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Cenubiyye
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Pa~a ve Suriye'deki Valuflar~')
Osmanl~-Arap tarihinin eskiden gözden bu gün gözya~~~olan Biladi'~-~am denilen Suriye
bölgesi üzerine gerek Arapça gerekse Türkçe pek ara~t~rma yap~lamam~~ur. Buna mukabil
Muhammad al-Arm~v~~t'un belirtti~i gibi ara~t~rmalar Banhlarca veya Bat~~clillerinde yap~lm~~t~r.
Hutteroth-Abdulfattah'~n Historical Geography of Palestine, Trans~jordan and Southern Syria in
the Late 16th Centu~y, Erlangen 19772; Cohen-Lewis'in Population and revennue in the towns
of Palestine in the Sixteenth Centu~y, Princeton 1978; Bakhit'in The Ottoman Province of
Damascus in the Sixteenth Centu~y, Beir~n 1982; Pascual'~n Damas a la fm du XVIe siecle d'apre
crois actes de waqf ottomans, Damas 1983; ve Cohen'in jewish Lif e under Islam-ferusalem in the
Sbceenth Century, Cambridge-London 1984 baz~~örneklerdir. Bu eserlerin ortak yönü Ar~iv
malzemelerine dayanm~~~olmalar~. Ne gariptir ki bölge üzerine Arapça yaz~lan çal~~malardan ilki
de Ban kökenli bir Müslüman taraf~ndan yap~lm~~t~r. Muhammad al-Arnavut çal~~mas~n~~bir vakfiye üzerine kurmu~tur. Vakf~~k~~ran Koca Sinan Pa~a Malatya, Kastamonu (bk. Haf~z Hüseyin
Ayvansaray~, Hadikatin-ceva~ni ., Istanbul 1281, cilt Il, s. 21), Trablus~am (1560 öncesi)3 ve
Gazza (1560'ta)4 ve Nablüss sancaklar~ndan sancak beyfi~i ve Erzun~m6 ile Haleb'te (1565'te)2
beylerbeyli~i yapm~~t~r. Ekim 1567'de M~s~r'a vali tayin edilens Sinan Pa~a 21 ~ubat 1568'de görev yerine var~r (bk. Abdu'l-kerim b. Abdu'r-rahman, Tarih-i M~sr, Bibliotheque Nationale de
France, Paris, supplement turc 1098, T. 12a). Burada ki görevi uzun siirmez ve nihayet ayn~~y~l
14 Arahk'ta M~s~rdan ayr~l~r (bk. Mehmed b. Yusuf b. Hallak, Tarih-i M~s~r, bibliotheque
Nationale de France, Paris, Supplement turc 512, %T. 55a). Sinan Pa~a Istanbul'a döndü~ünde
yani 1569 y~l~nda yedinci vezir tayin edilir (bk. Peçevi, Tarih-i Peçevi, I, Istanbul 1283, s. 485).
Sinan Pa~a'n~n 25 Haziran 1571de M~s~r'a ikinci defa vali tayin edildi~ini görüyoruz. Ayn~~y~l
Bu Türkçe ba~l~k kitab~n ad~n~n çevirisi olmay~p tan~tman~n içeri~ine dikkat çekmek için
at~lm~~t~r.
2 Bu eserin Almanca versiyonunun taraf~mdan yap~lan tan~t~m~~için balumz 'Hutteroth,
Wolf Dieter, "16. As~rda Filistin ve Ürdün ötesi. Osmanl~~Tapu Tahrir Defterlerine Göre K~rsal
Yerle~im Bölgelerinin Ekonomik Yap~s~', Erdem, 5/3 (1989), Ankara 1990, s. 259-261.
3 MD3, 666, (4 Rebürl-evvel 967/4 Aral~k 1559).
4 MD3, 929, (12 Fteceb 967/8 Nisan 1560).
Ismail Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, III. Cilt, 2. Kas~m, 2. Bask~, Ankara 1977, s.
240.
6 MD6, 21, (28 Rebiyül-evvel 972/3 Kas~m 1564).
7 M. Mehdi Ilhan, "The Ottoman Archives and their Importance for Historical Studies:
with special reference to Arab provinces", Belleten, LV/213, Ankara 1991, s. 456; MD6, 1165,
(16 ~ev;w1 972/17 May~s 1565).

