
vurmuş bulunmaktadır ve bu alandaki 
çabalarını genişletmeye çalışmaktadır. 
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III. BULGARİST AN VAKlFLARI 

Bulgaristan XIV. yüzyılda Balkanlar'da 
ilk fethedilen yerlerden biri olup Osman
lı fetih siyasetinin sonucu olarak daha 
o tarihlerden itibaren burada birçok va
kıf eser kurulmuştur. Başta Osmanlı pa
dişahları ve saray mensupları olmak üze
re bölgede faaliyet gösteren akıncı ve 
sancak beyleri, ulema ve özellikle çeşit
li sebeplerle Anadolu'dan buraya iskan 
edilen halk pek çok vakıf kurmuşlar, 

bunları ayakta tutacak gelir kaynakları 
tahsis etmişlerdir. Bu faaliyetlerin böl
genin Türkleşmesi ve islamiaşmasında 
önemli rolü olmuştur. 

XVI. yüzyıldan itibaren bölgedeki şe
hir ve kasabaların büyük çoğunluğu Ana
dolu'dakilerden farksız hale gelmiş, hat
ta yer yer Türk ve müslüman nüfus yo
ğunluğu ve vakıf eserlerin yaygınlığı Ana
dolu'dan fazla olmuştur. Sayıları binler
le ifade edilen vakıfların çoğu mahalll 
küçük vakıflar olmakla birlikte özellikle 
büyük şehirlerde geniş gelir kaynakları
na sahip abidevi vakıflar da bulunmak
taydı. Bulgaristan· daki vakıf eserlerin 
adları, sayıları, gelirleri ve dağıldıkları 

yerler hakkında tahrir ve cihat defterle
rinde, XIX. yüzyıl salnamelerinde, ko
nu ile ilgili Iayihalarda ve ll. Abdülhamid 
devri resim albümlerinde çok önemli bil
giler ve görüntüler bulunmaktadır. Bun
lardan özellikle cihat defterlerinde bü
tün vakıfların isimlerini bulmak müm
kündür. Ayrıca başta Evliya Çelebi olmak 
üzere yerli ve yabancı seyyahlara ait se
yahatnamelerde de bilgi verilmektedir. 
Bulgaristan'da vakıflar sayı bakımından 

olduğu gibi tür olarak da. zengindi. Bu
rada zamanla birçok vakıf köyler, mez
raalar, çiftlikler oluşmuş ve bunlara bağ-

lı olarak vakıf reayası teşekkül etmiştir. 
Mesela Sofya'ya bağlı ihtiman'da Miha
loğlu Mehmed Bey'in zaviyesine bu böl
gedeki müslüman ve gayri müslim ce
maatiyle on yedi köyün, çok sayıdaki çift
lik ve mezraanın vakfedildiği görülmek
tedir (BA, TD, nr. 370, s. 202 -203). Bu ne
vi vakıflarda reaya çeşitli mahsul vergi
lerini vakfa vermekteydi (geniş bilgi için 
bk. Kiel, s. 101-116) 

Osmanlı şehirlerindeki birçok vakfın 
da Bulgaristan köy ve kasabalarında ge
lir kaynakları olduğu görülmektedir. Me
sela ll. Bayezid'in Edirne'de bulunan kül
liyesinin Silistre'de çok çeşitli cemaat
lerden oluşan vakıf köyleri bulunduğu 
gibi (BA, TD, nr. 370, s. 100). bunun aksi
ne Bulgaristan şehirlerindeki vakıfların 
da Anadolu köy ve kasabalarında gelir 
kaynakları olduğu bilinmektedir. Ayrıca 
bu bölgede pek çok para vakfına (vakf-ı 
nüküd) rastlanmakta olup bunlar diğer 
emsalleri gibi "muamele-i şer' iyye· adıy-

Bulgaristan'daki Osmanlı vakıf l arının durumuyla ilgili Bul

garistan komiseri Ali Ferruh Bey'In Babıali ' ye sunduğu 

1320 11902) tarihli rapor (BA, Y>ld" TasnHı, Ks. Ç-1, Eve. 111-

127, Zrf. 53, Kar. 136) 
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la yılda % 15'e varan bir kar nisbetiyle 
işletilmekteydi (örnekjer için bk. BA, TD, 
nr. 370. tür. yer.). 

