektörlerine aktarılması 
ve daha sonra hukuki bir düzenleme ile 
miri hazine ile vakıflar arasında mevcut 
alacak ve borçların karşılıklı ibra edilme
si vakıfları borçlu, mütevellileri yoksul 
hale getirmiştir. Hatta cari giderlerin 
karşılanamaması sebebiyle binlerce ha-
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yır eseri harap olmuş, hayır hizmetleri 
durma noktasına gelmiştir. Hizmete açık 
tutulabilen eserler hayır sever vatan
daşların yardımı ile ayakta kalabilmiştir 
(VGMA, nr. 966, s. 464-465). Batılılaşma 

ve yenileşme döneminde arka arkaya 
yürürlüğe konulan kararlarla, Osmanlı 
toplum hayatında sosyal, siyasi ve kül
türel açıdan derin izleri bulunan, hatta 
devletin çöküş dönemi olan XIX. yüzyıl
da bile Türk istihdam ve iktisadi hayatı
nın o/o 16 ·!arına hakim olan vakıf mües
sesesi (Öztürk, Türk Yenileşme Tarihi Çer· 
çevesinde Vakıf Müessesesi, s. 92, 1 026). 
hukuki düzenlemeler ve alınan siyasi ka
rarlarla büyük çapta tahrip edilmiştir. 

Evkaf- ı Hümayun Nezareti, rumi 1337 
( 1921) tarihli Teşkilat-ı Esasiyye kanu
nuna göre Ankara'da Türkiye Büyük Mil
let Meclisi hükümeti içinde Şer'iyye ve 
Evkaf Vekaleti olarak kurulmuş, bu ve
kalet de 3 Mart 1924'te kaldırılarak baş
bakanlığa bağlı bir umum müdürlük ha
line getirilmiştir. 
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~ NAziF ÖzTÜRK 
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EVIAD-ıALİ 

(bk. ALİ EVIADI). 

EVIAD-ı FATiHAN 
( wb.:;l! J~.JI ) 

XVII. yüzyıl sonundan 
itibaren Rumeli'deki yörük 

gruplarına verilen ad. 

_j 

_j 

Eviad-ı fatihan tabiri genel olarak Ru
meli'nin fethi sırasında Anadolu'dan göç 
ettirilip bu bölgeye iskan edilen Türk
ler'i ifade eder. Osmanlı döneminde ise 
bu adlandırma, özel bir teşkilat altına 
alınmış olan Türkmen veya yörük grup
ları için XVII. yüzyıl sonlarında kullanıl

maya başlanmıştır. Bulundukları yerle
rin adıyla anılan bu yörük gruplarının 
belli başlıları Ofçabolu yörükleri, Selanik 
yörükleri, Vize yörükleri, Naldöken yö
rükleri, Tanrıdağı (Karagöz) yörükleri, Ko
cacık yörükleridir. Bunlarla ilgili sayım 
niteliği taşıyan ve taşkilatlarının yapısı
nı gösteren defterler de tutulmuştur. 

Batıya yönelik fetihlerin ilerlemesiyle 
birlikte Rumeli'ye nakledilen yörüklerin 
sayıları giderek arttı. Bu sebeple bunlar 
askeri bir taşkilata bağlanarak ayrı bir 
kanun ve nizama tabi kılındılar. Nitekim 
Fatih Kanunnamesi'nde yörüklerle ilgili 
kayıttan bunların askeri bir yapıya sahip 
oldukları ve eşkinci* olarak seferlere ka
tıldıkları anlaşılmaktadır (Barkan, Kanun· 
Lar, s. 393). Kanuni Sultan Süleyman za
manında mufassal yörük kanunname
leri hazırlanarak bunların hukuki statü
leriyle askeri-mali mükellefiyetieri daha 
da belirgin hale getirildi. XVII. yüzyıldan 
itibaren yörükler dağılmaya, ocak nizam
ları bozulmaya başladı. Bunda, XVII. yüz
yılın başlarında Avrupa'daki sürekli sa
vaşlar, tirnar sisteminin alt üst olması, 
yeni askeri teşekküllerin ortaya çıkması 
ve bozuk iktisadi şartlar önemli rol oy
nadı. Yapılan yoklamalarda eşkinci ve 
yarnakların gerekenden daha az sayıda 
mevcut oldukları ve görevlerini yapma
dıkları tesbit edildi. 

İkinci Viyana Kuşatması'ndan sonra 
başlayan savaşlar sırasında yörüklerin 
bu durumu daha belirgin bir hale geldi. 
Kötüye giden savaş ortamı içinde fetih 
ruhunu yeniden canlandırma ve insan 
gücü elde etme maksadıyla 1691 yılın

da yörük grupları, atalarının Rumeli'nin 
fethinde oynadıkları rolden dolayı eviad - ı 

fatihan adı altında Rumeli'nin sağ , sol 
ve orta kolunda yeniden teşkilatlandırıl-


