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ABSTRACT
The pious foundations played an important role in the constr'Jctional
development of the city of Erzurum in the seventeenth century. Besides, they had
also an important function in organising the nonnal now of social life and public
services.

The pious foundation, estahlished by the Agha of the Janissaries

Zagharjibashi, Ali Agha at the tum of the century, was also effective in the

Bu çalışma, Atatürk Üniversitesi'nin 2003/94 numaralı "Osmanlılar Zamanında Erzurum
ve Çevresinin Sosyo-Ekonomik Durumu" isimli araştırma projesi kapsamında
hazırlanmıştır. Çalışmanın hazırlanması sırasında katkılarından ötürii. Yrd. Doç Dr.
Selam i Bakırcı'ya teşekkür ederiz.
•, Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Tarih Bölümü
Ögretim Üyesi
"·Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üniversitesi fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim
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development of the city. Ali Agha built a mosque in the new founded İlyas Katıb
(el-Hac İlyas) quarter and al1 its expenses were met from the rent incomes of
various properties. There were employee's who did both, the foundation and
mosque works. Another interesting aspect of this foundation is that it was founded
at the end of the sixteenth century, a time when the tension between the people and
the janissary was at its highest.

Key Words: Pious foundation, Janissary, the charter of a pious foundation,
Erzurum, Seventeenth century
Erzurum, dinı ve sosyal müesseselerinin yanı sıra sosyal ve kamusal
hizmetlerin de vakıf müesseselerince yerine getirildiği ve köklü vakıfların
bulunduğu bir şehirdi. Osmanlı hakimiyeti ile birlikte başlayan imar ve iskan
faaliyetleri içerisinde, şehirde yeni vakıflar tesis edildiği gibi, eskiden beri hukuki
varlığını sürdüren vakıflar da statülerini devam ettirmişlerdi. XVi. yüzyılın
sonlarına doğru artan nüfusu ve gelişimi ile dikkat çeken Erzurum, XVII. yüzyılda
da gelişmesine devam etmişti. ' Şehirdeki bu gelişmeye yeni tesis edilen vakıf
müesseselerinin de ciddi katkısı olmuştu. Öyle ki, Osmanlı Devleti'nin yöneticileri

bazı

sosyal

ihtiyaçları karşılamak

gayesi ile

vakıf

müesseseleri

oluşturmuşlardı.

Nitekim bu düşünce içerisindeki Yeniçeri Ağası Zağarcıbaşı 2 Ali Ağa'nın
muhtemelen yeni kurulmuş ve genelde de Müslüman ahalinin yerleştiği Gürcükapı
dışında İlyas Katıb3 Mahallesi'nde (el-Hac İlyas) bir camii yaptırdığı gibi, camiinin
masrafları

için de

vakıflar

temin

Erzurum Kalesi'nde
kumandanı

olan

Zağanbaşı

ettiği

sultanın

Ali

görülmektedir.
otoritesini temsil eden yeniçeri garnizonun

Ağa hakkında

fazla bir bilgi

bulunmamaktadır.

Ali

Ağa hakkında bilgi veren 101711608-9 tarihli vakfıyede; "mahmiye-i Erzurumda
nevhetci der-i devlet yeniçeri/erinin ağası oluh vech-i atf üzere münşeat-I
müberrat-ı 'amirne ve münşf-i hayrat-ı 'azlme olan sahibü 'l-hayrat ve 'l-hasenat ve

ı

J

Bilgehan Pamuk, XVii. Yüzyılda Erzurum Şehri, (Atatürk Üniversitesi Basllmalrllş
Doktora Tezi), Erzurum 2002, s.65-95
Zağarcıbaşı: Yeniçeri cemaat ortalarından altmış dördüncü ortanın kumandanıdır. İsmail
Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatından Kapıkulu Ocakları I, Ankara 198&,
s. ı 99, i. H. Konyalı, Ahideleri ve Kitaheleri ile Erzurum Tarihi isim,li eserinde Ali
Ağa'nın ünvanı olan "Zağarcı"yı "Zakreci" olarak belirtmiştir. ibrahim Hakkı Konyalt,
Abideleri ve Kitabeleri ile Erzurum Tarihi istanbul 1960, s.206
Vakfiye kaydında İlyas Katib ancak ayarız defterlerinde el-Hac ilyas olarak zikredilen
mahalle XVi. yüzyıl tahrir kayıtlarında geçmemektedir. (Başhakanlık Osmanlı
Arşivi(BOA.),Tapu