~erafeddin Turan, "Sinan Pa~a, Koca", LA.
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Mekke ve Medine'yi ziyaret edip hac farizesini yerine getirir°. Bu defa M~s~r Valili~i tam iki y~l
sürer ve 20 Ocak 1573'te yerine tayin edilen Diyarbekir beylerbeyi Bo~ nak Hüseyin Pa~a'n~n
(MD 21, 83, 29) varmas~~üzerine kendisi 2 May~s 1573'te M~s~rdan ayr~hr (bk. CIEPO taraf~ndan
haz~rlanan Prozopografi Program~). Ayn~~devirde ya~am~~~di~er Sinan Pa~alardan ay~rd edilmesi
gereken bu Sinan Pa~a ayr~ca ~am'da yanli~lilda Mimar Sinan'a ithaf edilen bir cami yapt~rm~~t~r
(pp. 13-14). Hasan Kele~i'ye (Najstariji vakufski dokumuti, pp. 266-267) göre Sinan Pa~a
Arnavutluk'un kuzeyinde ki Prizren Kasabas~ na yak~n Topoyan Köyü'ndendir'° (s. 14). Sinan
Pa~a bu köyde bir cami yapt~rm~~~ve idamesi için vak~flar ihdas etmi~tir (s. 15). Her ne kadar
Sinan Pa~a'n~n dev~irme ve H~nstiyan as~ll~~oldu~u ileri silrülmü~~ise de Tahsin Öz'ün yay~nlad~~~~vesikalar (Topkap~~Saray~~Müzesi'nde Yemen Fatihi Sinan Pa~a Ar~ivi, Belleten X, Ankara
1946, s. 171-193) incelendi~inde bu iddia ~üphe ile kar~~lanmaktad~r" (s. 15). Burada Sinan
Pa~a'n~ n 976/1568-69 Yemen Seferinin" eheauniyetini ve akabinden Yemen fatihi olarak ça~nlmas~n~~bilhassa Arap, Türk ve Bat~li tarihçiler aç~s~ndan gözard~~etmemek gerekli-13 (s. 16-17).
Tabii Ispanyollar' 1574 y~l~ nda Tunus ve Halkulvad'dan atmas~~ve Tunus'ta Türk idaresini tam
olarak yerle~tinnesi bir di~er önemli ba~anlarmdand~r (s. 16-17).
Tunus'tan Istanbul'a dönen Sinan Pa~a dördüncü vezir tayin edilir ve böylece sadr-~~a'zam
olma kap~s~~aç~l~r. Nitekim muvaffakiyetsizli~i ile sonuçlanan ~ran seferinin akabinden Lala
Mustafa Pa~a'n~n yerine Ekim 1579'da serdar tayin edilen Sinan Pa~a bilhassa 1580 y~l~~ba~lar~nda Gürcistan'da elde etti~i ba~ar~yla geri dönünce 14 Receb 988/25 Nisan 1580 y~l~nda vefat
eden Ahmed Pa~a'n~n yerine sadr-~~a'zam tayin edilir". Ancak daha sonra Gürcistan'da durumun kötüye gitmesi ve bozulmas~~Sinan Pa~a'n~ n 20 Zi'l-ka`de 990/5 Aral~k 1582'de azledilmesine ve hatta ilkin Dimetoka ve daha sonra Malgara'ya sürülmesine sebep olur. Mamafih büyük
bir miktarda rü~vet veren Sinan Pa~a, ancak dört y~l sonra Sultan'~n aff~na eri~ir ve ~am'a vali tayin edilmesini saklar" (s. 18).
Turan, "Sinan Pa~a, Koca", ~.A.
'° Arnavut as~ll~~ve ilbasan'h oldu~unu ileri süren ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~~ (a.g.e., s. 340)
994 H./1586 M. tarihli vakflyesinde babas~ n~ n ad~ n~n Ali oldu~unun görüldü~ünü
belirtmektedir (Sinan Pa~a'n~ n telhisleri, Topkap~~Saray~~Ar~ivi Revan odas~~kitaplar~~No. 1943).
Il Sinan Pa~a'n~n 1520 y~l~nda do~du~unu belirten ~erafeddin Turan, ("Sinan Pa~a, Koca",
~.A.) küçük ya~ta dev~irme olup enderuna intisap etti~ini ve haremde yeti~en a~abeyi Ayas
Pa~a'n~n yard~m~yla k~sa zamanda bir çok merhaleler katetti~ini ve Kanuni Sultan Süleyman'~n
ça~nigir ba~~l~~~na kadar yükseldi~ini ileri sürmektedir.
12 21 Safer 976/15 A~ustos 1568'de (MD7, 1907, 1922) Yemen serdar~~(~erafeddin Turan,
"Sinan Pa~a, Koca", ~.A.).
13 Kutb al-Din al-Makki'nin Sinan Pa~a'n~n iste~i üzerine kaleme ald~~~~ "al-Bark al-yamani
fi'l-fath al- 'Osmani" ad~nda ki eserini ona ithaf etmi~tir. (D. Lopez taraf~ ndan Portekizce çevirisi
ile birlikte 1892'de Lizbon'da yay~nlanan bu eser ayr~ca Ftiyad'da yay~nlanm~~t~ r).
1'1 ~. H. Uzunçar~~ll'ya göre (a.g.e., s. 340) üçüncü vezir iken Lala Mustafa Pa~a'n~n yerine
Iran serdarl~~~ na tayin edilen Sinan Pa~a daha orada iken vezir-i a'zam tayin edilir (988
Rebiyülevvel/Nisan 1580 M). ~erafeddin Turan, ("Sinan Pa~a, Koca", ~.A.) 31 Temmuz 1580'de
sadr-~~a'zam oldu~unu yazar.
13 ~. H. Uzunçar~~l~~ (a.g.e., s. 341) "Harem-i hümayun kad~nlar~ na ve harem a~alanna
vermi~~oldu~u yüz bin alt~n sayesinde evvela ~am valili~ine ve oradan da tekrar vezir-i a`zaml~~a
getirilmi~tir" diye belirtir.
9 ~erafeddin
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~am'a van~~ve ~am'dan ayr~l~~~tarihleri üzerine ihtilafl~~görü~ler vard~r. Ancak 994 y~h sonunda/1586 Aral~k ay~ndan haftalarca önce ~am'a vard~~~ l° ve ~am'dan ayr~l~p Cemaziye'l-ahir
997/Nisan 1589'da Istanbul'a ula~t~~~~bilinmektedir. ~am'a son derece hizmet eden, halk~n sevgi
ve takdirini kazanan Sinan Pa~a muas~r ~am tarihçileri taraf~ndan "Sahitna-hayratul-kesire ve'lm~lbaratin-gazirr"unvaruyla al~nm~~t~r. Istanbul'a döndü~ünde Sinan Pa~a, Siyavil~~Pa~a'n~n adi
üzerine ikinci defa sadr-~~a`zamh~a tayin edilmi~tir (997 H./1589 M.) 17 (p. 19).
Bu sard-~~a'zaml~~~~s~ras~nda Sabanca Gölü ve Sakarya Nehri vas~tas~yla Marmara ile
Karadeniz'i bir kanal ile ba~lama giri~iminde bulunmu~, ancak bu arada muharebe ç~kmas~ndan
dolay~~bu te~ebbüsünde ba~ar~ya ula~amam~~uris. Sinan Pa~a 11 ~evval 999/2 A~ustos 1591'de
sadr-~~a'za~nl~ktan azledilmi~~fakat 25 Rebi'u's-sani 1001/29 Ocak 1593de bu görevine tekrar
tayin edilmeyi ba~arabilmi~tir. 3 ~ubat'ta Malgara'dan Istanbul'a gelerek sadaret makam~na
oturan Sinan Pa~a bu defa 1593 ilkbahar~nda Macaristan'a yapt~~~~sefer ile ba~anya ula~mak
istemi~tir. Belgrad üzerinden hududa varan Sinan Pa~a Pespirim (Veszprem; 6 Ekim 1593) ve
Polota (14 Ekim) kalelerini fethetti. Fakat k~~~n yakla~mas~~üzerine Budin'e ve oradan da
Belgrad'a dönmek mecburiyetinde kald~. 1594 bahar~nda Belgrad'dan tekrar ayr~lan Sinan Pa~a
Tata Kalesi'ni (2 Temmuz), iki ay süren bir direni~ten sonra da Yan~k Kalesi'ni (27 Eylül) fetbeni'''. Ancak 20 Ocak 1595'te III. Murad ölmü~~ve yerine III. Mehmed geçmi~tir. Sultan
Mehmed tahta geçtikten bir ay sonra Sinan Pa~a'y~~azleuni~~ve ikinci defa Malgara'ya sürgüne
göndermi~tir. Mamafih bir kaç ay içerisinde rakibi Sadr-~~A'zam Ferhad Pa~a'n~n ölümü üzerine
Sinan Pa~a Istanbul'a ça~r~la~-ak 29 ~evval 1003'te/7 Temmuz 1595'te dördüncü defa sadr-~~
a'zam tayin edilmi~tir. Bu defa Sinan Pa~a Osmanl~~ordusunun ba~~nda Eflak üzerine yürüdü,
ancak Osmanl~~askerleri ate~li silahlar~n kar~~s~nda etkisiz kahnca Estergon Kalesi'nin önünden
geri dönüldü. Sinan Pa~a tekrar azledildi ve 16 Ftebi`u'lewel 1004/19 Kas~m 1595'te Malgara'ya
tekrar sürüldü. Ancak Sinan Pa~a'n~n azfi bu defa çok k~sa sürdü. Zira sadaretinin üçüncü ve
baz~~ kaynaklara göre de onuncu günü vefat eden Lala Mehmed Pa~a'n~n yerine Sultan III.
Mehmed 28 Kas~m 1595'te Sinan Pa~a'y~~ be~inci defa sadr-~~a'zam ilan etti20. Sinan Pa~a, 80 ya~~na girmi~~olmas~na ra~men bu defa da Macaristan üzerine bir sefer düzenlemek istedi, ancak
ömrü buna vefa etmedi ve 4 ~aban 1004/3 Nisan 1596'da vefat etti (s. 19-20). Istanbul Parmak
Kap~ da (Sofilar) gömillildür2'. Arkas~nda büyük bir servet (600.000 al~m duka, 20 sand~k zeber-

