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.
Vakıf idaresi, merkezi otoritesini her alanda kurmuş olan Osmanlı
Imparatorluğu'nda aynı hizmete yönelmiş, fakat farklı idarecilerce ayn
ayn yönetilen bir sistemler manzumesidir. OSJIlanlı hakimiyetinde belki
de bağımsız idare ve idarecilere sahip tek m~essese vakıflar olsa gerektir.
1826 yılında EvkM Nezareti'nin kuruluşuna kadar; merkezi bir teşkiUıtdan mahrum olan vakıflann idari şekli vakıflar tarafından tayin edilen şartlara göre yapılmaktadırı). Mütevelli ise, bu idareyi vakfiye şartlan
ve şer'i hükümler dairesinde idare ve rü'yet eden kişidir2). Sivas vakıflan
için mütevelli haricinde kısmen kadı, nazır ve taşrada evkM müdürlüklerinin kurulmasından sonra ise, evkM müdürü bu organizasyon içerisinde
söz sahibi olmuştur. Ancak hemen her dönemde birinci derecede vakıf
idarecisi olarak mütevelliler görev yapmışlardır.
Mütevelli tayinleri genellikle vakıflar, çok az olmak üzere nazır,
kadı, vakıfın ailesi ve ehl-i vukOf (mahalle sakinleri) gibi kişi ya da gruplar tarafından yapılmaktadır. Çoğunlukla vakıflann mütevelli tayin ettiği
bilinmekle birlikte, aynı zamanda mütevellileri çerisinde vakıfın kendisi,
çocuklan ve yakın akrabalarının da ilk planda yer aldığı görülmektedir3).
Sosyo-kültürel ve dini açıdan önemli görevler üstlenen mütevel1ilerin,
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Sivas şehri ölçeğinde kimlerden olduğu konusu, ortaya çıkanlması gereken önemli bir husustur. Bu arada mütevellilerde aranan nitelik ve vasıflar da gündeme gelmektedir:
Öncelikle vakfı hertürlü gasp ve tecavüze karşı Jeoruyan, vakfın mal
varlığını üretim yapacak halde bulnuduran ve onun gelirlerini artıran müteveIliler<4),tevliyet görevinin yanısıra şeyhlik, imamlık, hatiplik, muallim-i sıbyanlık ve nazırıık gibi farklı görevleri de üstlenmişlerdir.
Mütevellilerin kimliği ya da sahip oldukları özellikler açısından
Sivas vakıflarına bakıldığında, şehirdeki bilinen en büyük vakıflarda bizzat kuruculann (vakıflann) ve eviMlarının tevliyet görevini üstlendikleri
anlaşılıyor. Sahibiye (Gökmedrese), Dfuü'r-Raha, Ahi Emir Ahmed, Ahi
Ali, Şeyh Şemseddin, Kerim Çavuş, Sarı Şeyh, Küçük Ali Baba ile Zaralızade, Selmanoğullan ve Hatipzade Aileleri' ne ait ileri gelen vakıflarda,
kurucularm aynı zamanda müteveIli olarak kendilerini tayin ettiklerini
arşiv kaynaklanndan öğreniyoruz<sı. Dolayısıyle müteveIliler, aynı zamanda şehrin ileri gelen yöneticileri, ehl-i ilm ve tasavvuf zümresi içerisindeki seçkin kimselerdir. Tevliyet görevinin evlMa meşrut olması nedeniyle, nesilleri, devam ettikçe birer müteveIli ailesi oluşturmuşlardır.
Hatta bu meslek, "mütevellizMe" adıyla anılan laka~ların türemesine de
sebep olmuştur. Bunların dışında ise, bazı vakıflar'(Ust düzey devlet yö'neticileri) yapmış olduklan vakıfların tevliyet görevlerini belli ailelere
tahsis etmişlerdir. Bunlar da; Abdülvahab Gazi ve Ali Baba zaviyelerinde
görüldüğü gibi, şeyh ailelerini meydanae getirmiştir. Bu ailelerde müteveliilik asırlarca süren bir aile mesleği haline gelmiştir.