Bulgaristan ' ın Türk- islam hüviyeti, XIX. 
yüzyılın ikinci yarısına kadar önemli sa
yılabilecek hiçbir problem çıkmadan de
vam etti. Bu yüzyılda yaygınlaşan ba
ğımsızlık hareketlerinden en çok etkile
nen Rumeli kesimindeki bölgeler oldu. 
Asırlarca devam eden huzur ve sükün 
bozularak Balkanlar'da Türk- islam var
lığını temsil eden dini- kültürel eseriere 
karşı büyük bir tahribata girişildL 1878'
de Bulgaristan'ın Osmanlı Devleti'ne ta
bi muhtar bir prenslik haline gelmesiy
le buradaki müslüman ahalinin ve va
kıfların durumunda ve idaresinde huku
ki açıdan önemli bir değişiklik meydana 
geldi. Ayrıca 93 Harbi sonunda müslü
man ahalinin büyük kitleler halinde baş
ta istanbul olmak üzere anayurda göç 
etmesi, şehir ve kasabaların boşalması
na ve Bulgar makamlarının daha ser
best hareket etmesine zemin hazırladı. 
1878 Berlin Antiaşması'nda Bulgaristan'
daki vakıflar ve müslüman ahalinin du
rumu ile ilgili çeşitli maddeler bulunmak
taydı. Özellikle on ikinci maddenin bir 
fıkrasında, "Osmanlı ve Bulgarlar'dan 
mürekkep bir komisyon emlak-i mlriy
ye ve mevküfeyi Babıali hesabına süret-i 
ferağ ve istimaline müteallik işlerin cüm
lesine ve bunlarda bir ilişiği bulunacak 
efradın mesalihine iki sene zarfında tes
viyeye memur olacaktır" denilmekteydi 
(Erim, s. 409). Berlin Antiaşması gereğin
ce buradaki zengin islam kültür mirası
nın tesbiti, yerinde bırakılması veya sa
tılması. başka bir şekle dönüştürülmesi 
için Türk ve Bulgar yetkililerden oluşan 

. komisyonların çalışması gerekiyordu. Bu 
dönemde Bulgaristan'daki vakıflar beş 
kısımda değerlendirildi. 1. Camiler, mes
cidler, medreseler, tekkeler sadece müs
lümanlara hizmet veren kurumlardır ve 
bunlara "hayrat" denilmektedir. Çeş

meler, köprüler, kaldırımlar ise müslim, 
gayri müslim herkese hizmet veren va
kıflar olup bunlara da "müberrat" denil
mektedir. 2. Evler, hanlar. hamamlar ve 
icare-i vahideli vakıflar. 3. icareteynli va
kıflar. 4. Mukataalı vakıflar. s. Mazbut 
ve gayri mazbut arazi vakıfları. 

Son dört maddede yer alan vakıflar 
esas itibariyle birinci maddede zikredi
len hayratın hizmetini devam ettirmesi 
için tesis edilmiş kaynaklardır. Bu tes
bitiere rağmen komisyonun Bulgar üye
lerinin devamlı engellemeleri yüzünden 
vakıfların akıbetiyle ilgili toplantılar çok 
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defa yapılamamış, bir araya gelindiğin
de de Bulgar tarafı huzursuzluk çıkar
mıştır. 1902 yılında Bulgaristan korni
seri olarak tayin edilen Ali Ferruh Bey, 
ll. Abdülhamid 'e sunduğu bir raporda · 
Bulgaristan vakıflarının yürekler acısı 

durumunu dile getirmiştir. 

