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Koç Üniversitesi bünyesinde akademik ve kültürel bir merkez 
olarak faaliyet gösteren Vehbi Koç Ankara Araştırmaları 
Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM), Ankara ve 
çevresi üzerine yeni veriler ortaya koyan araştırmaları 
desteklemekte ve geliştirmektedir. Zengin bilgi kaynaklarını 
barındıran kütüphanesi ve arşivi ile Ankara’nın kent belleği 
işlevini üstlenen VEKAM, nadir kitaplar ve haritalar da dâhil 
olmak üzere Ankara ile ilgili her türlü dermesine katarak 
birincil başvuru merkezi olmayı başarmıştır  
(vekam.ku.edu.tr).

1994 yılında kapılarını bilim dünyasına açan VEKAM, 
kuruluşundan bu yana akademik çalışmalara katkıda 
bulunmak amacıyla sempozyum, panel, konferans, sergi ve 
seminerler düzenlemekte, bilimsel yayınlarının yanı sıra 
Ankara Araştırmaları adıyla yılda iki kez hakemli bir dergi de 
yayınlamaktadır (ankaradergisi.org).

17 Ocak 1969 yılında Türkiye’nin ilk özel vakfı olarak kurulan 
ve eğitim, kültür, sağlık alanlarında ülkemizin gelişimine 
ve toplumun kalkınmasına yönelik pek çok hizmette 
bulunan Vehbi Koç Vakfı, 50. yılını kutlayacağı 2019 yılını 
Hayırseverlik kavramının yeniden irdeleneceği bir yıl olarak 
ilan etmiştir. 

Bu kapsamda Vehbi Koç tarafından 1994 yılında Vehbi Koç 
Vakfına bağlı olarak kurulan ve 2014 yılından beri de Koç 
Üniversitesinin bir araştırma merkezi olarak hizmet veren 
Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma 
Merkezi (VEKAM), 15-16 Nisan 2019 tarihlerinde Köklü 
Bir Miras: Hayırseverlik ve Ankara Vakıfları adında bir 
sempozyum düzenlemektedir.

İki gün sürecek olan sempozyumun ilk gününde, 
Hayırseverlik kavramının anlamı ve günümüzde 
hayırseverlikle ilgili farklı yaklaşımlar ve çağdaş uygulamalar 
ele alınırken, ikinci gün ise arşiv belgeleri ışığında Osmanlı 
Döneminde Ankara’daki Vakıflar üzerinde durulacaktır. 

Sempozyum kapsamında, orijinal arşiv kaynakları ışığında, 
Ankara’da faaliyet gösteren, merhum Vehbi Koç’un babası 
ve dedesinin de mütevellileri arasında yer aldığı, dönemin 
önemli bir kurumu olan İbadullah Vakfı’nın yapılarına ve 
faaliyetlerine odaklanan Bir Ankaralı Tüccarın Kentine 
Katkıları: İbadullah Vakfı kitabının tanıtımını da yapmaktan 
mutluluk duyuyoruz.

Vehbi Koç Ankara Studies Research Center (VEKAM) is a 
research center of Koç University since 2014 that supports 
research of high- quality on Ankara and its environs. VEKAM 
maintains an extensive library and archive that specializes 
in the history and culture of Ankara, the capital of Modern 
Turkey and has managed to become the primary reference 
center for urban studies on Ankara (vekam@ku.edu.tr).

Since 1994, the center organizes panels, symposiums, 
exhibitions, conferences and seminars that contribute to the 
academic life in Turkey; and publishes scientific publications 
and a twice yearly peer-reviewed journal: Journal of Ankara 
Studies (www.ankaradergisi.org)

Vehbi Koç Foundation, established on January 17, 1969 
as Turkey’s first private foundation with significant 
contributions to the fields of education, culture and health 
will celebrate its 50th anniversary in 2019 around the theme of 
‘philanthropy’.

Within this scope Vehbi Koç Ankara Studies Research Center 
(VEKAM) which is founded in 1994 under the umbrella of 
Vehbi Koç Foundation and become a research center of Koç 
University in 2014 will organise a symposium on A Profound 
Legacy: Philanthropy and Ankara Foundations on April 15-16, 
2019. The two days symposium will be held at the premises of 
Koç University VEKAM in Ankara.

The first day of the symposium will focus on the term of 
philanthropy, its meaning and contemporary perspectives 
and models of philanthropy while the second day will feature 
Ottoman Period Ankara foundations in the light of archival 
documents. 

Koç University VEKAM would like to announce the book 
launch of the publication Contrubutions of a Civilian 
Merchant to Ankara: Ibadullah Foundation which focuses 
on the activites of Ibadullah Foundation through archival 
documents. It is known that late family members of Vehbi 
Koç were administrators on the board of trustees of Ibadullah 
Foundation.

Sunuş // Preface

Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu



Açılış Konuşmaları
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Koç Üniversitesi VEKAM Direktörü 

Bir Ankaralı Tüccarın Kentine Katkıları: İbadullah Vakfı Kitap Tanıtımı
Gökçe Günel, Ali Kılcı, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli)

Erdal Yıldırım, Vehbi Koç Vakfı Genel Müdürü

I. Oturum 
Oturum Başkanı: Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel

Sicillere Göre Hacı Bayram-ı Velî Vakfı (Ekonomik Statü, Vakıflar ve Yönetim)
Doç. Dr. Ahmet Köç, Akdeniz Üniversitesi 

Vehbi Koç Vakfı’nın İslam Dünyası Açısından Önemi
Prof. Dr. Murat Çizakça, KTO Karatay Üniversitesi 

Türkiye’de Sivil Toplum, Bireysel Bağışçılık ve Vakıflar
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi

Tartışma

Ara

Sadaka Değil, Emek Karşılığı Yardım: 
Türkiye Yardım Sevenler Derneği ve Hayırseverliğin Modernleştirilmesi
Dr. Öğr. Üyesi Elif Mahir Metinsoy, İstanbul Kültür Üniversitesi 

Kültürel İnovasyon ve Sosyal Girişimcilik: Askıda Ne Var?
Oğuzhan Canım, Askıda Ne Var?, Kurucu

Ankara’da Yeni Bir Hareket: Özgür Dönüşüm 
İsmail Şener, Özgür Dönüşüm Ankara, Kurucu

Tartışma

Ankara Kulübü Derneği Seymen Gösterisi 

13.00 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.25

15.25 - 15.45

15.45 – 16.15

16.15– 16.45

16.45 – 17.15

17.15 – 17.30

17.30 

Program

15 Nisan 2019, Pazartesi
Günümüzde Hayırseverlik Anlayışı ve 
Çağdaş Uygulamalar



II. Oturum
Oturum Başkanı: Sadi Bayram, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli)

Ankara’da Ahiler – Bacılar ve Vakıfları
Doç. Dr. Mehmet Ali Hacıgökmen, Selçuk Üniversitesi

Ankara Göçerleri ve Vakıflar (16-18.yy)
Prof. Dr. Üçler Bulduk, Ankara Üniversitesi

Ankara Kent Tarihine Bir Katkı: 
Ankara Âyanlarından Müderriszade Ahmed Efendi Vakfiyesi
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Tartışma

Ara

III. Oturum
Oturum Başkanı: Dr. Nazif Öztürk, Hacettepe Üniversitesi 

Beylerbeyi Hasan Paşa’nın Ankara’daki Vakıfları
Sadi Bayram, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli)

Celali İsyanları Akabinde Ankara’nın İmarında Şeyhulislam Ankaravî 
Mehmet Efendi Vakfı’nın Rolü
Mevlüt Çam, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü

Tartışma

Öğle Yemeği

IV. Oturum
Oturum Başkanı: Gökçe Günel, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli)

16. Yüzyılın İkinci Yarısında Ankara’nın Hayırsever Kadınları
Doç. Dr. Emine Erdoğan Özünlü, Hacettepe Üniversitesi

Ankara Vakıf Eserlerinin Kitâbeleri
Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Marmara Üniversitesi

Tartışma

Ara

V. Oturum 
Oturum Başkanı: Ali Kılcı, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü (Emekli)

1522 Tarihli Ankara Vakıf Tahrir Defterine Göre Zâviyeler
Semiha Nurdan, Türk Tarih Kurumu

Vakfiyeler ve Arşiv Belgeleri Işığında Tâceddin Dergâhı
Dr. Nazif Öztürk, Hacettepe Üniversitesi

Tartışma

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00 

11.00 -11.30

11.30 – 11.40 

11.40 – 11.55 

11.55 – 12.25 

12.25 – 12.55 
 

 
12.55 – 13.05 

13.05 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15:25 

15.25 – 15.55 

 
15.55 – 16.25 

16.25 – 16:35 

Program

16 Nisan 2019, Salı
Osmanlı Döneminde Ankara Vakıfları



Opening Speeches
Prof. Dr. Filiz Yenişehirlioğlu, Director, Koç University VEKAM 

Contributions of a Civilian Merchant to Ankara: Ibadullah Foundation  Book Launch 
Gökçe Günel, Ali Kılcı, T.R. Directorate General of Foundations (Retired)

Erdal Yıldırım, General Director, Vehbi Koç Foundation

Session I
Chair: Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel

The Hacı Bayram-ı Veli Waqf According to Registry Documents  
(Economic Status, Waqfs and Administration)
Assoc. Prof. Ahmet Köç, Akdeniz University 

