
EVKAF-1 HÜMAYUN NEZARETi 

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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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-



dı (Ahmed Refik, s. ı ı 6- ı ı 7) . Daha sonra 
çeşitli belgelerde, eskiden beri Osmanlı 
Devleti'nin savaşçı bir yapıya sahip, dev
lete sadık askerlerinden olan ve savaş
larda büyük yararlıkları görülen, Ana
dolu'dan Rumeli'ye geçip burada vatan 
tutmuş bulunan Türkmenler'in eviadı 

olduklarına temas edilen yörük grupları 
için eviad-ı fatihan adı sık sık kullanıl
maya başlandı (a.g.e., s. ı ı5). 

Yapılan düzenlemelerle eviad-ı fatihan, 
eskiden olduğu gibi bulundukları bölge
lerde çeribaşılarına bağlı hale getirildi. 
Çeribaşılar düzeni sağlar, savaş sırasın
da eşk.inci defterlerini çıkarır, savaş ol
madığı zamanlarda da vergi toplarlardı . 

Çeribaşılardan ayrı olarak. istanbul' da 
oturan ve onların devletle münasebet
lerini sağlayan kapıcıbaşı rütbesinde bir 
görevli (zabit} daha vardı. Eviad-ı fatihan 
grupları bazı yerlerde sefere gitmek üze
re doğrudan eşkinci, bazı yerlerde de ta
mamen piyade (yörük defterlerindeki ya
mak) şeklinde kaydedilmiştir. Piyadeler
den her altı neferden birinin sefer ol
dukça eşkinci olarak sefere katılması 

gerekiyordu. Eşkinci neferleri sefere git
tikleri için avarız türü vergilerden muaf
tılar . Öte yandan eşkinci neferlerine se
fere katılmaları karşılığında yamaklar 
tarafından hane başına 50'şer kuruş ve
rilecekti. Eşk.incilerin de sefere gitme
meleri halinde bu para sınırlardaki as
kerlerin masrafına harcanacaktı. Aslın
da bu teşkilattanma önemli bir yenilik 
getirmiyor, XVI. yüzyıldaki organizasyo
nu tekrar canlandırıyordu. Bu çerçeve
de ilk tahrir, eviad-ı fatihan zabiti tayin 
edildiği anlaşılan Belgrad muhafızı Ve
zir Hasan Paşa tarafından yapılmıştır. 
1102 ( 1691) yılına ait olan ve Defter-i 
Piyadegan -1 Evlad -1 Fatihfın adını ta
şıyan bu defterde (BA, KK, Meuku{at Def 

teri, nr. 2737) Rumeli eyaletindeki eviad-ı 
fatihanın piyade miktarı nefer ve hane 
olarak verilmiş, ayrıca koyun sayıları kay
dedilmiştir. Defterde eviad-ı fatihana ait 
Çatalca, Silivri, Çorlu. Burgos (Lüleburgaz). 
Tekfurdağı (Tekirdağı). Baba-yı AtıK. (Baba
eski), Hasköy, Hayrabolu, Kırkkilise (Kırk
lareli}, Hatuneli, Rus Kasrı, Aydos, Ahyo
lu, Karinabad, Yenice-i Kızılağaç, Yanbo
ıu, İslimye, Zağra-i Cedid, Zağra - i Atik, 
Çırpan, Kızanlık, Tatarpazarı. Filibe, Çir
men. Edirne, Cisr-i Ergene, Sultanyeri, 
Malkara, Kavak. İpsala, Ferecik, Mekri, 
Dimetoka, Kavala, Bereketlü, Demirhisa
rı , Yenice-i Vardar, Vodina. Toyran, Av
rathisarı, Selanik, Karaferye, Cumapa
zarı. Çarşanba, Misivri, Petriç, Ustrum-

ca, Tikveş, Radovişte, İştip, Dubniçe, Gü
mülcine, Yenice-i Karasu, Çağlayık, Dra
ma, Pravişte, Serez, Karadağ, Pravadi, 
Yenipazar, Hacıoğlu Pazarcığı, Balçık, Ba
badağı, Hırsova, Karasu (Tekfurgölü}, Si
listre, Çardak, Hezargrad. Rusçuk, Yergö
ğü, Tırnova. Ziştovi, Lofça, Hotaliç (Ser
vi), Osmanpazarı (Aiakilise), Eskicuma ve 
Şumnu kazalarıyla Ereğli, Vize. Saray, 
Yanbolu kazası nahiyeleri, Karlıoğlu (Kö
pesti). Filibe kazası nahiyeleri, Edirne ka
zası nahiyeleri, Uzuncaova Hasköy nahi
yeleri, Bazargah, Bağdan, Lankaza, Kel
meriye ve Tozluk nahiyelerinde toplam 
16.582 nefer, 1116 hane bulunduğu ve 
1 0.552 adet koyunları olduğu kaydedil
miştir. Bu rakamlar eviad-ı fatihan grup
larının Balkanlar'ın iskanındaki rolleri ba
kımından önemlidir. 

