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ÿMehmet Yavuz
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ÞER‘ÝYYE ve EVKAF VEKÂLETÝ

Millî Mücadele döneminde
þeyhülislâmlýkla Evkaf-ý Hümâyun

Nezâreti’ni temsilen
Ankara’da kurulan bakanlýk.

˜ ™

II. Mahmud tarafýndan 1826’da tesis edi-
len Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti deðiþik bi-
rim ve kiþilerin yönettiði vakýflarý zaman
içinde kendi çatýsý altýnda toplamýþtýr. Ön-
celeri Meclis-i Vükelâ üyesi olmayan bu
nezâret 1838’de hükümete dahil edilmiþ-
tir. Faaliyet ve ilgi alaný son derece geniþ
olan Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti imparator-
luðun sonuna kadar varlýðýný sürdüren en
önemli kurumlardan biridir (bk. EVKAF-ý
HÜMÂYUN NEZÂRETÝ). Osmanlý Devleti’nin
I. Dünya Savaþý’nýn ardýndan yenik sayýlýp
Ýstanbul’un ve ülkenin deðiþik yerlerinin
iþgal altýna girmesi neticesinde Anadolu’-
da Millî Mücadele baþlamýþ, Mîsâk-ý Millî’yi
ilân eden Osmanlý Mebusan Meclisi’nin
daðýlmasý sonucunda Ankara’da bir mec-
lisin açýlmasý kararlaþtýrýlmýþ ve daðýlan
Osmanlý Mebusan Meclisi’nden Anadolu’ya
geçen üyelerin de yer aldýðý bu meclis 23
Nisan 1920’de açýlmýþtýr. 2 Mayýs 1920’de
çýkarýlan bir kanunla oluþturulan on bir
kiþilik Ýcra Vekilleri Heyeti’nin birinci sýra-
sýnda þeyhülislâmlýkla Evkaf-ý Hümâyun
Nezâreti’nin görevlerini üstlenen Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti yer almaktaydý (Düstur,
Üçüncü tertip, I, 6). Bu düzenlemeyle bir-
likte dinî müesseselerle fetva kurumu ve
vakýflar gibi önemli iki faaliyet alaný ayný
kurumun çatýsý altýnda birleþtirilmiþ olu-
yordu.

Ýlk Þer‘iyye ve Evkaf Vekili Mustafa Feh-
mi Efendi (Gerçeker) olup 27 Nisan 1922’-
ye kadar görev yaptý. Bu tarihten sonra
bir süre hükümet kararlarýndaki Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti kýsmýnda herhangi bir
ismin yer almamasý bu makamýn bir sü-
re boþ kaldýðýný gösterir. 21 Haziran ta-
rihli kararnâmede ise vekil olarak Abdul-
lah Azmi’nin (Torun) ismi vardýr. Ardýndan
bu göreve sýrasýyla Konya milletvekili Meh-
med Vehbi (Çelik), Konya milletvekili Mu-
sa Kâzým (Göksu) ve son olarak Saruhan
milletvekili Mustafa Fevzi (Sarhan) efendi-

ler getirildi. Bir ara Mustafa Fevzi Efen-
di’ye Adliye Vekili Seyyid Bey vekâlet etti.
Bu vekiller Ýttihat ve Terakkî Fýrkasý men-
subu olup Millî Mücadele’ye aktif biçimde
katýlmýþtý. Dört yýldan kýsa süren serüve-
ninde beþ vekilin görev yapmýþ olmasý, o
dönemlerin istikrarsýzlýðýnýn bir tezahürü
olarak deðerlendirilebilir.