 The Importance of the Vehbi Koç Foundation for the Islamic World
Prof. Dr. Murat Çizakça, KTO Karatay University

Civil Society, Personal Donations and Foundations in Turkey
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç University

Discussion

Break

Not Charity, Aid in Return for Labor: 
Turkish Philanthropic Association and Modernization of Philanthropy
Dr. Elif Mahir Metinsoy, Istanbul Kültür University

Cultural Innovation and Social Entrepreneurship: Askıda Ne Var?
Oğuzhan Canım, Askıda Ne Var?, Founder

A New Movement in Ankara: Özgür Dönüşüm  
İsmail Şener, Özgür Dönüşüm Ankara, Founder

Discussion

Ankara Club Association, Seymen Performance 

13.00 – 13.45

13.45 – 14.15

14.15 – 14.45

14.45 – 15.15

15.15 – 15.25

15.25 - 15.45

15.45 – 16.15

16.15– 16.45

16.45 – 17.15

17.15 – 17.30

17.30 

Program

April, 15 2019 - Monday
Philanthropy Today and 
Contemporary Perspectives



Session II
Chair: Sadi Bayram, T.R. Directorate General of Foundations (Retired) 

The Ahis-Bacis in Ankara and their Waqfs
Assoc. Prof. Mehmet Ali Hacıgökmen, Selçuk University

Migrants of Ankara and Waqfs (16th-18th Centuries)
Prof. Dr. Üçler Bulduk, Ankara University

A Contribution to the Urban History of Ankara: 
The Waqf of an Ankara Âyan, Müderriszade Ahmed Efendi
Dr. Mustafa Kaya, Manisa Celal Bayar University

Discussion

Break

Session III
Chair: Dr. Nazif Öztürk, Hacettepe University 

The Waqfs of Beylerbeyi Hasan Paşa in Ankara
Sadi Bayram, T.R. Directorate General of Foundations (Retired)

The role of Sheikhulislam Ankaravî Mehmet Efendi Waqf in the      
Construction of Ankara in the aftermath of the Celali Revolts
Mevlüt Çam, T.R. Directorate General of Foundations

Discussion

Lunch

Session IV
Chair: Gökçe Günel, T.R. Directorate General of Foundations (Retired)

Charitable Women of Ankara in the Second half of the 16th Century
Assoc. Prof. Emine Erdoğan Özünlü, Hacettepe University

Inscription Panels of Ankara Waqf Buildings 
Prof. Dr. Abdülhamit Tüfekçioğlu, Marmara University

Discussion

Break

Session V 
Chair: Ali Kılcı, T.R. Directorate General of Foundations (Retired)

Zâviyes According to the 1522 Ankara Waqf Tahrir Register
Semiha Nurdan, Turkish Historical Association

The Tâceddin Dergâh in Light of Waqfiyyes and Archival Documents
Dr. Nazif Öztürk, Hacettepe University

Discussion

10.00 – 10.30

10.30 – 11.00 

11.00 -11.30

11.30 – 11.40 

11.40 – 11.55 

11.55 – 12.25 

12.25 – 12.55 
 

 
12.55 – 13.05 

13.05 – 14.00 

14.00 – 14.30 

14.30 – 15.00 

15.00 – 15.10 

15.10 – 15:25 

15.25 – 15.55 

 
15.55 – 16.25 

16.25 – 16:35 

Program

April, 16 2019 - Tuesday
Ankara Foundations in Ottoman Period





Günümüzde Hayırseverlik 
Anlayışı ve Çağdaş 

Uygulamalar

Philanthropy Today 
and Contemporary 

Perspectives



I. Oturum // Session I
Oturum Başkanı // Chair 

Dr. Gözde Çerçioğlu Yücel



Ankara’da Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi, hemen her devirde 
göz önünde bulunmuş, örnek bir kurum olarak varlığını 
sürdürmüştür. Bayramî Tarikatı’nın tasavvufî oluşumunu 
tamamlamasından sonra tarikata gönül veren şeyh ve 
dervişler, Osmanlı coğrafyasına yayılarak külliyenin 
ününü arttırmışlardır. Bu yüzden olsa gerek Hacı Bayrâm-ı 
Velî Külliyesi, şehrin en iyi bilinen ve en kutsal mekânı 
olarak belgelerde ifade edilmiştir. Böylece ünü Osmanlı 
coğrafyasına yayılan Bayramî tarikatının asitânesi, 15. 
yüzyılda oluşturulmuş ve daha sonraki yüzyıllarda yapılan 
ilavelerle günümüze kadar önemli bir dinî merkez olarak 
gelmiştir.

Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi’nin faaliyetlerini yapısal ve 
işlevsel açılardan ele alan bu bildiri; öncelikle kurumun 
genel işleyişini, malî yapısını ortaya koymaya çalışmıştır. 
Mali yapıyı analiz etmek, özellikle vakıflar için çok 
önemlidir. Tarihi beş asır öncesine dayanan bu kurum; 
yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik krizlerden etkilenmiştir. 
Bu yüzden Osmanlı devrinde kurulmuş vakıfların işleyişi, 
vakfiyelerinde belirtildiği gibi sorunsuz değildir. Vakıfların 
çeşitli sebeplerle gelir- gider dengelerinin bozulması, 
bakımsızlıktan, ilgisizlikten faaliyet gösteremez duruma 
gelmelerine yol açmıştır.

Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi, Ankara’da aynı isimle bilinen 
mahallede bulunmaktadır. Vakfın en büyük hizmeti; uzak 
memleketlerden külliyeye gelip giden misafirlere (âyende 
ve revende), burada kalan dervişlere ve çalışan personele 
yemek ikram etmektir. Hacı Bayrâm-ı Velî Vakfı’nın kuruluş 
felsefesi olarak ifade edilen bu hususlar, her dönemde post-
nişînler/şeyhler tarafından dikkatle yerine getirilmiştir. 
Zaviyenin yemek dağıtımı yapması dışında başka amaçları 
da vardır. Bunların başında; Hacı Bayrâm-ı Velî soyundan 
gelen kişilere vakıf gelirinden pay ayrılması gelmektedir. 
Dolayısıyla sosyal devlet olmanın gerekleri açısından 
bakıldığında; Hacı Bayrâm-ı Velî Külliyesi’ni ayakta 

The Hacı Bayrâm-ı Velî Complex in Ankara has been in the 
public eye as a prominent institution for many centuries. 
Following the formation of the Bayramî Tarikat, its sheikhs 
and dervishes spread its fame across Ottoman lands. This 
must be the reason why the Hacı Bayrâm-ı Velî Complex 
is recorded in documents as the city’s most renowned and 
holy space. Hence, the center of the Bayramî Tarikat was 
created in the 15th century and continued to be an important 
religious center with additions made in subsequent 
centuries.

This study presents a structural and functional analysis 
of the activities of the Hacı Bayrâm-ı Velî Complex and 
primarily aims to discuss the general operation of the 
institution and its financial structure. Analysis of the latter 
is particularly important for waqfs. This five-century-old 
institution was affected by political, military and economic 
crises. Despite what documents indicate, the operation of 
Ottoman waqfs were not without problems because their 
income and expenditure imbalance, caused by a number 
of factors, resulted in the lack of maintenance and public 
interest, rendering them obsolete.

The Hacı Bayrâm-ı Velî Complex is located in Ankara 
within the district known with the same name. The most 
important service of the waqf was to offer food to guests 
coming from distant countries (âyende and revende), as 
well as to dervishes lodging there and its own personnel. 
These formed part of the foundation philosophy of the 
Complex and were carried out meticulously in all periods by 
post-nişins and sheikhs. The zaviye had other functions in 
addition to serving food: first and foremost, the waqf had to 
distribute a share of its revenue to the descendants of Hacı 
Bayrâm-ı Velî. Viewed in terms of a social state, sustaining 
the Hacı Bayrâm-ı Velî Complex was the duty of not only 
the inhabitants of Ankara but also statesmen, as well as 
benefactors who desired to spread the Bayramî tradition.

Doç. Dr.  // Assoc. Prof. Ahmet Köç, Akdeniz Üniversitesi // University

Sicillere Göre Hacı Bayrâm-ı 
Velî Vakfı: Ekonomik Statü, 
Vakıflar ve Yönetim 

Haci Bayrâm-ı Veli Waqf 
According To Registry 
Documents (Economic Status, 
Waqfs and Administration)



tutmak sadece Ankaralıları değil, devlet adamlarının ve 
Bayramî geleneğini yaymaya gönül vermiş hayırseverlerin de 
göreviydi.

Vakıf sistemiyle ayakta duran Hacı Bayram-ı Velî 
Külliyesi’nin muhasebe bilançoları bazı konularda yorum 
yapmayı kolaylaştırmaktadır. Vakfın başlıca gelirleri; geniş 
arazilerden, musakkafâtlardan ve para işletmelerinden elde 
edilmektedir. Kira getiren vakıf mülklerini külliyeye en yakın 
yerden saymaya başlarsak; Ankara Çarşısı’nda dükkânlar, 
arsalar ve ambar vardı. Diğer taraftan vakfın şehir dışındaki 
gelirleri ise değirmenlerden Numune Çiftliği’nden, Yağmur 
Ovası’ndaki Yeğen Bey oğlu Mehmed Çelebi’nin vakfettiği 
Hasanoğlan Karyesi gelirlerinden oluşmaktadır. Bunların 
dışında; Bayındır, Macun, Beyobası, Kuşcu, Karabük, Eğrielek 
ve Yenice köylerinin şer‘i vergileri de vakfa aktarılmıştır. Son 
olarak bahsedilen dükkânlar ve tarım arazileri dışında; vakfın 
murabaha yoluyla işlettiği paraları da vardır. Vakıf yönetimi 
bu paraları, 10’u 11.5 hesabıyla işletmiştir. 

