SA.YI .. ·~19

·.. YIL.~

MART - NtsAN .!981

tlif.Jr~~~;Mif~~~~~-r~~~ibi'~~,: ··;c~::

SOSYAL TEŞKiLATLAR -B üTüNLtJGt} OLARAK
OSMANLI ·VAKIF IiüLLt'YELERİ
:·.
Dr. Bahaeddin

Yediyıldız

AYnipa PJ~m 2000 projesi araştırıcıİarından Gaston D.eurink, "İstik
l:al mevcut .değildir,' ... oı:iun inşa ehiı.ek gerekir; inşa~ına girişilmeden evvel onun; tarih.· çerçevesi içinde, düşünülm~, icadedilmiş, sonra istenlı~
miş olıiı:ası lazımdİr, ve' hu tarihi çerçevenin :sahip olduğıi ·ataletiri doğru
' bir biçimde değer.lendh;ilebilmiş olması da şarttır'' diyorJ.; Bu hüküm; bir
.. kişinin- tesadüfi bir sözü olmaktan ·öte, insanı · ve c~miyetleri . zaman ve
mekan için'de 'm uhtelif yönleri ile tahlil eden ilim adamlarmdan ·çoğu~iup.
ortak ;kanaatidir. :aer cemiyetin,.. orijinal bir' istilı::b~l .kaz'anabi,lmesi, diğer
bir ·üadeyte, kendi benliğini ye hi.iviyetini koruyar~k 'gelişebilmesi · için,
gizli ve durgun tarihi gücünü şüniullü araştırmıı:larla tesbit ederek harekete geçirmesi ve bu potansiyel ve hareket çerçevesi içinde istikbalini.planlaması v~ keşfetmesi icabediyor..
ke·şfin uygulama alanına sokulabilmesi için de istek ve irade gerekiyor. ·

Bu

Bugün Türk cemiyetinin içinde

y·aşadığı buna!~,

bu cemiyetin

yakın

geçmişini .teşkil eden Osmanlı döneminin kültür ve bünye unsurlarının
ve bunların sentezi ola"P so.s yal 'teş,lrtlatının doğru ve şümullü tahlillerinin
henüz yapılaİnamış, dolayısiyle bugünkü yapının iy1 anlaşılamamış ve ne-

ticede .bi ristikbaliri keşfedilemem~ olmasından, diğer bir üadeyle mazinin
istikbale :::: çılamamış olmasından kay!laklanan sancılardan başka bir şey
değildir.
·
Iki asra yakın bir zaman içinde,. ülkemizde meydana gelen, büyük ve .
köklü d~ğ·işınelere rağmen, Osmanlı müe.s seselerinin bugünki' Türk . ce'r~ıi- .
yeti üzerindeki dola:ylı veya dolaysız tesiri samldığından çok fazladır. Bu
yazıda söz konusu tesirierin çözümlenebi!ıiıesi için Osmanlı inüesseS~lerne
J:?.asıl yaklaşılması gerektiği hakkında bir metot araştırması denemesine
girişilecek, mü,şahhas bir örnek olarak da valnf külliyeleri ele alınacak~ır.
.
.
.
.
(1) L'UniversWi de demain, •Bruxelles 1974, s. 12
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Isıani dünyasında,· !slamın yayıİışı sırasında . :j{arşıla.şılan yaban;~ı
kültürlerin, bir çokları Y.anında, vakıfla ilgili bazı unsurlarından da.istif.ade edilerek, bunlar ·islam prensipleriyle yoğurul.m:qş ve bir, takım . yeni
katkılarla !slain vakfının hukuki temelleri tesis edilmiştir. .Vakıf, ·l;>ilindiği
gibi; bir· kişinin -bir. veya daha fazla mülkünü; Cemiyetin ihtiyaç~arım teşkil
eden dini, hayri .v eya sosyal bir gayeye, Allah'a i yakın olma. niyetiyle,
·muebbeden ·tahsis etmesi akdidir.

