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:Bir kültür müessesesi olarak· vakfın, Türk kültür sistemi içindeki
yerini belirleyebilmek için, ı;ıer şeyden önce. bir toplumdaki J:>iyolojik, ru. bi, sosyal ve kültüiel sisteJl?ler arasındaki ilişkilere bir' göz atmak yerinde·
ölacaJttır.
·
:
·
·. Sosyal biliinlerde, ferdi veya m~tere~. şuurlu veya ·şuursuz her türlü. beşeri davr~a hareket denir. Şüphesiz bur~ı:~a hareke~ veya beşed
. davranış en geniş manası !içinde düşünülmekte ve bıuılar, sırf dıştan gözle)lebilen davranışlan değil fakat düşünceleri, duyg\ıia~ı, ihtiyaçları, ar zul~, vs... yi de ifade etmektecli!ler.
·
Tecrübi yeriyi, diğer· bir ifadeyle sosyat hayatı, mantıki bağlant~arı
çerçevesinde umuml önermalere .:veya nazariyelere dönüştürme işine ise
· sis~mli t ahlil veya sistemleştirıne adı verilir. ·
·
Sosyolojik a~.ıdan, aslında bir bütün olan toplumun veya onun ortak
hüviyeti olan kültürün tahlilinde, sırf nazari olarak birbirinden aynlabileıi ~ört ~det sistemden söz.edilmektedir .:
·
·
- Biyolojik sistem, yam . ihtiyaçlarla birlikte nöro-fizyolojit uzviyet sistemi;
- Ruhi (psiŞik) sistem, yam psikolojinin incelediği şahsiyet sistemi;
ç Sosyal sistem, yaru um~yetle sosyolojinin incelediği, aktörler
ve gruplar. arasıodalci etkileşimler sistemi;
.
.
. - Kültürel sistem, yani özellikle antropolojinin incelediği normlar,
modeller, değerler,; ideolojiler ve bilgiler sistemi

Bu sistemlerden herbiri, kendine ·özgji bir iç mantığa ve netice itibaonu diğerlerinden ayıran "sınırlar"a ·sahip olmasma rağmen, aynı

ıiyle

(*) Bu yazı, Valoflar Genel MüdUrlü~ tarafından 30 Nisan 1986
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bir sistemdir; dört sistem

aralarında karşılıklı

bağımlılık ve· tamamlaşıcılık ilişkilerini muhafaza ederl~r; öyle ki, bu sis·
teırilerden herbirinin tahlili, onun çerçevesini açıklayan diğer üçünün en

azından mevcudiyetini nazan dikkate almak zorundadır. O halde bu kar·
şılıklı ~ğımlılık perspektifi içinde, dört sistem, daha umumi bir sistemin

dört alt-sistemi olarak düşünül.ebilir. Bu umumi sistem Jıareket sistemi·
dir. Çünkü hareket globaldir, aynı anda dört sistem iÇinde de yer alır ·ve
bunların herbirinden gelen güçler veya tesirierin etkileşiminden neş'et
eder. "Hareketin izafet çerçevesi" beşeri illmİerin buluşma sahasıdır.

.
. '·
Ge~ekten psikolojik ihtiyaçlar, psişik dürtüler, sosyal aktörlerin et-

kileşimini jhtiva eden normlar, kültürel d~ığerler, hareketi yönJendirme·
ye veya kontrol etineye yarayan mekanizmal~dır. Fakat bunlar aynİ se- .
viyede değillerdir: Biyolojik, pşişik, sosyal ve kül~el sistemler, hareket
üzerindeki etkileri açısından hiyerarşik olarak tanzim edi1rnişlerdir. En ·
altta biyolojik sistem vardı.İ-, onun üzerinde de sırasıyla· şahsiyet sisteınF,
sosyal sis~m ve kültür sistemi yer almaktadır. En altta bulunan biyolo- .
jik sistem enerji kaynağı, en üstte bulunan kültiir . sistemi ise enformasyon, bilgi kaynağıdır. Kültür sistemi esas itibariyle bilgiler, değerler ve
ideolojiler gibi sembolik unsurl~dan müteşekkil olduğu - için, sırf sahip
olduğu enformasyon sayesinde hareketi yönlendirir ve ko;ntrol eder. !şte
bu se~epledir ld hiyerarşinin en yükseğıinde yer almaktadır. Ve bu sistemler en yükseğind~n yani kültür sisteminden başlamak üzere birbiri
üzerinde kentrol ic_~a- ·ederler.