16 ~erafeddin Turan'a göre ("Sinan Pa~a, Koca", LA.) Aral~k 1586'da ~am beylerbeyili~ine
tayin edilmi~tir.
17 ~erafeddin Turan ("Sinan Pa~a Koca", LA) bu tarihi 14 Nisan 1588 olarak yazmaktad~r.
18 Bu kanal hakk~nda detay için baluruz Safvet, "Karadeniz-Izmit Körfezi Kanal~" TOEM, c.
II, say~~15, s. 948-956, ~stanbul 1328; ~smail Hakk~~Uzunçar~~l~, "Sakarya Nehri'nin Izmit
Körfezi'ne ak~ulmas~yla Marmara ve Karadeniz'in Birle~tirilmesi Hakk~nda Vesikalar ve....",
Belleten, c. TV, say~~14-15, Ankara 1940, s. 150-157.
16 ~erafeddin Turan, "Sinan Pa~a, Koca", LA
20 ~ .H. Uzunçar~~ll'ya (a.g.e., s. 341) göre ise "yerine vezir-i azam olan Lala Mehmed
Pa~a'n~n on gün sonra vefatma mebni taraftarlaruun gayretiyle be~inci defa vezir-i a`zam tayin
edilmi~tir (1004 Rebi'idahlr/1595 Arahk)".
21 ~ .H. Uzunçar~~ll'ya (a.g.e., s. 341) göre "II!. Mehmed'i bizzat sefere götürmek üzere
haz~rl~k yaparken dört ay sonra doksan ya~~n~~(Selaniki sekseni geçkin diyor) geçmi~~oldu~u
halde Su-i k~nyeden (ishal) vefat etmi~tir (4 ~aban 1004/3 Nisan 1596). Kabri Divanyolu'nda
Sedefciler Çorlulu Ali Pa~a Medresesi yak~n~ndaki t~lrbesindedir; orada bir medresesi ile Mimar
Davut taraf~ndan yap~lm~~~bir sebili vard~r". ~erafeddin Turan ("Sinan Pa~a, Koca", I.A.) vefat
etti~inde yetmi~be~~ya~~nda oldu~unu ileri sürmektedir.
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ced, 61 ölçek inci, 600 samur kürk ve 29 milyon akçe) 22 ve Yemen, Hicaz, M~s~ r, ~am, Anadolu
ve Balkanlar'da bir çok vak~flar b~rakm~~t~ r. Her ne kadar Muhammad Al-Arnavud Sinan
Pa~a'mn bu zenginli~ini vezirlik ve sadr-~~a`zamhk dahil 40 y~l süren idari görevine ba~lamak
istiyorsa da bilhassa harcamalar~~gözöniinde bulunduruldu~unda rakamlar~~ e~idemek mümkün
de~ildir. Bu durumda Sinan Pa~a'n~n kazanc~n~~ba~ka yolla elde etti~i dü~ünülebilir (s. 20-21).
Nitekim ikinci defa vezir-i azaml~~~ ndan azlinde vezir olmadan önceki valuflann~ n d~~~ndan
yapm~~~oldu~u tüm valuflann~n hazine için zapt edildi~ini görüyoruz23. Her ne kadar Osmanl~~
imparatorlu~unun çe~idi yerlerinde Sinan Pa~a'n~ n vak~flar~na rastl~yor isek ~am'~ n önemli vak~f
merkezlerinden biri olarak seçilmesi Suriye'nin hac ve ticaret yollar~~üzerinde bulunmas~ndan
ileri gelse gerek (s. 23-24). Ayr~ ca Mühimme hükümlerinden anla~~ld~~~~kadar~yla Hükümet te
bu giri~imleri desteklemektedir. Sa`sa'a, ve `Uyuna't-tüccar'da Hükümet taraf~ndan yapt~r~lan
binalar oldu~u gibi hemen biti~i~inde Sinan Pa~a taraf~ndan yapur~lanlara da Hükümet'in hazineden borç verdi~i anla~~lmaktad~r. Ba~bakanl~ k Ar~ivinde muhafaza edilen Sinan Pa~a'n~n vak~flar~na ait baz~~daldimanlarda da Sa'sa'a, 'Uyuna't-tüccar, ve Kuteyfe menzillerinin harabe olduklar~ na ve buralarda seyahat edenlerin Bedevilerin ve Dürzülerin hilcurnlanna u~rad~ klanna
i~aret edildi~i gibi Sinan Pa~a'n~n 996/1587-8 y~l~ nda buraya geldikten sonra kendi paras~~ ile
yapt~rd~~~~vak~flar ile buralann ihya edildi~i belirtilmektedir". ~~te Muhammad Al-arnavud'un
çal~~mas~~Sinan Pa~a'n~n ~am'da ki vakfim ve vakfiyesini içermektedir. Ancak valdlyenin burada
incelenen niishalan Zahiriye kütüphanesinden Al-Asad küniphanesine nakledilen 5 ve 68 varakh 11213 ve 11253 nolu nüshalard~ r. Muhammad Al-Arnavud'un as~l dayana~~~68 varak olan
11253 nolu vakflyedir (s. 25-26).
Vak~f, vakf ve valdlye hakk~ nda bilgi verdikten sonra Muhammad Al-Arnavud vakfiyelerin
topografik, kültürel, ekonomik ve sosyal aç~dan önemlerini ve bunun Güney Suriye bölgesine
ne ~ekilde yans~d~~~n~~i~lemektedir (s. 35).
Muhammad Al-Arnavud'a göre vakfiyeler bu asr~n ba~~ nda yarnlanmaya ba~lanm~~lard~r.
Halil Merdum Beg, Vezir Lala Mustafa Pa~a'n~n Vakflyesi'nin25 1925'te, ve Salahaddin AlMuncid Kad~~ 'Osman b. Esad al-Munecca'n~ n Vakfiye'sini26 1949'da yay~nlad~lar. Salahaddin AlMuncid'in vakfiyelerin tabiiyetleri itibari ile sunduklar~~ topografik detaylar~~üzerinde durdu~unu ve ayn~~y~l ~am'~n topografyas~m inceleyen bir eser yay~ nlad~~~n~~görüyoruz 27 (s. 36).
~erafeddin Turan, "Sinan Pa~a, Koca" ~.A.
Uzunçar~~lfrun (a.g.e., s. 341) nakletti~i Mühimme hükmü dikkate de~er:
"Ni~anc~~Pa~a'ya hüküm ki
Sab~ ka vezir-i azam olan Sinan Pa~a ceddim ve babam zamanlar~ nda vakfedip vezir
olmazdan mukaddem al~p tayin etti~i evkaf~na dahil olunmay~ p ondan maada vezir olduktan
sonra ~am ve Safed ve Üsküp ve Dokakin ve Anadolu ve Erzurum vilayetlerinde Havass-~~
hümayun~ mdan ve zilama ve erbab-~~timardan olub istibdal tarild ile ve ahar vechile alup
vakfetti~i karyeler ceman al~nup havass-~~hilmayunum içün zaptolunmas~n emrediliip buyurdum
ki... Zilkade sene 998". (Mühimme defteri No. 68, s. 7).
24 Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford 1960, s. 114, 187-189;
MD46, 375 ve 379, (11 Seyyal 989/8 Kas~ m 1581).
25 Halil b. Ahmed merdum Beg (yay.), Kitab~~Vakf~-Vazir Lala Mustafa Pa~a ve yelihi Kitab~~Vakf~~Fatime Han~n, Vakf~~'Ali, ~am 1925.
26 Salahaddin Al Muncid, Kitab-~~
~~1-Kadi 'Osman b. Es'ad b. AJ-Munacca al-Hanbali,
~am 1949.
27 Salahaddin Al-Muncid, Hutut-i D~ma~k, Nusus ve Deras't fi Tarih-i D~ma~k al-Topografiyye ve Asaruha al-Kadime, Beyrut 1949.
22