Bu kısa tariften sonra, valtıf müessesesi hakkında, burada uzu~ uzadıya durulmayacaktır. Ancak, eie alınacak asıl konunun daha iyi:anlaşıl

. ·. ması- için,· bir · iki · noktanın daha vurgulanmasında •f ayda görülm.e ktedir.
Sözkonusu hu}ruki akid!~ vakıf ' denildiği -. gibi, bu akid sonucu ortaya çı~
kan veOsmanlılarda müessesat-i hayriye diye adlandırılan ·mabed, · medre~
. ~e, imaret, zaviye, vs. ·gibi cemiyet fertlerinin bizzat kendisinden fayda_landığı kuruluşlara, 've diğer yandan, ·bu kuruluşların sürekli ve düzenli
'Qir şekilde işletilebilmesi: gayesiyle ·kendilerine tahsis · edilen bina, arazi,
mildt para, vs. gibi gelir ka~aklarına da vakıf d~nilegelmiştir.
Ortaya çıkışına ve geliş~esine dini olduğu k~ar i,Çtimai ve iktisadi
da sebep ·olduğu vakıf müessesesi, }{endi doğuş ve oluşma ortamından daha başka coğrafi rnekanlara .ve ·kültür havzal~rına taşındığmda,
daha da .yaygınlaşarak hayatını sürdüiebildiğiİıe· göre, grala~da kendini
destekleyen başka unsurlar da bulmuş. dem~ktir. Mesela bedava yemek
dağıtılan, imaret vakıflarının ,b ilhassa .Türklerçle ççık . yaygın olmasını,
Ti.irklerdeki şöle:rı adetinin bir devamı olarak değerlendirmek mümkündür. Yine aynı müesseseyi Cleğişik cemiyetler değişik gayeler için iruUailabilmişlerdir .. Mesela, Araplar vakıf ~üe;ssesesini e~ki adetleri icabı kızla
rı mirastan mahrum et~ek için kullanabilirken, Türkler ondan, yine .kendi an'aneleri gereğince, .mirası~ ve ~rkek arasında eşit bir şekilde taksim edebilmek için yararlanmasını bilnıişlerdir. O halde, a~ı hq.kuki te~
. mellere bağlı . o}.masın~ rağmen; bir müesseseniı:.ı değişik kültür havza-·
. larmdaki .ortaya çıkış a~illeri, hed~f ve gayeleri; ,netice ve tesirleri farklı.
şartların

olabilı.n~~edir.

M'!lhtelif islam milletleri tarafından . benimsenen ve kendi · milli kültürlerinin yaratıcılık vasfı ölçüs~de, kendi di:inya görüşleri ve istikba.I feF
sefelerine intibak ettirilen vakıf müessesesinin· gelişmesi, islam dünyası
nın zaman zaman içine düştüğü bunal~lı dönemlerde menfi yönden ·e tki. ~enmiş o~asına rağnien, Büyük Şelçuklular~dan· j.~bar~n ·bir hız k~andı
ğı, ·daha soiıra kurulan is~~m .çlev1etleı;inde ve· bilhassa Osmanlılar'da çok
-daha büyUk geıi.şmel~r gösterdi~i biÜİıiyor. -Modern devlet anlaYışına gö~
(•45)
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götütmek mecburiyetinde olduğu hizmetlerden ıiemen
heinen -hepsi;·,Osm'anlılar'da v3.kıf inüessesi yoluyla karşılanmıştır. Bun.ıar ·.~na 'hatlarıyle din; eğitim ve öğretim, ulaşım, sağlık, sosyal yardım,
belediye, vs. 'hizmetleri olarak sınıflandırılabilir. ·osmanlılarda -vakıf yoluyla
hayat' bulan kuriıluşların en riıühimlerinden biriSi; hiç ş-üphesiz sözkonusu·
-: hizni.etlerin büyük ~?ir ·böiüİnünün karşıl~nması -gay~siylEt kurulan külliye-:
lerdir.
·

5re,r deVletiiY hal_k a

~: Hemen hemen bütün Osm_anlı şehirlerinde birer örneğine rastlanabilen külliye, .fo_n ksiyonu ve yapılış' gayesi bakımından medeni ve sosyal bir
anlayışla_ meydana getirilmiş, Türklerin dünya sanatına. katkılarından bi·ri. plan %ir mimarlık . komp~eksi tipi"diı-2. Bir sosyal merkez olan bu
. 'komple~s. bir·_ c~nii- :Ve onun etrafında yer alan muhtelif sosyal fonksiyo·n-·
:.lara s§.h~p. bin!iard~n -. oluŞmaktadır: . Bunlar, . Medrese (ler),· hastahane,
· aşkane (iİn~ret); tabhane, mekte_p, kütüphane, türbe(ler), arasta-çarşı,
han-k~rv:a.nsaray, hamam, meşruta binfl.}ar, . belalar, muvakkithane, çeş
me-sebildiıi: Ancak, · her külliyeniıi bütün bu unsurıS:rı ihtiva etmesi şart
' değildir. .