Burada belirtilmesi _gereken bir ~okta da şudur: Yukand'a bahsettisistemlerden biyolojik sistem ile şahsiyet sistemi ferdi, sosyal sistem ile ~itür sistemi ise toplumu alakadar eder.· Bizi büra.da daha çok
sosyal sistem ile k~tür sistemi ilgilendirmektedir. Çapı ne olursa' olsun,
ister küçük.bir'grup ister glo.bal bir toplum sözkonusu olsun, her _ müşah
has toplulukta, bu iki sistem zoninlu ·:oıa'ralt birbiri iÇine nüfuz ederler.
Sosyal sistem, kendi~e temel sembolik unsurları teda:rik e4en kültür sistemi olmaksızın varolamaz; sosyal sisteme sahip olmayan kültür sistemi
ise, bir "ölü medeniyet"ten başka bir şey değildir, tıpkı Eski Mısır ve Ro·
ma Medeniyetıi. ~ibi. Bu seminerde a,çık seçik ortaya konulacağı gibi, bU.
gün Bulgaristan'da ·hem Türk sosyal sistemi hem de Türk kültür sistenii
varlığını ve canlıİığını muhafaza etmektedir. ~ların Türkleri isim
d~ğ?ştirerek eritme aarek~ti, Bulgaristan'daki Türk sosyal si.stemlııi yok
etmeye matuftur. Bunda başarıl)._ ol~duğu taktirde oradaki Türk kültür
Sistemi de ölü bir ·medeniyet haline gelecektir.
ğ.iımz
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Sosyal sistemle kültür sistemi arasındaki hem birleşmeyi hem de ay~
tesis eden anahtar~ kavram, müesseseleşme kavramıdır. Müesseselesıne, tabiatı icabı. umumi bir v.a sfa sa.Jllp olan kültür unsurtarının (değ~rler ,fikirler, sembolier) toplum üyelerinin sosyal hareketi ve etıdıeşi
mi üzerinde doğrudan ve ani bir ~ontrol i~ra Men hareket norınJarına,
rollere, gruplara dönüşmesinden il~arettir. Mesela, ada.Ie~in umumi değe
ri, hakimin rolünde:, adiiye teşkilatında, kanunların bünyesinde ·müesseseleşir. O halde, müesseseleşme, bir nevi .kültür . unsurlarının müşahhas
laşması, uygulanabilir ve uygUlanmış formlara dönüşmesi olgusudur.
rılığı

· işte Türk - islam toplumlarında, kültür değerlerind~n birçoğUnun ~ü
şahhaslaşması, uygulanabilir formlara dönüşm!'lsi, · va~ar sayesinde
·
meydana gelmiştir.
Bu teorik çerçeve içinde, tarihimizde kültür değerlerimizin vakıf müesseselerine nasıl dönüştüğüııü anlatmaya' geçmeden evvel, vakıi ve va~a ilgili bazı teıimleı;i' açıklamamız uygun olacaktır.
Vakıf,

vm.

