
OSMANLI 

VAKIFLAR 

HUKUKU 
Vakıflar Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre; Osmanlı ve 

Selçuklu Döneminden günümüze intikal etmiş vakıf sayısı 

yaklaşık 52.000 adettir. Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 

toplamda 39 farklı fon adı altında 8317 defter ve 2.000.000 

üzerinde Osmanlıca varak halinde evraktan oluşan ülkemizin 

en önemli arşivlerinden birisidir. Başta Vakıflar Genel 

Müdürlüğü Arşivi olmak üzere Osmanlı Devletinin yönetim 

merkezi olan Topkapı Sarayı Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Devlet 

Arşivleri Başkanlığı, Yazma Eserler Başkanlığı ve bağlı 

kütüphanelerde çok sayıda vakfiye ve vakıf belgesi 

bulunmaktadır. 

Osmanlı Vakıflar Hukuku ile ilgili davalarda soy bağını 

kurmak, hak kaybını önlemek ve hukuki süreci kısaltmak 

amacıyla detaylı araştırma yapmak gerekir. Yapılan 



araştırmalar neticesinde, somut olayın şartlarına göre 

hukuki süreç başlatılmalıdır. 

Av. Muzaffer Demirsoy Hukuk Bürosu;  Osmanlı Vakıflar 

Hukuku alanında çalışmakta ve Türkiye genelinde hukuki 

danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir.  

 

 “Vakıf” sözcüğü Arapça kökenli olup; tamamen vermek, 

büsbütün vermek, bağışlamak anlamlarına gelmektedir. Vakıf 

sözcüğünün çoğulu ise “evkaf”tır. Vakfedilen mal ise 

“mevkuf” olarak adlandırılmaktadır.  

Türk Medeni Kanunu öncesinde kurulmuş vakıflar 

mahiyetlerine göre hayrî ve zürrî vakıf olarak sınıflandırılır. 

Geliri tamamen ve kısmen muhtelif hayır işlerine ve 

hizmetlerine tahsis edilmiş vakıflar “hayrî vakıf” olarak 

adlandırılır. Bunlar okul, cami gibi doğrudan toplumun 



yararlandığı ya da geliri kamu hizmetlerinin görülmesi için 

kullanılan kurumlardır. Gelirinin tamamı vakfedenin soyuna 

tahsis edilmiş vakıflara ise “zürrî vakıf” denir. Bu vakıflarda 

gelir ancak vakfedenin soyu sona erdikten sonra hayır işlerine 

harcanabilir. 

2008 yılında kabul edilen ve yürürlükte olan 5737 sayılı 

Vakıflar Kanunu idareleri bakımından vakıfları “Mazbut 

Vakıflar” ve “Mülhak Vakıflar” olmak üzere 2’e ayırır. 

Mazbut Vakıflar: 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu uyarınca; Genel 

Müdürlükçe yönetilecek ve temsil edilecek vakıflar ile mülga 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlük tarihinden önce 

kurulmuş ve 2762 sayılı Vakıflar Kanunu gereğince Vakıflar 

Genel Müdürlüğünce yönetilen vakıflara “Mazbut Vakıf” 

denilmektedir. 

Mülhak Vakıflar: 4 Ekim 1926 tarihli mülga 743 Sayılı Türk 

Kanunu Medenisi’nin yürürlük tarihinden önce kurulmuş ve 

vakfedenin soyundan gelenler tarafından yönetilmesi şart 

edilen vakıflara “mülhak vakıflar” denilmektedir. Bu vakıflar 

kendi taahhüt ve borçlarından sorumlu olup; Vakıflar Genel 

Müdürlüğünce denetlenmektedirler. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivinde tescil edilmiş 42.150 

Mazbut, 462 Mülhak, olmak üzere Osmanlı’dan günümüze 

gelen 42.612 vakıf bulunmaktadır. Bu vakıfların %92’sini 

(38.612 adedi) bugünkü Türkiye sınırları dâhinde geri kalan, 

%8’i ise millî sınırlarımız haricinde bulunmaktadır. 



 

Vakfiye (Vakıf Senedi) 

Herhangi bir malı vakfeden tarafından hazırlanmış 

nizamnameye “vakfiye” denir. Vakfiye, vakfın kuruluş 

belgesidir. Vakfiyeler ancak kadı tarafından tescil edilip şer‘î 

sicile geçirildikten sonra hukukî geçerlilik kazanır.  

 

Vakıfların başlangıçta sözlü olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. 

Daha sonra bazı aksaklıklar yüzünden vakıf şartlarının 

yazılarak belirlenmesine ihtiyaç duyulmuş, bu durum 

vakfiyelerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Genel olarak 

Besmele ile başlayan vakfiyelerin giriş bölümünü Allah’a 



hamd (hamdele), Hz. Muhammed’e salat ve selam (salvele) 

kısımları oluşturur. Vakıf kurucusunun adı, baba adı, oturduğu 

mahalle, makamı, vâkfın statüsü, vakıf malları vakfiyede yer 

alır. Vakfiyelerin son kısmında vakfiyeyi bozmaya veya vâkıf 

tarafından konulan şartları değiştirmeye teşebbüs edecek 

kimselere beddua edilir, ardından şahitlerin adları kaydedilir. 

Hükümdar ve devlet adamlarının düzenlediği vakfiyelerde 

devrin pek çok tanınmış şahsiyetinin şahit olarak yazıldığı 

görülmektedir. 