Ankara’da en nüfuzlu vakıf olarak Hacı Bayrâm-ı Velî 
Vakfı’nın, muhasebe kayıtları, geçen süre içerisinde 
kurumun yaşadığı değişimi ortaya koymaktadır. Vakfın 
bilançosu özellikle 19. yüzyılda inişli çıkışlı bir seyir 
takip etmeye başlamıştır. Malî bilançoda en dikkat çekici 
kısım, modernite öncesi Osmanlı toplumunda bankacılık 
sistemi olarak ifade edilen murabaha yoluyla işletilen 
vakıf paralarının durumudur. Öte yandan işletilen vakıf 
paraları belli bir büyüklüğe ulaşmış olsa da para dağınık 
şekilde değerlendirilmekte, nema ve gelirler düzenli 
toplanamamaktadır. İşletilen paraların önemli bir kısmı Hacı 
Bayram soyundan gelen yönetici ailenin tasarrufundadır. Yeri 
gelmişken belirtmek gerekirse; para işletme politikasının 
en iyi tarafı paranın bir kısmının aile üyelerine, bir kısmının 
da yine şehirde faaliyet gösteren esnafa verilmiş olmasıdır. 
Dolayısıyla vakıf paraları küçük işletmelere sermaye 
oluşturmuştur denilebilir. 

Hacı Bayrâm-ı Velî Vakfı’nın para işletmesinden 
elde ettiği tahsilat yıldan yıla değişiklik göstermiştir. 
Gelirin düşmesinin belli sebepleri vardır. Örneğin vakıf 
mütevellisi işletilen vakıf paralarından yeterince tahsilat 
yapamamaktadır. Vakıf paraların işletilmesinden elde edilen 
gelirlerin tamamı toplansa belki de kurum, malî anlamda 
sorun yaşamayacakken, tahsilatın bazı seneler yarı yarıya 
düşmesi, sorunları kronikleştirmiştir. Bu durum iyi kazanç 

The account books of the Hacı Bayrâm-ı Velî Complex, 
which survive through the waqf system, enable the 
interpretation of various issues. The primary revenue of 
the waqf was drawn from vast lands, musakkafats and cash 
enterprises. Waqfs properties bringing rent included –
naming them from the closest to the Complex– shops, lands, 
and warehouses in Ankara Çarşı. Revenue generated from 
outside the city included mills in the Numune Farm and 
the Hasanoğlan Karye in Yağmur Valley, a waqf created 
by Mehmed Çelebi, son of Yeğen Bey. The şer-i taxes of 
Bayındır, Macun, Beyobası, Kuşcu, Karabük, Eğrielek and 
Yenice villages were also transferred to the waqf. Finally, 
in addition to the aforementioned shops and agricultural 
lands, there was cash which the waqf operated through the 
murabaha arrangemen.

The account books of the Hacı Bayrâm-ı Velî Waqf, as the 
most influential waqf in Ankara, demonstrate the changes 
that the institution when through over time. Particularly in 
the 19th century, the waqf balances indicate at a turbulent 
period. The most striking aspect regarding the account 
books is the state of waqf cash, operated through the 
murabaha arrangement, which in pre-modern Ottoman 
society was viewed as the banking system. While waqf 
cash reached a certain figure, it was utilized haphazardly, 
and the revenue was not collected systematically. A 
significant portion of the cash was at the disposal of the 
administrative family descending from Bayram. It should 
be pointed out that the best part of the cash enterprise 
policy was that some of the money was given to family 
members and some to the tradesmen active in the city. 
Therefore, waqf money can be said to have been capital for 
small enterprises.

The revenue that the Hacı Bayrâm-ı Velî Waqf collected 
from cash enterprise varied from year to year. There were 
several reasons for decreases in income. For example, a waqf 
trustee might not collect the revenue properly. Perhaps if all 
the revenue were collected, the waqf would not go through 
financial difficulties but some years revenues fell to half of 
what they should have been, which caused the problems to 
become more chronic. This resulted in a loss of trust in cash 
waqfs despite the good yield they brought.

Waqfs in Ottoman society were sustained through income 
generated by properties, therefore, damages to the buildings 



getirmesine rağmen para vakıflarına olan güvenin azalmasına 
yol açmıştır. 

Osmanlı toplumunda vakıflar, akarat/mülklerden elde ettiği 
gelirlerle hayratını ayakta tuttuğundan, külliye içerisindeki 
binaların tahrip olması kurumu işlemez hale getirmiştir. 
Dolayısıyla vakıfların giderleri arasında tamirat giderleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Öte yandan 19. yüzyılda personel 
sayısının 8’den 20’ye çıkması yeni istihdamların olduğunu, bu 
durumun bilançoda giderleri hızla yukarı yönde etkilediğini 
belirtmek gerekir. Giderlerin artmasında etkili olan son 
sebep ise, külliyede ihtiyaç duyulan emtianın bir kaç yılda bir, 
topluca alınarak stok yapılmasıdır.

Sonuç olarak Hacı Bayrâm-ı Velî Vakfı büyük, hürmete değer 
bir vakıf olmakla birlikte müesseseyi yöneten post-nişîn ya 
da şeyhlerin idare biçimleri standart değildir. Yöneticilerin 
farklı dönemlerde farklı uygulamalara imza atmaları, gelirleri 
yeterince takip etmemeleri, kurumda değişim ve dönüşüme 
yol açmıştır. Bulunduğu bölgenin en nüfuzlu vakfı olarak Hacı 
Bayrâm-ı Velî Külliyesi’nde, M. Weber’in belirttiği gibi din ile 
ekonominin derin bağları göze çarpmaktadır. Yine bu tezden 
hareketle, büyük vakıflarda dinsel anlayışların ekonomik 
davranışları belirlendiğinden, benzer şekilde ekonomik 
davranışların da dini gruplar içerisindeki çekişmeyi farklı bir 
boyutlara taşıdığından söz edilebilir.

constituting a complex rendered the institution incapable 
of serving its purpose. This meant that a significant portion 
of waqf expenditure involved building repairs. The increase 
in personnel numbers from 8 to 20 in the 19th century, on 
the other hand, indicates new employment, which quickly 
increased expenses. The final reason for the rise in expenses 
was that the goods required for the complex would be 
purchased every few years and stocked.

In conclusion, the Hacı Bayrâm-ı Velî Waqf can be said to be 
a large waqf worthy of respect, however, its administration 
by post-nişins/sheikhs was not standardized. 
Administrators varied in the way they managed the complex 
and did not monitor revenues adequately, which resulted 
in changes and transformations. As M. Weber points out, 
deep connections between religion and economy can be 
observed in the Hacı Bayrâm-ı Velî Complex, the most 
prominent waqf in its region. Building from this hypothesis, 
it can be said that in large waqfs religious approaches shape 
economic conduct, and similar economic conduct impacted 
conflicts between religious groups.



İslam dünyasındaki vakıflar tarihi açısından bakıldığında 
Vehbi Koç Vakfı tam bir dönüm noktası teşkil eder. 
Söz konusu dönüm noktası 8. yüzyılda ortaya atılan bir 
sorunsalın dünyada ilk defa 1969 yılında Vehbi Koç Vakfı 
tarafından çözülmesiyle ilgilidir. 8. yüzyıla gelinceye kadar 
İslam dünyasında vakıflar sadece gayrimenkul varlıklarla 
kurulurdu. Bu dönemde önemli bir hukukçu olan İmam 
Zufer’e ilk defa bir vakfın para ile kurulup kurulamayacağı, 
kurulabilirse böyle bir vakfın nasıl işleyeceği sorulmuştur. 
İmam Zufer de para ile vakıf kurulabileceğini, bağışlanan 
paranın mudaraba ortaklığıyla işletilmesi, elde edilen 
kârın da vakfın amacına yönelik harcanması gerektiğini 
belirtmiştir. Ancak mudaraba, riskli bir ortaklık türü 
olarak algılandığından, tarih boyunca hemen hemen hiç 
bir zaman para vakıfları tarafından uygulanmamıştır. 
Bu vakıflar mudaraba yerine istiglal denilen başka bir 
yöntemle paralarını işletip, elde ettikleri kârı amaçları için 
harcamışlardır. Fakat istiglal tam bir hile-i şeriye olup, 
aslında faizdir. 