Defteri(TD.) 205; Tapu-Kadastro Genel

Müdürlüğü Arşivi

numara

XVII. yüzyılda Ali Paşa Mahallesi'nden ayrılarak ihdas edildiği
anlaşılmaktadır. BGA. Maliyeden Müdevver Defter (MAD.) 5152, s.59; MAD.6422, s.6:
MAD.14739, s.2

41). Mahalle,
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rdgıbü 's-sadakati ve

'/-mebarrdt ku]vetü '1- emacid ve '1-ekarim celmi 'u '/-mehamid
ve 'I-mekarim zü 'I-kadri 'r-refi' ve 'I-cahi 'I-i meni' el-muhtass bi-mezid-i inayeti 'fMeliki 'I-a '/(i sa 'adetlü Zağara-başı Ali Ağa ddme mecduhu" ibaresi geçmektedir. 4
XVI. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Erzurum'da istihdam edilen
yeniçerilerin diğer Osmanlı şehirlerindeki yeniçerijel' gibi şehir hayatına uyum
sağlamışlardı. Şehirdeki muhtelif mahallelerde müstakil olarak <ıileleri ile birlikte
ikamet ettikleri gibi ticari etkinliklere de katılmışlardı. Böylelikle şehirdeki sosyal
tabakalaşma içerisinde yeniçeriler mümtaz bir noktaya ulaşmışlardı. 5 XVi. yüzyılın
sonlarına doğru giderek güçlenen ekonomik durumları ile bağlantılı olarak yeniçeri
ağası Zağarcı-başı Ali Ağa'nın yeniçeriler ile halk arasındaki ilişkilerin gergin
olduğu tarihlerde bir cami yaptırması oldukça ilgi çekici bir durumdur. XVi. ve
XVII. yüzyıııarda Erzurum 'daki gerek haynıt eserleri ve gerekse vakıf eserleri
içerinde yapılan tetkikler sonucunda yeniçeriler tarafından yaptırılan tek yapıt
olması,
yeniçeriler ile halk arasındaki ilişkilerin düzeltilmesi gayesı
taşıyabileceğini düşündürmektedir.

Ali Ağa Camii Özellikleri
XVII. yüzyılın başlarında Ali Ağa, şehir merkezinin dışında ilyas Katib
Mahallesi'nde bir cami inşa ettirmişti. Dört sütun üzerine kemerlerle oturan üç
kubbeli son cemaat yeri bulunan camiin, iç mekanı da tromplar üzerine oturan tek
kubbe ile örtülüdür. Erzurum'daki klasik tek kubbeli camiieri arasında sayılan Ali
Ağa Caminin, güney ve kuzeyinden ikişer. doğu ve batısındaki birer pencere ile
aydınlatılması sağlanmıştır. Camiinin köşelerinde koyu kırmızı kamber taşı, yan
duvarlarında moloz taşlar kullanıldığı gibi tuğla gövdeli sade minaresi de kuzeybatı
köşede bulunmaktadır.()
Günümüzde Gürcü-kapı Camii olarak bilinen cami, Ali Ağa Mahallesi'nde
istasyon Caddesi i le Güreü-kapı Caddesinin kesiştiği mevkide işlevini
sürdürmektedir. Cami ile ilgili belirtilmesi gereken bir diğer husus ıse camının
girişinde taş kemerI i kapının üstünde ı 276/1858-59 tarihli kitabede, caminin bir

Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA.; 581//, s.25; Ali Ağa'nın diğer vakfıyelerinde
de aynı ibare kullanılmıştır. f ' GMA.61. s.128; VCMA. /965. s.2 ı 8
s Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemi Kent Tarihçiliğine Kalkı XVi. Yüzyılda Ankura ve
Kunya. Ankara 1995,5.130- ı 33: Pamuk, .·,{VI/. Yiizvtlda Erzurum Şehri, s.15 ı -152
6 Hamza Gündoğdu, "Geçmişten Günümüze Erzurum ve Çevresindeki Tarihi Kalıntılar",
Şehri Müharek Er::urum, Ankara 1989, 5.153: Rahmi Hüseyin Ünal, "Erzurum İ li
Dahilindeki islamı Devri Anıtları Üzerine Bir İnceleme", Alalürk Oniversitesi Edebiyat
Fakültesi Araşllrma Dergisi sayı.o. Erzurum 1974.5.55; Konya!ı. Er::.urum Tarihi, 5.206
4

Vakıflar
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hayırsever tarafından tamir ettirilmesidir.? Konyalı'nınbelirttiği üzere camii, 1957
s

yılında da esaslı bir şekilde onarım görmüştür.

Ali Ağa Camii Vakfı
1608-9 yılında tamamlanmış olan Zağare! Ali Ağa'nın cami ve vakıflarının
statüsünü belirlemek gayesiyle Ali Ağa'nın vekili Ahmed Ağa, Danabaş Ali Beşe
ile birlikte Erzurum kadısı Halil bin Mustafa'ya müracaat etmişlerdi. Düzenlenen
vakfiyeden anlaşıldığı üzere ma indeküm yenfedü ve ma 'indallah i bdkin 9 ayet-i
kerimesinde belirtildiği gibi, dünyada olanların bakı olmadığı ancak Allah'ın
katında olanların bakı olduğu inancında olan Ali Ağa, ve ma ıukaddimu
/ienfüsiküm min hayrin ıeciduhu 'indallah nass-ı şerifiıa doğrultusunda yani
ölmeden önce yapacağı hayırların Allah katında kendisine geri verileceği kanaatini
taşımıştı. Ayrıca Ali Ağa, Hz. Muhammed (SA V.)'in rikkat-ı fikr-i 'iza ma ıebnu
'adem inkaıa 'a anhu amalühu illa an sekisin sadakaıu 'n-cariyeıun ve ilmun
yünıefa 'u bihi ve veledun sa/ihun yed'u lehu hadis-i şerifinde " işaret ettiği gibi,
insanoğlu öldüğünde a'mali(sevabı) kesilir ancak sadaka-ı cariye(sürekli sadaka),
başkalarına fayda sağlayan ilim ve kendisine dua eden hayırlı evlat sahibi olan
kimsenin a'mali kesilmeyeceğinden, hem ayet-i kerimelerde hem de Hz.
Peygamber tarafından bahsedilen ihsanlara nailolabilmek amacıyla hayır amacıyla
Erzurum' da bir vakıf tesis etmişti. Kurduğu vakfın statüsü, gelir-giderleri ve
görevlileri mahkeme huzurunda tespit edilmişti. 12
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GünümUzde caminin girişinde yapım tarihi olarak i 855 yılı zjkredilmesi, caminin tamir
kitabesinin itibara alındığından kaynaklanabilir.
Konyalı, Erzurum Tarihi, 5.207
Kuran-ı Kerım, Nahl 16/96; VGMA. 58///,5.25
Kuran-ı Kerım, Bakara 2/110; VGMA. 58///,5.25
VGMA. 58//1,5.25; Vakfıyelerdeki dualar için bkz. İbrahim Ateş, "Vakfıyelerde Dua ve
Beddualar, Vakiflar Dergisi, sayı. XVLL, Ankara 1983, 5.5-52
Ali Ağa'nın vakıfları için düzenlenen mahkemede kadı, vekil Ahmed Ağa ve Danabaş
Ali Beşe'nin haricinde hazır bulunan şahitler (şuhüdu 'i-hal); El-Hac Mahmud Efendi

