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Bahaeddin Y ediytlilttz
Ba§langiCmdan giini.imiize ka~ar, her be§eri toplumun, duruma
gore · daha karma§lk ve girift tabakala§malar, hiyerar§iler ihtiva
ettigi bir gergektir.- Bu tabakala§malar iginde, fertler ve aileler biitiinle§mektedirler. !nceleme konumuz olan TUrk toplumu da bu kaidenin di.§mda kalmami.![itir. ·
Sosyal ilimlerdeki, toplumdaki tabakala§mamn sebepleri ve temelleri, sosyal smlf teorilerine gore, farkh bigimlerde izah edilm.i§rir. Marx sosyal tabakala§manm kaynagm1 en geni§ anlam1yla ekononi.ik s~stemde bulmaktadir. Marx'a gore, sosyal te§kilatlanmanm
merkezi ve temel olgusunu te§kil eden Uretim vasitalari insanlar
arasmdaki diger biitiin miinasebetleri belirler. Zaten ona gore, insanhk tarihinin her dorieminde ba§hca iki smlf mevcuttur. Bunlardan birisi, iiretim vas1talarma sahip olanlan~ meydana getirdigi
yoneticf smlf, digeri ise iiretim vas1talarma sahip olmayanlarm,
yani ezileillerin ve somiirillenlerih ~ensup olduklan yonetilen sinlftlr.
Weber'e gore, hem ekonomik durum, hem itibar, hem de slyasi
iktidar, bir toplumun tabakala§masmda en onemli rolii oynamaktadir. Sosyal smlflarui ekonomik farkWJ.klan iizerinde· temellenmi§
• Bu makale, tarafumzdan hazrrlanan, Institution du vaqf au XVIIIe
siecle en Turquie -etude socio-kistorique- (Paris' 1975) adh ve heni.iz basllmaJnl§ doktora tezinin bir bolfuntinden ibarettir (s. 154-182). Bu tezde, Valaflar
Genel Mildtirlti~ Ar§ivinde bulunan ve xvm. asra a.it olan vakflyeler arasmdan ihtimali sondaj metoduyla elde edilen 330 vakfiyenin sosyal tarih a<;lSmdan tah1ili yapllmaktad.!.r. Bilttin istatistikler bu vakfiyelerdeki verllere dayanmaktachr. Tezin aslmda mevcut olan bu vakfiyelertn listesi (s. 350-365) fazla
yer tuttug-UDdan burada aynca verllmemi§tir. (B.Y.).
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oldugunu ileri silren marksist tahlili kabul etmekle birlikte, Weber
igin, slD.lflar ancak tek tip bir tabakala~maya uygun dli§mektedir.
Zira, bu yazara gore, iki tip tabakala§ma daha varchr : statU dlizenine uygun, itibara, «Sosyal §erefe» dayah tabakala§ma ve siyasi
iktidar lizerinde temellenen tabakata§ma. Fonksiyonalistlere gore,
her toplum, te§kilatlanmi§ sosyal ,_varhgm baz1 temel zaruretlerini
tatmin .etmek igin, belli bir bigimde, fertleri ge§itli sosyal m~vkilere
(positions) dagitmak ve bu mevkilere bagh vazifeleri ifaya: onJarl
mecbur etmek zorundachr. Bizzat bu mevkiler ve fertleri buralara
iten temayliller e§it degildir, e§it vazifeler ihtiva etmemektedir ve
e§it bilgi ve maharetler istememektedir. Bu e§itsizliklere ragiLen,
toplumun her mevkiden bekledigi vazifelerin en iyi . bigimde tamamlanmasi gerekmektedir. _i§te fonksiyonalistlere ·gore, «degerler, ihtiyaglar ve netice itibariyle, . bizzat toplumun hayatta kah§l lizerinde» teinellenen sosyal tahakala§ma buradan kaynaklanmaktachr.
Werner ise, tabakala§manm men§eini, «bir topluluk tiyelerinin b~ri
birleri hakkmda. verdikle!i §ahsi hliklimlerde» gormektedir1 •
Osmanlt toplumunda tabakalarma

Toplumun mertebelere ayrllmas1 konusunda Osmanh doneminc}e Tiirkierin fikri ne idi? Bu konuda vakfiyelerde ..bazt degerli bilgiler bulunmaktad1r. Bu bilgilere gore, sosyal tabakala§manm men§ei Allah'm iradesindedir. Eger, aym toplum~ fertleri arasmda iktisadi, igtimai veya siyasi e§itsizlikler varsa, bu, Allah'm iri.sanlarltoplumun iyi i§leyi§i igin kendilerilie dli§en vazifeleri -yapmalar1 gayesiyh~ farkh yeteneklerle mlicehhez· ·yaiatmi§ olmasmdari ileri gelmektedir. insaypan zengin veya fakir, §erefli veya hakir, siyasi manada, gliglii veya. gligsliz kllan_ Allah'tlr. Bunun ~ebebi de §Udur:
sosyal hayatta insanJar kendilerine ozgli haklara ve vazifelere sahip
gruplara ayr1lmak mecburiyetindedir. Osrrianhlar'm anlayi§ma g5re,
en azmdan kabacajki grup insana ihtiyag varWt-: Bunlardan 'Qirisi
memleketi ve sosyal nizami mllhafazaya mecbur olan -yliksek devlet
1 P. Laroque, Les classes sociales, P.U.F. Paris 1968; J. Cazeneuve, «Les
stratifications sociales», La sociologie, J . Ca.Zeneuve ve D. Victoroff yon'etirninde gergekle~tirilini~ eser; .C.E.P.L. Paris 1970, s. 454-489; L. · Reisslhan, -tes
classes sociales aux Etats-Unis, Fransizcaya geviren H . Lesage ve M .. Lesage,
P.U.F. Paris 1963, s. 30-109.
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gorevlileri (rical) grubu, digeri ise, hizmetlerini yapabilrri.eleri igin
birincilere gerekli serveti temin etmeye mecbur olanlarm meydana
getirdigi gruptur. Bu ffkri iieri . slirerken dayanak noktalarm1 da
Kur'an'da bulmaktadtrlar : « ... 0 (Allah), size verdigi §eylerde sizi
denemek igin, kiminizi derecelerle, (mertebelenmede, hiyerar§ide)
kimin1zin iisttine g1karnn§tlr ... » 2 • 0 halde, bu farkhla§manm ikinci
sebebi, Allah~m zenginleri kendilerine bag1§lad1g1 §eylerde imtihana
gekmek istemesidir. Ozellikle vaklf kur-q.~ularmm fikrine gore,· sozkonusu bu imtihanda muvaffak olmak igin, servete· sahip olanlarm
olmayanlara, bilhassa vaklf iniiessesesi yoluyla, yard1mda bulunmalarl gerekmektedir3 •
Gergekten, islam teorisine gore, tabakala§ma sosyal bir zaruret idi. Bun~a birlikte, bu dinin baZl prensiplerinin tatbiki sayesinde, toplum gruplar1 arasmdaki e§itsizliklerin hafifletilmesi gerekiyordu. Fakat, XVIII. ytizy1l Tiirk toplumunda, toplumun yard.una
ihtiyaCl olan iiyelerinin . hepsini hedef alan bir yardtmla§manm
sozkonusu olmadlgmr mii§ahade etmekteyiz. A§a~da gorillecegi
gibi, -sadaka, vaklf veya ba§ka- hangi §ekil altmda olursa olsun bu
uygulama gok defa dar gruplarm kabugunu krramann§tlr.
Bu gruplar nelerdi? Vaklf yapanlar hangi gruplara mensuptular? Bu vaklflan kimler lehine yap1yorlard1? Acaba herkes, topluIDUJ;l her iiyesi goztinde biiyiik bir degere sahip oldugu anla§tlan valnf kurabiliyor muydu? Yoksa, vaklf yapma imkanma sahip olanlar, strf dogu§lart veya fonksiyonlan geregince baz1 imtiyazlara sahip alan ki§iler miydi? Bu ki§ilerin .t;D.eslekleri ne idi?
Valrfiyelerde umumiyetle vaklflarm topfumda sahip olduklart
durum hakkmda kafi derecede tafsilath bilgiler verilmi~tir. ·En
azmdan icra ettikleri meslek ekseriya zikre~lmektedir. Bu incelemede ele alman vakfiyelerin tahlili neticesinde, XVIII. yiizy1l Tiirkiye'sinde v2.klf yapan ki§ilerin 11?-es~eklerinin yiizdesini . ~ldukga
ag1k bir bigimde gosteren bir tablo hazrrlamak mii.m.ktin olmu§tur.
2 Kur'a.n, VI/165.
S Fatma binti !brahim Pa~a vakfiyesi,. VGMA (Vaklflar Gene! Mtidi.irlii~ Ar§ivi), Kasa. ·no: 56, s. 1; m. Mustafa vakfiyesl, VGMA, Kasa. no: 187,
s. 5; Damad !brahim Pa§a vakfiyesi, VGMA, Kasa. 110: 113, s. 11-13; Qorlulu
Ali Pa§a vakiiyesi, VGMA, Kasa. no: 188, s. 281-282; kr§. NAbt, Ha.yriye, Bulak
1257/1841; s. 44; Naima, Tarih, !stanbul128S, c. I, s. 53, 56; s. thgener, lktisadi
inhitat ta.rihimizin ahlcik ve zihniyet meseleleri, !stanbul 195l, s. 99-102.
·
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Bu tabloda gorilldtigu gibi, Osmanh Imparatorlugu'nun hallu
a~rk o-Ia•. ·
rak goztikmektedir. BaZl Tlirk tarih~ileri de bunu ~ok iyi bir §ekilde
vurgulamr§ bulunmaktadrrlar. Bu tarih~ilerden . birine gore, «Os..
manh toplumu i~ ana srrufa ayrrhyordu. Askeri denen ilki, saltanat
beratr ile padi§ahm ~el yetki ya da yiirlitme yetkisi tarird1g1 kimseleri, yani saray memurlan, mlilki memu,rlar ve ulema,YI igine aliyordu. ikincisi reaya olup, vergi veren, fakat htikfunete katllmayan
btitlin mlisllim.an ve mlisllim.an olmayan uyruklar1 i~ine al.lyordu.
Uyruklarmr askerilerden uzak tutmak devletin temel bir kuraliydr.
Yalmzca smrrlarda fiilen akmcrhk eden ve medresede dtizenli bir
egitimden gegerek ulema ztim.resii?-e girenler padi§ahm beratJm ahp
asker! smrfm ti.yeleri olabilirlerdi»4 •