. · ·· :Doğan ·Kuban'ın ifa.desiyl~, "... lçtimat hareketleri barındıran bir
külliye islamda eskidir: Fak:at Artadolu Şehirlerinde, Osmanlı devrine ge. lene kadar, planlı bir külliye kavramıgeliŞmemiştir. Konya'da bir Sahib
.Ata, Kayseri'de Huand Külliyeleri, Selçuk devrinde külliye kavramının
gelişmiŞ· Şekli sayılabilir. Hatta ·Bursa'da bile, bir Yeşil Külliyesfnbi serbest olarak ·yerleştirilmiş yapılarda~ meydana geldiği görülİnektedir. .
Planlaninı§ı'._ bir kompozisyori, kısmen· Bursa Yıldırım -~ülliyesiyle, fakat
asıl abidev! ölçÜde Fatih'le pirdenbire ortaya çıkmaktadır. Ondan sonra
II. · Beyazıt'ın Amasya ve Edirne'deki yapılarıyle devam etmiştir. Osmanlı
kül.liyelerinin, t~tiınai karışmayı teş-vik eden, ırı,odern anlamda bir sosyal
merkez kil;riı,kter~e çok defa temas edilmiştir. Fakat bu yönde herhangi
.bir so~yolojik~ araştıi-ina yapılmamıştır: Bunlar sadece· ibadet yeri, öğretim
:merkezi ya da fakir rriıitfağı olduklarİ için değil, fakat · çevrelerinde başka
toplantı yerlerinirı gelişmesine ön~yak oldukları için sosyal katalizör rolü
oynaliu~la~!fır•~a. ·.
·
·
· · · Gerçekten bir çok araştırmada, bu külliyelerin sosyal karakterine
dikkat, çe~mesine r~ğmen, b~nlardan hiçbirisiniii kültür ve 'bünye unsur-

_J!tU~liyeier hıikkıb.da·. ge~~~: bllgi_' b/1Zl külliyelerm plan' .ve fotogTaxları iÇin bk. .
·. Feridun Akozan, "TUrk killliyelen", Va\Pflar Dergisi' VIII, (A:nk. 1969) s. 803-808
(3)' 'Do!ari Ktıba.n, ~ "Anadolu-Türk gehrt".' ' va.kıfJar Dergisi, VII, (!st. 1968) s. 71.
'
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!arını, sosyal fonksiyonunu, ce:ı:niyet üzerindeki tesirlerini derinliğine tahlil
eden monografiler yazıl~ariııştir. Halbuki, Türk kültür ve sosyal tar.ilıi
için . böyle monogr.afilerin yazılması büyük ehe~yet arzetmektedir. Burada böyle bir monografi -örneği verilmesi sözkoİıu~m . değildir: Fakat, bir
külliyeniıı.inuhtelif cephele.r j .incelenirken, nelere dikkat e~mesi gerektiği:
llöyle bir tahlil jçin toplanap. ~esikalara ne türsorular sorulma~ı icSıbettiği,
hasılı kopunun pı·oblematik'i üzerinde üurulacaktır. Biljndiği gibi, proble·
:matik, bir konunun meseleleriiıi ortaya koyn_ia.sanatı, ilınidi~.

Külliyeyi ı:;osyal teşkilatlar bütünlüğü olar~k da tarif etmek mümkündür. Çün~ü soı;ıyolojide teşkilat, hususi hedeflerin gerçekleşmesi" niye.tiyle bir grubun faaliyet~erini tanzim etmek için belli .formalit~lerin tesisi
sırasında varlık bulan kuruluş anlamına gelmektedir ki, burada muayyen
bir gaye için sürekli bir faaliyet gösterilmesi şartı vardır'. Külliyenin ~. karıda bahsedilen ehemmiyetli üniteleri de b utarife uymakta4trlar. O
halde bir külliyenin ·incelenmesinde cevaplandırılm~sı gereken .sorular· ve
dikkat edilmesi gereken husüslar sunlar olacaktır. . . .
·
•

•

• •

.#

•

•

•

dünya görüşü ve hayat anlayışı nedir? Her biri
olarak kurulan. bu,kuruluşla
rın valç.ıfları değişik zihin yapılarına sahip olabilirler· ve bu farklı zihniyetler, sözkonusu ..külliyelerin işleyişi ve fonksiyonu üzerinde değişik ve mühim -roller oynayabilirler. .Bu ziİııtiyetlerin Osmanlı tarihi boyiınc~ veya
belli döneınlerdP- arzettikleri ortak ve farklı tarafları nelerdir? Dönemden
döneme değişmeler olmuş mudur?. Olmuşsa hang(yönde ve nasıl · olmuş- ·
tur? Bı.i. zihniyetierin oluşmasmda veya değişmesinde etkili olan faktörler
nelerdir?
·
·
·
Külliyeye hayat
veya bir kaçı değişik

