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islâmiyet dönemi Türk medeniyetinin e~itim-ö~retimden mimariye, sosyal dayarn~madan
~ehircili~e kadar her alana damgas~n~~vurmu~~olan temel müesseselerinden birisi, hiç ~üphesiz
vak~f müessesesidir. 1984'te Vak~flar Genel Müdürlü~ü'nün Vak~flar Haftas~~münasebetiyle dilzenlemi~~oldu~u sempozyuma sunmu~~oldu~um "Vak~f incelemelerinde metod ara~t~rmalar~"
adl~~bildirimde [L Vak~ f Haftas~~(3-9 Amhk 1984) Konu~malar ve Tebligler. Ankara, 1985, s.1618] , bu ~nfiesesenin as~l mahiyetini anlayabilmemiz için vak~f ara~t~rmalar~nda denenebilecek
birkaç yakla~~m tarz~~ileri siirmü~trim. Bunlardan biri de, Osmanh co~rafyas~~üzerinde bu co~rafyan~n de~i~ik bölgelerini temsil edebilecek biçimde seçilmi~~on onbe~~dar m~nukadan her birinde kurulmu~~bütün valuflan o m~nukamn kültür bütünlü~ü içinde ve ilk kurulu~lar~ndan
günümüze kadar geçirdikleri tarihi süreç çerçevesinde tahlil ederek anlamaya çal~~may~~amaç
edinen bir yakla~~m tarnyd~. E. Baba'n~n yukar~da kilnyesi verilmi~~olan çal~~mas~, benim tasarlad~~~m tarzdald bir ara~t~rmaya yönelik önemli bir ad~m say~labilir. E.Balta'n~n Atina'da ~lmi
Ara~t~rma Milli Vakf~~Neo-Helleniques Ara~t~rmalar Merkezi (Centre de Recherches WoHelle~dques Fondation Nationale de la Recherche Scientif~que) taraf~ndan yay~nlanan eseri' y~llarda Siroz ve bölgesinin vak~ fion'd~r. Siroz vakiflann~n ikiyüz y~ll~k
nin konusu. XV. ve XVL yüz
envanterini veren ve bunlar~n muhtelif aç~lardan de~erlendirmesini yapan bu çal~~ma kald~~~~
noktadan günümüze do~ru geli~tirildi~inde ve tahlil aç~s~ndan biraz daha derinle~tirildi~inde,
~üphesiz vak~f olgusunu anlamada çok daha ileri bir seviyeye ula~dacakt~r.
Balta'n~n kitab~n~n önsöz'iinden anla~~ld~~~~üzere, yazar daha önce "Arkaik toplumdan
Bizans-sonras~~topluma Siroz ve bölgesi" adl~~bir çal~~ma yapm~~t~r. Bu ara~t~rmas~~s~ras~nda bölgenin yer adlar~n~n Türk valuflanyla alâkah oldu~unu, bunlar~n Türk vak~f kurucular~n~n veya
bu vak~flarla ilgili milesseselerin ad~ndan geldi~ini tespit etmi~tir. Dolay~s~yle bölgenin ve bölge
halk~n~n tarihini daha iyi anlamak için bu çal~~may~~yapmay~~kararla~unru~ur.
Eserin Birinci K~sm~~(s.26 vd), Siroz mk~ fianndan hareketle ad~m ta~~yor. Bu k~s~m üç bölümden olu~uyor. Birinci Bölürr~'de Siroz'un Türkler taraf~ ndan fethi ve ilk iskanlan anlat~l~yor.
Burada kaynak olarak kullan~lan 1454-55 tarihli Tahrir Defterinden hareketle Siroz'a yeni gelenler tan~t~hyor. Bunlar~n Istanbul'un fethinden sonra gelmi~~olmalar~~gerekti~i vurgulan~yor
[Fatih devrine'ait olan bu defter (TD 3, 1454-55 Tarihli) 1978 tarihinde A.Stojanovski taraf~ndan yay~nlanm~~t~r].

Siroz Vak~ fiar~n~n in~a süreçleri ve kurucular ad~n~~ta~~yan II.Böliim'de, yukar~da ad~~geçen defterden hareketle gösterildi~i üzere, Siroz'daki Türk valuflan buraya ilk gelen gaziler ve
Çandarh Halil Pa~a taraf~ndan kurulmu~tu. En eskisi Molla Bahaeddin Pa~a'n~ nkidir (1388).
Ayn~~devirde, yani I.Murad devrinde, s~n~ r bölgelerindeki valuflarm tevliyeti ve Evrenos Bey'in silahla fethedilmi~~topraklar~n~n mülkiyed Candarl~~Kara Halil Pa~a'ya verilmi~tir. Gazi Turahan
Bey'in vakfnun kurulu~u II.Murad devrine rasdar (s.35).
