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ŞEMSİ PAŞA V AKFİYESi*

Dr. Mehmet iNBAŞI**

ÖZET
Şemsi Ahmed Paşa, XVI. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin
hizmetinde bulunmuştur. Onun Üsküdar'da yaptırmış olduğu camii
ve medrese ile Bolu ve Gerede'de inşa ettirdiği çeşitli vakıf
kurumları ve bunlara vakfettiği yerler, vakıf görevlileri, onlara tahsis
edilen ücretler, bu görevlilerin yükümlülükleri bu çalışmanın
konusunu teşkil etmektedir.

ABSTRACT
Şemsi Ahmed Pasha is a bureaucrat of the Ottoman State who
served in the 161h Century. This study examines as a subject matter
the mosque and the medrese İn Üsküdar, and various foundation
establishments in Bolu and Gerede built with his help, the places
devoted to these foundation establishments the officers of them, their
salaries and responsibilities.

Ş
··Selim ve III. Murad dönemlerinde önemli devlet hizmetlerinde bulunmuş bir
emsi

Ahmed Paşa, XVI. yüzyılda yaşamış, Kanunı Sultan Süleyman, II.

kimsedir. Kaynaklardaki bilgiler, O'nun Kanunı ve Sultan II. Selim'e yakın olup bu
sultanların müsahipleri arasında yer aldığı, III. Murad zamanında ise bir ara baş
defterdarlık makamına getirildiği ve devlet işlerinde etkili bir kimse olduğu
yönündedir.
Şemsi Ahmed Paşa'nın Üsküdar, Bolu ve Gerede' de bulunan camii, medrese,
imaret, hangah ve türbe için hazırlatmış olduğu vakfıye, İstanbul' da Süleymaniye
Kütüphanesi'nde bulunmaktadırl . Nesih sitilde hazırlanmış olan vakfiye, ".)'ems Paşa
Hazretlerinin Ebniye-i Hayratının Vakfiyesi Suretidir" şeklinde bir girişle
2
başlamaktadır . Ağırlıklı olarak Kur'an'dan ayetlerin yanında çeşitli konulardaki Hz.

Bu makale. II. Üsküdar Sempozyumu'na (12-14 Mart 2004, Üsküdar-İstanbul) sunulan bildirinin
genişletilmiş şeklidir.

A.tali.irk Üniversitesi Fen-Edebiyaı Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi.
Şemsi Paşa VaViyesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Lala İsmail Efendi, 737/13.

VaViye,

VI'.

15b.
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Peygamber'e ait hadisler ile Farsça ibareler ve
sayfa olup 690 satırdır.

şiirlerin

yer

aldığı

vakfiye, toplam 25

Vakfıyede, her hangi bir tarih kaydı bulunmamaktadır. Bununla birlikte,
vakfiyedeki ibarelerden, gerek Bolu ve Gerede'de bulunan camii, medrese ve imareti
ile ilgili kayıtlardan, gerekse Üsküdar'daki camii, türbesi ve konağı ile ilgili
bilgilerden vakfiyenin, Şemsi Paşa'nın hayatta iken hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bunu
teyit edecek çok sayıda örnek bulunmaktadır. Vakfiyede tarih olmamasına rağmen
Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki kayıtta, 978 / 1570-71 yılı gösterilmiştir. Şemsi
Paşa'ııın ise, bundan 10 yıl sonra, 18 Muharrem 988/6 Mart 1580 yılında vefat ettiği
ve Üsküdar'daki camiin yanında bulunan türbesine defnedildiği bilinmektedir 3 •

Şemsi Paşa vakfiyesi, mukaddimeden sonra Farsça olarak yazılmış, ilim ve
ibadetin önemini bildiren bir şiirle başlamaktadır. Şemsi Paşa'nın nesebi ile ilgili
olarak vakfıyede bilgiler verilmektedir. Bu konuda vakfiyede; "Hususen silsiletü'zzeheb nesebleri mefahir ve hasebleri gibi tarafeynden 'alf olub..." şeklinde
kaydedilerek4 , Şemsi Paşa'nın soyunun övgüye layık kimselerden olup anne-baba
tarafından yüksek ailelere bağlı olduğu belirtilme!-ctedir. Baba tarafından İsfendiyar
oğullarından Beylerbeyi Mirza Paşa'ya dayandığı vakfıyede,
Pederleri mir-miran
rezm-i ara merhUm Mirza Paşa tarafindan (övgü cümleleri) celilü'l-kadr İsfendiyar'a
andan (dua ve övgü cümleleri) merhUm ve mağfurun leh Nureddin Şehide anlardan
sahabiy-i mu 'teber seYfullah-ı ekber 'afitab-ı sipihrf kerr u ferr ser-dilfr-i dilaver
leysü's-sanadfd Halid bin Velid radiyallahü 'anhü hazretlerine muttasıldır..."
s
şeklinde ifade edilmiştir . Vakfiyede yer alan bu ifadelerden Şemsi Paşa'nın
nesebinin, İsfendiyar-oğullarından Mirza Paşa'ya ve Nureddin Bey' e oradan da
sahabenin önde gelenlerinden Halid b. Velid'e dayandığı anlaşılmaktadır. Bununla
ilgili olarak vakfıyede yer alan şiir şu şekildedir:
H •• •