2 Mayýs 1920 tarihinde vekâletin kuru-
luþundan 1 Kasým 1922’de saltanatýn kal-
dýrýlmasýna kadar geçen süre içerisinde ay-
ný iþlerle görevli üç ayrý kurum mevcuttu:
Ýstanbul’da þeyhülislâmlýk ve Evkaf-ý Hü-
mâyun Nezâreti, Ankara’da her ikisinin
görevini uhdesinde birleþtiren Þer‘iyye ve
Evkaf Nezâreti. Ülkenin önemli bir kýsmý-
nýn iþgal altýnda olmasý, savaþýn devam et-
mesi ve bu iki baþlý yönetimin sorunlar çý-
karmasý yüzünden vekâlet bu dönemde
fazla bir varlýk gösteremedi. Büyük Millet
Meclisi 30 Ekim 1922 tarihinde Osmanlý
Devleti’nin sona erdiði, yeni Türkiye hükü-
metinin onun yerini aldýðý ve padiþahlýðýn
kaldýrýldýðý yönünde bir karar aldý (Düstur,
Üçüncü tertip, III, 99). Bu kararla salta-
natýn kaldýrýldýðý ilân edilmiþ oldu. Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti, yirmi gün sonra Ýstan-
bul’daki vakýf hizmetlerinin Ýstanbul Va-
kýflar Müdürlüðü vasýtasýyla yürütülece-
ðini bir telgrafla valiliðe bildirdi. Ayrýca il-
ga edilen Evkaf-ý Hümâyun Nezâreti bün-
yesindeki Kuyûd-ý Kadîme, Hukuk Müþa-
virliði, Nukud-ý Mevkufe ile Orman ve Arâ-
zî-i Mevkufe gibi müdürlükleri vekâletin
birer þubesi haline getirdi. Müessesât-ý
Hayriyye ve Ýlmiyye ile Evkaf Müzesi’ni ge-
çici olarak Ýstanbul Vakýflar Müdürlüðü’-
ne baðladý. Ýstanbul ve civarýndaki me-
murlarýn sicil özetleriyle maaþ listeleri, va-
kýflara ait demirbaþ eþya ve vakýf paralarla
ilgili bilgi verilmesini, nakit paralarýn An-
kara’ya gönderilmesini istedi. Evkaf-ý Hü-
mâyun Nezâreti’nden intikal eden vakýf
dairelerde çalýþýp yeni dönemde açýkta ka-
lan memurlara bir defaya mahsus olmak
üzere yarým maaþ ve tayinat verilmesini
kararlaþtýrdý. Merkezde vekilin maiyetinde
bir baþkan ve iki üyeden oluþan Þûrâ-yý
Evkaf adlý bir meclis bulunuyordu. Görevi
ise vekâletin veya baðlý dairelerin havale
edeceði konularý görüþmek, vakýf hizmet-
lerinin tevcih dosyalarýyla ihale sözleþ-
melerini incelemek ve karara baðlamaktý
(a.g.e., Üçüncü tertip, III, 106, 117). Vekâ-
lette ayrýca Hey’et-i Teftîþiyye, Umûr-ý Hu-
kukýyye Müdüriyeti, Teftiþ Kalemi, Cihât
Kalemi, Tahsisat ve Sicil Kalemi, Muha-
sebe ve Me’mûrîn Kalemi, Evrak Kalemi,
Merkez Hey’et-i Fenniyye Dairesi, Taþra