vere~

kişiler tarafından vakıf

Bir külliyenin çeşitli biçimlerjnde vazife yapan kiŞilerin faaliyetleri
hangi kültür dünyasımlan mülhemdir? Bir külÜye medresesinde ders ·veren
müderris veya mi,iderrisle;rin fikir. kaynaklatı ve burada okutulan ders lti~
taplarının muhtevası nedir? Bunlar külliyeden külliyeye ve devirden devire
farklı. olabjleceğine göre, pu farklılığın sebepleri üzerind~ dunnak şarttır.
Değişm~mişse, aynı kitaplar değişik zama:nlarda farklı yorumlara. tabi tutulınuşlar mıdır? Aynı ~itaplar hakkında çok sayıda şerhl~r yazıldığına
. göre bu soruya olunıJu cevap verilebilir.· O halde :bu şerhlerdeki yorum
.. farkları nelerdir? Niçin farklı yorumlara · gi~ilmiştU'? Bir külliyenin kültür i:nuhtevasını ortaya koymak için, şü,phesiz küllfy~ medresesind~ oku.

.

(4>: J. Sumpf - M. Hugues, .Dictionİiaire de sociologfe, L . Larousse, -Paris · 1973, s.
180 - 181.
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_ .tı,ılaiı kitapların ·t~hli~ .kafi gelmeyecek;· ·külliyedeki kütüph§J:ıeçle ve~a
meQ.rese kitaplığl!lda bulun~ bütün kitap!~ tahijli ·de gerekecekt~.

.

.

· ..-·. Bir.küll~yede vazifeyap;m_·k~iler ~a;ngi.dıı;vranış modelleri içindedi~ler?
· . Bı.( dayra~ları tanzi.n;ı. ·eden ahlak i kaideleri nelerdir?.Mesela bu ahlak.
· ·, 'kıÜd~leri. ıriüderrlsin .d erse h·a~ırlanma, ara§tıri:iıa yapma ve tedris zamanı
. ile,.eğitiin ve' ara~tı'rnianın niteliği ve objektifÜği ile, §eyhülislam ve riıüf
. .·tülerih müderris olmalari: ·halindeki gibi- eğer- vars.a; idart vazifEileti ile
ilgili olabileceği gibi, çevreışi, ıe · münas~betler, ciddiyeti, hatta giyim-kuşa
mi ,hakkında da olabilir.
.
.
.
Külliyel~rin kültür unsurları bakımından, buralarda yazılan ve konu'şulan diİ veya diller de ehimıniiyetli bir yer tutmaktadır, Külliye medrese'sinde yazı dili umumiyetle arapça olmasına rağmen, konuşma dili türkÇedk. '!\ıie,dresede oh.işturul~n ve öğrenilen .bilgi Türk diliyl~ halJta' aktarıl.- :~aktaaır. Bu pilgi lıktarma işi nerede ve nasıl yapılınakt~~? Diğer bir
. if~deyle me·dreseleri.İı .halkla ilişkileri nasıl sağlanmaktadır? Bu sorularİn
· ç·öiümU, külliyelerin halk üzerindeki tesirini anamak iÇin son derec~ · niÜhifuwr. . ··
·
·
i . '

: ~

. •

.. . )3ütün· bunlar, külliyenin kültür dünyası ile' ilgili olup, ltülliye hayatı
. . __ nın ancak1 bir cephesini oluşturmaktadır. Bir külliyenin müşahhas tahlili ·
ÇOk ·daha .başka unsurlar .ortaya çıkaracaktır ki,' bunlara da bünye \lnSUr•
larf · adı vedlebilir:
·
'
..
. ·_. Her şeyden ö~ce, hergün muhtelif· vazifeler ve faaliyetlerle m'eşgul
ola~
kişiler
.kül!iye hayatında
yer almaktadır. Medresede
derslere katılma, ·
...
.
.
.
l
'k ütüphanede ·ar~tırma, imarette yemekleri pişirme ve dağıtma, c8.rp.ide
vaaz etme, kitapların ve biİıa.Iarın bakımı bu faaliyetlerin bir kısmın_ı oluş
· turmaktadır. 'Külliyelerin h~susi fön:ksiyonlarına göre düzenlerten bu
faaliyetleri .herkes kendi.-usUlüne gÖre yapmaktadır. Bu ferdi vey~ toplu
faaliyetlerin ller biri külliyeriin fonksiyonu veya hedefine yaptığı k~tkıya
gP,re mana kaza~akta, biı 'katkı . iş bölümü Çerçevesiİıde gerçekleşmekte
ve ·bü iş bölümüyle de statüler ve roller belirginleşmektedir. Ve bu vazifeler
b'elli bir sosyal münasebetler şebekesi meydana getirmektedir. Bu münasebetler neticesinde, resmt kadrolar dışında,forİnel olmaya.iı arkaq~lık grup. ları. gibi. başka gruplarda oluşabilir. · Külliyenin ·anlaşilahilıriesi için· bütün
· bü : vazifel~diı ve ilişkileriri 'tahlili gerekmektedir.
·
... .·.. ·K~İi~~cieıti ·muhtelif v~zifelerin .faauyetıeri ve ·. te'şkna.tiana~ ·sosyai
müriasebet şebekelerl, bir bakıma .farklı fizik! ve maddi şartlara bağlıdır. ·
:KülliYel~i-ın: ·plariİari, ·-~şitii 1liriİnl~rinin konumu
·yapıları, ):m yapıların