Meyve-i

dil-ha-yı

bülend efsaran
Şah be-şaheş neseb-i ser-veran
Nur-ı cedd ez-cebhe-i o tafte

Ferri ceddi ferri cedd hod-yafte
Farsça olarak vakfiyede yer alan bu şiirde belirtildiğine göre; Yüksek
makamlara ulaşan kişilerin soyundan gelen, ceddinin her halkasının önemli görevler
üstlendiği bir kimse olmuş ve onların parlayan nuru ve ıŞığı, onun alnında parlamış ve
atalarının bütün özellikleri onun şahsında toplanmıştı. Görüldüğü üzere Şemsi
Nimet Bayraktar, "Şemsi Ahmed Paşa, Hayatı ve Eserleri", Tarih Dergisi sayı 33, İstanbul ı 982, s.
101-102
Vakfiye, vr. 17a.
Vakfiye, vr. 17a.
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şekilde

edilmiştir.

Şemsi Paşa'nın anne tarafından Osmanlılara bağlandığı, " ... ve mader-i (övgü
cümleleri) taht-ı Al-i Osman 'a muttasıldır. Zira merhUme-i merkume merhUm Sultan
Bayezid Han aleyhi'r-rahme ve'r-rıdvan evlad-ı kirammdan şehzade-i azade Sultan
Abdullah 'ın kerimeleridir." şeklinde vakfiyede kaydedilmiştir6 . Buna göre Şemsi
Paşa'nın annesi, Sultan II. Bayezid'in (1481-1512) oğlu Şehzade Abdullah'ın kızıdır.
Şemsi Paşa

ile ilgili vakfiyede yer alan, "Ahmed Paşa ibnül-merMm el-merkum
el-Halid! min tarafi'l-valid hazretleri kim Şemsi Paşa dimekle mihr-asa
şöhret bulmuştur..." şeklindeki kayıe, Şemsi Ahmed Paşa'nın kimliği hakkında net
bir bilgi vermektedir.

Mirza

Paşa

Vakfiyede, daha sonra vakıf yapmanın önemini bildiren ayetler zikredilip,
Farsça şiirler ile kendisini vakıf yapmaya iten sebepler belirtilmiştir.
Şemsi

Ahmed Paşa'nın babası Mirza Paşa, Kanuni Sultan Süleyman'a intisab
sürede Padişahın himayesini kazanarak çeşitli görevlere tayin edilmiştir.
Kanuni'nin musahipleri arasında yer alan Mirza Paşa, beylerbeylik rütbesine
yükseltilmiş, akabinde Rikab-ı Hümayun kaymakamlığı görevine getirilmiştir.
Bununla ilgili olarak vakfiyede 8, ..... Devlet-i naşiri adı ve ihsan aşir Al-i Osman
Ebu 'l-guzat Sultan Süleyman Han hazretlerinin sem 'i şeriflerine vasıl oldukta ol
mirzayı şir-i şikan mfr şikar idünüb bu takarrüb ile rikab-ı hümayunlarına mülazemet
eyleyüp şeref-i hidmetleriyle müşerref olıcak ol padişah kimya nazar-ı mezkurfnde
hünerverlerinin re 'yi reşide ve fikri sedidden ve kemal-i edep ile... " şeklinde bilgiler
verilmektedir. Kanuni Sultan Süleyman'ın bu himayesi karşılığında Mirza Paşa, .....
Bu hususda hasbihallerin kendülerdir ki nazm idüb buyurmuşlardır." şeklinde şu
beyitleri söylediği vakfiyede kayıtlıdır9 .
etmiş, kısa

Va~fiye,

vr. i 7a.

Ahmed Paşa'nın Hz. Halid b. Velid ile akrabalığı ile ilgili olarak elimizde
bildiri metni vardır. Bu bildiride Şemsi Paşa'nın şeceresi verilmekte ve sahabeden
Hz. Halid b. Velid ile olan yakınlığı dile getirilmektedir. Enver Konukçu, "Şemsi Paşa'nın Hz. EbG
Bekir ve Hz. Halid İle Akrabalığı", II. Üsküdar Sempozyumu'na (12-14 Mart 2004, Üsküdarİstanbul), yayınlanmamış bildiri metni.

VaMiye, vr. 17b;

Şemsi

yayınlanmamış bir

Va~fiye,

vr. 18a

Vakfiye, vr. 18a.
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"Bendesiyüz biz Al-i Osman 'ın,
İnkırazı olunca devranın,

Al-i Osman 'dan Mehmed Han tahtgahda,
Cülus itdüğü an ceddimiz bende olmuş ol-şaha,
Hidmet itmiş varub o dergaha."
Beyitlerde belirtildiği üzere Mirza Paşa'nın ceddi olarak gösterdiği İsfendiyar
oğlu İsmail Bey ve Kızıl Ahmed Bey, Fatih Sultan Menmed zamanında Osmanlı

Devleti'nin hizmetine girmiş ve nesli,
çeşitli görevlere tayin edilmişlerdir.