iki btiyiik S'L_mfa aynlmr§tlr. Bu ayrnm tariW vesikalarda

Diger bir Tlirk tarihgisine gore5 , blitti.n toplumlarda sosyal srnrflarr doguran en onemli faktorlerin ba§mda toprak millkiyeti gelmektedir. Dogudaki ve Babdaki diger toplumlarm aksine, 107l'den
itiba~en dogmaya ba§layan Tlirk toplumunda, feth edilen topraklar
ve memleketin tabii kaynaklar1 toplumun liyelerine ozel millk olarak
dagttllmamr§, ida.resi devlete ait kamu mali sayrlmr§tlr. Netice itibariyle, daha kurulu§unda, «devlet toplumun giqi§atma gore bi~im
lenecek yerde, tersine, top hun devletin elinde yogurulmU§» tur;
yani, bu toplumun bazr slruflara aynlmasr devlet tarafmdan gergekle§tirilmi§tir. Bu sebeple, Ttirk toplumill;ldaki olu§uma, so"syal
degil, fakat fonksiyonel olU§um; boyle bir olu§um iginde §ekillenen
smrflara da sosyal smlflar degu, fakat fonksiyonel slruflar demek
daha dogru olacaktlr. Boyle bir izahtan sonra bu tarih~i, Ttirk toplumunu ii~ fonksiyonel slrufa ayrrniaktadrr : askeriler) §ehi1·Ziler ve
koylUler. «Asker! smrf» in ·ti.yeleri, bu ya~ara gore de bugti.nkli kavram ile, memur statlisti.ne girenlerdir. Bunlardan baz1larma ti.cretleri devlet haziifesinden nakit para olarak ·odel;liyordu. Bir krsmma
ise, yaptiklarr hizmet kar§rhgmda, baZl b6lgelerin vergilerini toplama hakkl tammyordu. «~ehirliler» e ve «Koyliller~> e 'gelince, tarih4 H. inalclk; «The nature of traditional soCiety, Turkey», R. Warde ve
Rustow, ed. Political modernization in Japan ·and Turke1J (Princeton 1964),
s. 44'den nakleden §. Ma,z:din, Din ve ideoloji) Ankara 1969; . s. 85.
5 M. Akdag, Tiirkiye'nin iktisadi ve i!(timai tarihi) Ankara 1971, c. II,
s. 89-94.
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gmuz bunlaz:1 tammlamak igin, toplumda «askeri sm1f» m d1§mda
kalanlarm «reaya smlfl» m meydana getirdiklerini soylemekle i§e
ba§lamaktadlr ; yani bU. smlf h~m «§ehirliler» i, hem de «koyltiler» i
ihtiva etmekteydi: Boylelikle, memleketin ekonomik hayatmda i§gal
ettikleri yer geregince, Osmanh :Pevleti'nin reaya'YJ. iki sm1fa ayrrd1g1 gortiltir. «~ehir~iler» §ehirlerde. ticaret yapmak v·e zanaat i§leriyle ugra§mak mecburiyetinde kahrken, «koyl~er» de ki:iylerde
mtiJkiyeti devlete .ait topraklar tizerinde tarrmla ugra§mak ·zorundaydilar. Netice. itibariy1e, bu iki smlfm da asu fonksiyonu devlet
hazinesini muhtelif vergilerle beslemekten ibaretti. .
lnalc1k ve Akdag tarafmdan yap1Ian bu smlflandlrmalar ara~mda pek fark yoktur. ·. Anca~, Osmanl1 !mparatorlugu'nun sosyal
hayatnn ge§itli yonleriyle aydlnlatan ka.fi miktarda ara§tlrmaya sahip olunmadlgmdan, bu donem Tlirk toplumunun sosyal tabakala§masl hakkmda son sozii soylemek igin zamanm hentiz erken oldugunu belirtmek gerekir.' ~uras1 da bir ger~ektir ki, sosyal slnlf deyi.ml bugtin ~oziimlenmesi gereken bliytik bir problem te§kil etmektedir. Zira sosyal slnlf kavram1, XIX. ylizYJ.hn sosyalist yazarlarmdan itibaren ozel bir mana kazanmi§tlr. Bugiin, marksist veya
marksist olmayan bir~ok sosyal srnlf teorisiyle kar§l ~ar§lya bulunulm.aktadlr. Gergekten, «smlflart tahlile imkan sagtayan tek bir regete yoktur ve teorileri geni§ bir blitlinilik iginde telif etmek de
mlimklin degildir. Bu ytizden her teori ilk dogmasma sadtk kalmakta .ve toplum i~l.n smlfm ne anlam ta§1d1g1 hakkmdaki kendi fikrini
muhafaza etmekte~. Bir teori ekonomik degerlerin determinizmi
lizerinde israr etmi§ ve saygtdan gelen itibar faktorlerini heme:ri hemen slikutla ge~mi§tii. Diger bir teori ekonomik faktorlerin onemini
kliglimse,rken; statU kavramma bagh degerlere fazla · k1~et atfetmi§tir. Bir teori, smlflar arasmdaki mtinasebetlerin tesisinde iktidarm rollinu abartii:ken, diger biri, bile bile iktidar boyutll;llu bertaraf etmi§tir. Bii:-doktrin tek bir toplulukta smlflar. sistemini incelemekle yetinirken, bir digeri ara§tlrmalarml millet seviyesizide
geni§letmi§tir. . 0 ·lialde «Slluf>) kavramnnn, telakkf eciildigl tarihJ
kontekste gore, farkh §eyleri ifade etmesi §a§1rbc1 degildir>> 6 • i§te,
hangi bir toplumun gergekle:
birgok ara§tlncnnn yapt1g1 ·gibi,
rini bu teorilerden birinin · ~ergevesi ~g~~ · s1kt§trri:naya gah§m3~

lier

6 L. Reissman, aym eser, s. 31-32.
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mahzurlan, buradan ileri gelmektedir. Mesela, baz1 yazarlar gibE,
Osmanh !mparatorlugu'ridaki «askeri sm1f» .ve «reaya smifl»ii.m,
sadece sava§ halin~e iki smif_oldugunu1 yani Marx'm blitlin gegmi§
toplumlarm tarihinde bul~ugu yoneten ve yonetilen iki smiftan8
ibaret oldugunu iddia etmek mlimklin mlidi.ir:? Tarihi gergeklik bunu
dogrulamamaktad1r. Sosyal s1mflar konusunda, eger Marx'm -sosyal
smiflarm men§ei U!etim bi(_timinde . yatmaktad1r ve siyaset, din ve
egitim konusunda blitiin diger sosyal mlina~ebetleri yonlendfren
hepsinden daha gok ekonomik miinasebetlerdir9 §eklinde ozetlenebilecek alan- prensibini kabul edersek,_ Osmanh donemi Tlirk toplumunda, «asker! smif»m bir grubu saYJ..lan ye gogu Tlirkiye'ye, bilhassa !mpar3:torlugun ilk asJ..rlarmda,· meteliksiz olarak illke dl§mdan gelen, bununla birlikte, sadece dini i~ibarlar1 sayesinde, zengin veya fakir, okumU§ veya okumaml§ her sosyal kategoriden binlerce ki§i iizerinde bliylik bir tesir icra edebilen tarikat §eyhlerinin10
i§gal ettikleri yeri nasll izah edecegiz? _Diger taraftan, «askerller»
ile «reaya» arasmdaki miinasebetlerde, Marx'm teorisinin esas noktasml te§kil eden slillf kavgas1 sozkonusu degildi. Aksine, sava§ bilhassa «aslreri slillf»l meydana
ge:tir~n .gruplar arasmdaydl.
. . .
..
Diger tarl:!ftan, gok defa ileri slirillen ba§ka bir soru daha var:
.«Sosyal slillflar modern sanayi toplumlar!llm bir ozelligi- midir, yaksa bilinen blitlin topl~arda sosyal smiflar1· bulmak mlimkiin mlidlir?. Bu ~oruya· verilecek ·cev:aplarm teori~ si~temlere gore son
derece farkh olaGaklarmda _hig . §liphe yoktur11• ·Bu incelemenin SImrlarml nazar1 dikkate alarak, soruyu §1,1 §ekle gevirmek daha uygun ollcal~br: Osmanh donemi. Tlirk _toplumu bir smiflar toplumu
muydu, yoksa bir nizamlar toplumunun (societ~ d'ordres) hususiyetlerini mi. ta§rmakta~~? Nizamlar toplumu kavram1 gok ~efa sa7 S. Dlvit!lioglu, «Modele economique de Ia societe ottomane (Les XIVe
.et XVe si~cles) », La ·pansee, Paris, Avril 1969 no: 149, s. 41-60.
8 Marx/Engels, Mani[este du part·i com1nuniste, ed. Sociales, -Paris 1962,
27 vd.
9 R. Aron, La Zutte de · classes, Gallimard, Paris 1964, s. 37 vd. · ·'
· · io · Cami/.Lanw, Nefeluitii/Z-u?IS ve menakibu'l-evliy<'i, !stanbul 1289, s. 462,
465; Ni§anc1 Mehmed Pa§a, Tarih, !stanbul 1279, s. 191; Ta§koprillti Mustafa
Efendi, ~flkd.!ku'.n-numaniye /i ahvali'Z-ulemai'd-devleti'l-osmd-niye,. Ttirk!;eye
~:ev .. Mel¥rt~d Mecdi ~endi, Istanbul 1269, s. 263:
11 Bu konuda bk. R. Aron, aym eser, s. 58 vd.