Balkanlann fethi s~ras~ nda gözlenen önemli bir husus, Siroz örne~inde oldu~u gibi, büyük
toprak mülkiyetlerinin s~n~r bölgelerinde yer almas~d~ r. Bu uygulama fethi te~vik gayesi güdüyordu (s.35). Mesele sadece askeri de~ildi. Fetih öncesinde veya sonras~ nda bölge, kültürel ve
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ideolojik aç~dan Osmanl~~sistemi ile biltilnle~meye haz~r hale getiriliyordu. Sivil aristokrasiye ve
mahalli dini zilmrelere de imtiyazlar tan~n~yordu. Ve Küçük Asya'dan si~rgünle nüfus aktard~yordu (s.35-36). Bunlar aras~nda dervi~ler, ~eyhler, babalar, ahiler vard~. Bunlar bölgenin muhtelif yerlerine, özellikle stratejik noktalar~na zaviyelerini kuruyorlard~. Siroz'da ilk zaviye Molla
Bahaeddin Pa~a'n~nkidir. Sofu Ali Bey, Dervi~~Mustafa Çelebi, Mecnun Baba ve di~erlerininkiler
birbirini takip etmi~lerdir. Bu kurulu~lar, yeni valuflarla destekleniyordu. Fethin tahkirninde vakf~n rolü önde geliyordu (s.36 vd.). Vak~f yerli halk~n islanda~mas~nda da rol oynam~~u (s.37).
Siroz'da Çandarl~~Kara Halil Pa~a, o~lu Ali Pa~a ve torununun o~lu ~brahim Pa~a vak~flar
kurmu~lard~. Bu vak~flarla gerçekle~tirilen kasaba ve ~ehirler, bölgenin gerçek iktisadi merkezleri
haline geliyordu. Siroz'da Ali Pa~a Kervansaray, ~brahim Pa~a Bezezten yapurtu. Bu kurulu~lar
vak~f gelirleriyle i~letiliyorlard~~ (s.38). ~brahim Pa~a'n~n k~z karde~i Eslime Hatun da Siroz'da bir
mescid yapurtu ve servetinin bir k~m~n~~atalar~~taraf~ndan yapur~lm~~~valuflann bakuruna tahsis
etti (s.35).
III.Bölüm'de yazar, fetihten sonra Türklerin, daha önce Kilise'nin elinde bulunan mallar~n yine Kilise yarar~na i~letilen vak~flar haline dönü~türülmesi olgusunu Margarid Manasun
Vakf~~ve Siroz metropoliti vakf~~ örne~i çerçevesinde tahlil etmektedir (s.39). Gerçekten,
Osmanl~~fethi s~ras~ nda, fethedilen bölgelerdeki insanlar ve emlak tahrir edilirken, kilise mallar~~mülk, vak~f ve nadiren de umar olarak yaz~lm~~t~r. Bu kay~tlar aras~nda genellikle rastlanan
"vak~f' terimidir (s.39). Baz~~manast~r mallar~~vakfa dönü~tf~nilmil~tür. Manasurlar bu vak~f mallar~n miilkiyedne de~il, tasarruf hakk~ na sahip idiler (s.41). Osmanl~~kaynaldannda, manast~r
mallar~n~n kah vak~f kah mülk olarak tavsif edilmi~~olmas~, Osmanl~~fadhlerinin, kesinlikle daha
fetih s~ras~nda manasurlar~n mallar~~üzerindeki millkiyet hakk~n~~tan~d~klar~n~~göstermektedir
(s.42).
1454-55 Tahririnde Margarid manast~r' timar olarak yaz~lm~~t~r ama, ke~i~ler Timar beyi
olarak görevlendirilmi~lerdir. O halde manasunn mallar~~miri mah olarak telakki edilmi~~ve hizmetleri kar~~l~~~nda ke~i~lere bu mallar~n geliri timar olarak verilmi~tir. Demek ki, bu uygulama
Manasurlara imtiyaz tamman~n bir formülü olarak kullan~lm~~t~r.
Sonradan bu imtiyaz kald~r~l~yor. Bu topraklar ba~kalar~na timar olarak veriliyor.
Manast~rlann elinde sadece öz mülkleri kal~yor. Di~er bir iffideyle geçimlerini sa~layacak kadar i~leyecekleri arazilerin mülkiyeti. Daha geni~~alanlar gayri sahih mülk ya da gayri sahih vak~f telakki
edildi~inden ellerinden al~ nm~~t~r (s.43). Bu uygulamaya Trabzon'da da rasdanmaktad~r. Bu
dönü~ürnler Fatih'in toprak reformu s~ras~nda gerçekle~tirilmi~tir.