Osmanlı Sultanları tarafından

himaye edilip

Mirza Paşa'nın II. Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve Kanunı Sultan Süleyman
döneminde hizmet edip bu padişahların yakın musahipleri arasında bulunduğu
vakfiyedeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Bu konuda vakfiyede, "Ve müşarun-ileyh
mir-mira~ selatin-i Al-i Osman üç padişah-ı 'afişan ki her birinin asar-ı hükmi
tenlerde can ve ekafim-i seb'ada sebbanlar gibi revan idi. Her birinin sohbet-i haslan
ile müşerref olub umumen mukarreb sahib-i ihtisasları ve manzur-ı nazar kimya
havasları olmuş .." şeklinde bilgiler bulunmaktadır.
Şemsi Paşa

vakfiyesinde, vakıf yapılmasının sebepleri üzerinde durulmakta ve
geçici olduğu çeşitli örneklerle ifade edilmektedir. Dünyada sultan, vezir,
köle, eı;ır, zengin, fakir, ihtiyar ve genç de olsa, herkesin belli bir ömrü olduğu
belirtilmektedir. Bu durum vakfiyede; ".. Kanun-ı kadfm-i ilahide hiçbir kes içün
sultan ve vezir, bende ve esir ve ganf ve fakir, civan ve pfr ol hadd-i mahdud ve emed-i
ma 'huddan tecavüze asla mecaz ve mesağ ve tedbir yoktur..." şeklinde
kaydedilmiştir lo. Dünyaya karşı sevgi beslemenin yersiz bir davranış olduğu üzerinde,
özellikle durulmaktadır. Bununla ilgili olarak vakfiyede'ı, " ... Eğer dünya
Padişahlarını sorsan bu köhne saray-ı zerandud ve hayme-i bülend kubbeyi bi-amud
içre hezartm hezar selatfn-i afişan ve havakfn-i kamuran gelmişdir. Devlet sürüb
alemi bu hal üzre mukarrer ve deveranı bu minval üzre mükerrer olur sanurlardı.
Nagah ecel-i müsemmaları gelüb yetişdikde... Bir nefesde taht-ı zerandud-ı
ceberruddan tahte-i nabud-ı tabuda tenezzül eyleyüb tek ve tenha-sipah ve askerden
cüda hüddam ve nedimden dur.." şeklinde belirtilmiştir. Buna göre, nice
hükümdarların dünyada çok saltanat sürdükleri ve bunun devamlı olacağını
düşündükleri, oysa ecel1eri geldikleri zaman tek başlarına dünya tahtından ahirete
göçtükleri, d4nyanın geçici bir yer olduğu belirtilmektedir. Hatta bu durum vaktiyede;
"... Heman bir kefen birle çeküb gittiler..." şeklinde kaYdedilmiştir'2.
dünyanın

Lo

Vakfiye, vr. 19b.

ii

Vakfiye, vr. 20a.

11

Vakfıye,

vr. 20b.
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Vakfiyede, Osmanlı hükümdarlarından Sultan Süleyman'ın saltanatından
övgülerle bahsedi ldikten sonra "... Ol sultanlar dahi biri biri ardıııca bu gülzlir-ı
lIlutel~fu '1- etvlirdan nergisvar göz yumup gittiklerini... ,. şeklinde vefat ettiği manidar
bir şekilde kaydedilmiştiru. Kanuni' Sultan Süleyman'a atfedilen bir beyitte
vakfiyede, "... bu nazm-ı dilistan ve ruzbanları olmuş idi..." şeklinde yazılmıştır. Bu
beyit;

"Bu gönlüm gibi alem bir 1ıarap-aMd imiş bildiln,
Binası 'ömri adem gibi bi-bünyad imiş bildim.
Ne bi,. mur-ı zaife ne Süleymana kalur 'alem.
Ci1ıanın tlic u tahtı cümleten berMd imiş bildim. "
şeklindedir '4 .

Kanunl'ye atfen vakfiyede kayıtlı bu şiirde belirtildiği gibi, ölmeden
önce ahiret için hazırlık yapmak amacıyla, bir çok hayırlı iş yapıldığı belirtilmektedir.
Hiç kimsenin kimseye faydası olmadığı, kişinin ahiretteki durumunun ameline bağlı
olduğu , " ... Her kişinin keYfiyet-i Mıli amaline menut ve eFaline merbattur."
cümlesiyle ifade edilmiştiris. Bundan sonra, sadakanın önemi üzerinde durulmuş ve
Hz. Peygamber'in, "Senin malın yed(~iıı ve dağıttığındır, giyd(~in veya giydird(ğindir,
verd(ğin sadakadır." Hadisi
örnek gösterilerek, vakıf ve sadakanın önemi
vurgulanmıştır. Ayrıca, "şol hayır ki, neri müdlim faidesi ber-devam olan efdal-i
haydi( olduğunda asla kelam olmaz.. " şeklindeki bir cümle ile de izah edilmiştir.
Bahsedilen ayet, hadisler ve darb-ı mesellerden örnekler verildikten sonra,
Paşa'nın vakıf yapmaktaki amacı bunlarla bağdaştırılmıştır. Bu durum
vakfiyede, " ... Binaen 'ala zaUk müşarun ileyh paşa-i ulya hazret-i dest-i himmet ile
bôb-ı hızane-i sim ve zerri subh-asa açup basit-i dehre kişver be-kişver zerr in' amın
saçup ihya-i nıerasim-i din ve tecdid-i me'ahid-i şer'i mübfn içün, müte'addid emslir
ve biladda ebniye-i hayrat ve buka-i hasenat bünyad urub fi sebilillalı ahalisine vakf
etdi. OL cümleden birisi memalik-i ma1ıruse-i Anadolu'da kaza-yı firuze kalem-i
asuman gibi bir sahra-yı rum efza-yı dilistan içre Bolu nam şehr-i süreyya intizamda
vakf olmuştur... " şeklinde kaydedilmiştir l6 . Buna göre, Şemsi Paşa'nın hazinesini
açarak çeşitli şehir ve beldelerde hayır ve hasenat yaptığı, bunlardan birisinin
Anadolu' da Bolu şehrinde olduğu belirtilmektedir.
Şemsi