Bulgar yetkililer boşalan. terkedilen 
veya kullanılmayan cami, medrese, mek
tep ve diğer hayır eserleri ve bunlara ait 
gelir kaynaklarının hukuken Bulgaristan 
emiiretine intikal ettiğini ve Bulgar hü
kümetinin resmi emlakine katılması ge
rektiğini ileri sürmüşler, Türk heyeti 
mensupları ise bu idcjiayı şiddetle red
dederek bu eseriere ait her türlü hak
kın varisiere ve müslüman cemaate ait 
olduğunda ısrar etmişlerdir. 

Türk ve Bulgar üyelerden oluşan ko
misyon bu konuları müzakere etmek için 
seksen üç defa toplanmış, ancak devam
lı engellemeler yüzünden verimli bir ça
lışma yapamamıştır. Bulgar makamları 
Osmanlı Devleti'nin bu eserler üzerinde
ki hakkını kabule bir türlü yanaşmamış
lardır. Bu arada Bulgarlar'ın işine yara
yabilecek bazı yanlış kararlar da alın

mıştır . Nitekim boşalan yerlerdeki ca-

milerin hilal ve diğer islami sembolleri 
alındıktan sonra enkaz ve arsalarının sa
tılmasının benimsenmesi çok zararlı so
nuçlar doğurmuştur. Ayrıca bazı müte
vellilerin küçük menfaatler karşılığı Bul
gar makamlarının işlerini kolaylaştıra

cak davranışlarda bulunması ve müslü
man cemaatlerin aralarındaki basit an
laşmazlıklar sebebiyle birbirlerini ele ver
meleri Bulgar makamlarının işine yara
mış ve eserlerin tahribini hızlandırmıştır. 

Bulgar makamları, bir taraftan Türk -
islam varlığının sembolü olan, diğer ta
raftan çok zengin bir maddi kaynak du
rumunda bulunan vakıfları çeşitli baha
nelerle yok etmişlerdir. Ali Ferruh Bey, 
vakıflar açısından en zengin durumda 
olan Sofya'da cami, medrese, tekke, za
viye. ev, han. kaplıca. dükkan, arsa. bos
tan vb.den oluşan 174 adet kıymetli vak
fın Bulgar makamları tarafından hangi 
bahanelerle nasıl yok edildiğini "Harabat" 
başlığını taşıyan layihasında ll. Abdülha
mid'e arzetmiştir. Bu eserlerin önemli 
bir kısmı Sofya Belediyesi tarafından ye
ni yollar açmak veya genişletmek, din
lenme ve oyun alanı tesis etmek gerek
çesiyle yok edilmiştir. Türk hükümeti bu 

Sofya'daki Osmanlı vakıflarına yapı la n tahribatı gösteren 1320 !1902> tarihli listenin ilk iki sayfas ı 

(BA, Yı ldız Tasnif!, Ks. Ç·l, Evr. 12 1-127 , Zrf. 53, Kar. 136) 
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uygulamaya karşı çıktığında ise Bulgar 
hariciyesi istanbul, Bursa. izmir gibi şe
hirlerde pek çok vakfın bizzat Türkler 
tarafından bu tür gerekçelerle yıkıldığı
nı , yerine yenilerinin yapılmadığını söy
leyerek kendisini mazur göstermek is
temiştir. 

XIX. yüzyıl sonlarında Bulgar kornita
cıları Filibe, Sofya, Şumnu gibi şehirler
de bulunan yüzlerce islami eseri mede
ni alemin gözleri önünde toplu halde yok 
ederken bilhassa Ruslar'dan büyük des
tek görmüşlerdir. Nitekim Filibe'de Rus 
kuwetlerinin bulunduğu bir sırada şe
hirdeki elli kadar minareden rahatsız 

olan Rus subayı bunların neden hilla yok 
edilmediğini sormuş, Bulgarlar yabancı 
konsolosların ve diplomatik erkanın bu
lunduğu bir yerde bunun çok zor oldu
ğunu söyleyince Rus subayı, "Burada hiç 
şimşek çakıp yıldırım düşmez mi? Ca
milere dinarnitler yerleştirin , hava bo
zulunca dinarnit fitilierini tutuşturun • 
demiş, gerçekten de pek çok eser bir ge
cede bu yolla yok edilmiştir. 