s.
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nayi-oncesi toplumlardan bir ~ogunu tammlamak i~in kullamlmaktadir. Bu toplumlar, maddi mallar iiretimi ile dogrudan higbir alakasl bulumnayabilen !iu \reya bu sosyal fonksiyona toplum vicdamnca verilen degerlere, sosyal itibara, liyakate, §erefe dayanmaktachr12. Acaba bu hususiyetler Osmanll donemi TUrk toplumUllo. uymakta nnd1r? Yoksa, bu toplum, sit.i-generis bir toplum muydu? .
Bu sorulara uygun cevaplar bulmak igin, §iiphesiz bu lronuda
ozel ara§brmalarm yap1lmas1 laz1mdir. incelememizin gayesi bu degildir. Burada bizim niyetimiz slrf, bizzat Osmanhlar tarafmdan
TUrk toplumunun iki smlfa ayr1h§IDI gegici olarak kabul edip, ara§tlrmamizm temelini te§lfil eden vakfiyelerde buldugumuz verileri nazan diltkate alarak, XVIII. as1r Tiirk vakiflarmm sosyal ve mesleki
kategorilerini gostermeyi, aym zamanda, bu toplumun sosyal tabakala§masi ve onu te§kil eden gruplar arasmdaki miinasebetler hakkmda daha sonra yapilacak ara§tlrmalar igin yararh bilgileri ortaya g1karmayi denemekten ibarettir.
«Askeri _stmf»
Osmanli tm:paratorlugu'nun idari mekanizmasmda her hangi bir
yer i§gal eden ve kendilerine devlet veya vakiflar tarafmdan, hangi
tarzda olursa olsun, bir iicret odenen ki§ilerin <<askeri sm1f» olarak
adlandmldiklar~ yukanda izah edilmi§ti. Vakfiyelerinden meslek adlarn;n ogreneb1ldigimiz, XVTII. yiizyil Tiirk vakiflar1mn, Tablo I'de
de goriildiigii gibi, % 65'i bu smifa mensuptu. Diger yandan, her
·hangi bir meslek icra etmemelerine ragmen, Tabloda «mesl~~sizler»
ba§hgl altmda gruplandmlan ve vaklflarm tamammm % 65'i bu Slnifa mensuptu. Diger yandan, her hangi bir meslek icra etmemelerine ragmen, Tabloda <<mesleksizler» . ba§hg1 altmda gruplandrrllan
ve vak.Iflarm tamannrun % 17'sini te§kil eden kadm vakil kurucularnn da bu smif iginde say!Tiak ·gerekiyor; giinkii bunlarm % 7'si
dogrudan dogruya sulta:nm ailesine bagh idiler, % 10'u ise bu Silllfm diger iiyelerinin e§lerinden ibarettti. Aynca, vakfiyelerindP.n m.es~
leklerini ogrenemedigimiz % 15 nisbetindeki vakiflarm biiyiik bir
lrlsnnnm da «askeri smif»m iiyeleriyle yakm bir ili§ki iginde bulun12 .Nizamlar toplumu hakkmda bk. R. Mousnier, Les hierarchies. sociales
de 1450 a nos jogrs, P.U.F., Paris 1969; kr§. L'histoire sociale -sources et methodes-, P.U.F., Paris 1967, s. 92.

duklari kuvvetie· muhtemeldir.: J?unla'r daha o_nceki:doneml~rin sivil
veya dini y~neticilerinin ogwlar1 veya to:runlan olabilirler. ·
0 halde, XVIII. ylizyll TUrk t.oplumunda, vaklflarm % 80-90
mm «askeri smlf»a men_sup ki§iler veya onlarm yaklnlan <;>lduklar).
anla~nlmaktad1r13 • Vaklf· kurucularmm .geriye ~alan % 10'u ise os·manl! toplumunun ~ogunlugunu te§kil eden «reaya smlfl»na mensup
bulunuyorlardl.
.
;lliphesiz bu iki smlf, onlar1 meydana getiren gruplar ve hatta
aym _grubun liyeleri arasmda iktisadi, sosyal ve ·kiiltlirel farkhllklar mevcuttu. Zira, kli~lik bir ornek ve~ek gerekirse, «askeri smlf»
hem sosyal hiyerar§inin tepesinde bulunan padi§ahl hem de licre:tini bir vaklftan alan bir cami ferra§'nn · ihtiva ediyordu.
Bu gruplarm ta~as1 §liphesiz hususi ara§tlrmalar gerektirmektedir. Burada, tafsilath bir tahlile giri§ilmeksizin, once .b u gruplarm kahn hatlanyla tamtllmas1 ve sonra da islam hukukgularmm,
mallanm vakfed~bib:nes.i i~in bir vaklfta aradlklar1 §artlar gozonlinde bulundurularak bunlarm tenkitleri denenecektir.
«Askeri .smlf»l o~u§tura:n gruplarm tamblmasma elbette sultanlar ve aileleriyle ba§lamak -icabeder. Bunlar, sozkonusu donem:.
deki vaklf kun_ICularm % 11'ini te§kil ediyorlardl. Vakfiyelerde sultanlar igin, dlinyada Allah'm. halifesi, Tann'nm insanl1k lizerindeki
golgesi, mliminlerin emiri, mlislliman1arm ®am~, islamm koruyucusu, §eriatm yardrmc1s1, AraplarJ?., Tlirklerin ve yabane1larm su~
tam, zamamn krrallarmm sultam, hayrat s8,hibi; ilim adamlanmn
s1gmag1, Haremyn'in _hizmetgisi, ys ... . gibi bit ·takrm. slfatlar kullamlmaktadlrH. Bu slfatlar, ·osmanli -sultanlarmm dlinyevi hayatta
oldugu kadar dini hayatta da, tek ve mutlak hliklimdar olduklarml
dli§linqlireqilirse de, boyle bi,r tez taril:M ger~eklere pek uyrilamaktadlr15. Dini yonetim ve diger idari yetkilerin sultanl.a rm §ahsmda
13 Diger Tiirk toplumlannda da· durum boyleydi. Mesela K.S. Gubaydulin makalelerinden birinde (~arbaycan vaktflan», Vak~flar Dergisi, I, 139)
§oyle yazmaktadrr: .«va.Iuflar ekseriyetle zengiri han v·eya bey ailelerinden, bazan da tUccarlardan idi».
..
.
14 m. S~lim vakfiyesi, ·VGMA, Kasa no: .29, s. 5; m. Mustafa vakfiyesi,
VG1\1:A, Kasa no: 1.EJ7, s. 324-325; .Mihri§!Jh Emin_e Ka<;lui. vakfiyesi, VGMA,
Kasa no: 41, s. 4; I. Mahmud vakfiyesi, VGMA, Kasa no: 47, s. 3; I. AbdUlhamid vakfiyesi,. VGMA, Kasa no: 159; s. 10-11. . ·
·
15 Kr§. F. §abanov, «Osmanh lmparatorlugu'nda htiki.imdarhgm hukukl
esaslan» "!fl. Turk Tarih Kongresi A?tkara 20-26· Ekim 1961, ·Seri .IX no: . 6,
Ankara 1967, s. 428-430.
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birle~tigi,