asır

ortalarmdan XIX.. asır ortalarma kadar uzanan bir
devrede, islam memleketlerinin, ·özellikle Selçuklular ve Osmanlılar zaı:na.iıındak.i Türk dünyasının sosyal, kültürel ve ekonomik hayatında
önemli rol oynamış olan dini, hukiıki ve içtiniai bir müessesedir. Bir ldşi,
mülkiyetine sahip olduğu menkul veya gayrımenkul mallarmdan bir kıs·
mını veya tamamını, Allah'ın rızasını kazanma niyetiyle, halkin herhangi bir ihtiyacını gidermek üzere dini, hayri veya ti.çtima.i bir gayeye müebbeden tahsis ederse, malım vakfetmiş, y8.ni bir vakıf · müessesesi ku,rmu.ş
olur.
Daha önce yapmış olduğumuz mÜes~eseleşme tanım.ına göre, ·vakıf,
·Türk- islam kültUr sistemi· unsurlarmdan birinin, bu topluma· mensup bir
kişiyi baiekete .geçirerek, onun ·şahsi mallarından bir kısmını kamu biz.
meti. görecek kuruluşlara dönüştürmesi eylemidir. Vak:ı{ yapan kişiye
t-rum; bizzat kendisinden yararlanılmak üzere va,kfedilen bina veya riıü
esseselere bayrat; bu müesseselerin e~di olarak yaşaması ve topluma
hizmet sunması için vakfedilen getir ~aynaklanna ise akar denir.
V~m kuruluş belgesinin de vakfiye veya valnfııime diye adlandı
biliyoruz. Bu belgede Vakıfla ilgili büttin bilgileri bulmak mümkündür. Sözkonusu vaktiyelerde olduğu gibi valuf olarak yapılmış buiaIann kitabe· veYa. duvar yazılarmda da, bu müesseselere hayat veren
kültür sistemi mısu:rlannı yakalamamız mümkündür. Mesela, diğer bölgelerdeki Türk vakıflarının vakfiyel~rinde olduğu gibi, Bulgaristan'daki
rıld,ığını
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Türk :valaflarına ait · vaktiyelerde de, umıimiyetle "gönül hoşluğu ile
ödünç vennek" (LVIT/18, LXXTII/20); "Allah yolunda (ff sebilillah) p:ıaJ
harcamak (infak)" · (II/l95, 261) ; "malını akrabaya, yetiİnlere, yoksullara· vermek {ita)" (II/171) ; "faklr beslemek (itam)" ) LXXXIX/18,
CVII/3): ·"sadaka vermek" (IV/114); ve özeİlikle ~'Hayrit yapmakta.
yarışmak". {II/148; III/ll~) gibi mefb.umlan ihtiva eden ayetler yer almaktadir. ·
·
· İnsaJi,l..

ve toplumu harekete geçiren ve onlara yön veren bu kavram-

lard~ bir kaç~ı kendi konteksti iÇpıde e1e alarak tahlil etı:İıek, meseleyi
biraz ·daha aydinlatacaktır, zannediyorum:

·

"Allab'a· ve ahiret gününe inanırlar,
emrederler, kötülükten vazgeçirmeye çalışırlar,
· Hayratda, yani hayr~ ve sosyal işlerde birbirleriyle yanş yaparlar,
.. · !şte onlar kurtuluşa erenlerdir" (Kur'an, III/11'4).
·
!yiliğı

.

.

Bu metindeki hayrat kelimesinin altmı çizerek söylüyorum. Bir~
sorira .bu .kavrama döneceğiz. Vakıf literatüründe en çok: ku.l.l.amlan
kelimelerden birisi de· meberrat kelimesidir. Sevap i_çin İnsanlık yararina
tesis edilıaiş kuruluşlar ·manasına gelmektedir ki,· ·bir bakıma·, hayratle eş
anlamlıdır: 1\leberrat ,kelimesinin kökü her türlü iyilik, hayır manasma
gelen ·bin. kelimesiclir. ve Kur'an'dan alıntı yapılarak sık sık vakfiyelerde
zikredilen .bir ay~tte şöyle tanımlanmaktadır :
".
·.
..
.
"~irr, yani, iyil.ik ve ·bayir, yüzleriDizi doğu ve batı yönüne döndür-