1908'de Bulgaristan 'ın bağımsızlığını 

kazanmasıyla vakıflar için yeni bir dönem 
başlamıştır. Bundan sonra Bulgaristan'
daki dini hayatın ve vakıfların başlıca üç 
protokol ve nizarnname ile tesbit edildi
ği görülmektedir. Bunlar 1909 tarihli is
tanbul protokolü, bunu tildil edip yeni
likler getiren 1913 tarihli protokol ve 
1919'da kabul edilen Bulgaristan Müs
lümanları Müessesat-ı Diniyye idare ve 
Teşkilatı Nizamnamesi'dir . 

Bu dönemde vakıfların idaresi müte
vellilerin elinden çıkmış, Türk ve müslü
man cemaatin lideri ve her türlü dini ha
yatın düzenleyicisi olan müftülerin so
rumluluğuna verilmiştir. 1909 tarihli pro
tokolün beş ve yedinci maddelerinde 
müftülerin bu konudaki yetkileri anlatıl

mıştır. 1913 tarihli protokolün altıncı 

maddesinde müftülerin evkafın idare
sinden sorumlu oldukları, başmüftünün 
başlıca vazifelerinden birinin müftüler
den vakıfların muhasebesine ait def
terleri isternek olduğu , bu defterlerin 
Türkçe tutulacağı belirtilmekte, sekizin
ci maddede ise şehirlerde vakıfların is
lam cemaatlerinin seçeceği · kişiler tara
fından idare edileceği, burada çalışacak 
memurların Bulgar hükümeti tarafın

dan tanınacağı. vakıfların islam huku
kuna göre yönetileceği, vakıf mallarının 
islam cemaatinin hükmi şahsiyetine ait 
olacağı belirtilmektedir. Vakıfların be
deli ödenmedikçe istimlak edilmeyece
ği, zaruri olarak istimlaki gerektiğinde 



ise aynı kıymette ve aynı semtte diğer 
bir arsa verilmedikçe, ayrıca binanın be
deli ödenmedikçe hiçbir müdahale ya
pılmayacağı, istimtakten elde edilen pa
raların müslüman cemaatine verileceği 
ve bu paraların diğer vakıf eserlerin ta
mirine harcanacağı hükme bağlanmıştır. 

1919 tarihli Bulgaristan Müslümanla
rı Müessesat-ı Dlniyye İdare ve Teşki 
latı Nizamnamesi' nin 130. maddesine 
uygun olarak başmüftülükte Müesse
sat-ı Dlniyye ve Vakfiyye Müdürlüğü ku
rulmuştur. Bu müdürlüğün görevleri ay
nı nizamnamenin 175-179. maddelerin
de belirtilmiştir. 175. maddeye göre bü
tün vakıfların listesinin yapılması gere
kiyordu. 179. maddeye göre de vakıfla
rın gelir fazlası bir fonda toplanıyor, m
van-ı Ali-yi Şer'i kararıyla bu paralar fa
kir çocukların tahsil masraflarında kul
lanılıyordu. Ayrıca 1932'de vakıfları ıs

lah için Sofya'da bir kongre yapılmıştır. 

Ekrem Hakkı Ayverdi'nin yerinde yap
tığı araştırmalar yanında özellikle cihat 
defterlerindeki verilere dayanarak tes
bit ettiğine göre Bulgaristan· da 2356 
cami - mescid, 142 medrese, 273 mek
tep, 17 4 te kk e - zaviye, 42 ima ret. 116 
han. 113 hamam- ılıca - kaplıca, 27 tür
be, 24 köprü, 75 çeşme, 16 kervansaray 
vb.den oluşan toplam 3339 İslami eser
den günümüze çok azı gelmiş, diğerleri 
tamamen yok edilmiştir. Bu eserlerin 
böylesine tahribi buradaki cemaat ru-

