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ÖnSÖZ

Temelinde insan odaklı bir yaklaşımla varlığın gayesini diğerkâm hisler-
le, adeta ulvî hislere dönüştüren vakıf kurumu; geçmişten günümüze top-
lumsal dokumuzun sürdürülmesinde önemli vazifeler üslenmiştir. Bu hâliyle 
kültür ve medeniyetimizin temel yapılarından biri olan vakıflar, toplumla 
devleti birbirine yakınlaştıran, toplumun farklı kesimlerini kendi geliştirdi-
ği vakıf şuuru etrafında buluşturan bir köprü vazifesi görmüştür. Vakıf ku-
rumlarının gördüğü işleri burada birkaç satıra sığdırmak mümkün değildir. 
Onun içindir ki Osmanlı toplumunda her vakıf müessesesi birbirinden ayrı 
düşünülmek zorundadır. Bunun temel gerekçesi, bilindiği üzere müessesele-
ri inşâ ettiren vâkıfların, kendi iç âlemlerindeki manevî beklentilerle hareket 
etmiş olmalarıdır. Vakıf kuran her ferdin kendi ruh yapısıyla hareket ettiği 
ve böylece iç âlemleriyle uyumlu bir kimlik ortaya koydukları görülmekte-
dir. Sonuçta Osmanlı toplumunda kişiler ve kurumlar birbirinden farklı olsa 
da hemen her ferdin değişik beklentilerle halkın sorunlarına cevap aramaya 
çalıştıkları görülmektedir. O halde diyebiliriz ki, vakıf kuran kişilerin ruh 
yapısını anlamanın en kolay yolu, oluşturdukları kurumların resmî senetleri 
olan vakfiyelere bakmaktan geçmektedir.

Osmanlı devrinde vakıflar, toplum içerisinde geniş bir uygulama alanı 
bulmuştur. Öyle ki, vakıflar kişinin doğumundan ölümüne kadar bütün ha-
yatını kuşatan bir hayat biçimi haline gelmiştir. A. e. Arsebük’ün ifadesiyle; 
vakıflar sayesinde bir kişi vakıf evde doğar, vakıf beşikte uyur, vakıf mallar-
dan yer içer, vakıf kitapları okur, vakıf bir okulda hocalık yapar, vakıf idare-
sinden ücretini alır, öldüğü zaman vakıf bir tabuta konur ve sonra da vakıf 
bir mezarlığa gömülürdü. Asırlarca bu şekilde fertler arasında yardımlaşma 
ve dayanışmayı sürdüren vakıflar, hem karşılıklı sevgi bağının kurulmasına 
hem de birer sosyal kuruluş olarak Osmanlı devlet nizamının yerleşmesine 
ve sürdürülmesine hizmet etmişlerdir. 

Osmanlı toplumundaki diğer fertler gibi, kara Ahmed Paşa ve ailesi ha-
yırsever faaliyetler için büyük yatırımlar yapmışlardır. İstanbul’da Topkapı 
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semtinde bulunan ve halk arasında Gazi Ahmed Paşa olarak da bilinen kara 
Ahmed Paşa külliyesi cami, mektep, imaret, çeşme ile daimî olarak kalan 
talebe ve hocalar için oluşturulmuş odaları muhtevî medreseden müteşekkil-
dir. Vakfiyeye göre külliyenin ayakta kalabilmesi için özellikle Anadolu’da 
ve Balkan coğrafyasında geniş alanlarda mühim gelir kaynakları ayrılmıştır. 

Topkapı’da kara Ahmed Paşa külliyesi dışında eşi Fatma Sultan’a ait 
yapılar da mevcuttur. çalışma devam ederken görülmüştür ki kara Ahmed 
Paşa’nın eşi Fatma Sultan’ın vakıfları ayrıca bir inceleme konusu olabilecek 
büyüklüktedir. Fatma Sultan’ın saraya mensup bir Osmanlı hanımefendisi 
olarak eşi kara Ahmed Paşa’dan ayrı vakıf binaları inşâ ettirmesi, en basit 
bir ifade ile varlıklı kimselerin ihtiyaç sahiplerini gözetmesi olarak yorum-
lanabilir. Osmanlı toplumunda eşlerin birbirinden ayrı vakıflar kurduğunu 
başka örneklerde de görmek mümkündür.

Böylesine önemli kurumların günümüze yansımaları elbette olacaktır. 
Bizlere düşen vazife, bu kültür ve medeniyet varlıklarını korumak, kollamak 
ve gelecek nesillere kendi kıymetine yakışır biçimde aktarmaktır. Bu vazife 
bizim ecdadımıza karşı en önemli sorumluluğumuzdur. Toplumsal sorum-
luluklarımız çerçevesinde, kara Ahmed Paşa tarafından kurulan Topkapı 
semtindeki külliye, bu çalışmada çeşitli yönleriyle ele alınmıştır. Bu eser, 
kara Ahmed Paşa’nın hayatını, hayırseverliğini, asırlardır yerli yerinde du-
ran binalarını ve hemen bitişiğindeki mezarlıkta âhiret yolculuğuna çıkmış 
kimselerin kimler olduğunu anlamaya yönelik bir çabanın ürünüdür.

İfade edilmeye çalışıldığı üzere, Osmanlı toplumunda padişahlar, hanedan 
üyeleri, askerî sınıfa mensup kişiler ile diğer hayırseverler, bazen halka zorluk 
çıkaran şehir dışında nehir üzerinde bir köprüyü, bazen de şehir içinde ihti-
yaç duyulan cami, mescit, medrese, mektep veya imareti yaptırmak suretiyle 
toplum için faydalı olmaya çalışmışlardır. İşte bu hayırseverlerin ellerindeki 
sermayelerini sırf toplum yararına tahsis ederek değerlendirmeleri onların, 
doğal olarak bazı beklentilerle hareket ettiklerini ortaya koymaktadır. Halkın 
bu beklentilerini genel olarak iki grupta toplamak mümkündür. Bunlardan 
birincisi insan sevgisidir. nitekim bu sevgi, Şeyh edebali’nin vasiyetname-
sinde ifade edilen; insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünün gereklerinin yerine 
getirilmesi şeklinde özetlenebilir. 

Vakıf kuran kişilerin ikinci ve en önemli beklentileri, karşılığı uhrevî 
hayatta alınacak olan mazhariyetlerdir. Hazret-i ebu Hureyre’nin rivaye-



tine göre Peygamber efendimiz (s.a.v.); İnsanoğlu öldüğü zaman bütün 
amellerinin sevabı sona erer. Ancak şu üç şey müstesnadır: sadaka-i câriye, 
istifade edilen ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat buyurmuşlardır. Ha-
yırsever Müslümanlar vefat etseler bile, onların sürekli olarak nasıl sevap 
kazanmaya devam edebileceklerini Peygamber efendimiz bu hadisleriyle 
kısaca özetlemiştir. Onun için kurduğu vakıf binaları sayesinde kara Ahmed 
Paşa’nın da söz konusu hadiste ifade edilen manevî beklentilere ulaşmaya 
çalıştığını vurgulamak gerekmektedir.  

Bu çalışmada yardımlarını esirgemeyen ve tavsiyeleriyle bizlere yol gös-
teren hocalarımıza, kitabın hazırlanmasına vesile olanlara ve kitabı yayımla-
yan yayınevine teşekkür ederiz.

Yrd. doç. dr. Ahmet köç – ebul Faruk Önal