23 ~.H.
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Suriye anlam~na kullan~lan ~am'~n hudutlann~~çizmek oldukça zor bir i~tir. Zira Suriye
üzerine kaleme ahnm~~~bir çok kaynak eserlerin de~i~ik bilgiler verdiklerini görüyoruz. Ancak
Muhammad Al-Arnavud bu kaynaklarda ki bilgileri inceledi~i vakfiyenin topografik aç~dan kapsad~~~~bölgenin ~am ~ehrinin kuzeyinden Remle'ye kadar uzand~~~n~~gözönünde bulundurarak
bu bölgeyi Güney Suriye (Biladi'~-~am el-C,enubiyye) olarak tanunlam~~ur (s. 37).
Yazar topograf~k aç~dan geriye dönük (11-15. as~rlar) ve ileriye dönük (17-19. as~rlar) olarak baz~~seyyah ve co~rafyac~lar~n eserlerine ba~vurarak baz~~köylerin mezre'alara ve baz~~
mezre'alann köylere dönü~tüklerini belirtmektedir. Örnegin El-Nasiriyye, El-Hasibe, ve ElReyhaniyye'nin 16. asr~n sonlar~nda sadece birer mezre'a olduklar~~anla~~lmaktad~r (s. 37-40).
Mamafih bunlar~~Tapu tahrir defterlerine ba~vurmak suretiyle tespit etmemiz mümkündür.
Ayn~~~ekilde yazar vakfiyenin yeni tesis edilen köylerini ve köylerin hudutbrun ve zirai faaliyetleri tesbit etme aç~s~ndan yararland~~~n~~belirtmektedir (s. 40-43). Köylerin sosyal, ekonomik,
zenaat ve ticaret aç~s~ndan geli~ip birer kasaba veya ~ehire dönü~melerine i~aret etmektedir (s.
43-44).
Osmanl~lar, topra~a ve ticarete çok önem verdikleri bir dönemde (16. as~r), Suriye'yi feth
ettiler. Bu fethin neticesinde Osmanl~~ ~mparatorlu~u'nun di~er vilayetlerinde oldu~u gibi
Suriye'de de toprak ve ticarette, dolay~s~yla yerle~ik hayatta geli~meler oldu; terkedilmi~~köyler
ihya edildi ve yeni köyler kuruldu. ~am ve Haleb gibi ~ehirler büyüdü. ~ehirlerde bir çok mescid, cami, medrese, han ve hamamlar in~a edildi (s. 49-51).
~am'~n, vakfiyeden anla~~laca~~~üzere, güneye do~ru yani hac yolu uzant~s~nda büyümesi,
Osmanl~~fethini müteakip hac~lar~n büyük kafileler halinde buradan geçi~lerinin bir emaresidir.
Nitekim buralarda her y~l 20-60 bin hac~= topland~~~~anla~~lmaktad~r28. Tabiiki bu hac~lar
Anadolu ve Balkanlar'dan ~am ve Hicaz'a, ~am ve Hicaz'dan Anadolu ve Balkanlar'a ticaret mallar~~ta~~yorlard~. Bu durum ayr~ca beraberinde siyasi sorunlar getirmi~~bilhassa ~am yolunun
Kudüs ve Kahire'ye uzanmas~~Osmanhlann buraya siyasi aç~dan son derece önem vermesini gerektirmi~tir. Bu yollar üzerinde yap~lan gerek hac~lara gerekse di~er yolculara hizmet veren hanlar kervansaraylar siyasi yap~la~ma ve kültürel geli~me aç~s~ndan son derece önem ta~~maktad~rlar. Nureddin Zengi'nin ~am'da ki hastahanesinin vakf~~olan Kutayfe köyünde yapt~rd~~~~han,
Evliya Celebi'ye göre 100.000 ki~inin atlar~~ile girebilecekleri kadar geni~~idi. Bu han~n daha
sonra Sinan Pa~a taraf~ndan ihya edilmesi Osmanli'mn da bölgeye, dolay~s~yla hac yoluna verdi~i önemin ufak örneklerinden biridir. Yar~~harabe halde ~am'~~teslim alan Yavuz Sultan
Selim'in ~ehre verdi~i önem ve vakfiyede belirtildi~i gibi Sinan Pa~a'n~n hac~lar~n ~ehre giri~~ve
ç~k~~~mahallerinde yapt~rd~~~~cami, medrese, çe~me, hamam, 34 hiicresi ve 74 dükkan~~olan bir
çar~~~yapurmas~~hac yoluna verilen önemin bir di~er örne~idir (s. 58). Ayn~~zamanda
Osmanl~lar ~n ~am'~n civar köylerini ve hatta terkedilmi~~olanlar~n~~ihya ettikleri anla~~lmakta28 Bk. Can (John) Sofaciye (?) Dumask el-~am, Arapça'ya çeviren Fuad Efram el-Bustani,
~am 1989; Abdulkerim Raf~k, "Kaf~letu'l-Hac el-~arni ve Ehemmiyetuha fi'l-'Asri'l-'0smani",
Derasat Tarihiyye, 6, ~am 1981, s. 5-28; Karl K. Barbir, Ottoman rule in Damascus 1708-1758,
Princeton 1980; M. A. Al-Balchit, The Ottoman Province of Damascus in the Sixteenth Cent~ny,
Beriut 1982, s. 107; Sureiya Faroqhi, Pilgrims and Sultans: the Hajj under the Ottomans,
London 1996.
28 Burada Muhammad Al-Arnavud Evliya Celebi'den ziyade Arapça bir eseri referans
D~ma~k 1934,
olarak göstermi~tir: Ahmed Vasfi Zekeriya, Cevle Eseriyye fi Ba'di
s. 26.