Osmanll toplumunun bu ~ahsiyetler etrafmda dondiigii ve
bigimlendigi, iktidarlarmm tiglii bir temele dayand1g1, yam hem .ordunun ba~komutam, hem toplumun E}n list yoneticisi, .q.em de dini
idarenin en yiiksek temsilcisi olduklar1 dogrudur. Bununla beraber
bu iiglti rollin geregi, ancak !mparatorlugun ilk sultanlar1 tarafmqan yerine getirilebilmi§tir. Burada. incelenen donemdekilere gelince, bunlar sozkonusu fonksiyonlarl yiiksek devlet ricaline, bilhassa
sadr1azama, §eyhillislama ve yenigeriagasma terketmi§ olup, kendileri say1s1Z hizmetgiler: arasmda saraylarmda ya§1yorlard1. XVIII.
yiizy1Ida saraydaki hizmetgilerin 12.000 den daha az olmad1g1 bilinmektedir10. Sultanlarm aileleri · ve yakm gevrelerinden vaklf lrurucusu olarak en gok dikkat ~ekenler. arasmda, valide-sultanlar, sara·ya mensup olduklarrm ifade etmek igin sarayi denilen baZI cariyeler ve bilhassa, II. Abdiilhamid'in dii§ii§line kadar resmi hiyerar§ide
iiglincii s1ray1 i§gal eden dariissaade agalar1 sayllabilir.
Vakfiyelerden elde edilen bilgilere gore, sivil yoneticiler grubu,
idari, sosyal ve ekonomik hiyerar§ide ikinci s1ray1 i§gal ediyorlardl. Bunlarm ba§l olan sadrazamlar, XVIII. yiizyli, valof lrurucularmm a§ag1 yukar1 % 5'ini olu§turuyorlardt. Bu grubun iiyesi olan
vaklflar arasmda, sadrazamdan sonra, sadrazamm yardunctsl olup
ozellikle igisleriyle gorevli kethiida-i sadrazam, dt§i§lerini yiiriiten
reisiilkiittab, maliye bakam durumunda olan defterdar, devletin en
giiglii §ahsiyetlerinden oiri olan yenigeri agas1 ve eyalet yoneticileri
yer almaktaydllar. Bunlar ve burada zikredilmeye gerek duyulmayan diger devlet ricali XVIII. yiizyil TUrk vaklflarmm % 32'sini te§kil ediyorlard1. §iiphesiz, idari te§kilatm ba§l ve bu sahada sultanm
temsilcisi olarak sadrazam ve me§hur yeni~erilerin ba§I olan yenigeri agas1 !mparatorlugun siyasi hayatmda onemli bir. rol oynamaktaydllar. .
-·
·
Vaklflarm % 15 nisb~tindeki bir boliimii ulema grubuna mensup idiler. Bu ·grubun ba§mda dini Kanun'un en bliyiik yorumcusu
olan §eyhiilislam bulunmaktaydi. §eyhiilislam, devletin sadrazamdan sonra gelen veya hemen onun yanmda bulunan ikinci §ahsiye;
tiydi. B1l· gruba mensup OlJlp vaklf yapan ki§iler arasmda §eyhiilislamlardan ba§ka, ul:niuniyetle kadilar, kadlaskerler, miiftiller ve miiderrisler yer almaktaydl. Os~anh !mparatorlugu'nda, din, a~ilet -v.e
16

C. Lamouche, ·Bistoire de la Turquie, Payot, Paris 1855, s. 167.
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egitim kamu hayatmm tek bir bran§iru olu§turuyordu; bu sektorti.n
yonetimi ve icras1, dogrusu hayatm blitti.n sahalarmda, sosyal ha-.
yatta oldugu kadar l.d§ilerin ozel hayatmda da bliyiik bir rol oynayan ulema grubuna tevdi edilmi§ti. Ulemanm !mparatorlugun siyasi
hayatl lizerindeki etkilerini mli§ahede etmek de zor degildir. Sultan
veya sadrazam bir kanun yaymlamak · istedikleri zaman, §eyhiillslamm tasvibini almak mecburiyetindeydiler. Bunlarm politika lizerindeki etkilerini gostermek iQin, II. Mustafa'nm bir climlesi oldukQa dikkat. Qekicidir. XVIII. ylizy1lm hemen ba§mda, bu sultan Rami
Efendi'yi sadrazamhga tayin ettigi zaman, ona §oyle diyordu:
« . . . eger 1?eyhiillslamm gorli§li hila.fma ~areket edersen cezalandlrtlacaksm»1 ' .
Genellikle, «askeri smlf»m tamamlaytct unsurlarmdan saytlan
bir grup daha vardlr: Dervi§ler. Bunlar resmi din ulemasmdazi farkhdlr ve onlara nazaran haJJi smlflarma QOk daha yakmdlr, hatta onlarm iQindedir. Hang'i tarikata mensup olurlarsa olsunlar, Bab'daki
anlannyla hiQbir zaman bir «ruhbanlar smlft» te§kil etmeyen bu dervi§ler, katl din anlayt§md~ uzak bir §ekilde, bir tak1m dini uygulamalarla giirillik hayab birle§tiime kaygtsl ~gindeydiler18 • •

Konumuzla ilgili olarak, vaklf kuruculannm % 6,38'ini §eyhlerin te§~il etti~ini gormekteyiz. Bunlar Qe§itli tarikatlara mensuptular. tnceledigimiz belgelerde, Nak§lbendiye, Bekta§iye,· Kadiriye,
Halvetiye, Suhreverdiye, Celvetiye :ve Glil§eniye tarikatlarmm adl
gegmekte~19 • Bunlar, ve bilhassa ilk iki~i ~smanhlar'da en ya:ygm
tarikatlard1r 20•
Bkz. !.H. Uzungar§J.l.J., Osmanlt tarihi , c. IV, I. klsrm, Ankara 1956, s. 20.
seco~tde moitie du XVIIe siecZe, Maisonn euve, · Paris 1962, s. 117.
19 Na.k§1bendiye, Muhammed Bahaeddin Na~1bend (1317-1~89), Bekta§iye, Hac1 B ekta§ Veli (XIV. asrm ilk yans1), Kadiriye, Abdillkaclir Geylani
(1077-1166), Halvetiye, §eyh Ebi Abdullah Siracilddin Orner b. §eyh Ekmelilddin Ehci (ol. 1349 veya 1397), S~everdiye, §eyh Orner § eh a bildclin Si.ihreverdi (ol. 1191), Celvetiye, Aziz Mahmud Hildai (ol. 1628), Halvetiye'nin bir kolu
olan Gill§eniye ise lbrahim Gill§eni (XV. asrm ilk yans1) taraflndan kurulmu§tur. Bu tarikatler haklonda klsa bilgller igin JsZ4m Ansiklopedisi 'nin ilgill
maddelerine bakllabilir.
20 Vaklf gelirleriyle ya§ayan bu tarlkatlarm toplum iginde oynadlg-t rol
h a kklnda bkz. B. Yediytldlz, I ·nstitution du vaqf .. ., s. 227 vd
17

18 R. Mantran, Istanbul dans la
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«Askeri smlf»I olu§turan gruplan tamamlamak igin, bir de vaklf geUrleriyle ya§ayan murtezika'y1 zikretmemi~ gerekmektedir.
Bunlarm saYlSI oldukga goktur. M~sela, vakfiyeleri bu incelemenin
kaynaklarm1 olu§turan sadece 330 vaklftan ticret alan ld§ilerin saYlSl 4.937'y~ ula§maktadlr21 • Bunlarm % 93,4'ti gtinltik 1-19 ak~e,
% 5,2'si 20-40 akge, sadece % 1,4'ti .i se 50 akge veya daha fazla _tic-.
ret almaktadlr. Bu ticretin azhg1 veya. goklugu vakfm zenginligine
ve ki§inin fonksiyonuna gore degi§mektedir. Mtirtezika arasmda,
mtiderrisler, §eyhler gibi §ahsiyetler de vard1r. Formasyonlar1 ve
toplumda oynadlklar1 rolleri icab1 gok farkh hususiyetlere ~ahip olduklan igin, bu ki§iler diger gruplar arasmda anlatllml§hr. Burada
sozkonusu olanlan sadece vaklf yoneticisi durumunda olup bu gorevi kar§Ihgmda vaklftan ticret alanlardlr. Anlablanlar dl§mda, mtirtezika arasmda, devrin vaklflarmm % 1,82'sini te§kil eden baz1 vaklf kuruculannm varhg1 da mli§ahede edilmektedir. Osmanll imparatorlugu'nda, diger idarl i§lere ve kamu te§kilatlarma kadlnlar tayin edilmemesine ragmen, va~ yoneticil~rinin _(mtitevelliler) % 0,4'
i.inti kadmlar olu§turmaktaydl. Toplaril olarak XVIII. as1rdaki vaklf
kurucularmm %17,43 nisbetinde oldugunu yapb~nnz tahlil ve hesaplar gostermektedir.