Osmanlı’da vakıfların büyük bölümünün kişilerin mal varlığını 

devletten koruyarak sonraki kuşaklara aktarmak ya da şeriatın 

veraset kurallarını hükümsüz kılmak için kurulduğu ileri 

sürülmektedir. 

 

Arşivde bulunan vakfiyeler beş grup şeklinde tasnif 

edilmiştir: 

• Osmanlı devrinden önceki vakfiyeler 

• Osmanlı devrine ait vakfiyeler 

• TBMM Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti devri 

vakfiyeleri 

• 1926-1967 tarihleri arasında Medeni Kanun’a göre 

kurulan tesis senetleri ile 1967 tarihinde kabul edilen 

903 sayılı Kanun hükümlerine göre kurulan vakıflara ait 

vakıf senetleri 

• 2008 yılından itibaren 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu 

kapsamında kurulan vakıflara ait vakıf senetleri 



VAKIFLARDA EVLADİYE DAVALARI 

Vakıf evladı, bir vakfın kurucusu ile soy bağına sahip olan ve 

dolayısıyla o vakıf üzerinde bir takım haklara sahip olan kişiye 

denir. Soy bağının tespiti yargı yolu ile yapılabilir.  

 

 

 

Mahkeme tarafından evlat olarak tespit edilen kişilerin vakıf 

ve geliri üzerinde çeşitli hakları olabilir. Bunlardan en 

önemlileri galle alacağı ve tevliyete ehil olma haklarıdır. 

Osmanlı uygulamasında mütevellinin yaptığı iş için çoğunlukla 

“tevliyet” kelimesi kullanılır. Bir kişinin vakıfta mütevelliliğe 

yani tevliyete ehil olduğunun ispatı ve bunun sağlanması 



amacıyla açılan davaya “tevliyete ehil vakıf evladı davası” 

denir. 

Vakıf evladı davası ise vakfedenin yani vakfın kurucusu olan 

kişinin soyundan gelen kişilerin vakıf evladı olduklarını tespit 

ettirmek amacıyla ve yalnızca bununla sınırlı olarak açılan 

davadır. Bu dava bir tespit davasıdır. Mahkemenin vereceği 

hüküm yalnızca o kişinin vakıf evladı olduğunun tespiti 

niteliğindedir. Sadece vakıf evladı davası açarak vakıf geliri 

veya yönetimi üzerinde hak iddia etmek mümkün değildir. 

Genelde kişiler, maneviyat duygusuyla vakıf evladı olduğunu 

tespit ettirmek için bu davayı açmaktadır. Vakfın gelirinden 

yararlanabilmek için açılacak dava ise galleye müstehak vakıf 

evladı davasıdır. 

Mazbut ve Mülhak vakıflarda vakfedenin soyundan gelen 

kişinin, vakıf evladı olduğunu tespit ettirmek ve vakfiyedeki 

şartlara göre vakıf gelirinden yararlanmak için açtığı davaya 

‘’galleye müstehak vakıf evladı davası’’ denir. Bu davada 

görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Galleye 

müstehak vakıf evladı, vakfın gelirinden yararlanma hakkına 

sahip olur.  

Vakıftan sağlanan gelire “galle” denmektedir. Vakfa tahsis 

edilen paradan sağlanan faiz, vakfın taşınır veya taşınmaz 

malının kiraya verilmesi yoluyla elde edilen kira geliri, vakfa 

ait iktisadî işletmelerin gelirleri, vakıf bahçesinin semeresi bir 

vakfın başlıca gelir kalemleri olarak sayılabilir. Mazbut ve 

mülhak vakıflarda, vakfın hayrat ve akarlarının onarımı ile 



vakfiyelerindeki hayrat hizmetlerin ifasından sonra kalan 

miktara “galle fazlası” denir. Galleye müstehak vakıf evladı 

olanlara galle fazlası ödenir. Vakfın akar ve hayratlarının 

onarımı için brüt gelirinden ayrılan paya “ihtiyat akçesi” 

denir. Mahkeme kararı ile galle fazlası almaya hak kazanan 

vakıf evladı, % 15 ihtiyat akçesi ile vakıf için yapılan diğer 

giderlerden arta kalan galle fazlasını almaya hak kazanır. Galle 

fazlasının hesaplanmasında o yıla ait gelirin tamamı dikkate 

alınır. 

İlk derece mahkemesi tarafından galleye müstehak vakıf 

evladı olduğu tespit edilen kişilerin paylarına düşen galle 

fazlası, 5737 sayılı Vakıflar Kanunu Madde 56 gereğince 

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından emanet hesaplarda 

izlenir, ödeme ise kararın kesinleşmesiyle birlikte yapılır. Galle 

fazlası ilk derece mahkemesi kararının kesinleşmesinden 

sonra; Mazbut Vakıflarda Genel Müdürlük onayından sonra 

15 gün içerisinde, Mülhak Vakıflarda kesin hesabın 

tasdikinden hemen sonra yıllık olarak ödenir.  

6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrası vakıf evlatları 

sadece evlatlık tarihinden itibaren vakfın son beş yıl 

içerisindeki mal varlığına yönelik galle fazlası talep edebilir. 

Vakıf evladı olmasına rağmen Vakıflar Genel Müdürlüğünden 

galle fazlası alamadığını veya eksik galle fazlası aldığını iddia 

eden vakıf evlatları, galle fazlası alacaklarının tahsili 

maksadıyla dava açabilirler.  
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