Para vakıfları böylelikle yüzyıllar boyunca faizle 
ilgilenmişlerdir. Vehbi Koç’un 1969 yılında Vehbi Koç Vakfı’nı 
gayri menkul veya nakit para ile değil de hisse senetleriyle 
kurmuş olmasıyla iki çok büyük reform gerçekleşmiştir. Bir 
yandan para vakıfları, hisse senedi vakıflarına dönüşürken 
diğer yandan bu yeni oluşumla faiz tamamen terk edilip 
yeniden mudaraba uygulamasına geçilmiştir. Kısacası, 
İmam Zufer’in 8. yüzyılda ortaya koyduğu ve ne İslam 
imparatorluklarında ne de Osmanlı’da uygulanamamış olan 
şart ilk defa laik Türkiye Cumhuriyeti’nde Vehbi Koç Vakfı 
tarafından uygulanmıştır. Bu nedenle günümüz çağdaş İslam 
dünyasında Vehbi Koç Vakfı, para vakıflarını faizden kurtaran 
çok önemli bir reform olarak bilinmekte ve saygıyla örnek 
alınmaktadır.

The Vehbi Koç Foundation represents a turning point 
in the history of Islamic waqfs by resolving a problem in 
existence since the 8th century. Until the 8th century, waqfs 
in the Islamic world were founded only with real estates. 
Imam Zufer, one of the prominent legal minds in this period, 
questioned whether a waqf could be established with cash 
and if so, how this waqf could be managed. He stated that 
waqfs could be established with cash, which should be 
managed with a mudaraba partnership, and that the profit 
should be spent for the purposes of the waqf. Mudaraba, 
however, was considered to be a risky partnership, and 
therefore almost never used by cash waqfs. These waqfs used 
another method instead, called istiglal, to manage their cash 
and used the profit for their own purposes. Istiglal, however, 
is a hile-i şeriye, and in fact is faiz (interest).

Thus, it was on interest that cash waqfs focused for many 
centuries. The Vehbi Koç Foundation’s establishment in 
1969 by Vehbi Koç with stocks rather than real estate or 
cash constituted two significant reforms. This arrangement 
turned cash waqfs into stock waqfs and led to the re-adoption 
of mudaraba, abandoning interest altogether. In short, 
Imam Zufer’s condition, which hitherto had been applied 
neither in Islamic empires nor during the Ottoman period 
was first applied in the secular Turkish Republic by the 
Vehbi Koç Foundation. It is for this reason that the Vehbi 
Koç Foundation is known in the Islamic world as a reformer 
which saved cash waqfs from interest, and is respected and 
held up as a model.

Prof. Dr. Murat Çizakça, KTO Karatay Üniversitesi // University
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Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürebilmeleri, 
toplumsal işlevlerini yerine getirebilmeleri, toplumsal 
değişim ve gelişime katkıda bulunabilmeleri için finansal 
sürdürülebilirliklerini sağlamış olmaları gereklidir. 
Sürdürülebilir finansal temellere sahip olmak için de halk 
kitlelerinin desteğini sağlamak kritik öneme sahiptir. 

Bu bildiride, Türkiye’de sivil toplum faaliyetlerinin 
hangi dinamiklerle şekillendiği, bireylerin bağış yapma 
saiklerinin neler olduğu ve özel olarak kurumsal bağışların 
nasıl şekillendiği konularına nicel veriler ışığında cevap 
aranacaktır. Özellikle kurumsal bağışlar kapsamında 
vakıfların kamuoyunda nasıl değerlendirildiği ve bireysel 
bağışları harekete geçirmede karşılaşılan güçlükleri 
çözümlemeye gayret edilecektir.

For civil society organizations to continue their operations, 
serve their social functions, and contribute to social change 
and development, they need to have secured their financial 
sustainability. It is of critical importance to ensure public 
support in order to achieve this.

Using quantitative data, this paper seeks to answer questions 
relating to the dynamics that form civil society activities, as 
well as the motives of individual donations, and particularly 
the way institutional donations are shaped. Public views on 
foundations, especially in terms of institutional donations, 
and difficulties in mobilizing individual donations will be 
examined.

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi // University
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Türkiye Yardım Sevenler Derneği henüz “sosyal devlet” 
anlayışının tam olarak oluşmadığı bir dönemde “sosyal 
yardım” kavramını sivil toplum örgütleri aracılığıyla 
yerleştirmek için, dönemin önemli devlet adamlarının 
teşvikiyle, kadınlar tarafından 1928’de kurulmuş köklü bir 
hayır kurumudur. Aynı zamanda Cumhuriyet döneminde 
kurulmuş ilk sivil toplum örgütüdür. Dernek, geleneksel 
hayır kavramında yerleşmiş bir etkinlik olan “sadaka” verme 
kültürünü devam ettirmek yerine “emek karşılığı yardım” 
ilkesini hayata geçirmiştir. 

Kuruluşundan çok kısa bir süre sonra açılabilen dernek 
atölyelerinde, yoksul kadınlar ve kısmen de olsa erkekler 
üretim yoluyla geçimini sağlama olanağına kavuşmuştur. 
Yoksul kadınlara atölyeler yoluyla bir tür meslek eğitimi 
verilirken, üretilen ürünler de ihtiyacı olan çocuk ve 
annelere dağıtılmış veya kermeslerde satışa sunularak elde 
edilen gelirle karşılıksız yardım yapılmıştır. Aynı zamanda 
Cumhuriyet modernleşmesinin belkemiği olan kadınlara 
toplum içinde saygınlık ve statü kazandırmak ve kadınları 
çalışma hayatına alıştırmak yolunda da derneğin söz konusu 
faaliyetleri öncü bir rol oynamıştır. 

Dernek, bu sayede yoksullukla mücadelesinde insan emeğinin 
büyük bir fark yaratabileceğini ortaya koymuştur. 1939 
Erzincan depremi ve İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki ulusal 
seferberlik döneminden itibaren yurt geneline yayılan 
şubeleriyle, sosyal dayanışmanın sadece mahalli değil ulusal 
düzeyde de gerçekleştirilebilmesinde öncü rol üstlenen 
dernek; sosyal yardımın örgütlü ve aile, akrabalık, mahalle, 
cemaat ağlarının ötesine geçen modern bir uygulamaya 
dönüşmesine de önemli bir katkıda bulunmuştur. Böylece 
Türkiye’nin geçirdiği modernleşme sürecine paralel 
olarak sosyal politika ve sosyal yardım alanında önemli bir 
dönüştürücü ve öncü misyon üstlenmiştir.

The Turkish Philanthropic Association is a well-
established charitable organization founded by women at 
the instigation of important statesmen in 1928 to instil the 
“social aid” concept through civil society organizations at a 
time when the understanding of a “social state” had not yet 
fully formed. It is also the first civil society organization 
founded under the Republic. Instead of continuing the 
traditional understanding of charity through “sadaka”, the 
association set in motion the principle of “aid in return for 
labor”.

Destitute women and to some extent men were able 
to make their livelihood by working in the workshops 
launched by the association soon after its foundation. 
These women were given professional training of sorts 
while the products they produced were distributed 
among mothers and children or sold at charity sales to 
fund donations. Through these activities, the association 
played a pivotal role in bringing respectability and status 
to women within the society as well as familiarizing them 
with working life.

The association also demonstrated that human labor can 
make a significant difference in fighting poverty. During 
the 1939 Erzincan earthquake and the mobilization period 
of World War II, the association, through its branches, 
assumed a significant role in implementing social 
solidarity not only on a regional level but a national level, 
thereby contributing greatly to the transformation of social 
aid into an organized modern system that went beyond 
family, relative, neighborhood and community networks. 
Parallel to the modernization process of Turkey, the 
association assumed a transformative and leading mission 
in social policy and social aid.
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Bu bildiride, Türkiye Yardım Sevenler Derneği’nin Türkiye’de 
hayırseverlik kavramının çağdaş, formel, hukuksal ve yurt 
geneline yayılacak denli örgütlü bir nitelik kazanmasına 
katkıları, derneğin 90 yılı aşan ve Cumhuriyet’le neredeyse 
yaşıt tarihine bakılarak, derneğin geniş ve bugün artık 
internet üzerinden kamuya açık arşivinden elde edilen 
belgeler çözümlenerek ele alınacaktır. Bu sayede ulaşılacak 
bilgilerin sadece bugün mevcut olan sosyal yardım 
girişimlerine değil gelecekteki gönüllü sosyal yardım 
girişimlerine de örnek oluşturma potansiyeli bulunmaktadır.

This paper examines the contributions of the Turkish 
Philanthropic Association to the establishment of a 
contemporary, legal and nation-wide system of philanthropy 
by going through its more than 90 years of history, almost 
the same age as the Republic, using its wide and open-access 
digital archive. The resulting information has the potential 
to form a model for not only existing voluntary social aid 
initiatives but also to future ones.



Dünya’da yükselen trendlerden birisi de sosyal girişimciliktir. 
Herkesin çok kıymet verdiği sivil toplum kuruluşları ve/veya 
sosyal sorumluluk projeleri; Türkiye’nin kalkınmasında, 
eğitimde, fırsat eşitliğinde çok büyük rol oynamaktadır.
STK’lar ise sürdürülebilirliklerini bağışlarla, vakfedilen 
gayrimenkul gelirleriyle ya da nadir de olsa kurdukları 
iktisadi işletmelerle sağlamaktadırlar. Sosyal girişimler ise 
sosyal fayda yaratırken aynı zamanda kendilerine bir gelir 
modeli kurmaya özen göstermekteler. Böylelikle sosyal fayda 
üretebilen, finansal desteğe ihtiyacı olmayan ve hatta kâr 
elde edebilen yapılar kurulmuş oluyor. Türkiye’deki STK’lar 
müthiş işler yapıyor olmalarına rağmen kaynak konusunda 
büyük sorun yaşıyorlar.