Hezargrad 'da Maktul ibrahim Paşa camii ile Sofya 'daki 

Seyfullah Efendi manyabaş ıl Camii - Bulgaristan 

hunu ve dayanışma fikrini ve hepsinden 
önemlisi müslüman halkın ilim, din ve 
kültür kaynaklarını da kurutmuştur. 
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IV. BULGARiSTAN'DA TÜRK MİMARİSİ 

Türkler'in Rumeli'ye geçip Bulgaris
tan'la birlikte Rumeli adı verilen Doğu 
Avrupa'nın büyük bir kısmında hakim ol
maya başlamaları ile Bulgaristan'da yep
yeni ve öncekinden farklı bir mimari or
taya çıkmıştır. Türkler bu topraklara yer
leşmek üzere geldiklerinden kısa süre 
içinde Bulgaristan'da yer adları Türkçe
leşmiştir. Bu kadar yoğun bir Türk yer
leşmesi beraberinde örf ve adetlerle bir
likte yaşama şartlarını da getirmiştir. 

Osmanlı devri boyunca burada kurulan 
köyler, kasabalar ve şehirler sokakları, 
evleri ve hayır binaları ile Türkleşmiş ve 
Anadolu yerleşim bölgelerinden farksız 
bir görünüm almışlardır. Bulgaristan ve 
bütün Rumeli'deki mesken mimarisinin 
incelenmesi ayrı bir konu olmakla bera
ber son yıllarda çeşitli Balkan ülkelerin-
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de, aralardaki bu sivil mimari eserlerin 
kendi mimarileri olduğu yolundaki iddia
larla çeşitli Balkan milletler ine mal edii
diğine işaret etmek gerekir. Halbuki bu 
evlerin, konakların, hatta kule denilen 
tahkim edilmiş çiftlik evlerinin plan şe
maları bunların hangi mimariden geldik
lerini açıkça belli eder. Rila Manastırı'n
da bile Türk han ve kervansaray mima
risinin izleri görülebilir. Anadolu'da da 
benzerleri olan çiftlik kulelerinin son de
recede ilgi çekici bir örneği Sarambey'
de görülüyordu. Burada çok yüksek ka
gir bir kulenin üstüne Türk mimarisinin 
"karnıyarık" denilen ortadaki bir sofa
dan uzanan dört kol ve köşelerde birer 
odadan meydana gelmiş ev tipinde bir 
köşk oturtulmuştu. Bugün hala durup 
durmadığını bilmediğimiz büyük bir ah
şap konak da Zağra yakınında Varbica'
daki Kırım Hanları Sarayı'dır. Türk sa
natında barok tesirierin hakim olduğu 
dönemde yapılan yapı iç süslemesinde 
bu tesirden nasibini almıştı . 

Bulgaristan'ın Türkleşmesinde büyük 
payı olan Türk ve İslam vakıf sistemi kı
sa sürede bu topraklarda cami, mescid, 
tekke gibi dini yapılardan başka med
rese, sıbyan mektebi, köprü, çeşme, ha
mam, kervansaray gibi kamu yararına 
yapıların yükselmesini mümkün kılmış
tır. Böylece XVI. yüzyıldan itibaren Ru
meli'den dönüşün başladığı XIX. yüzyı
lın ikinci yarısına kadar bugünkü Bulgar 
topraklarında pek çok eser yapılmıştır. 
Ekrem Hakkı Ayverdi (1899-1984 ), Rume
li'deki Türk eserlerine dair olan kitabın
da, birkaç kaynaktan deriemek suretiy
le 2356 cami ve mescid, 142 medrese, 
273 mektep, 174 tekke ve zaviye, 42 
imaret. 116 han, 113 hamam ve ılıca , 27 
türbe, 24 köprü, 16 kervansaray, 3 be
desten tesbit etmiş ve Osmanlı devri bo
yunca yapıldıkları kesinlikle bilinen ya-
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