H~ristiyanlara ait as~l vak~flar için, müslüman vakiflar~nda oldu~u gibi vakfiyeler tanzim
edilmi~~(Müslüman ve H~ ristiyan vakfiyelerinde hemen hemen ayn~~iadeler kullan~lm~~t~r) ve
bu sayede manast~r mallar~~vak~f olarak Osmanl~~devrinin sonuna kadar dokunulmaz bir biçimde
muhafaza edilmi~tir. Bu uygulamalar, Osmanl~lar~n farkl~~dinler ve kültürler kar~~s~ndaki tolerans~m göstermektedir.
Birinci K~sm~n
K~r ya da ~ehir vakf~~: bir ~ehir i~i (s.49 -88) ad~m ta~~yor. Bu bölümün alt birimlerinde, vak~f ~n mülkiyetin patronaj~~ve yüce bir formu oldu~u belirtildikten
sonra, Siroz ~ehrinde ve çevresinde 46 müslüman vakfin~ n mevcut oldu~u, bunlar~n Hayri ya da
as~l vak~flar ve Ehli ya da adi vak~flar diye iki kategoriye ayr~ld~~~; hayli vak~flann dini ~iller ya
da ~slamla~urma ve fethi~~~sa~lamla~t~r~lmas~~amac~yla ortaya ç~kt~~~; gerçekten kolonizatör gazi
ve deni~lerle yüksek devlet adamlar~n~n valuflann~n bu sebeplerle varl~k buldu~u ve yayg~nla~t~~~~
temalar~~üzerinde durulmakta ve konu bu aç~lardan tahlil edildikten sonra ~öyle denilmektedir:
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Türkler, fetihten hemen sonra, bu siyaseti islam~n ~efkat emriyle de birle~tirerek, sosyal aksiyon lehine "yüce duygular~" geli~tirdiler. Hakim s~n~f~n iktisadi durumunu garanti alt~na almak
için Osmanl~~~mparatorlu~u'nun Balkan ~ehirlerinin kallunmas~na katk~da bulundular. Hemen
fetih sonras~nda, mimari ve fonksiyonel aç~dan önemli binalar~~ele geçirdiler ve onlar~~fetheuni~~
olan toplumun kültürel mühril olarak bu yap~lara islami bir veche kazand~rd~lar (s.50-51).
Siroz'a , fetihden hemen iki y~ l sonra (1383), Kara Halil Hayreddin Pa~a, bir cami yapur~yor (Evliya Çelebi'nin bahsetti~i Eski ya da Büyük Cami). 1388'de de Bahaeddin Pa~a bir zaviye
kuruyor. Onu vak~flarla donat~yor. Kendisine ait köylerin (mesela Make~i) ve ~ehirdeki baz~~dükkanlar~ n gelirlerini bu zaviyeye vakfediyor. Bahaeddin Pa~a'n~ n babas~~ilk fatihlerle birlikte
Makedonya'ya Tokat'tan gelmi~tir (s.51).
Bu k~s~m~n di~er bir bölümü Siroz'daki toprak vak~flar~na aynlm~~ur. Burada Siroz vak~flar~na
ait köy, mezrea ve çiftliklerin listesi veriliyor. Kimin vakfina ait olduklar~~da belli : Mesela Ali Bey,
Selçuk Hatun, Kamer Hatun, II.Bayezid, Koca Kad~, Bahaeddin Pa~a, Eslime Hatun ( s.5557).
XVI. as~r tahrirlerine göre, Siroz'da 133 köyden ellisi vak~f. Bu da Osmanl~~arazisinin üçte
birinin vak~f oldu~u görü~ünü do~ruluyor (s.57-58).
Bölgede ~ ki büyük vak~f dikkat çekiyor: II. Bayezid ve Çandarl~~vak~flan. II.Bayezid'in
Siroz'daki arazi vak~flar' Istanbul'daki imaretine vakfedilmi~. Çandarlin~n vakf~n* 18 köy ve mahalle (varo~) bagh. Çandarl~~vakfin~n gelirlerinin toplam~, 1334 dirlik ediyor. Geliri: 194.054 akçe.
II.Bayezid'inki, on köy ve üç yörük cemaaundan milte~ekkil. Toplam 1295 'Lane, gelir ise, 104 876
akçe. XVI. as~r ortalar~na ait verilere göre, bu iki vak~f Siroz'un arazi valuflann~n % 50'sini temsil
ediyor.