Sorun gerçekten bağışların ya da kaynakların az olması 
mı? Güvensizlik mi? Doğru STK’nın doğru potansiyel 
bağışçıya ulaşamaması mı? Şeffaflık mı? Sistem mi? Konu 
daha birçok soruyu beraberinde getiriyor fakat en önemlisi 
mevcut sivil toplum ekosistemi geleceğe hazır mı? Birlikte 
değerlendireceğiz.

One of the rising trends in the world is social 
entrepreneurship. Widely valued civil society organization 
and/or social responsibility projects play a huge role in 
Turkey’s development, education, and providing equal 
opportunities. Civil society organizations sustain themselves 
through donations, endowed real estate revenues or very 
rarely by commercial enterprises they set up. Social 
enterprises, on the other hand, aim to establish an income 
model for themselves while generating social benefit. This 
results in organizations that create social benefit, which 
does not require financial support and in fact make a profit. 
Although civil society organizations in Turkey do amazing 
work, they have big issues in securing financial resources. 

Is the problem really about lack of donors/resources? Is it lack 
of trust? Is it a mismatch between civil society organizations 
and donors? Is it transparency? Is it the system? The subject 
brings about many questions but the most important one is 
whether the existing civil society ecosystem is ready for the 
future. This is what we shall discuss together.

Oğuzhan Canım, Askıda Ne Var, Kurucu // Founder
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Ankara, öğrenci, işçi ve memur kentidir. Belki denizi 
yoktur ama Ankara ve Ankaralı farklıdır; kentine, insanına, 
değerlerine sahip çıkar. Ankara katılımda öncü, paylaşımda 
örnek, dayanışmanın başkentidir. Eşyaların ücretsiz el 
değiştirmesine aracılık eden çevre, kent ve hayvan hakları 
temelli Özgür Dönüşüm hareketi; dayanışma, paylaşım ve 
gönüllülükle kendi yaşadığımız coğrafyada kaynaklarımızın 
en verimli şekilde kullanılmasına destek vererek, gereksiz 
tüketimi azaltmayı ve bu konuda toplumsal bilinç sağlamayı 
hedeflemektedir.

Ankara is a city of students, workers and civil servants. 
It may not have a sea, but Ankara and its inhabitants are 
different; they look after their city, its inhabitants and values. 
Ankara is a leader in participation, a model in sharing and 
the capital of solidarity. Based on the environment, urban 
life, animal rights, Özgür Dönüşüm movement facilitates the 
free exchange of goods, and supports the use of resources in 
our geography in the most efficient way through solidarity, 
sharing and volunteering while aiming to raise awareness on 
minimizing unnecessary consumption.

İsmail Şener, Özgür Dönüşüm, Kurucu // Founder
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Ankara, Selçuklular döneminde başkent Konya’nın bir 
uç bölgesi idi. Bu nedenle bazı Selçuklu melikleri burada 
görülmüştür. Selçuklu devletinin son döneminde meydana 
gelen bazı siyasi olaylar, Ahilerin Ankara bölgesine göçünü 
tetiklemiştir. Bundan dolayı 13. yy. sonlarından itibaren 
Ahiler Ankara’da hem siyasi hem de ticari gücü ellerinde 
tutmuşlardır. Bu durum Osmanlıların Ankara’yı alışına kadar 
devam etmiştir. 

Bildiride, Selçuklu ve Osmanlı döneminde Ankara’da yaşamış 
ünlü Ahi ve Bacıların hayatları ve tespit edilen vakıfları 
anlatılacaktır. 

Seljukid meliks are seen in Ankara because it was a peripheral 
region of the capital Konya during the Seljukid period. 
Various political events that occurred during the last stages 
of the Seljukid state triggered an Ahi migration towards 
Ankara. As a result, Ahis held both political and trade power 
from the late 13th century onwards, which continued until the 
Ottomans captured Ankara. 

This paper will focus on the lives and waqfs of famous Ahis 
and Bacıs who lived in Ankara during the Seljukid and 
Ottoman periods.

Doç. Dr. // Assoc. Prof. M. Ali Hacıgökmen, Selçuk Üniversitesi // University 
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Anadolu Eyaleti’nin bir süre merkezi durumunda olan Ankara 
sancağı, 16. yüzyılda Çubuk, Ayaş, Murtazaabad, Yabanabad, 
Bacı kazaları ve Ankara merkezinden ibaretti. Ankara 
merkezî kazasını, Ankara şehri ve bugünkü Sincan ovasından 
Elmadağ’a uzanan, köyleri içine alan kasaba nahiyesi 
oluşturmaktaydı. Bu idari taksimat timar sistemi esasına 
göre düzenlenmişti. 18. yüzyıl sonlarına doğru ise sancak 
merkezi olan Ankara, mutasarrıflık olarak idari düzenlemeye 
tabi tutulmuştur. Bu dönemde Ankara nefsi ile ona bağlı 
Bâlâ ve Çukurcak ile Zîr ve Bacı nahiyeleri merkez kazayı 
oluşturmaktaydı. Bunun dışında Çubukabad, Yabanabad, 
Murtazaabad, Ayaş, Şorba, Nallıhan ve Beypazarı kazaları ile 
Yörükân-ı Ankara ve Haymanateyn kazaları bulunmaktaydı. 
Haymanateyn; iki Haymana anlamında bir kavram olup 
Büyük/Ulu/Büzürk ve Küçük/Kiçi/Sagir Haymana adlarıyla 
anılan iki idari üniteyi ifade etmekteydi. Ayrı bir kaza olarak 
tanzim edilen Ankara Yörükleri içerisinde yüzlerce konar-
göçer cemaat bulunmaktaydı. Haymanaların dışında Ulu 
Yörükler, Karakeçililer, Tacettinli, Aydınbeyli ve Çukurcak 
gibi büyük cemaatler Ankara Sancağı’nın kırsal kesimine 
yayılmışlardı. 15. yüzyıldan başlayarak konar-göçerler 
hayvancılığın yanı sıra küçük çaplı da olsa ziraatle uğraşmaya 
ve 16. yüzyıldan itibaren ise kışlaklarda, mezralarda ve 
köylerde “sakin” bir hayat yaşamaya başlamışlardır. Bu süreç 
içerisinde konar göçerlerin bazıları vakıf reayası sayılırken, 
cemaat gelirlerinin önemli bir kısmı büyük haslara ya da 
vakıflara kaydedilmiştir. Özellikle konar-göçerlerin ekip 
biçtikleri veya hayvan otlattıkları sahalarda tekke ve zaviye 
sahipleri ile anlaşmazlıklar vuku bulmuş; bu toprakların 
sınırları, tasarruf hakkının kimde olduğu, gelirlerin nereye 
yazılacağı gibi konular sık sık gündeme gelmiştir.

 Bu bildiride konar-göçerlerin vakıf ve mülk sahipleriyle 
olan ilişkisi, birincil kaynaklar durumundaki vakıf ve tahrir 
defterleri esas alınarak incelenecek; günümüz Ankara’sının 
oluşumundaki katkıları ortaya konacaktır.

The sancak of Ankara, which for a while was the center of the 
province of Anatolia consisted of the kazas of Çubuk, Ayaş, 
Murtazaabad, Yabanabad and Bacı as well as central Ankara 
in the 16th century. The central kaza of Ankara comprised 
of the city of Ankara and the kasaba nahiye, which today 
spreads from the Sincan plain to Elmadağ, including villages. 
This administrative division was based on the timar system. 
Towards the end of the 18th century, Ankara, the center of the 
sancak, turned into a mutasarrıflık. The center of the kaza in 
this period comprised the nahiyes of Bâlâ, Çukurcak, Zîr and 
Bacı. There were also the kazas of Çubukabad, Yabanabad, 
Murtazaabad, Ayaş, Şorba, Nallıhan, Beypazarı, Yörükân-ı 
Ankara and Haymanateyn. The latter literally meant two 
Haymanas and consisted of two administrative units named 
Büyük/Ulu/Büzürk and Küçük/Kiçi/Sagir Haymana. Ankara 
Yörüks were classified as a different kaza and comprised 
hundreds of transhumant communities. Other than the 
two Haymanas, large communities, such as Ulu Yörükler, 
Karakeçililer, Tacettinli, Aydınbeyli, and Çukurcak, were 
spread across the rural parts of the sancak of Ankara. From 
the early 15th century onwards, transhumant communities 
began to engage in agriculture in addition to animal 
husbandry, and from the 16th century onwards started leading 
a “quiet” life in their winter settlements, mezras and villages. 
Some of the transhumant communities were considered as 
waqfs reaya (peasant), a large portion of community incomes 
were recorded as part of large has or waqfs. Disagreements 
occurred between transhumant communities who engaged in 
agriculture and grazed animals and the owners of tekkes and 
zaviyes on those lands, which resulted in frequent discussions 
on land boundaries, usufruct, and to where the income would 
be allocated. 

This paper will examine the relationship of transhumant 
communities with the owners of waqfs and properties 
using waqf and tahrir accounts as primary sources, and 
demonstrate their contribution to the formation of Ankara as 
we know it today.

