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1. Osmanlı Devleti’nde bazı vakfiyelerin hayır şartları aşağıda belirtilmiştir.

 

 Fatih Sultan Mehmet Han’ın 1470 tarihli vakfiyesinde:

• Yatağa düşmüş, evine doktor getirme imkânı olmayan hastalara, başvurmaları hâlinde 

doktor gönderilmesi kararlaştırılmıştır.

 Amasya’da Abdullah oğlu Sinan Paşa Vakfı’nın 1511 tarihli vakfiyesinde;

• Hana gelen tüccardan başka misafirlere duruma göre bal, peynir ve pekmez ikram edil-

mesi, akşam vakti tüccar ve diğer misafirler için yemek verilmesi; kış günlerinde bir gün 

buğday çorbası, bir gün bulgur pilavı ve diğer bir gün de tarhana pişirilmesi; handa misafir 

olanlara odun verilmesi kararlaştırılmıştır.

 Yavuz Sultan Selim Han’ın 1540 tarihli vakfiyesinde;

• Her gün iyi cins undan 100 ekmek pişirilip fakir halka dağıtılması kararlaştırılmıştır.

 Sultan III. Murat Han’ın annesi Nurbanu Valide Sultan’ın 1582 tarihli vakfiyesinde;

• Hastanede görev yapacak hastabakıcı, temizlikçi, bekçi gibi görevlilerin yanında, hasta-

lara namaz kıldırabilecek bir imam tayin edilmesi ve bu imama yardımcı olacak, namaz 

vakitlerinde hoş seda ile ezan okuyup insanları Allah’a ibadete çağıracak bir müezzin 

tayin edilmesi kararlaştırılmıştır.

Verilen bilgilere göre vakıflarla ilgili olarak;

I.    Vakıflar, toplumun birçok alanda ihtiyacını karşılamıştır.

II.   Vakıflar, sadece sağlık alanında faaliyetlerde bulunmuştur.

III.  Vakıfların kuruluş gayesi insanlara faydalı olmaktır.

IV.  Padişah ve aileleri tarafından da birçok vakıf kurulmuştur.

V.   Kurulan vakıflardan sadece Müslümanlar faydalanmıştır.

yorumlarından hangileri  yapılabilir?

A) I, II ve III B) I, III ve IV C) II, IV ve V D) III, IV ve V

2. Vakıflar çok yönlü hizmet veren kuruluşlardır. 
Hastane, mescit, medrese, imarethane gibi bir-
çok yapı ve kuruluş vakıf yoluyla gerçekleşti-
rilmiştir.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden han-
gisi vakıfların hizmet vermeyi amaçladığı 
alanlardan biri değildir?

A) Sağlık B) Eğitim

C) İbadet  D) Ticaret

3. 
..................... ? .....................

Eski adı Osmanlı Hilal-ı Ahmer Cemiye-
tidir. Toplumsal dayanışmayı sağlamak, 
sosyal refahın gelişmesine katkıda bulun-
mak, yoksul ve muhtaç insanlara barınma, 
beslenme ve sağlık yardımı ulaştırmak 
amacıyla kurulmuştur.

Faaliyetleri hakkında bilgi verilen sivil top-
lum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) TEMA B) KIZILAY

C) YEŞİLAY D) SERÇEV

Vakıf: Bir hizmetin gelecekte 
de yapılması, sürüp gitmesi 
için belirli koşullarla ve resmî 
bir işlemle bırakılan gelir, 
para ya da mülk.

Vakfiye: Vakfedilen bir malın 
hangi hayır işlerinde kullanıla-
cağını, ne şekilde yönetilece-
ğini gösteren senet

Vakfiye; kadı tarafından onay-
lanır, padişahın onayından 
sonra da geçerli hâle gelirdi. 
Vakıf için belirlenen şartları 
padişah bile değiştiremezdi.
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4. 

Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevi vakıf eserlerimizi korumak, 
kollamak ve gelecek nesillere ulaştırmaktır. Bu eserlerin  insanlığın 
kültürel mirası olduğu düşünüldüğü zaman, başta mülki amirler ve 
belediyeler olmak üzere bütün vatandaşlarımız tarafından topyekûn 
korunması gereken eserlerdir. Tarihimizin ve kültürümüzün bir par-
çası olan vakıf eserlerin korunması, yalnızca bir kurum ve kuruluşa 
emanet edilemeyecek derecede ortak sorumluluk gerektirmektedir. 
Fert fert bu sorumluluğu paylaştığımız takdirde tarihî vakıf eserleri-
miz sonsuza kadar yaşayacaktır.

Metinde verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Vakıf eserlerini korumak tüm yurttaşların ortak sorumluluğudur.

B) Vakıf eserleri insanlığın kültürel miraslarındandır.

C) Vakıf eserleri olduğu gibi bırakılmalıdır.

D) Vakıf eserleri geleceğe taşınabilmelidir.

5. 
Vakıflar insanlar arasında din, dil, ırk, 
düşünce farkı gözetmeden ihtiyaç sa-
hiplerine yardım götürmüştür. Vakıflar-
dan yardım alan kişiler sadece yardım 
gördüğü vakfa değil aynı zamanda ait 
olduğu topluma karşı da sevgi, saygı, 
bağlılık duyguları beslemektedir. Dev-
let görevlileri de vakıf kurma konusun-
da öncülük etmişlerdir.  

Bu bilgilere göre vakıflarla ilgili olarak ve-
rilen;

I. Şehirleşmeyi hızlandırmıştır.

II. Devlet - toplum kaynaşmasını kuvvetlendir-
miştir.

III. Toplumda birlik ve beraberlik duygusunu 
güçlendirmiştir.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I B) I ve II     

C) II ve III D) I, II ve III

6. 
Güvercinhane Yaptıran Vakıf

Vakfa bağışlanan gelirle vakfın diğer hiz-
metlerinin yanı sıra güvercinhanelerin ba-
kımının yapılmasını şart koşan vakıf

Vakfın Adı: Mehmed Bey Bin İbrahim Bey

Kuruluş Tarihi: 1707

Hayratın Bulunduğu Yer: Bursa

Verilen bilgilere göre vakıflar hakkında aşa-
ğıdaki yargıların hangisine ulaşılabilir?

A) Vakıfları kuranlar devlet görevlileridir.

B) Vakıfların hepsi kâr amacıyla kurulmuştur.

C) Vakıflar insanların ihtiyaçlarını karşılamak 
için kurulmuştur.

D) Vakıflar hayvanların bakımı ve tedavisi için 
çalışmalar yapmıştır.

• Türk-İslam devletlerinde 
ibadet, eğitim, sağlık ve 
kültürel etkinlik yürüten bir-
çok yapı ve kuruluş vakıflar 
aracılığıyla yapılmıştır.

 • Vakıflar insanlar arasında 
din, dil, ırk, düşünce farkı 
gözetmeden ihtiyaç sahip-
lerine yardım götürmüştür.

 • Vakıflar sadece insanların 
değil aynı zamanda hay-
vanların da beslenmelerini, 
tedavilerini ve barınmaları-
nı sağlayacak faaliyetlerde 
bulunmuştur.