Yaptıkları göreve karşılık avarız ver
gisinden muaf olmakla birlikte eviad-ı 
fatihan zaman zaman güçlerini aşacak 
derecelere varan vergi talebi sebebiyle 
yerlerini terketmiştir. Mesela 1704-1708 
yılları arasında yapılan yoklamada Niğ 

bolu ve Silistre'de mevcut 2311 nefer 
piyadeden 240'ının vefat etmiş, 116'sı
nın fakir düşmüş, 635'inin de kaçmış ol
duğu tesbit edilmişti (BA, KK, Meuku{at 

Defteri, nr. 28ı5). Bunun üzerine 1707 yı
lında eviad-ı fatihan neferatma zulme
dilmemesi ve vergilerinin eski usul üze
re toplanması emredilmiştir. 

Eviad-ı fatihan teşkilatı varlığını XIX. 
yüzyıl ortalarına kadar devam ettirmiş 
ve bu sırada yeni düzenlemeler de ger
çekleştirilmiştir. Nitekim 1828 yılında 

yapılan düzenlemeye göre askeri hizmet 
veren neferlerin, yaptıkları göreve kar
şılık muafiyetleri devam etmekle birlik
te diğer askeri gruplarda olduğu gibi 
düzenli talim yapmaları usulü getirilmiş
tir (BA, Cevdet-Askeri, nr. ı ı 5). Ancak bu 
tedbirler yeterli olmamış, eviad-ı fatihan 
gruplarının dağılması önlenememiştir. 

Bunun üzerine Tanzimat Fermanı'ndan 
sonra 1845'te muafiyetleri kaldırılarak 
diğer müslüman halk gibi askerlik ve 
vergi mükellefi haline getirildiler (BA. 
Cevdet-Dahiliye, nr. 2ıoı. 1846 tarihli bir 
belgede, eviad-ı fatihanın imtiyazlarının 
askeri hizmet karşılığı olduğu, Tanzimat 
hükümlerine göre askerliğin bütün hal
ka teşmil edildiği, bu sebeple istisnai 
muameleye gerek kalmadığından çeri
başılığın kaldırılması ve maaşlarının ke
silerek eviad-ı fatihan hakkında da di
ğer ahali gibi davranılması gerektiği be
lirtilmişti (BA, Cevdet-Dahiliye, nr. ıı 8ı). 

Böylece eviad-ı fatihan teşkilatı tama
men ortadan kaldırılmış oldu. 

EVı.ADÜ' n- NAS 
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EVI.ADÜ'n-NAS 
( ._,.l:JI ~~_,f ) 

Memlük emirlerinin 
hür olarak doğan oğullarından 

teşekkül eden 
sosyal ve askeri bir zümre. 

_j 

Bazı Memlük kaynaklarında "ebnaü'n
nas" olarak da geçen bu tabir, EyyübTier'
den sonra Mısır'da hüküm süren Mem
lük emirlerinin ikinci neslinden itibaren 
Mısır ve Suriye'de ortaya çıkmıştır. Mem
lük geleneğinde toplumun en üst taba
kasını gayri müslim bir anne babanın ço
cuğu olarak doğan, çocukluk çağında 
iken esir alınan, köle olarak büyüyen, is
lamlaştırılan , askeri eğitimlerini tamam
ladıktan sonra azat edilen ve Arapça bir 
isim taşımayanlar oluşturuyordu. Ancak 
Memlük emirlerinin çocukları tamamen 
farklı bir statüde idi. Bunlar Memlük Sul
tanlığı ' nın toprakları içinde hür ve müs
lüman bir anne babanın çocuğu olarak 
doğmuşlardı ve Arap ismi taşıyorlardı. 
Babaları ve dedelerinin geçtikleri mer
halelerden geçmemişler. dolayısıyla on
ların ulaştıkları derecelere de ulaşama
mışlardı. Bu sebeple Memlük geleneği
nin daha aşağı sosyal tabakası olan "hal
ka" sınıfına dahildi, fakat halkanın en 
üst grubunu oluşturuyorlardı. Bundan 
dolayı onlara "asil halkın çocukları" an
lamında evladü'n-nas denilmiştir. 

Evladü'n-nas babalarının makam ve 
mevkilerini tevarüs edemiyordu. Bunlar 
nizami orduyu teşkil eden "el -memali
kü's-sultaniyye" (kapıkulu askeri, muhafız 
alayı). "ecnadü'l-halka" (iktalı askerler) ve 
"memalTikü'l - ümera" (emirlerin muhafız 

kıtaları) gibi üç sınıfın yanında sadece 
savaş zamanında orduya · alınan ihtiyat 
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