Eserleri. Þerîþî’nin nahiv, lugat, edebi-
yat, þiir ve aruz sahasýnda kaleme aldýðý
belirtilen eserlerinden çok azý günümüze
ulaþmýþtýr. Bazý âlimler onun el-Mašåmât
üzerine üç þerh yazdýðýný, bunlardan bü-
yük (mutavvel / kebîr) olanýn edebiyat, orta
hacimde olanýn (mutavassýt / vasat, Leiden
Üniversitesi Ktp., nr. 415) dil (lugat ve gra-
mer) aðýrlýklý ve küçük olanýn (muhtasar /
sagýr) özet mahiyetinde olduðunu, bazýla-
rý da iki þerh kaleme aldýðýný, birincisinin
edebiyat, ikincisinin dil aðýrlýklý þerh nite-
liði taþýdýðýný söylemiþtir (Ruaynî, I, 90).
Bugün mevcut olup yayýmlanan þerh bü-
yük olanýdýr. Þerîþî, eserini 586-595 (1190-
1199) yýllarý arasýnda otuz beþ-kýrk yaþla-
rýnda iken yazmýþ ve Muvahhid Emîri Ebû
Yûsuf el-Mansûr’a takdim etmiþtir. Bu þerh
el-Mašåmât üzerine yazýlan otuz beþten
fazla þerh arasýnda (Keþfü’¾-¾unûn, II, 1787-
1791) en hacimli, en kapsamlý ve en fay-
dalý olanýdýr. Ayrýca eski Arap edebiyatýna
dair önemli bir kaynak ve edebî ilimler sa-
hasýnda bir tür ansiklopedik eser mahiye-
tindedir. Özellikle Endülüs ve Maðrib’deki
Arap edebiyatý ve temsilcilerine dair içer-
diði malzeme önemlidir (I-II, Bulak 1284,
1300; nþr. Muhammed Abdülmün‘im Ha-
fâcî, I-IV, Kahire 1300, 1306, 1314, 1373/
1953; I-IV, Beyrut, ts.). Eserin ilmî neþri
Muhammed Ebü’l-Fazl Ýbrâhim tarafýn-
dan gerçekleþtirilmiþtir (Kahire 1969; Bey-
rut 1413/1992). Þerîþî’nin diðer eserleri de
þunlardýr: Þer¼u’l-Î²â¼ (Ebû Ali el-Fâri-
sî’nin nahve dair eserinin þerhidir); Þer-
¼u’l-Cümel (Ebü’l-Kasým ez-Zeccâcî’nin
nahivle ilgili eserinin þerhidir; Kâtib Çe-
lebi bu þerhi Abdülkahir el-Cürcânî’nin el-
Cümel’inin þerhi diye kaydetmiþtir [Keþfü’¾-
¾unûn, I, 603]); Þer¼u £arû²i’þ-þi£r / Kitâ-
bü’l-£arû²; Meþâhîrü Æa½âßidi’l-£Arab;
MuÅta½aru Nevâdiri’l-Æålî (Ebû Ali el-
Kalî’ye ait eserin muhtasarýdýr); Bernâ-
mec (hocalarýnýn biyografileriyle onlardan
yaptýðý rivayetlere ve okuduðu derslere da-
irdir); et-Ta£lîšåtü’l-vefiyye (Ýbn Mu‘tî’-
nin nahve dair el-Elfiyye’sinin þerhidir).
Yahyâ Muhammed Nebevî ve Abdülme-
cîd Hâtýr eþ-Þerîþî ve Þer¼uhû li-Mašå-
mâti’l-¥arîrî adýyla bir eser kaleme almýþ-
lardýr (Zekâzik 1986).
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ve Evkaf Vekâleti’nin kaldýrýlmasý, eðitim
ve öðretimin birleþtirilmesi hususunda or-
tak bir kanaat oluþtu. Mustafa Kemal Pa-
þa, 1 Mart 1924’te meclisin açýlýþ konuþma-
sýnda eðitimin birleþtirilmesini ve dinin si-
yaset sahnesinden geri çekilerek yüceltil-
mesi gerektiðini ifade etti. Ertesi gün Cum-
huriyet Halk Fýrkasý grubunda bu esaslar
kabul edildi. 3 Mart 1924’te Þer‘iyye ve Ev-
kaf ve Erkân-ý Harbiyye-i Umûmiyye Vekâ-
letlerinin Ýlgasýna Dair Kanun teklifi ve ar-
dýndan Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu ile Hilâfe-
tin Ýlgasýna ve Hânedân-ý Osmânî’nin Tür-
kiye Cumhuriyeti Memâliki Haricine Çýka-
rýlmasýna Dair Kanun kabul edildi.

Laðvedilen Þer‘iyye ve Evkaf Vekâleti’-
nin yerine, Ýslâm dininin itikad ve ibade-
te dair hüküm ve iþlerinin yürütülmesi ve
dinî müesseselerin idaresiyle görevli Diya-
net Ýþleri Reisliði ile vakýflarýn idaresi ve iþ-
leriyle ilgilenen Evkaf Müdüriyet-i Umû-
miyyesi kuruldu ve her ikisi de baþvekâle-
te baðlandý. Ülkedeki bütün cami, mes-
cid, tekke ve zâviyelerin yönetimiyle imam,
hatip, vâiz, þeyh, müezzin ve kayyým gibi
görevlilerin iþlemleri Diyanet Ýþleri reisi-
nin yetkisindeydi; müftüler de Diyanet Ýþ-
leri Reisliði’ne baðlýydý (Düstur, Üçüncü ter-
tip, V, 320-321; bk. DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞ-
KANLIÐI). Ayný tarihte çýkarýlan Tevhîd-i
Tedrîsât Kanunu ile ülkedeki bütün eðitim
ve öðretim kurumlarýnýn yanýnda Þer‘iyye
ve Evkaf Vekâleti’ne baðlý olan veya vakýf-
larca yönetilen mektep ve medreseler de
Maarif Vekâleti’ne devredildi (a.g.e., Üçün-
cü tertip, V, 322); bir süre sonra da med-
reseler kapatýldý. Böylece Osmanlý Devle-
ti’nde çok önemli görevler üstlenen iki bü-
yük kurum, þeyhülislâmlýkla vakýflarýn ida-
resi birer genel müdürlük seviyesine in-
dirilip etkisiz hale getirilerek yeni teþkilât
içerisinde yerini almýþ oldu.
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ÞER‘ÝYYE MAHKEMELERÝ