ve
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eski yahut yeni olmaları, talebe ve vazifeli sayıları, büyi.i,k veya küçük bir
şehirde bulunmaları, bu ·küll~yelerin masraflarını karşılayacak olan vakıf
'ların zenginliği veya fakirliği ve külliyenin yaşı yani yeni · yahut zengin
ve lçöklü gelenekiere sahip olması, oralarda vazife yapanlar~ sosyal
münasebetleriili ye kültürel faaliyetlerini etkileyecektir. '
Aynı kişinin aşağı yukarı

aym dönernde değişik coğrafi bölgelerde
(mesela II. Bayezid'in Amasya, Edirne ve tsbinbul'daki külliyeleri; Kanuni'nin Rodos, Şam ve ~tanl;)Ul'daki külliyeleri
gibi) hakkında, yukarıdaki soruların ortaya koyduğu büt~ük çerçevesinde, çevre şartları ile sözkonusu külliyele:dn karşılıklı ola'I'ak biribirlerini
etİdlernelerini ve bu karşılıklı tesiriere paralel olarak zaman ~çinde külliyelerin ki.Utür unsurlarının uğradığı gelişme ve de~·iş:rr_ı.eleri konu ed.iriec~k iuu~ayeseli tetkikler, a-raştırıcıları o~dukça .ilgi _çekici neticelere götü~ebilir.

)üırinuş oldukları ' külliyeler

Gerçelçten, külliyelerin bünye unsurlariyle kültür unsurları sıkı sıkıya
. btrlbirine bağlıdır ve sürekli karşılıklı tesir halindedir. Sosyolojik açıdan
bu unsurların senteziyle bir topluluğun sosyal teşkilatlanrnası, yani soşyal
faaliyetin bir bütünlük haliİıde bünyeleşmesine yarayan bütün unsurların
külli terkibi ortay.a çıkmaktadır ki, bu bütünlük ke:ndisini teşkil ~den . kısım
larından farldı olduğu gibi mümkün diger terkiplerden de farklıdır. O
halde her sosyal teşkila.tlanrna hakkında ayrı ve ciôdi tahliller. ge'I'ekmektedir.
' Burada daha ziyade külliyenin bir birimi olan medrese çerçevesinde
ortaya konan tahlil şekli ve teorik şema, ~lliyenin ~ğer birimleri ve hatta _şehir, b-ö~ge, sosyal sı.nlf, mesl~k, aile, ·akrabalık gibi diğer bütün sosyal
. teşkilatlanmalara da uygulanabilir. .
· Görülüyor ki, bir cerniyeti' anlamak, 'bilhassa onun kültür problemleriiii ·
çözürnleyebilrnek, san~ldığı .kadar kolay bir iş değildir. Yukarıda Osmanlı;
ların sadece bir teşkilatı hakkında ortaya ko.nan soru ve meselelerin çözümü bile biİ- çok araştırıcının senelerini alacak nitelikte ve ağırlıktadır: Kal. 'dı ki burada sergilenrnesine ça.lışılan meseleler ilk alda gelen hususlardıı·.
V esikaların tasnifi ve verilerin tesbiti sırasuida daha yüzlerce meselenin ortaya , çıkacağını unutmamak icabeder. Üstelik, dünün · cemiyet liayatı .ile
'ilgili bir problemiyle bugün de karşılaşılıyorsa, o zaman bu problem ·sosyolojinin konusu olmaktadır. Bu durumda böyle bir konu disiplinler arası
işbirliğini gerektirm~ktedir. Külliyeler hakkında yukarıda. ortaya konan
'meselelerdeiı bir çoğu bu tip araştırmalara muhtaçtır. Kökü çok eskilerde
olan bir problemin bugünlere kadar uzanarak nasıl kamuişık bir yapı lut(49.)
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·. ..:· ·~an~ğı.ıii ve.çpk y(?,nlü yaklaşı..mlara ihtiyaç·. gösterdiğini açıkl~ğ~ .kavuş~ur. · .mak için, )~arıda zikredilen sorulardan birin,in. müşahhas bır ör.nekle ce- ·
. · · .vaplandırılm_a~ı yerinde olacaktır. Bll soru, külliye medresesillde oluştu~u. ".!lap:
öğrenilen .. bilgiriiri. halka nerede ve mı:$ıl akta:rıldığı, medreselerin
. :: . lialka·ilişkilerlııih
nasıl sağlandığı, ve bu iliş~i,ler n~ti~esinde halk ü.zeri.nde
· 1 ·. •
.
•
. · .m~ydaiıa gelen tesirin·, ne~elere kadar uzandığı sorusu ola:bilir.