Vakfiyede, Bolu şehri nehirleri, ağaçları ve çiçekleriyle müzeyyen bir belde
olarak uzun tasvirlerle anlatılmıştır. Bilindiği üzere Bolu, Şemsi Paşa'nın doğduğu
şehir olduğundan, vakfiyede geniş yer verilmiş ve ayrıntılı bir şekilde güzelliklerinden

IJ
14
15

16

Yak/iye, vr. 20b.
Yak/iye, vr. ZOb.
Vakfiye, vr. Zia.
Yak/iye, vr. 2 la.
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bahsedilmiştir.

Vakfiyede; u ••• Mezkur şehr-i dilaram muşarun ileyh vakıj-ı 'alimevlid-i makamı olduğundan ma 'ada metbu 'u cumhur-ı enam makbul-ı
hatır-ı has ve 'amm olub hususen bir şah-rah-ı kesfr üziham üzere vakf' olmağın
vakıj-ı müşarün ileyh hazretleri şehr-i mezkurun ta 'mir ve tevfirine ve teksfr ve
tekbfrine iltifat-ı küllf ve himmeti 'aliyye edüb... " şeklinde izah edilmiştirl7 •

makamın

Şemsi Paşa'nın, " Kim Allah için bir mescit yaparsa, Allah da ona cennette bir
ev yapar", hadis-i şerifini kendisine rehber ederek, Bolu'da öncelikle bir camii inşa
ettiği belirtilmektedir. Bu durum vakfiyede u ••• Evvelen bir cami'i dilgüşa ve ma 'bed-i
bi-hemta bina etdiler... " şeklinde kaydedilmiştiris. Caminin İslam dini ve toplumdaki
yeri hususunda, çeşitli ayet-i kerimeler zikrediimiş ve tasvirler yapılmıştır.

Vakfiyede belirtilen şah-rah, bilindiği üzere Şah-rah-ı Garbi / Batı Şah Yolu'nun
Bolu'dan geçen ikinci bir kolu olup, çok önemli bir ticaret yoludur. Bu yolda gelip
geçenlerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Şemsi Paşa tarafından, bir de imaret
yaptırıldığı belirtilmiştir. Bu durum vakfiyede, u ••• Şehr-i mezbar içre cami'i mesjur
civarında bir 'imaret-i 'amire ve darü 'z-ziyajet-i jahire bina etdiler." şeklinde
kaydedilmiştir 19. Bolu'da inşa ettirdiği camiin hemen yanında bulunan imarethane, üç
bölümden ibaret olup yemekhane, mutfak, mahzen, mahtab / odunluk bölümlerinden
oluşmaktadır. Bu durum vakfiyede, u •• Zikr olunan 'imaret-i yegane ve üç bab tabhane
ve matbah ve mahzen ve mahtab ve 'amayir el-yemü ve enseb sayir ebniye-i
2D
müştemildir. " şeklinde kayıtlıdır •
İmarette bulunan dervişlerin ve müritlerinin, gece-gündüz ibadetle meşgulolup
vakıf Şemsi Paşa'ya

dua ettikleri, vakfiyede çeşitli benzetmelerle uzun uzadıya
ikamet etmeleri için, camiin hemen yanında beş odalı bir
hangah bina edilmiştir. Bu durum vakfiyede, u • •• Müşarun ileyh vakıJ-ı 'al-i himmet ve
paşa-yı mülk-i şfret maye-i muhteşem-i hidmet-i dervişanest mucebince taife-i
mezbureye dahi birr u ihsanla hidmet ve lütj u in 'am ve mekremet ile mu 'amele itmeği
ganimet add eyleyüb yine şehr-i mezbarda cami 'i mesjur-i lamf'n-nur hareminde beş
hücre ve bir hangah bina etdiler.. " şeklinde kaydedilmiştir21 •
anlatılmıştır.

Bu

dervişlerin

Şemsi Paşa'nın Gerede kazasında da, bir vakıf eseri yaptırmış olduğu
vakfiyedeki kayıtlardan anlaşılmaktadır. Kendisinin Gerede'yi çok sevdiğini,
vakfiyede belirtılen Gerede ile ilgili sıfatlardan anlamak mümkündür. Gerede'nin
yaylak, hava ve suyunun çok güzelolduğu, baharda çeşitli çiçeklerle bezenmiş ve

17

Vakflye, vr. 21b.

18

Va~fiye, vr. 22a.

19

Va/ifiye, vr. 22a.

20

Va~fiye, Vf. 22b.