Ankara Göçerleri ve Vakıflar 
(16.-18. yüzyıllar)

Migrants Of Ankara and 
Waqfs (16th-18th Centuries)

Prof. Dr. Üçler Bulduk, Ankara Üniversitesi // University



Kuruluşu İslam’ın ilk devirlerine kadar uzanan vakıf 
kurumunu, Türk-İslam devletleri daha da geliştirmişler 
ve kurulan vakıflara yenilerini eklemişlerdir. Osmanlı 
Devleti’nde de halkın ihtiyaç duyduğu pek çok hizmet kurulan 
bu vakıflar eliyle yerine getirilmiştir. Osmanlı toplumunda 
devlet görevlileri, hanedan mensupları ve ahaliden hali 
vakti yerinde olan birçok kişi vakıf kurmuştur. Vakıf kuran 
bu kişiler arasında 18. yüzyıldan itibaren yerel güç unsuru 
olarak ortaya çıkan pek çok ayan da bulunmaktadır. Devletin 
içinde bulunduğu sosyo-ekonomik zorlukları fırsat bilerek 
güçlenen ve nüfuz kazanan ayanlar, uyguladıkları zulümler ve 
bulundukları kanunsuz hareketlerin yanı sıra vakıflar kurmak 
suretiyle de toplumda adlarından söz ettirmişlerdir. 

Bu bildiride, Ankaralı bir ayanın toplum yararına ihdas ettiği 
bir vakıf ele alınacaktır. 18. yüzyılda Ankara ve çevresinde 
adından söz ettiren Müderrizade ailesine mensup Ahmed 
Efendi’nin 1752 senesinde kurduğu vakıf, bildirinin 
konusunu oluşturmaktadır. Bildiride, öncelikle vakfı kuran 
Müderriszade Ahmed Efendi’nin âyanlık faaliyetleri ele 
alınacak, sonrasında kurduğu vakfın içeriği Ankara Vakıflar 
Genel Müdürlüğü Arşivi’nden temin edilen vakfiye ve konu 
ile ilgili diğer arşiv belgeleri doğrultusunda incelenecektir. 
Ayrıca vakfiyenin içeriğine göre, vâkıf, vakf olunan menkul 
ve gayrimenkuller, vakıftan yararlanacak olanlar ve vakfın 
mütevellisi üzerinde de durulacaktır. 

Originating in the early Islamic period, the waqf institution 
was developed further by Turkish-Islamic states. In the 
Ottoman period, many public services were provided by these 
waqfs. State officials, members of the ruling dynasty and 
well-to-do members of the public founded waqfs, which from 
the 18th century onwards also began to include many âyans 
(local notables) who took advantage of the socio-economic 
hardships of the state to reinforce their powers and increase 
their prominence. Their unlawful and oppressive deeds aside, 
they were also known through the waqfs they founded. This 
study focuses on a waqf founded in 1752 by an âyan from 
Ankara, Ahmed Efendi, who came from a well-known family 
in the 18th century called the Müderriszade. 

The paper will firstly examine Müderriszade Ahmed Efendi’s 
activities as an âyan, and then center on his waqf using its 
waqfiyye and other documents in the Archive of the General 
Directorate of Endowments in Ankara. The paper will also 
discuss the endowed moveable properties and real estates of 
the waqf, and the people who benefited from the waqf, as well 
as its trustee.
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Beylerbeyi Hasan Paşa’nın 
Ankara’daki Vakıfları

The Waqfs of Beylerbeyi Hasan 
Paşa in Ankara

Sultan II. Bayezid döneminin ünlü paşalarından olan Hasan 
Paşa Konya Beylerbeyi olup, 1503-4’te [909 H.] Anadolu 
Beylerbeyi, 1505’te [911 H.] Rumeli Beylerbeyi olmuş, 
bir ara azledilmiş ise de geri dönmüş, Çaldıran Meydan 
Muharebesi’nde şehit düşmüştür. Hasan Paşa, Akşehir’de 
yaptırmış olduğu cami ve imaretinin ilelebet devamı için 
Cemaziyelahir ortaları 1508 [914 H.] Ekim ayı başında bir 
vakıf kurmuş, vakfın idamesi için gelir getirici mülklerin bir 
kısmını satın alarak, bir kısmını ise yaptırarak, kamunun 
yararına bırakmıştır. Bu mülklerden biri Ankara’da o 
zamanların merkezî semti Ulus’ta, kale eteklerinde 
yaptırdığı, bugünkü perakendeci Hal’in karşısındaki 
Sobacılar Çarşısı’nda bulunan İbadullah Camii’nin yanında, 
günümüzde Sulu Han adıyla anılan 63 odalı Han’dır. Ayrıca 
kadın ve erkeklere nöbetleşe tahsis edilen, Belkıs Minaresi 
adıyla anılan Jülien Sütunu olarak da bilinen Roma anıtı 
civarında Keçeciler Hamamı’nı ve  Karyağdı suyu üzerinde 
yaptırdığı değirmeni vakfetmiştir. Hasan Paşa daha sonraları, 
Ocak 1512 [Şevval  917 H.] tarihinde vakfa zeyl vakfiye 
düzenlemiştir. 

Hasan Paşa, one of the renowned paşas during the reign of 
Sultan Bayezid II was the Beylerbeyi of Konya. He was the 
Beylerbeyi of Anatolia in 909 H./1503-4 and the Beylerbeyi 
of Rumeli in 911 H./1505. Although he was relieved of his 
duties at one point, he returned to his post and was martyred 
in the Çaldıran Battle. Hasan Paşa founded a waqf in mid-
Cemaziyelahir 914 H./1508 early October in order to sustain 
for eternity the mosque and imaret he had built in Akşehir. He 
purchased some of the income-generating properties and had 
others built, leaving them for the public good. One of these 
properties is known today as the Sulu Han: a 63-roomed han 
located in the district of Ulus, the original center of Ankara, 
positioned on the slopes o the citadel, opposite the Hal 
market in the Sobacılar Çarşısı, next to the Ibadullah Mosque. 
Another property, located in the vicinity of the Roman 
monument known as Belkis Minaresi/Julian Column, is the 
Keçeciler Hamamı for which Hasan Paşa had a mill built on 
the Karyağdı Suyu. Hasan Paşa later added a zeyl waqfiyye in 
917 H./January 1512.



16. yüzyılın son yılları ile 17. yüzyılın ilk yıllarına tekabül 
eden Celali İsyanları sırasında Anadolu’da çok sayıda şehir 
yıkılarak, yakılarak ve yağmalanarak neredeyse yok edilmişti. 
Bu isyanlar sırasında birçok Anadolu şehri gibi Ankara da 
oldukça zarar görmüştü. Gerek Ankara şeriyye sicilleri ve 
gerek Osmanlı Arşivi kaynakları ile kroniklerde bu duruma 
geniş şekilde yer verilmekte ve isyanın zararları ortaya 
konulmaktadır.

İşte bu isyanın akabinde diğer yerleşim yerlerinde olduğu 
gibi Ankara’da da yeniden ihya, inşa ve imar faaliyetleri 
başlamıştır. Bu imar ve inşa hareketinde vakıflar büyük roller 
üstlenmişlerdir. 

Ankara’nın imar ve ihyasında rol alan vakıflardan en önemlisi 
hiç şüphesiz kendisi de Ankaralı olan “Şeyhulislam Ankaravî 
Mehmed” Efendi’nin kurduğudur. Şeyhülislam Mehmed 
Efendi 1685’de [1097 H.] kurduğu vakıf ile Zincirli Camii, 
cami yanında medrese, mektep, darulkurra ile Ankara’nın 
muhtelif yerlerinde 25 adet çeşme yaptırmıştır. Söz konusu 
hayrat yapılara gelir temin etmek amacıyla bir kısmı başka 
vakıflara ait olan, ancak tarihi süreçteki isyanlarda veya 
muhtelif sebeplerle yok olmaya yüz tutmuş han, hamam, 
dükkân gibi eserleri vakıflarından mukataaya bağlayarak ihya 
etmiş ve bunlara ilaveten çok sayıda bahçe, dükkan, değirmen 
gibi akarları, hayratların bakım-onarım ve görevli giderleri 
için vakfetmiştir.

Bu bildiride, Ankara’nın 17. yüzyıldaki imar faaliyetlerine 
büyük oranda katkıda bulunan “Şeyhulislam Ankaravî 
Mehmed Efendi Vakfı” nın akar ve hayratları ile vakfın 
hizmetleri, göz önüne serilmeye çalışılacaktır. 

Many Anatolian towns were torched, destroyed, pillaged and 
almost annihilated during the Celali revolts that took place 
from the late 16th century until the early 17th century. Like 
many other towns, Ankara too was heavily damaged during 
this period. Court records and resources in the Ottoman 
archive as well as chronicles refer to this in detail and 
demonstrate the destruction caused by the revolt. As with 
other settlements, reconstruction and redevelopment works 
began in Ankara following the revolt, during which waqfs 
played significant roles.

In this respect, the most important waqf in Ankara was 
certainly, the one founded by the “Sheikhulislam Ankaravî 
Mehmet Efendi”, who in 1097 (1685) had the Zincirli Mosque, 
an adjacent medrese, a school and darulkurra as well as 25 
fountains scattered across Ankara built as part of his waqf. 
In order to generate income for these charitable buildings, 
he rented, through the mukataa arrangement, various hans, 
hamams, shops, etc. of other waqfs and had them renovated, 
and he endowed numerous akars in the form of gardens, 
shops, mills, etc. for the maintenance and personnel expenses 
of the hayrats.