·ve

o

: . · ···: '··. .'i3u· ~oru~.c~vap~a~drrırk_en he~ şey.den öne~· şu nok~ya dikkat. 'çekÜ;m_eş~ ic§:6e,4er. MeQl,'e~enin hoca .ve. talebeleri, külliyenin diğer görevlileri
· yemeJt saatıe.rinde . imar.e tte, ora:da yemek yeme hakkina sahip olanl~rla
·. :yani. :mk!i!riPi: çeşi~li yörelerinden gelen yolcularla, fakirleri e ve belli ·s aat.: 'ierd~ . _de 'call].ide şe4it hakının _İnühiın' bir .kes.imiyle bir arada ve iç içe bul~~aktadiTİar. K;ülliyenin merkezinde ·b-ulunan cami,. Osmarııiların üniver. ·sit~si :dlırtiiD:ui:ıd:a .olan inedreseİıin ·halka aÇılan kapısı, :konferans salonu.·· ·~-d~-\:M:e~esed~ elde e.dilen bilgiler, medresenin ho~~ıarı veya taıebeleri ta- .
.~afind~, bu -yolla. halka aktarılabilmekte!fu. Ayrica. .tahlil edilmesi gerekeii biı bilgm_in muhtevası bir·:yana, hurad~ üniversite-halk ilişkileri açı~
sından. son, derec~ dikkat çekici bir mekanizma ile - karşılaşılmaktadır. KUlliyedeki · cam~den başka ·ülkenin çeşitli yörelerinde . bulunan diğer camiler
.·d~· yine_~yiu foriksiyonu -görmüşlerwr. Bilindiği gibi medrese eğitimine her
. , ·.sene.üç ay ata ve!İlmek~e, talebeler ülkenin çeşitli b~lgelerine dağılmak ta ve
.. ·. s9zkon:usu.camiler. vasıtasiyle medresedeki bilgiyi memleketin en ÜCra kö: Şe~eri~e kad~r yaymakta idiler. Böylece, herkes okum~ imkanı bulamama. sm,a ra:ğmen, Ü~kenin her yanında: ortak bir sözlü kültür: oluşmaktaydı.

.: · :·

·. :.. .. Bu .kültürün tesiri, ·.:ülkemizdeki bütün değişmelere rağmen, şu veya
· bl.!: ··~ekilde ·g;ınjiihüzde de ke_ndisini ·göstermektedir.. 1979· yazında, Ç>rta ~
,. .Karadeniz bölgesi:nde, bölgenin tarihiyle il'gili bir saha araştırması yapar:· . keiı. tesbit.~ttiği.niiZ .bir hadise, kililiyelerin mekan ve zaman sınırı tanımak- .
· . · sızın' lıalk ÜZerinde ne..derece .t esir icra etmiş olduğunu çok- açık bir şekil~
..de ·göst'E~rniektedir. Bu geıi sıra$ında, salii.ıden elli kilometre 'ka-'dar içeride, .
1961'lere' kadar motorllJ, vasıfa· sesi duyulniamış bir dağbaşı köyünde
'emekli ·b ir· fnüftü ile ka.rŞıla:ştım.· Evinin kitaplarla dolu bir odasında 'beni .
. . kabtil ·etti ve sohbet sırasında, harf inkılab~ öncesinde b~tirdiği ilk mekt~,P ~ında .hiçbir resmi' tahsil görmeksizin nasıl müftü olduğunu anlattı.
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· . · :Bu köyde .bir _çiftçi çocuğu olarak doğup büyi,iyen babası,- çevre köyl_e r.. _. · · deki· b~zı .. hocalardan ·okuma yazma öğrenmiş. Üç.;sene Amasya medrese:
'! .l~'riİide'·.-tahsil görmüş: . Ancak yol · masr.aflarını karşılayabilecek miktarda
:.: , ._:pir· ha~~likla 1Ş86'larda tstaiıpiıl'a gitmiş. Sultan ll. Baye~d'.in fCVI. ·asrın
' .o larak kurmuş· olduğu. külliyesinin medresesine. yerleş- .
.J' ',:·• :: }1~ yıllarında:. vakıf
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miş.