Daha once «askeri snnf»m d1§mda kalanlarm · «reaya smlfl»
diye adlanrunlrugi belirtilmi§ti. :;lu anlamda ki, reaya te~imi, mtisltiman veya gayrimtislim: koylti, zanaatkar ve tticcar, vergiye tabi
btiti.in uyruklar1 ifade etmektedir.
xvm. yiiz~lla ilgili olarak, .inceledi$~z vesikalara go_re, vaklf kurucular1 arasmda l:iigbrr koyltiye rastlanmamaktadrr. Tticcar
ve zanaatkarlara gelince, bunlarm nisbeti % 1,82'dir. Bu s1ruf iginde saYI1mas1 gereken diger bir grup daha varrur: ayan. Ger~ekten
XVII. ytizYJldan itibaren ortaya g1kmaya ba§layan ve XVIII. ytizYilda, merkezi htiktimetin eyaletlerde siyasi gtici.inti tedricen kaybettigi olgliae, iktisadi, sosyal ve siyasi. ag1dan durumunu sag'lamla§b21 Sozkonusu miirtezikanm meslek gruplarma gore yapllnu!i ve aldtklan
ilcretleri gosteren tablolar (XI-XXVI) i~in bkz. ·B. YediYJ.lchz, Institution du
v aqf..., s. 312-327.
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ran ayanlar yeni bir grup olu§turuyorlardJ.. Bu grup d.a sozkop.usu
donemde valuf kurucularmm % 0,91'ini temsil etmekteydiler.
Buraya kadar anlatilanlardan Qikanlabilecek netice §udur :
XVII. ylizytlda Qiftgiler valuf yapacak gliQte degildir. Aym §ekilde,
tiiccarlar ve zanaatkarlar da vakrf k~mak igin ekseriya ekonomik
aQidan pek iyi bir durumda bulunmamaktadJ.rlar. Bu sebeple, bu sonuncular arasmda vakrf kurucularmm say1s1 snnrlldJ.r; fakat ba§ka
bir faktorii de unutmamak gerekir: ticaret, ozellikle dJ.§ ticaret gayrimiislimlerin elindedir. Ve bunlar, bazan fllnh kaidelerine gore bile
kendi dini cemaatla,n lehine vakrf yapmalarma ragmen konumuz dJ.§mdadJ.r22. Her ne olursa olsun, aQlkQa denilebilir ki, «reaya smrft»
nm XVITI. yiizyll vakrf kurucularmm sadece % lO'unu temsil etmeleri, bu smrfm fakir olu§undan ileri gelmektedir, Qtinkii illkenin zenginlikleri §U veya bu §ekilde askeri smrf iiyelerinin, en azmdan bu
smrf1 olu§turan baz1 gruplarm cebine girmektedir.
Diger yandan, vakrf hizmetlerinden i~tifade edenlerin de genellikle reaya degil, fakat askeri smrfa mensup ki§iler olu§u oldukQa
§a§trbCldlr. <;;!tinkii vaklf yapan ki§i her §eyden once kendi grubunu
dii§iinmektedir. GerQekten, ·biitiin halkm cami, mektep, Qe§me, sebil vs. gibi. kamunun hizmetine sunulmu§ vakrf kurulu§larmdan bedava olarak ve e§it bir §ekilde yararlanabilmelerine ragmen, v.a kfedilen akarlardan yani bu miiesseseler iQin vakfedilmi§ gelir kaynaklarmdan gelen gelirler, QOk defa, bizzat Vakrflarm mensup Olduklarl
dar mesleki gruplarm iiyelerine gidiyordu. Bi>ylece, vakrf toplumun
ba§tan ba§a her sektoriine yaytlml§ bir sosyai yard1m miiessesesi
olmaktan daha QOk, umUzniyetle niesleklerini nesilden nesle miras
olarak brrakan bir taklm ailelerdeJ?. miite§ekkil baz1 mesleki gruplarm menfaatlarnn koruma vas1tas1 olmu§tur.
Vakrflar sayesinde icadedilmi~ miiderrislik ve §eyhlik gorevlerinin um~yetle nasll ailevi ve irsi meslekler haline gelqigi ba§ka
bir yerde tahlil edildiginden~ 3 , burada baZl vakrf kurucul:ir1nm -ba§22 Mesela, §amdanc1oglu Evadis adll bir gaynmlislim, bir islam ka<hs1
oniinde ve flloh kii.idelerine gore 2000 kurU§unu bir kilisenin fakirleri yaranna
vakfetml§tir, bkZ. §amdanciOglu Govadis (Evadls) vakfiyesi, VGMA, 1255
B~lar, s. 470.
23 B. Yediylldl.z, «Valof milessesesinin XV1II. as1rda killtilr Uzerindeki etltilerb, Tiirkiye'?lin ·ekonomi1c ve sosyaZ tarihi (1071-1920), (editor: 0. Okyar
ve H. !nalc1k), Ankara 1980, s. 157-161.
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ka gruplar yararma valnflar tesis edenlerinin bile- bizzat bu vakJ.flarla kendi mesleki gruplarma hizmet etmeyi unutmadJ.klarmr belgeleyen, bunu yaparken . de iginde bulunduklan ruh halini aydmlatan tek birmisalle yetinilecektir. Gergekten, gadttrct Ahmed b .. Abdullah adh vakJ.f ·kurucusunun vakfiyesinde §U satlrlarm yeraldigi mti.§ahede edilmektedir: . ti.creti vak1fga. odenecek bir sti.pti.rgeci, gadtr
esnaflanmn dti.kkanlar1 onti.nde bulunan caddeyi ve kaldmmlan sti.pti.rmekle gorevlendirilecektir. (}adtrm el-hac Mustafa Mu'allimhanes-i'ne devam eden yirmi fakir- gocuk igin her sene elbiseler satm
almacak, ayriCa bu gocuklardan her birine her yll otuzar_akge odenecektir. 1800 akge ti.cretle vakfm nazrrbguu gadtret (m.fi,ytab) ustalan yapacaktrr. Yine, gadtret ustalan'nrn vaklflarma kimler katip,
cabi ve mti.tevelli olurlarsa, bu vakfm katiplik, cabilik ve mti.tevellilik gorevlerini de ti.stleneceklerdir24 • Hangi gruba .mensup olurlarsa olsunlar, vakJ.flarmm §artlarrm tesbit ederken, hemen hemen bti.ttin vaklflar, XVIII. yti.zyJ.lda, bu ruh hali iginde hareket ediyorlardi. Bu yti.zden, yardJ.mla§ma vas1tas1 olarak, vaklf uygulamasmm,
geni§ manasl iginde ve blitti.n toplumu ku~atacak bir bigimde gergek
bir sosyal yardtmla§ma mti.essesesi olmak igin, tabir caizse, dar
gruplarm kabugunu tamamen ktramad1g1 d~§ti.ncesine var1labilir.
Burada, vaklf mti.essesesi ile koyliller arasmdaki mti.nasebet ti.zerinde biraz daha durmak gerekiyor. Koylti.lerin, bu incelemeye konu
. olan donemde, vakif yapma imkanma sahip olmadlklar1 ve ba§ka
gruplara mensup ki§iier tarafmdan kurulan vaktflard·a n da tam anlamtyla yararlanamadlklar1 daha once belirtilmi§ti. Bununla birlikte,
tarim sektorti. tizerinde vakif mliessesesinin gok ag1k baz1 etkileri
gozden kagmamaktad1r. Osmanh imparatorlugu'nda uygulanan toprak rejimine gore, Anadolu ve Rumeli topraklarmm devlet mti.lkti.
( miri) olarak k·abul edildigi ve bu topraklarm tasarruf hakkmm,
merkezi htiklimet tarafmdan tayin edilen dirlik sahiplerine i§ledikleri arazinin vergilerini odemek mecbiiriyetinde olan giftgilere verildigi bilinmektedir. Bu ara§tlrmanm millk edinme tarzlartm inceleyen ba§ka bir bollimti.nde, bu miri arazilerine bliyti.k bir kismmm,
ihya yoluyla veya daha gok t'emlik-nameler vasttastyle hususi millkiyetler haline donli§tti.rillmti.§ oldugu ve· bu yeni millk sahible~inin
24 Qacb.rct el-hac Ahmed b. Abdullah vakfiyes1, VGMA, . Muk-ata'a
s. 89-92. .
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topraklanm umftmiyetle belli baZI gayeler i~in vakfettikleri geni§ bir
§ekilde tahlil edilmi§tir2 ". Bu tahlillerden, Tlirkiye topraklarmm hu., ..
kuki a~1dan birbirinden tamamen farkh ii~ tip sahaya ayr1ldlg1 neticesi ortaya ~1kmaktadlr: Timar rejiriline gore yonetilen devlet topraklan, vaklf topraklar ve malik~nele;r. Ancak, §ah1s millkii olan
malikanelerin yaygmhg1 diger ikisine nazaran oldukQa sm1rh kalmi§tlr. Tarim reayas1, bu iiQ tar1m formuyla belli bir hiiviyet kazanmaktaydilar; ger~~kten Osmanh koyiiiSii; timar reaytis1,, vaktf
reayam Ve malikane reayasi diye adland1r1hyor Ve S1ras1yie timar
sipahisine, vak1f miitevellisine veya· miilk sahibine bagh bulunuyor'lardi.
Kuzey Afrika toprak tarihinde buldugu ii~ Qe§it toprak formunu tammlamak i~in J. _Berque;in kullandlg1 ifadeyle, Anadolu ve Rumeli'de de, «ii~ tip §ahsiyetle§me» ile kar§I ·kar§Iya bu!unulmaktadir26. «Eger dii§_liniirsek, diyor J. Berque, bu iiQ formun, yani biitlin
elkitaplarmm yar1§1rcasma kar§l kar§Iya koyduklar1 ve hukuk~ula
rm i~inde ·kaybolduklan tart1§malar1 besleyen mulk, kamu mal~ ve
vakf'rn, heJ?si de aym fiziki ve be§eri ekolojiye dayah ii~ tiirlii zirai
§ahsiyetin olu§masmdan ba§ka bir §ey olmadlg1m goriiriiz» 27 • Toprak hukukunun, hem mahalli adetlerden, hem de !slam hukukundan
hareketle geli§tigi farkh iki mekanda, .topraklarm degi§ik statiilere
ayr1lmasmm birbirine ~ok benzer bir tablo arz~tmesi olduk~a dikkat
Qekicidir. iki uygulama a~asmda sadece bir fark bulunmaktad1r; o
da, Tiirkiye'deki devlet topraklarmm (miri) : yerini Kuzey Afrika'da kamu topraklarmm almi§ olmas1dlr28 • Bununla birlikte burada
dikkat edilmesi
g~reken bir husus .v~rd1r. 'J0.4'kiye'd~ her koyliiye
.
..
25 ]3. Yediyxldlz, I~stittttion du vaqf ...J s: 122-135.
26 J. Berque, «Droit des terres et integration sociale au Maghreb)},
Cahiers internationattX de sociold!tie. c. XXV,- 1958, : s. 59 vd.
'
27 J. Berque, Le droit des terres au Maghreb) Reprinted from «Studies
on developing countriers)}, .c. · n, PWN-Polisch scientific publiShers, ·warsawa
1964:, s. 217.
28 Osrnanhlar bu sisterni · Tilrkiye Sel!:;uklularmdan, 11hanhlar4e,n ve Beyliklerden alnu§lardlr. Bu devletlerde, toprak iiQ form halinde blllwlni.aktadir:
iktaJJ val,tfJ malikd.ne. Ve buna gore koyliiler de iig gruba aynllyorlardt : iktd.'
reciytistJ vaktf reciytist ve mcilikane reaytistJ bkz. :i:.H. Uzungar§ill, «XIV ve XV
inci as1rlarda Anadolu Beyliklerinde toprak ve halk idaresi», BelletenJ n, 1938,
s. 104...
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miri-araziden bir boli.i.mtin · tasarruf hakk1 tahsi~ edildigi gibi, ayr1
tanm gruplan mesela bir koy halk1, «kamu mal1» diye adlandirllabilecek ba§ka bir boli.i.mden de ortakla§a yararlanabiliyorlard1. Bununla beraber, bi.ittin bu miri-topraklarm mlilkiyeti devlete ait oldugundan, burada herhangi bir aymma tabi tutulmaks1zm her ikisi
de devlet sahas't olarak telakki e~§tir.
Osmanh topraklarmm li<;e boii.inmesi!lde vaklf mi.iessesesinin
oynad1g1 rollin gok onemli oldugu soylenebilir. Osmanh sultanlar1
ancak §er'i hi.iki.i.mlere uygun sebeplerle miri-arazinin baz1 kesimle:
rini millkle§.tirmeye yetkili kllmm1§lard1~ 9 • Inceledigimiz vesikalardan, vakfm bu i§ i<;in en mi.ikemmel bir «Sebep» oldugu ortaya <;lkmaktadlr. Bir gok ki§i, ozellikle baZI yUksek devlet adamlan, vakif
olarak kurduklan mi.iesseselere gelir ·kaynaklan temin etme gerek<;esiyle, padi§ahlardan baZI miri toprak par<;alarmm mi.ilkiyetini talep ettikleri zaman, onlar da, bu gerek<;eyi kanuni (§er'i) bir sebep
sayarak, istenilen mi.ilkiyet hakkm1 sozkonusu ki§ilere veriyorlard1.
Devletin, dolaYJSiyle halkm zararma bu topraklarm g1plak mi.ilkiyetini elde eden ki§iler, onlarm bir k1smm1 vakif haline getiriyorlar,
fakat geri kalanini da kendilerine ait hususi mi.ilk olarak muhafaza
ediyorlardl. i§te, sozkonusu li<; <;e§it toprak formunun bu yolla geli§mi§ oldugu ileri si.iri.ilebilir.
Diger taraftan, bu li<; toprak kesiminin her birinde ya§ayan
koyli.ilerin hayat §artlar1 arasmda bi.iyi.ik bir farkm mevcut olup olmadigmm bilinmesi de gerekmektedir. Dzerinde gah§tlklan topragm
hukuki stati.isi.i ne olursa olsun, bi.ittin koyli.iler topra~ i§lemek, tahsildarlar farkh sektorlerin gorevlileri olsalar bile bu tahsildarlara
aym vergileri odemek mecburiyetinde olduklarmdan, eger baz1 vesikalar <;ok defa· miri alanlara · veya. malikanelere bagh bir · takrm
reayanm vakif yonetimindeki bir bolgede ya§amak i<;in kendi sektorlerini terkettiklerini h11ber. yermemi§ 9Isaydl, degi§ik sektorlerde <;ah§an koyli.ilerin hayat §artlarl arasmda fark olmadlg1 gori.i§i.ine varllabilirdi. Buradan vaklf toprak i§letmesinin belki reayasma
kar§I digerlerinden daha; mer~ametli ve daha karl! bir halde bulundugu neticesi <;Ikarllabilir30."Bu durum ayr1ca, Osmanll tarihi boyun29
30