21

Va~fiye, vr. 22b.
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süslenmiş bir duruma geldiği çeşitli teşbihlerle anlatılrruştır. Vakfiyede,
Ve hiri
dahi Gerede dimekle ma'rufber-cayı nefis veya yaylak hir kim safa-yı ah ve hava ile
ale 'l- 'ıtlak yegane-i memalik-i mahruse-i afak oluh... Eyyam-ı baharda feza-yı hehişt
lLsar-ı ezhôr-ı hukalemun ile hezar his ve cemal-i ruz-efzun gösterüb... " şeklinde
kaydedilmiştir 22 . Gerede ile ilgili bir çok bu övgü sözleri söylendikten sonra,
Gerede' de ticaret yolunun kenarında on sekiz odalı bir han bina ettirdiği vakfiyedeki
kayıtlarda belirtilmektedir. Bu durum vakfiyede,
vakıf- arifmüşarun ileyh kasahôi mezhurede dahi on sekiz ocaklı hir hôn-ı celfl hina idüb... Ve bu zikr olunan hanü'limare ki .wir 'amaire lazım olan ehniye-i müştemildir." şeklinde kaydedilmiştir2J .
Belirtildiği üzere, Şemsi Paşa tarafından inşa ettirilen han, diğer hanlardaki bütün
özellikleri ihtiva etmektedir. Vakfiyede, Şemsi Paşa'nın doğduğu yer ile onun
civarında olan beldelerde çeşitli hayır kurumları ile süsleyip bunlara geniş vakıflar
tahsis ettiği ifade ediırruştir.
H •••

H •••

Şemsi Paşa'nın Üsküdar'da bulunan camii hakkında da bilgiler bulunmaktadır.
Üsküdar' daki camiini, onun ikametgahı olan yerde hayır ve hasenat için yaptırdığı
belirtilmektedir. Bu durum vakfiyede,
.Halen hengam-ı ferağlarında makarr-ı
'izzet ve cay-ı kararları olan mahruse-i safa-hahş Üsküdar'ı dahi şeref-i iltifat ve
itibarları ile müşerref eyleyüb ebniye-i hasenat-ı süreyya-karın ile ta 'mir ve tezyın
ideler. Binaen ala zalik müşarun ileyh vakıf-ı ruşen mesalik-i mahruse-i mezbUrede
leh-i deryayı dürer-hôr ve güherdar darü's-sa'adeleri civarında bir cami'i bülend ve
'al-i esas ve ma 'hed-i dil-pesend ve asuman-ı müseltes bina itdiler... " şeklinde
24
kaydedilmiştir • Bu ifadelerden Şemsi Paşa'nın Üsküdar'da, kendi konağı civarında
deniz kıyısında bugün de hizmet veren Şemsi Paşa Camii / Kuşkonmaz Camii'ni inşa
H ••

ettirdiği anlaşılmaktadır.

Vakfiyede Şemsi Paşa Camiin kubbesinin, denizde parlayan bir mermer gibi
ve her iki kıt'a için cennet bahçesi gibi olduğu, mübalağalı ifadelerle
kaydedilmiştir. Camiin parlayan nurundan dolayı banisinin, Şemsi 'z-zuhilr / Güneşin
doğduğu, parladığı yer unvanı ile anılmasına sebep olduğu belirtilmiştir. Bu ifadeler,
Zikr olan cami'i lanıi'n-nur mezkur paşa-yı ,)'emsi'z-zuhura intimayla ma'ruf ve
meşhur olmağın tahdid ve ta 'r~fden müsta 'nidir... " şeklindedir 2s .
göründüğü

H ••

Şemsi Paşa'nın Üsküdar'daki camii niçin inşa ettirdiği hususunda, vakfiyede
daha önceki benzer ifadeler kullanılmıştır. Namaz kılınması için carru yaptırdığı,
bunun öneminin ayet ve hadislerle nasıl anlatıldığı belirtildikten sonra, Şemsi Paşa'nın
da bunu iyi bildiği için camiyi inşa ettirdiği ifade edilmiştir. Hatta bununla ilgili olarak
22

Vakfiye.

23

Va~fiye, Vf.

23a.

24

Va~fiye, Vf.

23b.

2S

Va~fiye, Vf.

23b.

Vf.

22b-23a.
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" ... 'İlm matlab-ı a 'la ve maksad-ı aksa 'urve-i vuska kıbfe-i uıyadır.. " şeklinde yani,
26
İlim, en yüksek arzu, en yüce hedef ve en güvenilir dayanaktır anlamına gelen beyit ,
O'nun bu konudaki düşüncelerini göstermektedir.
Şemsi Paşa'nın Üsküdar'daki camiin yanına on iki odalı bir Darü'l-hadis bina
ettirdiği,

burada eğitimi mutat olan din ve fen bilgilerinin üstat hocalar tarafından
bu medresenin hizmetlerini devam ettirebilmeI< için çok sayıda vakıf ve akar
tahsis edildiği belirtilmektedir. Bu durum vakfiyede, « ... Yine mahruse-i mezburede
vaki' cami 'i mesfurun harem-i hariminde 'ilm-i dın fıkıh est ve tefsır ve hadis mısra 'ı
mucibince, on iki hücrelü bir nefis Darü'l-hadis bina ildiler ki sahQij-i bünyadında
ayat-ı hikmet mestur ve mutavı erkanından asar-ı letafet menşurdur. Ve zikr olunan
harem-i cami 'i muhteremde bir dershQne-i yegane ki hüsn-i bina ve vus 'ü fina ile
makbUl-i zamandır. İnşa idüb cümlesini hucurat-ı mezkurede sakin olub bunun misli
Darü 'l-hadisde tahsil-i mu 'tad olan 'ulum-ı diniye ve fünun-ı yakıniyye tahsili
sadedinde olan talebe-i 'ilme ve üstadlarına vakf itdiler.. " şeklinde kaydedilmiştir 27 .
verildiği,