This article examines the akars and hayrats of as well as the 
services provided by the “Sheikhulislam Ankaravî Mehmet 
Efendi Waqf ”, which largely contributed to the development 
facilities in Ankara during the 17th century.

Mevlüt Çam, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü // T.R. Directorate General of Foundations
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16. Yüzyılın İkinci Yarısında 
Ankara’nın Hayırsever 
Kadınları

Charitable Women Of Ankara 
In The Second Half Of The 16th 
Century

Ankara, birçok medeniyete beşiklik etmiş Anadolu’nun 
önemli yerleşim yerlerinden biridir. Tarihi süreç boyunca bu 
vasfa sahip olmasının en büyük sebebi, bu bölgede medeniyet 
kuran devletlerin ve toplumların Ankara’ya kazandırdığı 
önemli katkılardır. Bu bağlamda vakıf kurumunun önemli bir 
rolü vardır. Bugün bu kurumun özellikle Osmanlı döneminde 
toplumların sosyoekonomik, dinî ve kültürel yapısını büyük 
oranda etkilediği, şehir medeniyetine maddi ve manevi 
değerler kazandırdığı kabul edilen bir gerçektir. Bu değerler 
silsilesinden Ankara şehri de nasibini almış, vakıflar yoluyla 
şehir önemli ölçüde âbâd edilmiş, şehir halkının ihtiyaçları 
giderilmiştir. Bu anlamda vakıf kurucularının tarihî süreç 
boyunca Ankara’nın gelişiminde büyük bir katkısı vardır. Bu 
kurucular arasında çok sayıda kadının varlığı oldukça dikkat 
çekicidir. 

Bu bildiride, 16. yüzyılın ikinci yarısında vakıf sahibi olan 
Ankara’nın hayırsever kadınlarına dikkat çekilerek onların 
toplum ve şehir hayatına yaptıkları katkılar üzerinde 
durulacaktır. Bu bağlamda kullanılacak olan temel kaynak, 
bugün Ankara’da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 
Kuyûd-ı Kadîme Arşivi’nde 344/558 eski numara /377 yeni 
numara (H.979/M.1571 tarihli) ile kayıtlı bulunan ve Ankara 
vakıflarının ayrıntılı olarak yazıldığı Evkâf Defteri olacaktır.

Ankara is one of the important settlements of Anatolia, 
a region that was home to numerous civilizations. The 
most significant reason for this prominence was the many 
contributions made by the civilizations that existed in this 
region. The waqf institution has also a significant role in 
this context. It is a recognized fact that waqfs significantly 
impacted the socio-economic, religious and cultural structure 
of societies during the Ottoman period and added tangible 
and intangible values to urban life. Ankara is one such city 
where it was largely built through waqfs that also met the 
needs of its inhabitants. Throughout history, founders of 
waqfs have greatly contributed to the development of Ankara 
among whom the existence of women is most remarkable. 

This paper focuses on charitable women in Ankara during 
the second half of the 16th century and the contributions 
they made to social and urban life. The primary source for 
this study is the Evkâf Defteri [registration with the number 
344/558 (old)-377 (new) dating to H.979/1571AD in the 
Kuyûd-ı Kadîme Archive at the General Directorate of Land 
Registers and Cadastre in Ankara] containing detailed 
information about the waqfs in Ankara.

Doç. Dr. // Assoc. Prof. Emine Erdoğan Özünlü, Hacettepe Üniversitesi // University



Türk-İslâm medeniyetinin oluşumunda ve gelişiminde 
vakıf kurumunun etkisi en başta yer almaktadır. Bilindiği 
gibi kültür ve inancımızda vakıf, “mülkiyeti Allah’a, 
faydası insanlığa tahsis edilmiş eser oluşturmak” anlamını 
taşımaktadır. Böylece başkentlerden mezralara kadar bütün 
yerleşimler, bu anlayışla ma’mur hale gelmiş, müslim-
gayrimüslim her inançtan insan, sırf insan olmak vasfıyla, 
vakfedilen eserlerin menfaatinden faydalanmıştır. Asırlardan 
günümüze kadar süregelen bu ilkesel anlayışın takip 
edilmesini sağlayan iki kaynak bulunmaktadır: Bunlardan 
birincisi vakfı gerçekleştiren kişinin ( vâkıfın), dönemin 
kadısı ve şâhitler huzurunda gerçekleştirdiği kağıda/risâleye 
yazılmış şekildeki vakıfnâmeler/vakfiyeler; ikincisi ise 
vakfiye şartları doğrultusunda inşa edilerek işleyişi kurallara 
bağlanmış eserler ve bunların üzerindeki kitabelerdir. Bu 
kaynaklardan olan mimari eserler ve bunların üzerindeki 
kitabe nitelikli her tür yazı, Türk-İslâm sanatının ve 
medeniyet tarihinin menbaını oluşturmaktadır. 

Anadolu’nun diğer kentleri gibi Ankara da, günümüze 
ulaşmış mimari eserleriyle, yapıların üzerindeki ya da 
müzelere taşınmış kitabeleriyle, tarihteki vakıf anlayışımızı 
sergilemektedir. Eserler ve kitabeleri, Ankara’nın İslâm 
öncesi ve sonrası tarihini aydınlatacak yegâne aslî belgelerdir. 
Bu kitabeler, “Ankara” adının kullanımından, yönetimi 
devralan hükümdarların isim, unvan ve lakaplarının tespit 
edilmesine kadar birçok veriyi sunmaktadır. Örneğin 
Alaaddin Camii’nin cümle kapısı alınlığındaki kitabeler, 
şehrin Sultan Orhan Gazi devrinde Osmanlı Devleti’nin 
hâkimiyetine girişini belgeleyen temel kaynaklardır. Yine 
bu caminin minber kapısı tacındaki ahşap kitabe, sadece 
yapının değil bunun yanı sıra kentin Selçuklu zamanındaki 
kronolojisinin takip edilmesine de imkân sağlamaktadır. 
Bazen bânîlerin gerçek adını, şeceresini de bu kitabeler 
sayesinde öğrenmekteyiz. Ahî Şerafeddin Külliyesi’ne ait 
imaret kitabesi ve bu kişinin Etnografya Müzesi’ndeki 
ahşap sandukası üzerindeki kayıtlar, Ahî Şerafeddin’in 
asıl adının Muhammed olduğunu belgelemektedir. Yine bu 
sandukayla birlikte, Arslanhane Camii, Alaaddin Camii ve 
Ahî Elvan Camii minberlerindeki sanatkâr imzalarını içeren 
kitabeler, Ankara’nın Selçuklu ve Beylikler çağında ahşap 

The waqf institution had a great impact on the formation 
and development of the Turkish-Islamic civilization. 
According to our culture and religion, waqf means “to create 
a monument that belongs to Allah and will benefit mankind”. 
All settlements, from capitals to mezras, were developed 
along these lines, and men of all faiths, Muslim-non-Muslim 
alike, benefited from the endowed buildings purely because 
they were human. There are two sources that enable us to 
understand this principle approach still adhered to today: 
the first one is the waqfiyye, written in the presence of the 
kadı and witnessed by the person who endowed the property; 
and the second one is the inscription panels. Architectural 
edifices and inscription panels form the source of Turkish-
Islamic art and history of civilization.

As with other cities, Ankara’s waqf institution is represented 
through its architectural edifices and inscription panels 
–either on the buildings or relocated to museums. The 
buildings and their inscription panels are the singular 
primary documents that can shed light on pre-and post-
Islamic Ankara. The inscription panels present lots of 
information ranging from the use of the name “Ankara” to 
the names, titles, and sobriquets of rulers who took over the 
administration. The inscription panels on the pediment 
of the main door of the Alaaddin Mosque, for example, are 
the primary sources that document Ankara’s entry into 
the Ottoman rule under Sultan Orhan Gazi. The timber 
inscription panel above the minber door allows us to follow 
not only the building’s but also the city’s chronology during 
the Seljukid period. We sometimes learn the names of the 
founders through these inscription panels. The inscription 
panel of the imaret of Ahî Şerafeddin Complex and the 
records on the timber sanduka of its founder displayed 
at the Ethnography Museum shows that the actual name 
of Ahî Şerafeddin was Muhammed. In addition to this 
sanduka, the inscription panels of the Arslanhane Mosque, 
Alaaddin Mosque and Ahî Elvan Mosque, containing their 
artists’ signatures demonstrate Ankara’s pioneering status 
in woodwork during the Seljukid and Principalities eras. 
The inscription panel of the Ankara Çankırıkapı Bridge, 
displayed at the Ethnography Museum, provide the names 
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sanatındaki öncülüğünü ortaya koymaktadır. Etnografya 
Müzesi bahçesinde sergilenen Ankara Çankırıkapı Köprüsü 
kitabesi ise hem hattat hem de mimar isimlerini (Hattat 
Mehmed Lâcir; mimar Hacı) öğrenmemizi sağlamaktadır. 
Bu sanatkârlar sadece Ankara’da eser vermekle yani mahalli 
kalmayıp aynı zamanda Kastamonu, İznik gibi etraftaki 
kentlerin eserlerine de imza atmışlardır. 