Oniki·sene tahsilden ·sonra icazet almış. Oniki sene de külliyede dergörevi yaparak emekli olmuş. Hiçbir zaman ilişkisini kesmediği köyüne dönmüş ve vefatma kadar orada yaşamış,

siarnlık

·. : Babasıllin medresede tahsil gö~~esine rağmen, sadece din işlerlyle
uğraşmadığını, talebeliği ve vazifesi sırasında, doğum yeri ÖlaQ. bölge hal~ r~fahı için büyük çabalar . s~rfettiğini söyleyen emekli müftll, kitaplar arasında ··bir mektup sureti çıkardı. · Bu mektup · babası tarafından
Meşrutiyet'in ilk yıl~armda İstanbul'dan bö1genin ileri gelenlerinqen birine·
gönderilmi~. Bir köy çocuğunun medrese .tahsilinden sQIU'a yeni meseleler
karşısındaki bakış açısını, ayrıca halkla devlet araSmda kurmaya çalıştığı
ilişkileri göstermesi, diğer taraftan da külliye kültürünün daha birçokları
arasmda ülkenin hangi meselelerini etkileyici bir rol oynadığıriı gösterme. sı açısından oldukça ilgi çekici olan bu mektubun baş. kısmında, mektup .
sal;ıibi, bir izin dönüşü köyden istanbul'a gidişilli anlatıyor. ve şöyle devam
ediyor: " ..... yol meselesi "için Nafia Nezaretine müracaatla başkatip ve
nazır muavini ve tarik-i -uinümiye ·müdürü ile ·gör~tüm; Ve zat-ı a.IilJrile
olan müzakeremiz vechile ehali-i fakirenin zarfiret ve riıa'ruzatlerını kema-yenbagi beyan ve izah eyledim. Netkesine şöylece hitam v.erdim: bütillı
'halk 'istibdadda şos-e yolları yapılıyor· idi de şimdi bu devr-i dilaray-ı meş
rütiyette ne se~ebden b~im 15 satlikden ibaret olan Fats·a-Reşadiye yolu
hala yapılmıyor. Neden icab ediyor da bizim şu kadarca ma'ruzatı.mı.Z kabUI ve is'a.f olunmuyor. Biz efrad-ı milletden· değil . miyiz? Eğer ibu defa da
şu meracaat-·ı bendeğanemiz is'a.f · oliınmaz da yine akim kalır ise bundan
böyle de tarik bedelatını vermekde ~· deyü bar bar bagınşıyorlar'
deyince, madem qyledir Nazır Paşa'ya h~k.ikat..i ha.Ii ;b.öylece ·a rz ediniz dediler. Ertesi güiı Tokat mebus~i m'ı.ılıteremi Hacı Mustafa Efendi ile beraber Nazır'a çıktık. Ve ebilinin ina'ruzatmı ber-minva.I-i muJ:ıarrer. tebliğ
ve izah eyledik. Esasen N:azır HUlusi Bey merhametü ve bütün manasile _o
makama mütenasib ·b ir osmanlı na.fia nazırı sıfatını haiz bulunmak hasebile
derhal tarik-ı umümiye İnüdfuii ile muavinini celb e·d erek şu yolda emir
-v erdiler. Fatsa-Reşadiye yol~un bedenen inşasını eh~li-i malıalliye deruhde ediyorlariıniş. Y~ la.ziİn gelen a.ıat ve edevat ile mül;ıendis gön-derilmesini Nezaret'den istirli'a in etmisler. Eha.Iiı:iiİı. bu talebi muvafık-ı
maslahat görüldü~den tarik bedelat:ı nakdiyesurl ita. ile beraber. yolti
bedenen kendileri inşa edeceklerine dair mükemmel bir kıt'a mazbata gönderdikleri takdirde bila tevakkuf icş.b eden a.ıat ve edevat ve barut ve sair
mühimmat he mühendisin hemen gönderilme.sini einreyledi. Ve turuk-ı
umfuniyenin yapılamıyacağını ve bizim şu ma'ruzatım.ızm da ancak bu sı
rada kabul olabileceğini ayrıca heyan eyledi. Zat-ı aınerhüz nihayet bir ay
(51)
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· zarfında matıub olan mazbatayı Nafia Nezareti'ne gondermiyecek . olu~
iseniZ bir -daha bu meseleye teş_ebbüs ve Nezaret'i ta~iz etmekde m!zurum.
Çünki bu fırsatdan -da istifade edemez isek · kıyametin son gününe k~~ar
· bizim yolun yapılamıyacağına sizleri temin ederim. İşte bu gibi müessesat-ı hayriye ile' milleti ve uroran-ı memleketi Şeh'rah-ı terakıtiye doğru
. ~-evk ve hatve-endaz jdecek ve ilelebed elsine-i nasda bir nam kazanacaksanız, bize olan vaadini lfa ve lisan-ı niill.etde nam-ı billend~zi ika edink,
Efendim" . .