nieıiiz değildii:. Fakat

blrr, ··

·

·

- Allah'a, abiret gününe, mele~ere, kitaba ve peygamberlere iman
·
·
eden,
- Oİıa olan sevgisine· rağmen malını akrabaya, yetimlere, yoksuıia
ra, · yol9a kaimış misafirle~, cliieıienl~re, kÖle ve esirleı;i kurtarmaya veren,
.
- · N~azını dp~d~ğru kılatlı ~katını veren (kiınselerin)·,
- .Ahidleşvkleri zaman sözlerini yerine getirenierin;
- . Sı..lruıtıda ve bastalıkta ve muhareben.İJl. kızıştığı zamanlarda sabır
İnei.a:ne.f ~österenlerin birr'idir.
.
..
.
.
.
.. o.
""":.·.·\·
.• . .
• .
- inançlar~da sad,.ı.k olanlar onlardır ve ~Iılar takvaya erenlerin ta
· kendjleridir'' (Ktİr' an, II/177).
·
Vaktiyelerde sıkça zikredilen ayetlerden bir diğeri de şuqur : .

ve

"Herkesin (ve her milletin) yöneldiği '.bir yönü ··v e yöntemi var~: ·
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Siz hayrat yapmaya

koşun,

bu hususta

birbirinizi~ yarış

edin..." (U/

148),
işte

bu ve ~enzeri prensipler, Türk kültür hareketine, Türk hüma.njzyön vermiş olan düsturlardır. Bilindiği üzere, hayrat ve niebertat,
yahut müessesat-ı hayriye tabirleri, Osmanlı literatüründe doğrudan .ve
karşılıksız olarak topluma ve bütün insanlara hizmet sunm~ iÇin yapıl
mış vakıf biııa ve kuruluşlan ifade etmektedirler. Bunlan yapan vakıf
kurucu.ları.uın vaktiyelerde veya kitabelerde ·zikredilen .en ön~~- süatları
ise sMıibü'l-hayri.t ve'l-meberrat'tır. . ·.
···
··
· ·
masına

Görülüyor ki, "hayrat yapmakta, insanlığa hizmet sunmakta yansmak, kill.tür sistemimizde bir kıymet hükmü, bir kültürel. değer olarak ·b~
nimsenıni~ ve insammızın ortaklaşa kabul ettikleri ve uydukları bir dav~
ranış modeli ha.Iine gelmiştir. Bu kıymet hükmü ve . davranış modelinin
müşahhaslaşara:k müesseseleşmesi . neticesinde, özeliik,le Selçuklu ve 0~
manlı dönem.lerind~, Türk dünyası bir başt~.n öbür başa hayratla donatılmıştır.

.

.

.

H.e rbrri Türk kültür · yarabcılığının ayrL bir örneğini teşkil eden bu
hayratla, 1071'den itibaren kapılarını Türklere açan .Anadolu ve daha
sonra Rumeli ve Balkanlarda tabiat Türk kültürüyle kültürleştiriİm.iştir.
Siyasi ve askeri bir varlık gösteremeyen bazı Türk sWa.Ieleri bile kurduklan va:lof müesseseleriyle ve .ltül~ürel yarabcılıklanyla şöhret bulmuşlar
dır. Mes~a Mengücekler bunlardan biridir. Divriği'deki Ulucami, Mengücekİerin hizmetle - san~tı bütünleştirmedeki başanlarının . ürünüdür.
· 1228'de yapılan bu şaheserin kı.izey taçlcipısını değirmi levha~ar, şe~t halin~e yazıİar ve fışkıran iri levhalar çerçeveler.
· ·
·
Ulucamiin 1243

yılında

tanzim edilen vakfiyesi günümüze kadar

ulaşmıştır. Vakfiyeye göre, yedi köyün yan hisseleri c8.mie gelir kaynağı olarak tahsis edilmişti. tmam, hatip, müezzin, mütevel.l i gibi .b irçok görevli ma~şını bu vakıftan alıyordu.