Belleten C. LXI, 28
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d~r. ~bn el-Ci'an'~ n30 1477'de bir köy oldu~unu belirtti~i Sa'sa'a'n~n 1545 y~l~nda terkedilmi~~bir
mekan ve 1580 y~l~nda da Bedevilerin kamp yeri oldu~unu kaynaklardan anl~yoruz. Ancak bu
mekan Sultan III. Murad'~n emri üzerine ihya edilmi~m ve o s~rada sadr-~~a'zam olan Sinan Pa~a
buraya bir cami, tekke, yolculan bar~nd~racak evler, dükkanlar, bir hamam, ve bir de~irmen Vak~flar~n~n bir parças~~olarak yapurm~~ur (s. 59-61). Yap~lan bu hizmetlerin neticesinde bu köy
geli~mi~~ve Osmanl~lar ~n son zamanlar~nda kaza daha sonra da ~ehir olmu~tur (s. 61). Ancak
Osmanhlan'~n çabalar~na ra~men bu geli~me bölgede ki di~er köylere nasib ohnam~~nr. Sinan
Pa~a'n~n ayn~~yap~lan in~a ettirdi~i 'Uyun el-Tüccar (Han el-Tüccar) köyü gibi bölgede ve bilhassa Ürdün'de" yüzlerce köyün Osmanl~lar~n zarflad~~~~bir dönemde otorite bo~lu~undan
faydalanan Bedeviler taraf~ ndan tahrip edildikleri görülmektedir (s. 61-65). Di~er taraftan
Sinan Pa~a'n~n vak~f yap~lar~~ile donaulan Safed ve Akka son derece geli~mi~~ve birer ~ehir haline gelmi~lerdir. Avrupa'n~n ve bilhassa ~spanya'n~ n zulmünden kaçan Yahudilerden bir grubun
Safed'e yerle~drildikleri ve buran~n geli~mesinde rol oynad~klar~~anla~~lmaktad~r (s. 65-67).
Muhammed el-Arnavud valciiyenin ayn~~zamanda ekonomik aç~dan bilgiler içerdi~ini belirtmektedir. Vakfiyeden bilhassa ~am bölgesinde topra~~n zirai yap~s~~hakk~nda bilgi edinmemiz mümkündür. Bölgede yeti~en hububat, sebze ve meyve türleri, küçük ve büyükba~~hayvanlar ve dolay~s~yla al~nan vergilerin nevileri hakk~ nda vakfiyeden bilgi edinebilmekteyiz.
Ayr~ca vakfiyeden bölgede irili ufakl~~25 civannda nehrin bulundu~u (~eri'atu'l-Ürdün,
Yezid, Suvar, Akraba ve El-Sa~ur nehirleri gibi) ve bu nehirlerden takriben sadece ~am bölgesinde bulunan onunun (örne~in El-Anbat, El-Milkon,
Ebi 'Iyan nehirleri gibi) zaman
içinde kuruduklan anla~~lmaktad~r (s. 80).
Ticaret yollann~ n çok eski zamanlardan beri ~am bölgesinden geçti~ini biliyoruz. Bu ticaret yollar~n~n ~am bölgesinde hangi kasabalara ula~t~~~~ve buralarda ki dükkanlar, mahzenler,
hanlar ve çar~~lar hakk~ nda vakfiyeler önemli bilgiler içermektedir. Osmanl~= yükseli~~döneminde ~am'da bina edilen Sipahi puan ve El-Bezuriyye çar~~s~~dikkati çekmektedir. El-Bezuriyye
çar~~s~nda Sinan Pa~a 39 mahzen ve büyük bir ah~ n içeren bir ticaret merkezi in~a ettirmi~tir (s.
85). Sinan Pa~a ayr~ca ~am'~ n Hicaz ve Kahire ticaret yollanna aç~ lan EI-Cabiye kap~s~nda 85
dükkan, bir mal~zen ve avlu ihtiva eden büyük bir çar~~~in~a ettirnd~tir. Bu çar~~da üç sabbag
dükkan~n~n bulundu~u ve dükkanlarda dokumac~l~k yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r. Asl~nda vakiiyeden ~am'da geni~~çapta dokumac~l~g~n bulundu~unu saptamam~ z mümkündür. Bilhassa
~spanyadan kaçan Yahudilerin ~am bölgesinde yerle~ tirilmeleri ile onalunc~~as~rda battaniye
yap~m~na ba~lanm~~ur. Kelimenin ~ spanyolca'dan gelmesi bunun bir kan~ t~d~r. Ayr~ca
Mernluklar zan~alundan beri devam eden sabun yap~m~ na yeni sabunhanelerin aç~lmas~yla daha
da h~z verilmi~tir. Bu da beraberinde zeytinya~~~imalaurn getirmi~tir. Zeytinya~~~de~irmenlerinin yan~nda bu~day de~irmenlerini de unutmamak gerekir. Bu de~irmenler iki, üç veya dört ta~~
ile ve genellikle su gücü ile döndürülüyorlard~~(s. 85-87).
Muhammad Al-Arnavud ya~am ~artlar~n~~ve hayat seviyesini belirten görevleri tabloland~rm~~ ur (s. 87). Tabiiki bunlar din görevlileri ve vakfa hizmet veren di~er ki~ilerdir. ~am Emevi
Camii'nde 11 milezzinin görevlendirilmi~~olmalan dikkatimizi çekmektedir.