Çandarh Kara Halil'in valuflan muhtemelen Makedonya'n~n fethi s~ras~nda I.Murad taraf~ndan Çandarl~ 'ya tahsis edilen yerlerden ibarettir. Kendisine fetihdeki ba~anlar~ ndan dolay~~
mülk olarak verilmi~~ve daha sonra Çandarl~~taraf~ndan vakfedilmi~tir. II.Bayezid'inkiler ise XV.
as~r ortas~ nda mülk veya timar arazilerdi. Buralar verimli topraklard~ . II.Bayezid'in k~zlar~~Selçuk
ve Kamer Hatunlann vak~flar' orta halli valullard~. Siroz ve kom~u kazalardan köyler ihtiva ediyorlard~~(s.58-59).
Bu k~s~ mda, toprak valuflanndaki nüfus ve gelir hareketleri üzerinde de duruluyor. Burada
dikkat çekici bir tespit mevcut: bir köy vak~f statüsüne geçince nüfusu art~yor (s.60). Bunun sebebi, vak~f köylerdeki halk~n Tin~ar beyleri~~i~~~keyfi hareketlerinden kurtulmalar~; ola~anüstü
vergi öclememeleri; ayr~ca vak~f kurucular~n~n bu köylere ba~ka yerlerden nüfus transfer etmeleridir.
Burada bir di~er bölüm de ~ehir Valuflan (s.71 vd)Ma ayr~lm~~t~r: Dükkanlar, atelyeler, evler, arsalar, vs... Osmanl~lar, ~ehirlerin ekonomik aç~dan geli~tirilmesine önem verdikleri için,
Küçük Asya'dan köylüleri de~il esnaf~~getirmi~ler ve Balkan ~ehirlerine yerle~tirmi~lerdi (s.71).
Siroz ~ehrindeki vergilerin % 55,6 's~~vak~flara aitti. Bu durum Osmanl~~~ehir ekonomisinde vakf~n ehemmiyeti~~i gösteriyor (s.76). Yazar ~ehir vak~flar' konusunda ~u sonuca var~yor:
~ehirler Osmanhlar için önemli idi. Idari, iktisadi ve demografik aç~dan ~ehre hakim olmak
zorundalard~. Bu süreçde vak~flar önemli bir k Z.`l oynad~ . Vak~f fetih mekanizmas~yla gerçekle~tirilen kolonizasyonun ve sürgünlerin aleti oldu. ~ehrin ve ~ehir ~ebekesinin gerektirdi~i kamu çal~~malar~ n~n müte~ebbisi ve restoratörü oldu. Nihayet hakim tonlumun kültür kimli~ini tesbit
eden ve sembolize eden müessese olarak görev yapt~.
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Vakf~n genel problemleri ve vakf~n Balkanlarda ve özellikle de Siroz'da oynam~~~oldu~u rol
konusunda genel de~erlendirmelerini tamamlayan yazar, eserinin ikinci k~sm~nda Siroz vak~flanal~n ilk envanterini yapmay~~deniyor . Ve her vak~f hakk~nda da ar~ivlerden derleyebildi~i bütün
bilgileri vermeye çal~~~yor. Yazann yapt~~~~tasnife göre, bu vak~flann listesini aç~klamalara girmeksizin ~öylece verebiliriz:
A. Siroz ~ehrinde hayrât binalann~n bak~mma tahsis edilmi~~Siroz vak~flar' (s.92 vd.)
I.Bölüm : Camiler (s.92..)
1.Eski Cami (I.Murad'~n camii~~i~~~vak~flar')
2.Siroz'da ~brahim Pa~a Camii Vak~ ftan (s.94). Bu vakf~n Bezestedi hâlâ ~ehrin
Arkeoloji Müzesi'dir.
11.Bölüm : Mescidler (5.97-112):
1.Debba~~Tannvermi~~Mescidi Vakf~~
2.Bedreddin Bey Mescidi Vakf~~
3.Hac~~Kurd Mescidi Vakf~~
4.1-lazinedar Hac~~Hayreddin Mescidi ve Muallimhâne Vakf~~
5.Debba~~Murad Mescidi Vakf~~
6.Bacdâr Hayreddin Mescidi Vakf~~
7.Ça~nigir ~lyas Mescidi Vakf~~
8.Hac~~ Ali Mescidi Vakf~~
9.Küçük Haracc~~ Muhiddin Mescidi Vakf~~
10. Siyah Hamza Mescidi Vakf~~
11.Silleyman Bey Mescidi Vakf~~
12.~smail Bey Mescidi Vakf~~
13.Tatar Hatun Mescidi Vakf~~
14.Debbagan Mescidi Vakf~~
15.Koyun Yusuf Mescidi Vakf~~
16.Eslime Hatun Mescidi Vakf~~
17.Ay~e Hatun Mescidi Vakf~~
18.Baccrar Hayreddin o~lu Musa Çelebi Mescidi Vakf~~
19.Salih Fakih Mahallesi Mescidi Vakf~~
20.~eyh Kara Hasan Vakf~~
21.Kullak Kas~m Çelebi Mescidi Vakf~~
22.Emir Hasan Mescidi Vakf~.