•

Camiin m1nberi ahşap oymacı.)ik sanatıwn şaheser örneklerinden birini teşkil etmekte~. Bu oymalar göze hoş gelen bire:r estetik unsur olmaktan öte, vakıf-kültürüne ruh veren bir ma~ ahşap minbere nakşedilişine vesile . olmuştur: Gerçekten, Uluca.niün minberin,deki bu oymalar, 7,5 asırl* bir maziden seyircisine şöyle s.e slenmektedir :
"him öğreten, su getiren, kuyu kazan, meyve ağacı-diken, .mescidfbi
na eden, mushaf bırakan ve bir de anası; babası için- mağfiret dileyen evlat yeti~tiren kimsenin sevabı kesilmez, öldükten. so~ra ·da devain eder"
(Hadis).
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Bir ·vakıf ürünü olan bu. cam.iin btçkapısında, vakıf kurucusu .Ahmed
Şah'ın ~il~sinin ongunu olan iki başlı doğan kuşu Türk - İslam kültür sentezinin bir alametidiz:. ·

·

Divriği tnucamiinin .bitişiğiİid~ ha!3talara şlia dağıtan iki katlı da.rilş
şifa, Fahrüddin Behramşah'm kızı Turan Melek tarafından :J,23~ yılmda
. vakfedilm;iştir. Cami ve darüşşifa' dan oluşan bu külliyede, "hemen hemen
yakındoğunun hiçbir sanat eserinde görülmeyen plastik etkilerle, Sasaru
sanatının; Gazne sanatının, Steplerin hayvan sitilinin, İran Selçuk devri alçı
dekorasyonuılun, yakındoğu ah§ap işçiliğinili taş malzei:rle He. yeniden yorumlanmış ve hayranlık uyandıran bir teknikle gerçekleştirilmiş" eşsiz
b~ sentezini bulmaktayiz.
·
_

Neredeyse 8 asırlık yaşasahip bu cami ve darüşşifa, Türk valqf .eserlerden sadece ikisidir... Camiin ~ala mevcut olan ahşap minberi üzeriiıde,
bu ve 'benzeri eserlerin yapılı.şmda sosyal sistemi harek~te geÇiren kültül'
sisteminin. kıyınet hükümleri yer almaktadır. Oradaki hadis. tahlil edi' .
!erek maddeleştirilirse,
- tlim yapm~k ve yaymak,
- Toplumun su ihtiyacını gidermek,
_.:_ Toprağı ağaçlandırmak,
- Mescid ve canü yapmak,
- Kitap_yazmak :re nesilden nestle geçmesini sağlamak,
-

Ana - baba ~çin mağfiret dilemek diğer bir ifadeyle atalara karşı

saygılı olmak gibi kıytı::!_~t hükümlerinin, sosyal_sistemi yönlendiİ-diğl ,ve _
kontrol ettiği anlaşılmaktadır. Bu iki esere hayat veren de bu kıyınet hü-

kümleridir. -Burada dikkat çekici diğer bir husus da, darüşşifanm mimari
· yapısında kullamlan kültUr. unsurlarıdit. Birçok· killtü.İ-den muhtelif unsurlar a4nmış, fakat bunlardan hiçbiri taklit edilmeksiziiı, yeniden yôrumlanmış ve yaratıcı düşünceyle yeni bir sentez gerÇekleştirilmiştir.
..
.
işte bu mekanizma dahilinde, kültür sistemimizde yer alan normlar,
değerler ve . bilgiler,. sosyal sistenii harekete geçirmiş ve vakıf y~luyla
müesseseleşmiŞlerdir.
~