1

Bu dÖnemlerde planının yapıroma başlanan bu yolun, bütün çabalara
rapnen, aJtCa~ 1961'lerde geçit verrneğe başladığını ve hala tamamlanama~
dığını söyleyen eme:ldi müftü, babasının emeklilikten sonra köydeki ha- '
·yatım da şöylece özetiedi: Babası kendi çocuklarıyle birlikte isteyen he~kesi
okutınaya bıi.şlamış. Fakat bu derslerden daha çok, köylünün çeşitli vesilelerle onu etrafında toplanmala-rı ve kendisine muhtelif sorular sormaları,
onun da);)üyük bir heyecan ve iştiyakla bu soruları geniş bir şe~lde cevaplandırması son derece etkileyici qluyormuş. Ve oğİ)llla bu durumlarda
. yanindan ayrılmamasını, ·k6nuşm~larını iyi dinlemesini, :bir. gün bu bilgilerin ona da lazım olacağını sık sık tekra'rlıyormuş. Böyle.c e babasının -konuşmalarını dinleyen ve kendisinden hususi dersler de alan e~ekli müftü,
harf inkl,labından sonra ·yeni yazıyı kendi kendine. öğrenmiş. 1945'te de babasını kaybetmiş. Bir kaç yıl orman bakım memurluğu gör,evinden sonra,
Diyanet işleri Baş~anlı~'na baş VllJ7arak vaiz veya müftü olmak·istemiş.
f\nka'ra'da kendisini imtihan etmişler: Soruların %90'ı halk tarafından babasına sorulan, babasının da uzun uzun izah ~ttiği rve ~endisinin de bu
arada öğrendiği sorularmış. Böylece. bir dağbaşı köyünde, babasından kendisine sözlü olarak aktarılan külliye nienşeli bilgiler sayesinde, üstün bir
başarı ile. önce vaiz sonra da· müftü olmuş. Şimdi em~kli, ve babası gibi
· hiçbir zama.h ilgisini kesmediği köyünde yaşıyor. . .
· . .·
Yö;re halkı onun da babası gibi, bölgenin im§.rı için siil'ekli bir ç8.lış
ma . içinde bulunduğunu, onun yol gösteric~gJ. .ve gayretleri sayesinde,
sözkonusu köyün ilkokula, yola, içme suyuna, köyün kenarından geçen çay
üzerinde büy~ bir betonarme köprüye ve il,Çe mer}tezinin de İmam-Hatip
Li.sesine kavuştuğunu söylemekted.iİ'ler._
külliyesinin, üniversite-halk ilişkileri inehalk üzerinde ne derece tesirli olabileceğini, bu tesirin
XVI. asırbaşından1980'-lere ve istanbul'dan Orta-Karadeniz bötgesinilı bir .
dağ köyüne. kadar ~anabildiğini göstermektedir. Türkiye 'baştan· başa ta- ·
·raridığı takdirde bu türlü yüzlerce hadiseyle karşılaşma~ mümküiıdür. ElBu örnek, .bir

OSll?-anlı vakıf

ka~riıası aÇısından,
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bette ·son tahlilde, bu t_ü r hadiselerin ·burada yapıldığı gibi sadece tesbit ve
tasviri söz konusu olmayacak ciddi ve objektif değerlendirmelere ve yorumıara ·tabi tutulacaklardır. İlim adamİarı taratmdan yapılacak olan bu değer. l~ndirme ve yoruinlar neticesindedir ki, kiiltürümüzün geçmişle oıan bağları
daah sağlıklı hir yapıya ka.vuşturulabile.cektir. Burada asla geçmişin olduğu
. gibi bugüne a}!tarılması düşünülmemektedir. Ancak, sözkonusu ameliye sı- .
rasında, bir yandan mazlrıin menfi tesirleri a~lanrrken" diğer yandan da . .
kültürün m~bet temelleri keşfedilecek ; ve bu temeller üzerinde, dünya .
ilin:ı ve teknolojisinden, de yarar~a;narak, yaratıcı düşünceyle Tü.Tk cemiye.tinin istikbali inşa olunacaktır.
·
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