Mütevellilerin önemli bir kısmı, okur-yazar, alim, idari ve mali işlerden anlayan ve doğ~ olarak Sivas toplumunun en ileri gelenleri durumundadırlar. Arşiv belgelerindeki ifadesiyle, "ehl-i kalem, din ve
diyaneti zahir, muhasebe virüb almaya kadir, evIM ise alim, aslah,
erşed ve ekber" gibi niteliklere haiz olması şartlan vardır<6).Mütevellilerin bahsedilecek olan görevleri haricinde, sahip oldukları bu vasıflar, birkaç görevi bir elden yapmalanm sağlamıştır. Sivas vakıf mütevellilerinin
görevlerini sıraladığımızda; öncelikle vakıf akar ve mülklerini en güzel
şekilde işletmek ya da icare vermek, gelirleri vakıfın şartlarına göre görevli maaşlannda ~e diğer masraflarda kullanmak, vakıf akar ve hizmet
binalarını korumak ve görevlileri denetlemektir. Ayrıca, görevlilerin azlini ve tayinini yapmak, vakıf muhasebesini tutmak ve kadı huzurunda
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imza ve tasdik işleri de yine mütevellilerce yapllır<7).Şehirdeki diğer vakıflarda görülmemesine rağmen, Rüstem Paşa vakfiyesinde mütevelliye
görevli ihdası (cihet ihdası) yetkisi dahi verilmiştir8). Hatta, 1835 tarihli
bir belgede "görevlilerin azli ve nasbı mütevelli arzıyla ola, kuzzat tarafından müdahale olunmıya" denilmekle kadıların, mütevelli yetkilerine
kanşması engellenmiştir<9).
Tesis edilen. vakıflann büyüklüklerine bağlı olarak, mütevellilerde
aranılan şartlar konusunda farklı bilgiler yer almıştır. Mütevelliler bütün
bu görevleri, bizzat kendileri vakfiye şartlarına veya zamanla oluşan geçici şartlara göre yürüttükleri gibi, mütevelli vekili, reis-i mütevelli, cabi,
kabız, müşrif, katip ve muhasib gibi görevlilerden de yardım alır<IO).
Sivas şehri vakıf görevlileri içerisinde sayı itibariyle en fazla olan
görevli mütevelliler olmuştur. Zira, hemen her vakfın birer mütevellisi
vardır. 19. asnn başlarında şehirde mevcut olan vakıflarda, birden fazla
görevi aynı anda yürüten 180 civarında mütevelli olduğu belirlenmiştirll).
Mütevelli sayısının oldukça fazla olmasının sebebi, mütevelli nesline ya
da evlad-ı vakıfa sürekli gelir temin imkanı sağlaması, hazır bir meslek
veya rahat bir geç im kaynağı olmasında aranmalıdır. Sivas şehri ve İmparatorluk genelinde de, bütün dönemler için mütevelliliğin cazibiyetini koruyan bir meslek olduğu görülmüştür. Hatta, zaman zaman evladlar ve
diğer görevliler arasında mütevellilik görevini alabilmek için mücadeleler
yapılagelmiştirl2) .
Mütevelliler yapmış olduklan hizmetler karşılığında geçimlerinin temini için belli miktarlarda ücretler alırlar. Mütevelliler dahil görevli ücretleri vakıf dilinde "vazife" ve görevliler arasında "nan paresi" veya
"dedem babam ekmegi" şeklinde ifarklı kelimelerle ifade edilirJ3). Görevli ücretlerinin günlük (yevmi), aylık veya yıllık olarak vakfiye şartlannda
kayıtlı olduğu ve ödeme keyfiyetinin ise, ayni veya nakdi olabileceği
vak}flar tarafından belirlenmiştir. Aynca karşılık~ız olarak yapılan hizmetlerin ise, "ber vech-i hasbi" ifadesiyle kaydedildiği görülür. Zamanına
göre dirhem, akçe, kuruş ve altın gibi farklı para birimlerinin yanısıra,
buğday, arpa. tuz veya ekmek gibi ayni ödeme şekli de yaygındır<14).
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ismiyle tarafımızdan ayn bir çalışma yayına hazırlanmaktadır. Şehirde tespit ettiğimiz vakfiyelerden, 16. asra kadar olanlannda altın ve dirhem daha sonraki dönemlere ait olanlarda ise, akçe ve kuruş geçmektedir.
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Mütevelli ücretleri ,tespit edilirken, geçim standartlan ve zamanın rayici hassasiyetle göz önünde tutulmuştur. Ancak, asırlarca süren ve nesilden nesile geçen mütevellilik görevi neticesinde, fiyatlann artışı, vakıf
gelir kaynaklannın azalması veya .mütevelli nesiinin çok sayıda olması
gibi gelişmeler, ücretlerin azalması ya da ücretler arasındaki farklılıkların
büyümesine sebep olmuşturiS). Şehirde, 16. asırda tespit edilen mütevelli
ücreJlerinin yevmiye 1 dirhem ile 60 dirhem arasında değiştiği, daha sonraki asırlarda ise, 1 akçeden 30 akçeye kadar ücret verildiği arşiv belge le,rinden anlaşılmaktadır<16).