3° ~ bn el-Ci'an Bedre'd-din Ebu'l-Beka' Muhammed b. Yahya b. ~akir b.
el-Mustazrif el-E~ref veya Rihleti Kay~ tbay ila Biladi'~-~am 882 H./1477 M., ed. Dr. 'Ömer
'Abdu's-Selam Tedmiri, Trablus 1984, s. 89.
31 Bk. Uriel Heyd, a.g.e., s. 101. MD31, 294 (20 Cemaziye'l-evvel 985/5 A~ustos 1577).
32 D.H.K. Amiran, "The Pattern of Setdements in Palestine I" Israel Exploration fournal,
3/2, Jerusalem 1953, s. 68-75; Wolf Dieter Hutteroth, "The Pattern of Setdementis in Palestine
in the Sixteenth Century", Studies on Palestine during the Ottoman Period, ed Moshe Ma'oz,
QDAP, VI/1-2, s. 11.
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SINAN PA~A VAKFPNIN ~DAR~~H~ZMETL~LER~~
Hiz~netlinin
unvan~~ve adedi
Mütevelli (1)
Kaymakam (1)
Birinci Katip (1)
~kinci Katip (1)
Han-~~Tüccar~n 1.
Katibi (1)
Cabi (2)
~maret ~eyhi (3)
~maretin harcvekili
Kilardar (3)
Mü~rif (1)
~maret ~eyhi
Nakibi (3)
Mihmandar (3)
Murak~b-~~'Am (3)
Anbari (3)
Kilardar mu'avin (3)
Nadil (3)
Naz~r-~~'Am (1)