. - Tabiata hakim olma,
- Coğrafyayı kültürleşt;iİ-ip vatan ha.Iine getirme,
- . Sosyal ve iktisadi. farklılaşmaları en aza indirıne,
_;_ rum yapma, toplumun bilgis~ artırma,
- Şehirleşme, sosyal bUtüıueşmeyi sağlama,
.,...-- Kısacası toplumda huzuru sağlam~. insanları mutluluk içinde.
yaşatma urzu ve ideali, yollar, köprüler, kervansaraylar, camiler, h~r,
538
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.hamamlar, çeŞmeler, zaviyeler, kütüph§.neler yapım.ına yol açmış, nih&yet
Türk şehirlerine şahsiyet kazandıran birer kültür abidesi diyebileceğimiz
. Osmanlı külliyelerini doğurı:nuştur.
Ekrem Hakkı Ay\rerdi'nin · tesbitlerine gö~, sırf Bulgaristan'da, ·
3339 adet Türk vakıf h'ayratı mevcuttiir (Avİ'U.pa'd3. Osmanlı ıni.mii.ri
eserleri, IV, !stan):ml 1982, s. 11-191). Bunlardan 2~56'sını cami ve mes- '
cidler; 142'sini medreseler, 273'ünü mektepler, 174'ünü tekke .ve zaviye·
ler, ~'siııJ imaretler, 24'ünü köprüİer, 16'sını kervansaraylar, diğerlerini
'ise hamam, ılıca, türbe, kale, çeşme, 8ebil; kütüphane, vb... hayrat teşkil
etmektedir. Şüphesiz bunlar Bulgaristan'daki Türk eserierinin tama.mJ
değil, sadece tesbit edilebilenlerdir. Bunl~la ilgili 4QO'e yakın v~kfiye,
Vakıflar Genel Müdtirlüğü Arşivi'nde ha.J.en mevcuttur. Diğer ÜŞivleri
m.iz tarandığında şüp~esiz bu sayı artacaktır.
Eski

Cumalı

Hamid,

Tırnova

iç.in,

"Turefası çok, şu'arası çok, ~eması çok, sulehası çok,

Doludur, gevher-i ilm ü ma'rifet ile medine-i Tırnova"
diyor: Sadece Tırnavo değil, Bulgaristan'daki ıbütün Türk şehirleri böyley- ·
di. Zira Osmanlılar döneminde, diğer Türk ilieninde olduğu gibi, Bulgaristan'da da, hemen hemen her köy, Kıdemli Baba S~t.an, Akyazılı Sultan, :Bali
Baba, Der:nir Baba, Kaligra Sultan gibi alp-erenierin temsil ettiği devrin kültür evleri olan bir ~aviye, her şehir günün üniver~iteleri-olan bir kj.illiye etrafında · kurulmuştu. Bulgaris~n'daki külliyelere bir iki örn~ vermek gereldrse, Filibe'de Şihabeddin Paşa, Hazergrad'da İbrahim Paşa ve Sofya'da Sofu Mehmed Paşa külliyelerini sayabiliriz: .
·

t

Türk külliyelerinin, yazılı ve sözlü .kültür tarihimiz ve özellikle üni·
versite-halk ilişkileri açısından önemini başka ·b ir yerde tahlil etmeye ~a
lışmıştım. Onun için aynı konuya tekrar dönmek istemiyorum. Zaten
Bulgaristan'daki ~k vakıf .eserlerinden birçoğunu da benden sonraki
konuşmacılar daha tafsilatlı bir §elçilde anlatacaklar. Bu tebldğlerden
sonra, benim teorik bir çerçevede izah etmeye çalıştığını va~ın 'İ'Urk
kültür sistemi içi~deki yeri ve . önemi daha iyi ·anıaşılacaktir. Bu sebeple
sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Ancak . bir noktaya daha temas etmeden geçerniyeceğinı.
•