Üsküdar' daki camii ve medrese için yapılan vakıf tahsisatı hakkında da
vakfiyede bilgi vardır. Bu durum, « •. • Zikr olunan ebniye-i hayrat ve asar-ı hasenaiın
mestılih ve mühimmatı ve beka ve sebQtının levazım-ı mülimmatı içün esnaf-ı evkaf ve
28
enva 'i müstegıllat atiyetü 'l-evsaf tedarik buyurdular... " şeklinde belirtilmiştir .
Bu eserlerin kendilerinden sonra yadigar kalıp isimleri sürekli
defterlerine de çok miktarda sevap yazıldığı belirtilmektedir.
Şemsi Paşa'nın

anılırken,

amel

Sultan II. Selim, O'nun yaptırdığı
olarak tahsis ettiği köyleri
kendisine temlik edip, mülk-name vermişti. Vakfiyede bu husus ayrıntılı bir şekilde
belirtildikten sonra, tahsis edilen köylerin vakıfname zeylinde ayrıca kaydedildiği
ifade edilmiştir. Aynı zamanda vakfedilen yerlerin kayıtlarının tutulması, gelirlerinin
teminat altına alınması hususunda, mütevelli ve katibin yıldan yıla muhasebe
kayıtlarını tutmaları hususu da özellikle belirtilmiştir29 •
hizmetinde

bulunduğu

vakıtların hizmetlerinin devamını sağlamak amacıyla, vakıf

Vakıf

gelirlerinin cami, medrese, imaret ve hangahın tamir ve masrafları için
sonra kalanının kimlere tahsil edileceği de vakfiyede belirtilmiştir.
Şem'li Paşa'nın kızı Fahrünnisa Hatun'a günlük otuz akçe verilmesi hususunda
vakfiyede kayıt bulunmaktadır. Vaktiyede bu durum, « ... Vakif-ı'11üşJrun ileyh
hazretlerinin kerimeleri Fahrü'n-nisa Hatun hazretlerine yevmı otuz akçe virile ve
kul1anıldıktan

26

Vakfıye,

27

Vaktiye, vr. 24a.

28

Vakfıye,

vr. 24a.

29

Vakfıye,

vr. 24b.

vr. 23b.
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bundan akdem şerh ve beyan olunan ebniye-i hayrat ve buM 'i
30
atiyyü 'z-zikrine sarf oluna.. " şeklinde kaydedilmiştir •

hasenatın

265

mesarifi

Şemsi Paşa vakfiyesinde, cami görevlileri hakkında da vakıfın şartına uygun
kim<;e1erin görevlendirilmesi hususunda bilgiler bulunmaktadır. Bolu' da bulunan
camii için alim, edip, belagat ve fesahatte ileri derecede bulunan bir hatibin
görevlendirilmesi şart koşulmuştu. Yine beş vakitte imarnet görevini yapacak bir
imarnın ve iki müezzinin görevlendirilmesi şartı vardır. Vakfiyede belirtildiğine göre,
hatip ve imama günlük olarak üç akçe verilecekti.

Kur'an okumak için zamanın ileri gelenlerinden ve tecvit ilmine vakıf altı adet
görevlendirilmesi, bunların Cuma günleri namazdan önce toplanıp her birinin
aşır yani Kur'an'dan bir cüz okumaları şart koşulmuş, bunların hizmetlerini
tamamlamalarından sonra da, günlük birer akçe verilmesi hususunda vakfiyede hüküm
hafızın

konulmuştu.

Vakfiyede, " .. .Hidmetinde daim ve kaim.... olarak belirtilen bir kayyurnun
görevlendirilmesi, onun sabah-akşam camiin kapılarını açıp-kapatmak, camiyi temiz
tutmak görevini yapması ve bu hizmetine karşılık günlük iki akçe tahsis edilmesi
hususunda kayıt bulunmaktadır'I. Şemsi Paşa'mn Bolu'daki camiinin mum ve kandil
hizmetini yerine getiren kimselerle ilgili olarak, vakfiyede çeşitli şartlar koşulmuştu.
Camiin mum ve kandil hizmeti kayyuma verilmiş olup, mum ve kandillerin vaktinde
yakılıp söndürülmesi ve bu işi yapan kayyumun hizmetinde çok titiz davranması
istenmişti.