(bk. MAHKEME).
˜ ™

– —
ÞER‘ÝYYE SÝCÝLLERÝ

Osmanlý mahkemelerinde
verilen kararlarýn

ve tutulan kayýtlarýn
toplandýðý defterler.

˜ ™

Kadý sicilleri, kadý divaný, mahkeme ka-
yýtlarý, sicillât-ý þer‘iyye ve yaygýn kullaný-
mý ile þer‘iyye sicilleri denilen bu defter-
ler kadý yahut nâibi tarafýndan tutulmak-
ta ve çeþitli türden belgeleri içermekte-
dir. Osmanlý Devleti’nde merkezde ve taþ-
rada her tabakadan insanlar arasýndaki hu-
kukî iliþkilere dair kayýtlarý içeren bu def-
terler Osmanlý hayatýnýn aile, toplum, eko-
nomi ve hukuk gibi birçok alanýnýn tarihi
için en önemli kaynaklardýr. Kadýlarýn Os-
manlý sistemindeki etkin rolleri sebebiyle
þer‘iyye sicilleri sosyal ve yerel tarih çalýþ-
malarýnda da ana kaynak niteliði taþýmak-
tadýr. Mahkemede görülen davalarýn veya
kiþilerin kendi aralarýnda yaptýklarý muka-
velelerin kayýt altýna alýnma usulleri hem
fürû-i fýkýh eserlerinin “kitâbü’d-da‘vâ, ki-
tâbü’l-mehâdýr ve’s-sicillât” ya da “edebü’l-
kazâ / kadî” gibi baþlýklarý altýnda, hem de
erken dönemden itibaren fýkýh literatürü
içinde özel bir tür haline gelen Ýlmü’þ-þü-
rût ve Edebü’l-kazâ adlý eserlerde geniþ-
çe iþlenmiþtir. Bu eserlerde “vesika, mah-
zar, sicil” diye adlandýrýlan kayýt çeþitleri
arasýndaki farklar belirtilmiþ ve nikâh, bey‘
gibi model akidlerin her birine dair kayýt-
larýn þekil þartlarýyla ilgili pek çok örnek ve-
rilmiþtir.

“Kadý onayý ve kararý bulunmayan ka-
yýt” anlamýndaki mahzar ile “kadý onayý
ve kararý bulunan kayýt” anlamýndaki sicil
kavramlarýnýn terim haline geliþ süreci li-
teratürden takip edilebilmekle beraber bu
kayýtlarýn defterlerde toplanmasýnýn (si-
cil / sicillât) oluþum tarihi henüz yeterin-
ce açýklýða kavuþturulamamýþtýr. Þer‘iyye
sicil defterlerinin ne zamandan beri var
olduðu hususundaki modern tartýþmada
Manna, erken dönem Ýslâm tarihi kaynak-
larýnda hiç zikredilmemesinden ve önce-
ki devirlerden günümüze sicil defterleri-
nin kalmamasýndan yola çýkarak Ebied ve
Mandaville gibi araþtýrmacýlarýn var sayým-
larýnýn aksine bu defterlerin sistematik bi-
çimde sadece Osmanlý döneminde tutul-
duðunu söylemektedir (Palestine in the La-
te Ottoman Period, s. 351-352). Arap coð-
rafyasýnda en eski defter Mýsýr Sâlihiye
Mahkemesi’nde bulunmuþ olup 1530’la-
ra rastlar. Vâil b. Hallâk’a (Wael b. Hallaq)
göre bu defterler için kadý divaný adlandýr-
masý doðrudur ve IX. yüzyýl Ýslâm hukuku

Hey’et-i Fenniyye Dairesi ve Evkaf-ý Mül-
haka Müdürlüðü gibi birimler mevcuttu.