Görevinin nevi
Vakf~n tüm i~lerinden birinci derecede mesul
Uyunn't-Tüccar'da Mütevelli Kaymakanu
Vakf~n gelir ve giderlerini kontrol eder
Vakf~n gelir ve giderlerinin defterini tutar
Vakf~n hesap defterini tutar

Görgülü
(akCe)
50
25
25
10
4

Vakf~n gelirlerini toplar ve tahsil ederler
Yemekleri ve yemek yapanlar~~tefti~~eder
G~da ve yiyecek malzemelerini sat~n al~r
Sat~n alman bu malzemeyi saklarlar
Vakf~~(ve mütevelliyi) deneder
~eyhin vekili

3
3
3
3
2.5
2.5

Misafirleri en iyi ~ekilde kar~~lar
Vakf~n hizmetlerini kontrol eder
Anbara konan hububau muhafaza eder
Muhafaza edilen hububatm kontrolf~nü yapar
Misafirlere yemek servisi yaparlar
Vakf~n i~lerine bakarlar

2
2
1.5
1.5
1.5

S~NAN PA~A VAKFPNIN D~N~~H~ZMETL~LER~~
Hiz~netlinin
uzman~~ve adedi

Görevinin nevi
Haftada dört gün va'z eder
~am Camii Vaizi (1)
Cuma günleri hutbe okur ve imamlik yaparlar
Hatib ve imam (4)
Cuma ve bayramlarda hutbe okur
~am Camii Hatibi (1)
Vakit namazlarnu k~ld~r~rlar
~mam (4)
Muvakkit ve m~lezzinler Müezzinleri ve namaz vakitlerini kontrol eder
reisi (1)
~am Camii müezzinleri Nöbetle~e milezzinlik yaparlar
(11)
~am d~~~ndaki müezzinler Ezan okurlar
~am kurra' murak~blar~~Kur'an cüzlerini kurra' aras~nda payla~t~r~rlar
Kur'an bilgisi (ve k~raau) en iyi olan
Kurra' reisi (')
~am d~~~~kurra' murak~b- Belirli vakiderde Kur'an ayetlerini okurlar
lar~~ (5)
Tarif hizmetleri veren
Mu'arrif (1)
Peygamber Efendimizi ören (Salat-u-salavat getiren)
Meddah (1)
Hatibi minbere ça~~ran
Murakki (1)
Her gün ö~le namaz~ndan sonra tehlil (La ilahe
Mühellel (25)
illa'l-lah) yaparlar

Gönlügil
(Akçe)
25
5
3
3
3
2.5
2
2
1.5
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S~ NAN PA~A VAKFUNIN E~ITIM H~ ZMETL~

Hizmetlinin
unvam ve adedi
Mu'allim (5)
Mu'id (5)

Görevinin nevi
Müslümanlar~ n çocuklar~ na ders verirler
Ö~rencilere yard~ mc~~ olurlar

S~ NAN PA~A VAKFI'NIN FENN~~H~ ZMETL~
Hizmetlinin
unvam ve adedi
Habbaz (3)
Tabbah (3)
Neccar (1)
Müremmi's-sukuf (1
Mu'avin-i habbaz (3)
Mu'avin-i tabbah (6)
~avi (1)

LER~~

2

LER~~

Görevinin nevi
Vakfa gelenlere ekmek yaparlar
Vakfa gelenlere yemek yaparlar
~am'da vakf~ n marangozluk i~lerini yapar
Vak~ f imaretinin ve camisi ~~i~~~ tavanlann~~
ve odalar~ n~~tamir eder
Ekmek yapana yard~mc~~ olurlar
Vak~ f imaretinin ve binalann~n y~ k~l~ p dökülen yerlerini tamir ederler
Su yollanm açar ve temizler

S~ NAN PA~A VAKFFNIN BAIUM VE TEM~

Gönlü~qi
(akçe)

Gönlü/tü
(üçe)
4
4
2.5
2.5
2
1.5
1

ZL~K H~ ZMETL~ LER~~

Hizmetlinin
unvam ve adedi

Görevinin nevi
Camide kandilleri ya karlar
~am'da Müslümanlara su da~~ urlar
Y~ lmadan ve yorulmadan han~ n kap~s~ n~~
açar ve kapat~rlar
Kennashan (3)
Durmaks~z~ n çöpleri toplarlar
Bevvab~~cami' (4)
Camiye hizmet ederler
Kennas~~cami' (4)
Camiyi süpürür ve temizli~ini yaparlar
Bevvab-ferra~~(1)
Mescidin temizli~ini yapar, kap~s~n~~ açar ve kapat
~r
~am d~~~~~amdanc~s~~ (4)
Geceleri kandilleri yakarlar
Kennas (5)
Tuvaletleri temizlerler
Bustani (1)
Cami civar~ ndaki bostanlara bakar
Bula~~ kç~~ (3)
Bula~~ klan y~ karlar
Nakkaruz-bevvab (3)
Pirinç ay~ klar ve kap~ c~l~ k yaparlar
Dakkaki hinte (3)
Bu~day ö~ütürler
~am camii Mubahhar~~ (1)
Cuma günleri cemaata koku da~~ ur ve mihrab~ n yan~ nda ki iki buhurdan~~yakar
~am ~amdanc~s~~ 33 (2)
Sakka' (2)
Bevvabhan (3)