Kur'an okuyan beş kişinin günde birer cüz okuyup sevabmı vakıf Şemsi Paşa'ya
hediye etmeleri, bu hizmetlerini tamamladıktan sonra bu beş kişiden her birine günde
bir akçe verilmesi şart koşulmuştu. Bu durum vaktiyede, .. ... Mushaf-ı cemilden günde
birer ciiz 'i şerif tilavet eyleyüb sevabıııı vakıf-ı aif cenab hazretlerine hibe eyleyeler.
Ve her birine ba 'de edai'l-hidme yevmf birer akçe verile... " şeklinde kaydedilmiştir'2.
Şemsi Paşa

vakfiyesinde, hangahta görevlendirilecek şeyhin özellikleri uzun
belirtildikten sonra, bu özelliklere sahip kimselerin bulunmasının zor olduğu,
ancak yine de meşayih-i İslam ve şeyh-i kiramın ahkamına riayet eden bir kimse
olmasını, gece-gündüz ibadetle uğraşan azizlerden birisinin şeyh yapılmasını ve
görevlendirilecek bu şeyhe, günlük olarak beş akçe tahsis edilmesi kaydedilmişti.
uzadıya

İmaret ve Oarü'z-ziyafe' de görevlendirilecek şeyhin özellikleri de, yine açıkça
belirtilmiş

ve vakfiyede, " ... Zikr olunan 'imaret-i 'amire ve darü'z-ziyafet-i fahireye
şart itdiler ki, bir kerfm ruh bab-ı lütfü herkese meftüh daire-i hulku hate-i kamer gibi
30

Va~tiye,

vr. 25a.

31

Va~ye,

vr. 25a.

32

Va~fiye,

vr. 25b.
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vas i , ve

afitab-ı

sihr gibi yüzü yerde

mütevazı'

kimesne

şeyh

olub... "

şeklinde

kaydedilmiştir 11 . Bu şeyhin misafırleri güler yüzle karşılaması, her türlü izzet ve
ikramı göstermesi, üç günlük misafirlikten sonra, gitmeleri için destur vermesi, bütün
bu hizmetleri yaptıktan sonra, günde bir akçe tahsis edilmesi gibi bir çok husus
vakfiyede ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

İmaretin ihtiyaçlarını temin eden vekil-i harcın da, alış-veriş bilgisine sahip
kimselerden seçilmesi, alacağı malları değerinden ve ilgili esnaftan alması ve yaptığı
hizmet karşılığında bir akçe gündelik alması şartı konulmuştu. Bu durum vakfıyede,
"... Bir kimesne bir akçe vekil-i harç olup 'imaret-i 'amirenin mühimmatını şeyh
ma'rifetiyle zamanında esvakdan yahud etraf-ı afakdan değer bahasıyla i.~tira
eyleyüb. " şeklinde kaydedilmiştir 34 . KiHhi / kilerci için günlük bir akçe tahsis edilmiş
olup, onun hububat ve diğer maddeleri ölçüp tartmadan kilere koymaması, vakfiyede
özellikle belirtilmiştir. Yine vakfiyede belirtildiği üzere, hem ekmek, hem de et
işlerinden sorumlu bir eminin görevlendirilmesi şart koşulmuştur. Bu durum
vakfiyede, "... Ve bir emfn-i hoş-fehm kimesne hem nakfb-i nan ve hem nakfb-i lahm
olub mutasarrif ola.. " şeklinde kaydedilmiştir 15 .
Vakfıyede,

imarette görev yapacak olan tabbah / aşçıların özellikleri de ayrıca
Her iki aşçının da, "... Sanatlarında rusuh-ı zahir iki matbah-ı mahir
nasb oluna... " şeklinde özellikleri kaydedilmiştir16 . Bu aşçıların, mevsime uygun
yemekleri tam vaktinde pişirip, bekleyenlere ikram etmeleri şartı konulmuştur. Aynı
şekilde sanatlarında mahir, genç ve kabiliyetli iki fırıncının görevlendirilmesi, unun
seçiminde, hamur yapılmasında, ekmeğin gramında ve pişirilmesinde büyük itina
göstermeleri istenmiştir. Bu aşçılara günlük birer akçe tahsis edildiği belirtilmiştir. Bu
durum vakfıyede, " ... Hırfetlerinde mümtaz iki tuvana habMz nasb olunub
pişürecekleri unun tathirinde ve tahmirinde ve fodulanın vezninde ve takdirinde
dakika fevt itmeyüb ve tabhında temam ihmal eylemeyüb... " şeklinde kaydedildikten
sonra, her ekmeğin bir gül gibi olması hususu kaydedilmiştir17 .
belirtilmiştir.

İmarette görevli bir bevvab / kapıcı için günlük bir akçe ve faraş için de bir akçe
verilmesi şart koşulmuştu. Her yıl Mevlit Kandili'ne tekabül eden Rebiü'l-evvel
ayının 12. gecesi, şehrin ulema, ümera ve ileri gelenlerinin davet edilip, sesleri güzel
mevlithanların çağrılıp mevlit okutulması ve dua kısmında, vakıf Şemsi Paşa'ya da
dua edilmesi, mevlithanlara bir miktar hediye verilmesi şart koşulmuştu. Bu durum
vakfiyede, "... Ve her sal mah-ı Rebiü'l-evvelin on ikinci gününde mütevetli ihmal
.H

Vakfıye,

., 4

Vakfiye, vr. 26a.

vr. 25b-26a.

Vakfiye, vr. 26a.
36

"7

Vakfiye, vr. 26a
Vakfiye, vr. 26b.