İmar, inşa, onarım içerikli kitabelerin yanı sıra kale 
kapısındaki vergi kitabesi, şehrin ve yöneticilerin 
iktisadî gelişmeler karşısındaki tutumunu; ayet ve hadis 
kitabelerindeki “Allah iyi ve güzel amel işleyen kişilerin 
-bu anlamda vakıf eserleri inşa edip insanlığa sunan vakıf 
sahiplerinin- yaptıkları işlerin boşa gitmediğini” ve bunların 
sevabını Allah’tan alacaklarını, bu düşünceyle inanç ve 
sosyal hayata bakışımızın sanata yansımasını; Cenabi 
Ahmed Paşa Camii ve Tâceddin Dergâhı kitabelerindeki 
gibi devrin manzum ve ebcedle tarih düşürme geleneğinin 
uygulamalarıyla da edebî düşüncemizin seyrini takip 
etmekteyiz. 

Bildiride, yukarıda özetlenen tespit ve düşünceler, görsel 
veriler eşliğinde sunulacaktır.

of both the calligrapher and the architect (Hattat Mehmed 
Lâcir; architect Hacı). These artists worked not only in 
Ankara but also in surrounding towns such as Kastamonu 
and Iznik, thereby spreading beyond the local setting. Besides 
those inscription panels that involve building development, 
construction and repair, the tax inscription panel on the 
citadel gate demonstrates the administrators’ approach 
towards financial development while inscription panels of 
verses and hadiths stating that the good and fine deeds of 
people -in this context, those who establish waqfs and present 
this to humanity- will not be in vain show the reflection of the 
way we view religion and social life. 

The inscription panels of the Cenabi Ahmet Paşa Mosque 
and the Tâceddin Dergâhı, on the other hand, illustrate the 
progress of our literary thinking as examples of dating events 
using verses and ebced calculations.
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1522 Tarihli Ankara Vakıf Tahrir 
Defterine Göre Zâviyeler

Zâviyes According To The 1522 
Ankara Waqf Tahrir Register

Bu bildiride, 1522 tarihli Ankara Vakıf Tahrir Defteri’ne 
göre Ankara’da bulunan zâviyeler ele alınacaktır. Zâviyelerin 
Türklerin 1071 tarihinde Anadolu’ya geçişleriyle birlikte 
kurulmaya başlandığı görülmektedir. Zâviyeler kimi zaman 
sağladıkları sınır güvenliği, kimi zaman da gösterdikleri 
hoşgörülü yaklaşımlar vasıtasıyla kuruldukları bölgeyi kendi 
bünyelerine çekmeyi başarmışlardır. Zâviyelerin fiziki 
özellikleri konusunda da kısaca bilgi verilecektir. Ayrıca 
zâviyelerin sosyal, siyasi, eğitimsel, idari, dini ve kültürel 
açıdan nasıl kurumlar oldukları üzerinde durulacaktır. 
Zâviyeler ele alınırken öncelikle zaviyelerin farklı adları ve 
kullanımları üzerinde genel bilgiler verilecek, daha sonra asıl 
konumuz olan Ankara zâviyelerine geçilecektir.

 

Zâviyes in Ankara will be analyzed using Ankara Waqf Tahrir 
Register dating to 1522. Zâviyes began to be established from 
1071 onwards with the Turkish arrival into Anatolia. They 
managed to attract local public, sometimes by providing 
border security and the other times through their tolerant 
approach. This paper will give brief information about the 
physical characteristics of zâviyes, and then discuss the 
social, political, educational, religious and cultural aspects 
of these institutions. The various names and uses of zâviyes 
will be presented followed by information on the zâviyes of 
Ankara.
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Evkâf-ı Hümâyûn Nezâreti Müfettişi es-Seyyid Mehmed 
Saadeddin Efendi’nin 28 Aralık 1853 [27 Rebiyülevvel 1270 
H.] tarihinde düzenlediği raporunda olmadığını söylediği; 
Teke Ahmet Mahallesi ve Tâceddin Dergâhı ile ilgili 
vakfiyeler Ankara Şer’iye sicillerinde bulunmuştur.

Tâceddinzâde Mustafa, Tâceddin Dergâhı ve Dergâh’ın 
bulunduğu Teke Ahmet Mahallesi ile ilgili birisi zeyil diğer 
üçü müstakil/bağımsız olmak üzere dört vakfiye elimizde 
mevcuttur. Bu vakfiyeler, Risale ve Divan’da verilen bilgilerle 
birlikte değerlendirildiğinde; hem Tâceddîn-i Velî’nin hayatı 
hem de İstiklâl Marşı’nın yazıldığı mekân olan Tâceddîn 
Dergâhı’nın tarihi, rivayetlerden kurtarılarak bilinir hale 
getirilecektir.

Sahip olduğumuz arşiv belgelerinden, Şeyh Tâceddînzâde 
Mustafa Efendi’nin 1630 tarihinde Ankara’ya geldiğini, 
ilk yıllarda muhtelif camilerde yaptığı vaazlarla halkı 
bilgilendirdiğini, 1664 tarihli vakfiyesinde geçen ifadelerden 
bu tarihten önce camii ve türbenin inşa edilerek hizmete 
açıldığını; şuhûd-i hal listesinin başında yer alarak 
kuruluşuna şahitlik ettiği 1665 tarihli Aslanoğlu ibni Musli 
Vakfı’ndan Tâceddîn Camii imamına tahsisat ayrıldığını 
öğreniyoruz. 

Şeyh Tâceddînzâde Mustafa Efendi’nin kesin olarak doğum 
yeri, doğum ve ölüm tarihlerini henüz tespit edememiş 
olsak da, gün yüzüne çıkardığımız temel arşiv belgeleri 
sayesinde yaşadığı dönemi, mensup olduğu tasavvuf ekolünü, 
seyr ü sülûkunu tamamlama safhalarını, Ankara’ya geliş 
tarihini, adı ile anılan camii ve bitişiğindeki türbeyi nasıl ve 
niçin yaptırdığını, hangi tarihe kadar Ankara’da hayatta ve 
görevinin başında olduğunu, babasını, hatta dedesini, büyük 
oğlunu, torununu, yazdığı eserlerini biliyoruz.

Gerek mimarî özellikleri gerek kullanılan malzemeler ve 
hepsinden daha önemlisi türbe kapısının üzerindeki II. 
Abdulhamid (1876-1909)’in tuğrası altında yer alan dört 
mısralık kitabeden, mevcut yapıların 19. yüzyılın son 
senelerinde inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Tâceddin Külliyesi’ne ait belgelerin analizinden; bugünkü 
yapıların ötesinde Tacî imaret sitesinin camii, türbe, hazire, 

The waqfiyyes of Teke Ahmet District and Tâceddin Dergâh, 
whom es-Seyyid Mehmed Saadeddin Efendi, the inspector 
of the Ministry of Imperial Endowments (Evkâf-ı Hümâyûn 
Nezâreti), in his report dated 27 Rebiyülevvel 1270/28 
December 1853 stated did not exist, were discovered in the 
Ankara court records.

There are four waqfiyyes, one of which zeyil, the other three 
independent, related to Tâceddinzâde Mustafa, the Tâceddin 
Dergâh and Teke Ahmet District, where the dergâh was 
located. Assessed with the information acquired from the 
Risale and Divan, the life of Tâceddin-i Velî and the date of 
the Tâceddin Dergâh, where the Turkish National Anthem 
(Istiklal Marşı) was written, will be reconsidered and 
substantiated.

The archival documents indicate that Şeyh Tâceddînzâde 
Mustafa Efendi came to Ankara in 1630 and informed the 
public during the speeches he gave at various mosques. Its 
waqfiyye dating to 1644 shows that the mosque and the 
türbe were constructed and opened to the public before 
this date, and that he was at the top of notarial witnesses 
of the Tâceddin Mosque, of the Aslanoğlu ibni Musli Waqf 
constructed in 1655.

Although it has not been possible to identify for certain the 
place of birth, and the dates of his birth and death, we do know 
through primary archival documents the period he lived, the 
school of tasavvuf he belonged to, his phases of seyr ü sülûk, 
the date of his arrival to Ankara, how and why he built the 
namesake mosque and adjacent türbe, the date until which he 
was alive and living in Ankara, as well as information on his 
father, grandfather, eldest son, grandchild, and the pieces he 
wrote.

Its architectural features, materials, and most importantly 
its inscription panel consisting of four verses, which stands 
above the türbe’s door, below the tuğra of Abdulhamid II 
(1876-1909), indicate that the buildings were constructed 
during the last years of the 19th Century.

Analysis of documents relating to the Tâceddin Complex 
show that the Tacî imaret complex consisted of a mosque, 
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mutfak/taamhâne, zikirhâne/çilehâne, derviş odaları ve 
halen “Mehmet Akif Müzesi Evi” olarak kullanılan selamlık 
binası ve diğer hizmet birimlerinden meydana geldiği 
anlaşılmaktadır. 

Bildiride, alt başlıklar halinde birinci derecede arşiv 
kaynaklarına dayalı bilgiler verilecek ve analizler yapılacaktır.

türbe, hazire, kitchen/taamhâne, zikirhâne/çilehâne, dervish 
rooms, as well as the selamlık building, which is currently 
being used as the “Museum House of Mehmet Akif ”, and 
other service buildings. 

The paper will present information and analyses based on 
primary archival sources.
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