Vakýflarýn önemli bir kýsmýnýn bulundu-
ðu Ýstanbul’da ise hukuk müþavirinin baþ-
kanlýðýnda Akarât-ý Vakfiyye, Mebânî-i Hay-
riyye, Kuyûd-ý Vakfiyye ve bir Encümen-i
Ýdâre oluþturuldu (21 Þubat 1923). Görevi
ilgili dairelerin müzakeresini istediði ko-
nularý görüþmek, süresi dolan vakýflarý ye-
niden ihale etmek, Ýstanbul Ýnþaat ve Ta-
mirat Müdürlüðü’nün yapacaðý her türlü
muameleleri yürütmekti (a.g.e., Üçüncü
tertip, III, 148). Öte yandan Ýstanbul’un
dýþýnda önemli merkezlerdeki evkaf mü-
dürleri bulunduðu yerin mülkî âmirine bað-
lý olarak görev yapmaktaydý. Ancak iþleri-
nin yoðunluðu sebebiyle Ýstanbul Evkaf
Müdürlüðü doðrudan vekâlete baðlanmýþ-
tý. Fakat dönemin siyasî açýdan karýþýk ve
maddî anlamda sýkýntýlý ortamý içerisinde
ne taþra teþkilâtý düzenlenebildi, ne de bu-
ralardaki vakýf birimleri denetlenebildi. Ev-
kaf Müfettiþleri Tâlimatnâmesi ancak 29
Nisan 1923’te çýkarýlabildi. Bu tâlimatla ül-
ke dokuz teftiþ dairesine bölünerek her
birine bir müfettiþ tayin edildi.

Vakýflarý yeni bir düzene sokmak iste-
yen Ýcra Vekilleri Heyeti, 14 Ocak 1923 ta-
rihinde vakýf konusunu incelemek üzere
bir komisyonun kurulmasýný kararlaþtýrdý.
Neticede Ýstanbul’daki Evkaf umum mü-
dürü Hayri, Evkaf müdürü Ýsmâil Hakký,
eski Meþihat müsteþarlarý Ebülûlâ, Mü-
nir ve Þevki, Tedkîkât ve Te’lîfât-ý Ýslâmiyye
Heyeti üyesi Þemseddin ve Evkaf hukuk
müþaviri Seniyüddin beylerden oluþan ko-
misyonun hazýrladýðý rapor 11 Aralýk 1924
tarihli Ýcra Vekilleri Heyeti toplantýsýnda
ele alýnarak Hariciye Vekili Þükrü (Kaya),
Ziraat Vekili Hasan Fehmi (Ataç), Ticaret
Vekili Ali Cenânî, Büyük Millet Meclisi Baþ-
kan Vekili Ýsmet (Ýnönü) ve Çorum vekili
Münir (Çaðýl) beylerden oluþan encümene
havale edildi. Dârülfünun Hukuk Mektebi
müderrisi Cemil Bey de (Birsel) daha son-
ra bu heyete katýldý.

Bu çalýþmalar yürütülürken 29 Ekim
1923’te Cumhuriyet ilân edilerek Musta-
fa Kemal Paþa cumhurbaþkaný seçildi. Va-
kýflar konusundaki düzenlemeler de yeni
þartlar çerçevesinde þekillendi. Hükümet,
vakýflarýn millete intikalini ve bir umum
müdürlük tarafýndan idare edilmesini dü-
þünüyordu. Öte yandan halifelik ve þer‘î
iþlerin idaresi yeni siyasî geliþmeler sonu-
cunda yavaþ yavaþ ortaya çýktý. Neticede
hilâfete karþý gösterilen aþýrý ilgi ve Halife
Abdülmecid Efendi’nin bazý davranýþlarý-
nýn da etkisiyle halifelikle birlikte Þer‘iyye