111.Bölüm : Zaviyeler (s.113-123)
1.Bahaeddin Pa~a Zaviyesi Vakf~~
2.Ali Pa~a Zaviyesi Evkafi
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3.~eyh Bedreddin Za~iyesi Vakf~~
4.Koca Kad~~Zaviyesi Vakf~~
5.Al1 Bey Zaviyesi ve Hamza Bey Muallimhanesi Vakf~~
6.Tabbah Mahmud Zaviyesi Vakf~~
7.Yah~i Bey o~lu Dervi~~Mustafa Zaviyesi Vakf~~
8.Siroz'da Mecnun Baba Zaviyesi Vakf~~
9.Siroz'da Hatibeddin Zaviyesi Vakf~~
IV.Bölüm : Medreseler (s.125-134)
1.Selçuk Hatun Mülkleri
2.Cami-i Kebir civanndaki Medrese Vakf~~
: Muallimhane
1.Çakeri Sinan Bey Muallimhanesi Vakf~~
VI.Bölüm : ~ maret
1.Evrenos Bey ~mareti Evkaf~~
Yararlanam bilinmeyen vak~flar (5.145-148).
1.Darphane'nin Köhne Ernini Kemal Vakf~~
2.Hac~~Mehemmed K~z~~Nuri Hatun Vakf~~
3.Eynedil K~z~~ Hundi Han~n Vakf~~
4.Hayreddin Pa~a Çocuklar~~Vakf~~
Di~er bölgelerdeki vak~flan desteklemek üzere kurulmu~~Siroz vak~flar' (5.149-170)
1.Saruca Pa~a ~ mareti Vakf~~(Gelibolu'da)
2.Kamer Hatun Millkü
3.Turhan Bey Vakf~~(Malkara'da Medreseye ve K~ rk Kavak'da Zaviyeye)
4.Turahan Bey o~lu Ömer Bey Camii vakf~~(Malkara'da Camiye)
5.Sultan Bayezid Han ~ mareti Evkafi (Istanbul'da Bayezid Camiine)
IV. Evlatl~ k vak~flar (5.171-183)
1.Hayreddin Pa~a Evlad~~Vak~flar'
V.Manasur vak~flar! (s.185-211)
1.Margarid Manast~r' Vak~flar~~
2.Metropolid Manast~ r' Vakf~~
3.Kutlumus Manast~r' Çiftli~i
Balta'nu~~bu ara~t~rmas~, dokümanlann edisyonu ve upk~bas~ mlar~, Sözlük. Bibliyografya ve
Genel indeks (s.215-435) ile son bulmaktad~r.
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Sonuç olarak diyebilirm ki, Evangelia Baba'n~ n bu ara~t~rmas~ , bir Balkan ~ehrindeki Türk
vak~flar' üzerine yap~lm~~, bizzat Osmanl~~ ar~ivlerine dayal~~son derece ciddi ve bilimsel bir ara~urmad~ r. Siroz Türk kültür tarihinin ara~t~r~lmas~ na önemli bir katlud~ r. Tabii bu tarih ayn~~zaman da Yunanistan'~ n tarihidir. Tarih ara~t~rmas~nda önemli olan, olan~~ oldu~u gibi anlamaya
çal~~makt~r. Baba'n~ n yapt~~~~da budur. Eserin tercüme edilerek Türkçeye kazand~ r~ lmas~~yerinde olacakt~r. Bir ~ehir vak~flar' üzerinde gerçekle~tirilen bu monografi, yukar~da belirtti~im
tarzda tamamlanmal~~ve seçilecek di~er Balkan ve Anadolu ~ehirleri valuflan için de ayn~~yakla~~ m tarz~yla ara~t~rmalar yap~ lmal~d~ r. Bu tür ara~t~ rmalar sonucunda müslüman Türk dünyas~ nda hâlâ izleri mevcut olan vak~f olgusunun asl~~ve bütün insanl~~~ n iyiii~i için eylem dü~üncesine dayanan Türk kültürünün özü, eminim daha iyi anla~~ lacakur.
BAHAEDD~ N YED~YILDIZ