B. Yediytld!z, In.stitut·icm du vaqf. . ., s. 132 vd.
Kq. J. Berque, «Droit des terres et integration soclale», s. 60.
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ca timarh sipahilerle tarun valnflarmin mtitevellileri arasmda sfuiip
giden s1mr anla§mazhklarmm sebebini de izah edebilir3 \
V ak~f kuruculan ve t~k~h kaideler·i

Vaklf kuran ki§inin mallanru vakfedebilmesi igin, islam Hukulru'na gore, h~gi §artlan haiz olmas1 gerekmektedir? Osmanhlar'da yiiriirltikte olan Flk1h (islam Hukulru) kaidelerine gore, vaJ.uf
kurucusundan vakfedecegi mahn mutlak millkiyetine sahip bulunmasl, ve gerekli ehliyeti haiz ohnas1 istenmektedir32• Diger tar~tan,
vaklfm htir33 ve akil olmasl aynca erginlik gagma gelmi§ bulunmaSl; ayru zamanda, borcunu odeyememesi ve isra£1 ytiztinden mahru
kullanmaktan menedilmemi§ olmas1 da lazundlr~ . ·
Qok genel ve klsa bir §ekilde ozetlenen bu §artlar arasmda,
XVIII. ytizyll Tiirk valnf kurucular1 ac:;1smdan iki nokta dikkatimizi
c:;ekmektedir. Bu iki noktadan birincisi, vaklfm vakfetmek istedigi
§eylerin tam millkiyetine sahip bulunmas1 zaruretidir; ikincisi ise,
vakfedenin htir olmasnn gerektiren §arttlr. Gergekten, mill.ltiyet ve
kolelik gibi son derece onemli iki mtiesseseyi ilgilendiren bu ilri nokta, karma§lk ve kendileriyle ancak dolayh bir ilgisi bulunan boyle
bir ara§tlrma ~er~evesi i~inde ~oztimti gti~ iki problem ortaya koymaktadtr. Bu sebeple, burada ancak k1saca tahlil edilmeye gah§Ila.cakbr.
·
·
Yukanda, mtilkiyet, ozellikle toprak millkiyeti problemine temas edilmi§, Osmanl1 topraklarmm btiytik bi! kismm1 kaplayan vaklf tarun i§letmelerinden onemli bir boltim.tintin ba§lang1gta, vaklf
lrurucularma degil, devlete ait oldugu da belirtilmi§ti. Biraz once
'•