o

• \

"Balkanlar bir coğrafi bölge olmaktan öte,. başlıbaşına bir problemdir" diyor (A. Blanc, Geographie des Balkans, P.U.F.
Paris 1965, s. 6). Ancak hemen belirtelim ki bu problem, bölgede Türk
dünya nizarnının hakim olduğu dönemlerin bir problemi' değil, son yüzyıl
da Avrupa ve Rusya'run bölgeye müdAhaleleri neticesinde ortaya, ç.ıkmış
Bir
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olan bir pro~lemdir. Roliandalı şarkiyatçı M. Kiel, Bulgaristan'daki Kı
.demli Baba Sultan tekkesiyle ilgili incelemesinde, ~'Bulgar İmparatorluğu
zamanında, Bulgaristan'ın şimdiki güney batı köşesi olan bu -~tıka; ıs-·
sız ve boşalt~ hiçbir insanın bulunmadığı bir toprak parçasıydı. Filibe
v_e. Edirne arasındaki 150 · km'1i.k şerit, çok zor yaşan~bilecek bir yerdi.
.... Rahat yüzü görmeyen memleket, ancak . Osmanlıların kesin fethind,en
sonra sükfuıa kavuştu. .... Yeniden işlenmesi gere_k en boş memleketin iskanı için derhal _büyük ölçüde yatırımlara girişildi" diyor. f "Bulgaristan' da eski Osmanlı mimari~inin biı· . yapıtı'', BeJleten, X:XXV/137, 1971,
s. 46-47):
.
İşte bu hayrat hareketi sayeBindedir ki, daha önce bahsettiğimiz zaviyeJer, külliyeler ve diğer kaı:n,u kuruluşları inşa edilerek, arazi işlenebi- .
lir ve üzerinde yaşanabilir ha.Ie .getirilerek bölgeye Türk kültiliii haklm
kılındL Ne var ki, bölgeden·Türk idaresi çekildikteri bu yana, komıŞmamm
başında· belirttiğ.im gibi, ortaya çıkan devletler, mesela Bulgarlar ad değişikliği gibi bir· ta.kııxi tedbirlerle, geride kalan Türk sosyal sistemini yok
etmeye çalışırken, diğer :taraftan da bölge coğrafyasına · Türk damgasım
vuran vakıf kültür ürünlerini ya yok etn;ıek ya hristiyanlaştırmak ya da
bulgarla.ştırmak yolunu denemekte~ler.
Gerçekten TUrk eserle.rıinden birçoğu bugün ·y erinde yoktur, çünkü
yakılmış veya yıkılmıştır.
.
Orijinal bir' 'l'iir-k sanat harikası olan Akyazılı Sultan Tekkesi, hristiyan azizi Athanasius'a·mal edilmek istimnriş, hatta Balkan, Harbi sıra·
sında · türbenin tepesine haç di~ilmiştir. Ancak' 19:1,.4-18'de Akyazılı ·Ru• meıılere geçince· haçm yerini yine hilal almıştır· (s:· Eyice; "Akyazılı Sul:
tan Tekkesi", ·Belleten, XXXI/124, Ankara 1967, s.575-576).
· Deliorman'da, Kemaller kazasma bağlı Mtimcular köyünün batı.Sıiıda
bulunan Demir Baba Tekkesi ise 1925'lerde bulgarlaştırilinak · istenmiş,
buranın, . B~lgarları Volga bölgesinden Tuna bölgesine getiren ve Tuna
deltasında .659'da İmparatorluğun temelini atan Asparuh Han (öl. 691)'ın
mezarı olduğu iddia edilerek, Kemaller kasabasma !sperih adı verilı:niştir.
Fakat mahkemede bu iddiayı ispat edememişlerdir (0.. Keskioğlu, Bulgaristan'da Türkler, Ankara 1985, s. 50-53).
B~ar Türk vakıf kültürüyle diğer kültürler arasındaki bir mücadelejien başka bir şey değildir. ·öyle zannediyorum kj dünyanın neresinde
oluı;:sa olsun, eski kültür varlığımız ilmi araştırmalarla . ortaya konuldukça, eski Türk illerinde hayatta· kalma kavgası veren soydaşlarımız, sosyal sistt~mleriİıi ayakta tutacak kültür değerlerine yeniden kavüşacaklar.;
dalıa dinamik ve yara tıcı olacaklardır... · . ·· ·
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