TAED 27, 2005: 257-270

A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Sayı 27 Erzurum 2005
Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı

267

eylemeyüb şehrin 'ulema ve sülehasım da 'vet idüb hoş avaz ve nagamatında sihr-saz
elhan-ı bl-bedelf merhem-i dfl ve nale-i müselsili rencir 'ömr-i müsta 'cel olan
kimesneye Mevlid-i Şerif-i Nebevf okudub ol meclis-i süreyya intizanı-ı vakıf-ı hurşfd
i zamfre havr dua ile itmam ideler ve nıevlid-hana ve tevabi 'fne bir mikdar nesne
virülüb hatı;lan tatyfl) oluna... " şeklinde kaydedilmiştir38 •
imarette pişirilecek yemek için, her gün 8 vukiyye / okka yani 10,256 kg.
semiz koyun eti ile yahni pişirilmesi ve diğer imaretlerdeki şartlara tamamen uyulması
4o
hususunda vakfiyede kayıt bulunmaktadır .
39

Medresede görev yapacak müderris hakkında da bilgi verilmiştir. Müderristen,
Darü'l-hadislerde okutulan kitapların temini ve ilim talebesinin istifadesine
sunulması istenmiştir. Aynı zamanda vakfiyede, müderrise günlük 20 akçe. eğitim
öğretim gören medrese talebelerine de günlük iki akçe verilmesi hususunda kayıt
bulunmaktadır. Bu husus vakfıyede, " ... Müderris nasb olunub bu makule Darü'lhadislerde ifade ve istifadesi mu 'tad olan kütüb-i mu 'tebereyi hucurat-ı mezkurede
sakin olan talibü '1- 'ilmiere ifade ve ta 'lim idüb mevazi-i müşkileyi iade ve hakk-ı
tejhfm ile tejhfm eyleyüb müderrise yevmf yigirmi akçe ve zikr olunan her birisine
41
ikişer akçe verile... " şeklinde kaydedilmiştir .
başka

Şemsi Paşa, hayatta iken, kendisi için bir türbe inşa ettirmiş ve vefatından sonra
oraya defnedilmesini, salih amel işleyen ve dindar bir kimsenin türbedar olmasını ve
türbe için altı kişi tayin edilmesini ve bunların sabah-akşam türbeyi beklemelerini şart
koşmuştu. Bu husus vakfiyede, "... Ve vakıf-ı nıüşarun ileyh hazretleri bir türbe-i
şerife bina idüb şart itdiler ki, devlet u ikbtıl ve 'izz u iclal ile mukadder olan ömürleri
payane irişüb ruh-ı pür-futuhlan gülşen-i cinana ve civar-ı Hazret-i Rahmana pervaz
itdikde cism-i şerif ve unsur-ı latifleri ol türbe-i hümayun içre genc-i nihan gibi
medfun ve mahzun kılına. Ve şart itdiler ki, ba'de'l-vefat ol türbe-i safa encam içün
bir Salih ve dindar ve nik-nam kimesne türbedar nasb mutasarnf ola. Ve türbe-i
mezbure içün altı nefer kimesne nasb, mihr u mah gibi subh u şam ol türbe-İ sa 'adet
fercamı bekleyüb nıutasarrıf olalar... " şeklinde ayrıntılı bir şekilde kaydedilmiştir42 .

Vakfiyede, mütevellinin kadı ile birlikte zaman zaman vakfın hesaplarını
kontrol etmesi hususu özellikle belirtildikten sonra, vakfın malını bir şekilde haksız
yere gasp edenlerin dünya ve ahirette çeşitli belalara uğraması hakkında, çeşitli
.18

Va~fiye,

39

Vukiyye/Okka; 1,282kg. ağırlığa eşit bir ölçü birimidir. Walter Hinz, İI'lam'da Ölçü Sistemleri,
İstanbul 1990, s. 30; Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu'nun Sosyal ve Ekonomik Tarihi / (13001600), çev. Halil Berktay, İstanbul 2000, s. 446.

40

Va~tiye,

4ı

42

vr. 26b.

vr. 26b.
vr. 26b-27a.
Vakjiye, vr. 27a.
Va~fiye,
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beddua cümleleri bulunmaktadır. Bu husus vakfiyede, "... Rüşvetlerün alub yahud bir
tarikle siyaııet idüb ihmal ve imhiil iderlerse Hakk SübhiinehU ve Te 'ala hazretlerinin
su/zt-ı kahrına mazhar olub ruzı tenadda 'ala ru 'usü 'l-işhad hizy-i 'azım ve 'azab-ı
elfme giriftar ola.. " şeklinde beddua cümleleri ile belirtilmiştir43 •
Vakıf

gelirlerinden artan olduğu takdirde, Hz. Peygamber'in ruhu için cami,
mescit, çeşme ve diğer hayır kurumlarının masraflarına sarf olunması hususunda,
vakıf Şemsi Paşa'nın şartı bulunmaktadır. "Ba 'de zalik ne kalursa, Sallallahu aleyhi
vesellem ruh-ı şerifleri içüıı ta 'mir-i mesacid ve ısliih-ı me 'abid ve meremmet-i
çeşmeha cüsur ve bunlarııı gibi vücuh-ı hayr 'amel-i mebrure sarf oluna. Temmeti'l44
vakfıye. " şeklindeki ifade ile vakfiye sona ermiştir .
Sonuç olarak, Şemsi Paşa'nın bu vakfiyesi, zamanın devlet ricalinin vakıf
yapma hususundaki gayretini ortaya koyması, hayır işler yapmak amacı, toplumda
hayırla anılmak istenmesi, devlet adamlarının düşüncelerini ortaya koyması
bakımından gerçekten önemli bir belge durumundadır.

4]

Va~fıye,

44

Va~fıye,

vr. 27a.
vr. 27a-27b.
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