31 Bu anla§mazb.klar konusunda birkag vesika i!;ln bkz. VGMA, Harameyn
I, s. 185, Milcedded Ana. XXI, s. 287-288, Ka.sa ' 1to: 11,8, s. 88-93.
32 Ali Haydar, . Tertibii!s-sunuf fi ahkami'l-vukat, !stanbul. 1337/1340,
s: 134; Omer Hilmi Efendi, ithafil'l-c:.hldf fi ahk4mi'l-ev1caf, !stanbul 1307, s. 22;
H. Hatemi, Onceki ve bugii.nkii Tiirk hukukun da. v aklf kurma muamelesi, istanbul 1969, s. 90 vd.
33 Ali Haydar, aym eser, s. 21; Y.M. Delaver, Le w aqf et Z'utiZi te ~conomi
q"e de son mai ntie1t en Egypte, ed. Marcel Vigne, Paris 1926, s. 15. ·
34 Ali Haydar, aym eser, s. 120-121; Omer Hilmi, aym eser, s. 18, 48, 49;
HUseyin HUsnti; Ahka~n-'l eukaf, istanbul 1311; s. 3; Y.M. Delaver, aym cser,
s. 15-16. Bu konulann hukuki yonti H. Hatemi (aym eser, s. 83-96) tarafindan
detayll bir §ekilde tahlil .eclilm1§tir.
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zik.redilen fllnh kaidelerine gore, bu ki§ilerin sozkonusu topraklar1
vak1f haline getirememeleri gerekmekteydi. Ancak, !mparatorlugun
ilk yiizy1llarmda, sultanlar fethettikleri topraklarm bir k1smm1 vaklfla§tlrma adetine sahiptiler ve sava§ .yapari, ve birkag kay veya
§ehir fetheden ki§ilere, fethettikleri bu yerlerden kendilerine dii§en
bir k1srinm vaklf yapmalarma mlisaade etmekteydiler. Bununla birlikte, bu vaklflarm, prensip olarak, devletin, hazinesinin gelirleri
uzerinden masraf yaparak gergekle§tirmek zorunda oldugu bir . gayeye yonelik bulunmas1 gerekmekteydi. Bu sebeple, bu tiirlii bir vaklf gergek ve sahih bir vaklf olarak kabul edilmiyor, bunlara vakf-t
irsadi deniliyordu. Dogrusunu soylemek gerekirse, bu, yonetim sorumlulugu ta§tyan ki§iler tarafmdan, bir tak1m m.iri-arazinin gelirlerinin, devletin yiiklenmek zorunda oldugu baZI kamu hizmet!erinin
gorillmesine tahsis edilmesi §eklindeki bir uygulamadan ba§ka bir
§ey degildi. Bu anlaYI§a gore, bu tip vakfm ebedi olmamas1 ve
feshedilmezlik karakteri.Jti ta§lmamasl, sozkonusu vakfm devlet ba§kant veya ba§ka bir makam sahibi alan kurucusuna halef olan ki§inin, ya vakf1 devlet hazinesi lehine bozma veya devlet politikasmm
ya da toplum menfaatmm gerektirdigi anda vakfm gayesini degi§tirme imkaruna sahip olmas1 gerekmekteydi. Fakat Osmanhlarda:
durum boyle olmamt§tir. Zira, vakf-1 irsadi'leri feshetmek isteyen
II. Mehmed'in ba§arlstzhga ugrami§ te§ebbiisleri dl§mda3 G, bu vaklflar, statillerinin degi§memesi, hedeflerinin daima hareketsiz kah§t ytiziind.en, tam bir durgunluk igilie dii§mti§ler ve gtplak miilkiyeti bizzat vaklf kurucularma ait olan· arazilerden meydma gelen
sahib vaklflarla aralarmda higbir fark kalmaml§tir. AyriCa, bu tiir
vaklf kurucular1, vakf-1· irsadilerin devlet haz~esinden kar§tlanmast
gereken bir kam:u hizmetini hedef almas1 prensibini unutarak, kendi menfaatlarim dti§tinmeye ba§lami§lar; boylece gelirlerin bir kismml kendilerine ve ailelerme tahsis etmi§ler ve vakfiyelerine toplumda kendilerine §ohret kazandlracak §artlar koymu§larchr36 • Us85 Akdag, Aym eser, c. II, s. 278; F. Babinger, Mahomet II Ze Conquerant et son temps (1432-1481), Payot, Paris 1954, s. 540; N. Belcliceanu,
«Recherches sur la reforme fonciere de Mehmed ID, extrit d'Acta Historica,
,
86 Burada blihassa, du!agft.yan denilen ve du'a okumayt meslelf edin~n
ki§llere vaklflardan para tahsis eclilmesiyle ilgili. §artlar sozkonusudur. Du/aguytln hakkmda bkz. B. Yecliylldlz, I1r,stitutiow d'!' vaqf ..., s. 80-84, 247. .