Gördü~ü
(24e)
3
3
3
2.5
2
2
2
2
2
1.5
1.5
1.5
1.5

Merc-i Dab~ k sava~~~(1516) akabinden tümü Osmanl
~ lar~ n yönetimine geçen Suriye'de
Sultan Selim, Abbasilerden beri süregelen kendini hamisi olarak gördü~ü
bir ~ slam kültür ve
organizasyonunu dew ald~~~ ndan, bölgede köklü bir de
~i~ ime gerek görmedi. Asl~ nda bu
Osmanl~~yönetim politikas~n~ n bir gere~i
idi. Dolay~s~ yla bölgenin idari yap~s~~
büyük bir ihtimalle Memluklardan oldu~u gibi Osmanl~
lara geçti. Hatta eski mahalli yöneticiler yerlerinde b~ 33 Yazar

bunu "Sirac fi Dima~ k" olarak belirtmi~tir.
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rak~ld~lar. 1518 y~l~ nda Canberdi Gazali Memluk döneminde oldu~u gibi ~am naipli~ine tayin
edildi. Bölge Memluklu idari yap~s~ndan pek farkl~l~ k göstermeyen Osmanl~~idari yap~s~~ içine
yerle~tirildi. Vakflyede verilen bilgiler bu idari yap~p yans~tmaktad~r (s. 95-97).
Bölgede kullan~lan a~~rl~ k ve uzunluk ölçülerinin de Osmanl~lar taraf~ndan de~i~tirilmedikleri göze çarpmaktad~r (s. 97-99). Dr. Al-Arnavut'un ölçülerini tespit edebildi~i a~~rl~ k ve
uzunluk ölçülerini ~öyle s~ralayabiliriz:
A~IRLIK ÖLÇÜLER!:
Dirhem (D~ma~ki): 3082 gram
Dirhem (el-Seri): 3125 gram
R~ tl (el-~ami): 600 dirhem
Kantar (D~ma~ki)-: 185 kilogram
UZUNLUK ÖLÇÜLERI:
Asba el-zira' el-er`i: 2078 santimetre
Asba' el-zira' el-sevda': 2252 santimetre
Zira' el-hadid: 28 asba'
Zira' el-sevda': 24 asba'
E~itime önem veren Osmanl~, mevcut e~itim merkezlerine eklemeler yapm~~~ve halk~n devam etti~i, kültür faaliyetlerini sürdürdükleri kahveleri ihmal etmemi~tir.
E~itimin iki katagoride de~erlendirildi~ini görüyoruz
~lkokullar veya Okullar
Orta ve Yüksek dereceli okullar veya Medreseler
~lkokullarda Kur'an~~Kerim, Orta ve Yüksek dereceli okullarda Dil dersleri (Nahiv, Sarf,
Bela~at) ve Din dersleri (Tefsir, Hadis, F~luh) okutuluyordu.
Sinan Pa~a'n~ n ~am ve Akka'da; Kuteyfe, Sa'sa'a ve 'Uyun al-Tüccar'da; ve camisinin yan~na Kur'am Kerim ö~retilmesi için okullar in~a ettirdi~i anla~~lmaktad~r. Buralarda görevlendirilen mu'allimlere günde iki~er akçe ve mu'idlere ise birer akçe veriliyordu.
Onalt~nc~~as~rda ~am'dan ~stanbul ve Balkanlar'a ve Suriye'nin di~er bölgelerine yay~lan
kahvehaneler ilim adarnlan ve ~airlerin biraraya gelip münaka~a ve miinazaralarda bulunduklan
yerlerdi. Arap kaynaklar~nda "Havanit (teki! Hanut) al-Kahve" ve vakflyede "Beytü'l-kahve"
(Osmanl~~ tabiriyle "Kahvehane") olarak geçen kahvehanelere Sinan Pa~a'n~n da önem verdi~i
ve ~am'da "Suk al-Sinaniye" ve "Suk al-'Imare"de in~a ettirdi~i iki kahvehane (s. 102-103 %T. 9610a) günümüze kadar gelmi~lerdir. Sinan Pa~a ayr~ca "Han-~~ 'Uyunu't-Tücar"da da bir kahvehane in~a ettirmi~tir.
Yolcular~~ve yoksullar' bar~nd~ran ve doyuran tekyeler ('Imare) Sinan Pa~a'n~n valuflarnun
birer parças~~ idiler, Sinan Pa~a dolay~s~yla El-Kuteyfe, Sa'sa'a ve 'Uyuntu't-Tüccar'da birer tekye
in~a ettirmi~tir (s. 105).
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Ayr~ca yolcular~~ve tüccarlar~~ bar~ nd~rmak için Sinan Pa~a Kuteyfe'de bir, Sa'sa'a ve Ha~n'tTüccar.da iki~er han (kervansaray veya Arapças~~ribat) in~a ettirmi~tir. Ayr~ca Sinan Pa~a ~am'da
El-Bezuriyye çars~s~ nda bir ticaret merkezi olarak iki katl~~ Dehinatiyye Han~ 'm (Suki
Dehinatiyyin) yaptirm~st~r. (s. 108).
Muhammad Al-Arnavut'un bu giri~in ard~ ndan vakfiyenin Arapça transkripsiyonunu ve aslindan bir kaç sahife örnek vermi~ tir. Vakfiyenin transkripsiyonuna notlar da ekleyen yazar~ m~z
maalesef vakflyenin varak numaralar~ n~~belirtmerni~tir. Eserin sonunda Sinan Pa~a'n~n bir portresi, vak~flar~ ndan baz~lar~ n~ n foto~raflar~~ve üç harita yer almaktad~ r. Bibliyografyada daha ziyade Arapça. ~ ngilizce ve Arnavutça kaynaklara yer vermi~tir.
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