Mütevelli ücretlerinde zamanla meydana gelen olumsuz gelişmeler,
görev ve hizmetlerin icrasına da yansımıştır. Hatta, zaman zaman görevlilerin önemli boyutlarda sUistimaller yaptıkları mahkeme sicillerinde kayıtlıdır. Sivas kadısına gönderilen i779 tarihli buyrulduda; "Medine-i
mezkfirede vaki' cevami ve mesacid ve mektephane ve çeşmelerin müteveliileri evkaflanndan hasıl olan mal-ı vakıfların ekl u bel ve heva ve hevesIerine harç ve izaat idüb cevami ve mesacid ve mektepler ve çeşmeler
harab ve derOnlannda döşemeleri dahi olmayub bu vecihle mütevellilerin
hiyanetleri zahir olmağla ..." denilmek suretiyle mütevellilerin yapmış 01duklan suistimalIerin genele şamilolduğu belirtilmektedirl7). Mütevellilerı e ilgili bu yolsuzluklan düzeltmek için, kadı, mübaşır ve Sivas valisi
faaliyet göstermişlerdir. Diğer yandan vakıf mütevellilerini kontrol göreviyle tayin edilen nazırıann ise, bu görevi gereği gibi yapmadığı veya yapamadıklan anlaşılmaktadır.
Vakıflann merkezileştifilme faaliyetleri ile i826'da kurulan Evkaf
Nezareti ve daha sonra taşrada kurulan Evkaf Müdürlükleri ile başta mütevellilerin daha sıkı kontrol edilmeleri gayesi güdülmektedirısı.
Fakat
buna rağmen, Sivas Evkaf Müdürü EI-hac SurOri Efendi'ye verilen layihada, taşrada bazı vakıf mütevellilerin gelirlerini topladıklan vakıf kaynaklanm tamir ettirmemek suretiyle, vakıflann tamamen ihmal edildikleri
açık bir şekilde yeniden beyan edilmişti.r19).
Yine, Sivas Müşiri Hafız Ahmed Paşa'ya gönderilen fermanda, mütevellilerin vakıf muhasebelerini her sene vakıf müdürü ve kadı huzurunda diğer görevlilerle beraber göstermesi şartı konulmuşturıD). Mütevelli
ücretlerinin verilmesi sonrasında zimmetlerinde olan fazla vakfın alınması da tenbih edilmiştir. Devlet tarafından alınan bu tedbirlerin yetersiz
kaldığı ve mütevelli suistimalierinin önlenemediği anlaşılmaktadır.
Bunun en önemli sebebinin, genellikle köklü ailelerin veya bizzat yöneti-
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cilerin mütevellilik görevini kendilerinin yapmalarında ve vakıf müessesesinin bütününde meydana gelen ,aksaklıklarda aramak gerekir.
i838 tarihinde Sivas Eyaleti, Kayseri, Nevşehir, Ürgüb, İncesu, Develi gibi bölgelerde bulunan vakıfların denetimi, mütevelli ve diğer görevlilerin denetimi ile görevlendirilen El-Hac Suifui Efendi Muaccelat
Nazırı ünvanıyle Evkaf Müdürü tayin edilmiştir21). Ancak, vakıfların hamisi olmaları beklenen Evkaf Müdürleri'nin, Osmanlı g~nelinde mütevelliler gibi zimmetlerine vakıf gelirlerini geçirdikleri görülmüştür. Sivas
Müşiri Hafız Paşa'ya hitaben gelen fermanda, Evkaf Müdürleri olarak
tayin edilen Muaccelat Nazırları'mn zimmetlerinde külliyetli miktarda
para bulunduğu ve bu paraları ödeyemedikleri belirtilmektedir22).
Aym
ferman gereği El-hac surOri Efendi yerine daha muktedir biri olarak bilinen Es-seyyid Mehmed Habib tayin edilmiştir23). Daha sonraki tarihlerde
sık sık EvkM Müdürleri'nin değiştiği görülür. 1840'da Es-seyyid Mehmed Esad Bey, 1847'de Es-seyyid Mehmed EvkM Müdürü tayin edilmiştir24).
Netice itibariyle, Sivas toplumunun sosyal ihtiyaçlarının tamainım
karşılamaya çalışan vakıf müessesesi, Osmanlı dönemi boyunca faaliyetini sürdürmüştür. Adeta şehir insanına beşikten mezara kadar hizmet
veren bu müessese, idari açıdan başarılı olduğu sürece gayesine ulaşmıştır. Ancak, toplumda ve idarecilerde meydana gelen olumsuzluklar, bu
müessesenin hizmetlerinin aksamasında birinci derecede roloynamıştır.
İmparatorluk genelinde bazı tedbirler alınmaya çalışılmışsa da yeterli olmamış, olumsuz gidişat durdurolamamıştır.
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