c. IV, s. 27-39.
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telik vakf-1 irsadi statlisiindeki . bu 'kurulU§lar gitgide k~nd.ile;rjn~
ozgli btitiin karakterleri kaybetmi§lerdir. XVIII. ylizy1lda, teoz:iJ~ .
-olarak hala vakf-1 irsa.dilerden -bahsedilmesine ragmen, bunlar pratikte tamamen ortadan. kalkm.l§lard1r. Zira, tahlilini yaphgimiz donemle ilgili vakfiyeler bize, m1ri-araziden .bir veya dalia 'gok toprak
pargasm1 vaklf iialine getiren herkes bu arazilerL one~, sultanin iZniyle ve §eriatm kaidelerine uygun olarik mlilk :ediridiklerin( ve
soni-a onlan «sahih, kanuni ve bozulmaz vak1flar.>;· haline getir9iklerini bildi~mektedirie~3 7 • 1858 Ara:·zi K§.nUim'nim bir yorumcusunfl.
gore, vakfiyesinde yukar1da i§aret ettlgfmiz ·.kelimeleri ta§iyan bir
:v.aklf, miri araziden te§ekktil etmi§ .olsa bile, gergek, .saJ;iih, her t.UrIU degi§meden masfm olmak ..zoru..n~aydl38 •
·
Netice olarak, tahlill. derinle§tireqek olursak, yukarld~ld bilgilerden §u sonug ·gikanlabiiir: ba§langrgta benimsenen' prerisibe g()re,
nitilkle§tirme, mid bir arazinin g~lirlerini, vaklf §ekil. altmda 's osyal Yl!-rar saglayan bir fonks~yona. kanuni olarak tahsis . e_d ebilmek
igin uygulan~ tekmk · bir usul (;Idugu halde, s~~unda, vakif 'heri?§ahsi, hem maddi ve manevi menfaatlar elde etme gayesiyle bir .miri
arazinin inillkle§tirilmesi· igin bir gerekge haline gelmi§tir. 0 halde, goriinli§te, --~n. azmdan Osmanl1 hukukgulan· nazarmda tani bir
uyum iginde olmalarma · z:agmen, · bu: koriudaki uygillania asl~da
teoriye tamamen· ters dli§mekteydi.
Kolelik ile vaklf mti~ssesesi arasmdaki ili§kiye gelince, vaklf
konusundaki f1k1h kaideleri ve .kaidele;rin uyguiam§l naz~n ~kate
ahndlgmda, koleleri i.ig kategoriye ayrrmak uygun olacaktlr: Vaklftan yararlanan koleler (mevkilfun-a.l eyh)J va:kfedilen koleler- (m~v
!cilf) ve"vaklf kurucusu koleler (vak:tf) .
. Bir k1srm kolelerin geni§ olglide, vaklf yoluyla 'yap1lan hizmetlerden yararla.ndJ.klar1 : bilinmektedif39 ; XVIII. ytizyr~da gok ·seyrek
olarak bizzat ken.dilerinin vakfedildikl~rine de rastla.nllm~kta&r40 •
· 37 ·m. Mustafa..vakfiyesi, VGMA, Kasa no: 18'7)· s. 192; Be§ir Aga vakfiyesi, VGMA, Kasa no: . 35) s. 12-13.
38 Ahf .Beg, ~erh·i kanumUime.··i arazi, lstanbul 1309/1891, s. 16-24. ·
39 Bkz. B. Yediy7.ldlz, Instittttion au vaqf ..., s. 263. ·
' 40 m . ·.Ahined'in lo.zt Ay§e 'sultan bir .giftJ.4de ·.~birlikte .5 cariye·ve 2 kole
.gocugu .vakfetmi.§tir; Ay§e binti ill. Ahmed ·vakfiyesi, V:GMA, · Kasa no: 141)
s. 13-16, kr§. B. Yediytldlz, Institution dt~ vaqt ... ·J s . 101. Bu konuda, daha on-
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Fakat bizi burada daha · gok ilgilendiren vaklf .kurucusu olan kolelerdir.
1nceledigimiz orneklere gore, XVITI. yli.zyllda kurulmU§ bliylik
vaklflarm a§ag1 yukar1 % 14'li (330 Uzerinden 45'i) kole,. genellikle
kap1-kulu yani ·saraya mensup kolelerdir. Bu 45 vaklf kurucusu kok
arasmda, hemen hemen yar1s1 hlirriyetine kavu§turularakn bir sultamn veya ba§ka bir yliksek makam sahibinin.e§i olmu§ 19 kadm, 6
dartissaade agasi42, 3 yenigeri agas1, 2 sadrazam, vs. vardir. 'Yukarida vaklf kurucusunllll: malm1 vakfedebilmesi igin hlir olmasi gerektigi belirtilmi§ti. 0 halde nasil oluyor da, bu ki§iler, kole olduklari h~lde, mallariru vaklf haline getirebiliyorlardi? F1k1h, §~hisla
rmm oldugu ~adar m~llarmm da bagh bulundugu -efendilerinin iznini almak §artlyl~, bu hakki onlara vermekteydi. Ayr~ca burada
sozkonusu olan yaklf-koleler igin de . bu izni elde etmek gok kolaycekl donemlerle llgili oldukc.<a karakteristik bqka mlsallex: de bilinmektedir.
Re§ideddin'in vakfiyesinden cigrenlldiglne gore; D.hanlllar devrinde, Re§ideddin'
in vaklf kurult!§larmda !<ah§anlarm hepsl, kendlleri de vakfedilmi§ olarak bu
kurulu§lara lrsi koleler olarak bagh bulunuyorlardi. Bunlar lkl gruba aynlan
170 A.lleden iba.retti: 20 aile TUrk koleler, 150 aile ise «Karavine ( ?) den~
koleler» idi. Tiirklerin iicretleri digerlerinden daha yi.l.k.sek idi (Z.V. Togan,
dran'da KUtiiphane-i melikdeki yazmalardan: n. 1233 Vaql!-name-1 Xoca Ra§id
al-Din Vazir», islam Tetkikleri Enstitiisii 'Dergisi, c. m, fas. 1-2, s. 158-160).
Aym §ekilde, Zaganos Pa§a'nm 1461 tarihli vakfiyesinde klile ve cariyelerin
valtfedili§i sozkonusudur '(A.H. Berki, dslam'da vaklf», Va~'lflar Dergisi, c. IV,
Ankara 1958, s. 31). Fatih .Sultan Mehmed, 1472'de, vakflnm tarun i§letmelerinde c.<ab§mak mecburiyetinde olan .blr c.<ok erkek ve kadin k1Heyi vakfetmi§tir (H.B. Kunter, «Emir Sultan vakl!lan ve Fatlli'in Emir Sultan vakfiyesi»,
Vaklflar Dergisi, IV, s. 47). l§te digerle_ri..ri.den daha karakteristik olan son ornek: Bir vakl! miitevellisi, vakfmm gelir kaynaklarlnl arhrmak gayesiyle, vakfm gelir fazlasmdan bir kul .ve bir cariye satm ahyor. Onlan «.<iftle§tiriyor ve
dogurduklan ~oct.iluar1 vakif hesabma satl.yor. !llt s~b§ aktl 1481'de Bursa'da
yap1lnu§br (K. . Kepeciciglu, «Bursa'da §er'i mahkeme sicillerinden ve muhtelif
ar§lV kaYltlarmdan toplanan tarihi bllgiler ve vesikalar», Vaklflar Dergisi,
1942, II, s. 417).
41 Azad edilme~ olanlara, padi§ah sarayma mensup olduklar1n1 ifade
etmek i«.<in sar4yi deniliyordu. Mesela bkz. Hasbiye kadm bintl Abdillmennan
vakfiyesi, VGMA, Kasa no: 188, s. 178-186; Diirrii Yekta Hatice binti Abdullah
valtfiyesi, VGMA, Mukat~a III, s. 175-176.
42 Osmanh !mparatorlugu saray te§kilatmd!l, padi§ahm harem datXesinin
ba§l olan ve aym zamanda lozlaragast denilen biiy:iik harem agasma verilen
unvandir, bkz. islam A1t8iklopedis-i «Klz» maddesi.
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d1; zira, ashnda, imparatorlugu onlar yonet:inekteydi. Zateri. yukandaki bilgilerden, erkek kolelerin devletin yiiksek kademeli memur~..
larl oldugu, cariyelerin ise, yonetici smlfm varislerini ta§lyan.<<Odahk» roltinti. oyna&klan anla§rhyor. Gergekten, II. Mehmed'in tahta
gikl§mdan itibaren, kullar (dev§irmeler), bir taraita men§ei kOle ve
diger tarafta men§ei Tti.rk olan yti.ksek · dereceli memurlar · arasmda
sti.rlip giden ideolojik sava§tan galip g1karak' 3 , Osmanh :i:mparatorlugu'nun bti.ttin siyasi hayatma hakim olmaya ba§lami§lar&.' P. Co. les'in hakh olarak yazd1gr gibi, Kanuni zamanmda, «dO~§tan htir
olan bir mti.slti.man igin, nitelikleri ne ol'ilrsa olsun, orduda veya
idarede onemli bir mevkiye yiikselmek hemen hemen imkanstzdt. En
yti.ksek makamlar kurtara, 'sultanm koleleri'ne tahsis edilmi§ti; imparatorlugun as1l kurucular1, yani Tti.rk men§eli sava§g1lar grubu
kendilerini imtiyazlardan ve iktidardan uzakla§tmlnn§ gorliyorlardl. Bu TUrk-Islam imparatorlugu, liyakatin dogu§tan bir mti.slti.manm veya bir Tti.rkti.nki olmamas1 §artlyla mti.kafatlandrrll&g1 bir
mti.essese olma tehlikesi altmdaydi» 44 • Roumani de §oyle yazmaktadir: XVIII. yti.zyllda, «en iyi ve en yiiksek idari makamlar yenigeriler tarafmdan i§gal edilmi§ti»45• 0 halde, bti.ttin bu avantajlar kolelerin bti.yiik k1smm1 ekonomik ag1dan daha zengin ve siyasi bakimdan daha gti.glti. k1hyordu. Boylece, vaklflar kurmaya ve onlara
gelir kaynag1 olarak mallar tahsis etmeye muktedir oluyorlard1. Bu
fikirleri mli§ahhas bir ornekle daha anla§Ihr hale getirmek igin,
Harru:iler'in bir- darti.ssaade agas1 ile ilgili birkag satmm zikretmek
ilgi gekici olacakbr: «Otuz sene sarayda ve imparatorluk ti.zerinde
hti.kti.m sti.rmli§ olan gok gliglti. K1zlaragas1 Be§ir, 96 ya§mda iken 3
Temmuz 1746'da oldli. Eskiden habe§li .bir kole .olan ve ottiz kuru§a
satm alman Be§ir, geride, yirmi milyon onsekiz bin kese gti.mli§
para, yti.zaltnn§ ko§um taklnn, ve mti.cevherlerle sti.slti. sekizyti.z cep
saati b1rakb. !stanbul'da bir cami, Eylip'de bir darti.lhadis, bir slbyan mektebi, bir ge§me, bir kti.tti.phane ve sadrazamm sar·ayr yakl~da diger bir mektep agilll§tl. Bu mektebin yanma· defnedilmi§. 43

M. Akdag, .A.ym eser, c. .rr, s. 1-20.

44 P. Coles, La lutte contre · Zes Turcs, lngilizceden ~ev. H. Couffignal,
Paris, 1969, s. 73.
45 A. Rouma.nj.e, Essai hi.storique et technique .sur la dette publique ottomane, Paris 1927, s. 10.
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tir» 4 6 • Buglin Be§ir Aga'run daha ba§ka bir
hibi oldugunu bilmekteyiz47•

~ok

kuru.lu§un da sa;
.•

Neti.ce 9larak denebilir ki, «saraym kullar1 imparatorlugun en
zengin ve .eii _gliQlj.i irisaillar1ydl»~ 8 • ~iy~si gliQlerl: say~sinde, _ temliknamel~rle millk. ediri~_k1e~i _rilii'i arazilerhi bir klsniml, efendileri
'ola]l sult1:1-ndan ger~kli ya;kif yapma iznini kolayca elde ederek, kurduklan kamu . muess.eseleri yararma . vaklfla§tmyorlardl; tistelik
bOyle~e iyilik-sever ki§iler oluyorlar, ayr1ca yonettikleri halkm sempatisini ve §~anlarrm d;t kazaruyorlard1.
·

· 46 J.v. ~ammer, ,Histoire de l'Empire Ottoman, Franstzcaya ~ev. J.J.
Hellert, Paris 1835, c. XV, s . 105.. . .
47 Bkz. B. Yediytlchz, .Institut-ion. du vaqf ... , s. 42-48.
48 P. Coles, aynt eser,_ s. '53. Bu ktilelerln aile adlar1 konusunda bir husus oldukga dikkat gekicidir. Bilindigi gibi Osmanhlarda soyadl olmadlgmdan,
ki§Uer «falan oglu 'falan» veya «falan ktz1 falan» §ekllnde baba· adlanyla tanim~
lamyorlardl. Koleler sozkonu_su· oldugu zaman., baba adlan bllinmeQiginden veya
Jtullanmak istenilmedigmden · -zira ·bunlar kugUk ya§ta hlristlyan -alleler arasmdan dev§ir~ veyol/- ·kol~ p~arlarmd'an satm almmi§ 've rotis'ltiman olmu§iardl-' , hepsinin de Abdulla1t veya Ab~iilmennan oglu veya ktz1 olduklan mti§ahede eclilmektedir. Bu isimlerin' belli bir '§iiliSm adl olmadlgi.nl gosterroek-i!;in,
ilgl gekici bir misal verroek yerinde olacakttr: 1779 tarlhll blr vakfiyesinde,
sUii.h§oran-1 hazret-i §ehriyii.riden ...Yusuf Aga b. Abdullah, 1787 tarlhll ba§ka bir valtfiyesinde sadrazaro YUsuf ··Pa§a ·b. ' ':A.bdiilme1mlin olm\i§tur. Her
iki ·durumda 'da sozkonusu olan aym. §ahlsbr, .fakat sadrazam olduktan sonra
baba isml degi§roi§tir, bkz. Yusuf b. Abdullah vakfiyesi, VGMA,. Kii.vii.k evkd.f
hlimis. I, ·s. 2~3-244, 363-364; :Yusuf b. Ab~ill.menhii.n :vakfiyesl, VGMA, Kii~iik
evklif Mmis I, s. 245-252, 366-374.