ibn Mehemmed Ulu Camii İmam ve Hatibi, Mehemmed Efendi ibn Süleyman Hamam
Camii imamı, Seyyid Osman ibn Seyyid Kaya. Seyyid Hasan ibn Seyyid İhrahim.
Kıdvetü 'I-emasil ve 'I-akran Deveci Mehemmed Ağa zide kadruhu, Muslihüddin Ağa,
fahrü 'I-a 'yan Mehemmed Suhaşı, fahrü'l-muharririn Ömer Efendi yeniçeri kalibi, elHac İhrahim ibn Allahverdi, Mahmud Çelebi ibn Veli, Veli Çelebi ibn Kabil, Mefharu 'la 'yan Kefeli Mustafa bin Ali Erzurum muh(JflZl, el-Hac Hasan ibn Haneji, el-Hac
Hamza ibn Hanefi, Şeyh Mehemmed ibn Kasım, el-Hac Mehemmed ibn Hüseyin,
Süleyman bin Behram. Ali bin Musa çavuş, el-Hac Kenan bin Abdullah Kefeli muhafız.
el-Hac Murad ibn Veli, Baba Fil Ömer ibn Yakub, Eyyüh Çelebi ibn Mustafa, Karamaniı
Ali Beşe, Süleyman bin Veli Erzurum muhafızı, Ahmed Çelebi, Katib Ali Çelebi, Üstad
İbrahim Kulu ve gayrühü bulunmuştu, VGMA. 58//1,5.25
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Vakfm Gelir ve Giderleri
Ali Ağa, yaptınnış olduğu camının devamlı bir surette düzenli bir şekilde
işleyebilmesi, genel masraflarının karşılanabilmesi ki özellikle çalışanların
ücretlerinin sağlanması için düzenli gelir kaYr'ıakları sağlamıştı. Ali Ağa, vakıf
statüsü alacak olan gayr-ı menkullerin mülk olması gerektiğini bildiğinden,
şehirdeki bazı gayr-i menkullerin bedelini ödeyerek tasarruf hakkını alarak
vakfetmişti. Gelir kaynağı temininde öncelik deovletin tasarrufunda (mir!) harabe
durumunda yani atıl vaziyetteki dükkanlar olmuştu. Bu dükkanıarın bedelleri
ödendikten sonra yeniden ihya edilerek işler bir hale getirilmişti. Ali Ağa harabe
vaziyene bulunan Gürcü-kapı'da Hisariçe dahilinde Na 'l-bend kulesindeki ! 2
klt'a U haıabe dükkana 8000 akçe, Gürcü-kapı'nın dışında Silahhane suyu
üzerindeki 7 kıt'a
harabe c1ükkaııa 4000 akçeye ödediktı:n sonra gerekli
tamirattarını yaptırarak faaliyete hazır hale getirerek vakfetmişti.'';
Ali Ağa, sadece devietin elindei<ı bazı gayr-i menkulleri almamış, şehirde
meskun oıanlardan da gayr-i menkuller satın almıştı. Hacı Osman Beşe'den
Güreü-kapı dışındaki 2 kıt'a dükkaıı için 2UüO akçe ödenmişti. Güreü-kapı
Mahallesi'nde Murad ismindeki zımminin tascırrufıında bulunan menzi! odası ve
çardağı için ı 50 kuruş verilmişti. ij Ali Ağa, iktisadi açıdan önemli olan i bab dink,
bir kıt'a bozahane, bakır ve kazanı olan 1 kıt"a kahvehane dükkanını Hacı
Murad'dan satın almıştı. Şeyhsuvar veled-i Siyaron ismindeki bir zımminin elinde
bulunan ı kıt'a bakkal dükkanı ve ı kıt'a kürkçü dükkanın yanı sıra Osman
Beşe'den, Haffafhane yakınlarında 3000 akçe \ kl1'a harabe dükkan ve Gürcü-kapı
Mahallesi'nde 15 kuruşa bir menzil alınmıştı. 16 Ali Beşe'nin müır.:ünde olan kazanı
olan 1 kıt'a berbel' dükkanı yanında sahibi belli olmayan ama Gürcü-kapı haricinde
bulunan 3 kıt'a dükkan ile ı kıt'a kasabhane de Ali Ağa tarafından satın alınarak
vakfedilmişti.
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Ali Ağa Camii'ne gelir sağlaması amacıyla Erzurum'daki Ali Paşa Camii
vakfına ait harabe durumundaki bazı gayr-i menkulleri kiralanarak, işler hale
13

Kıt'a: Bir döniimden eksik olan arazi hakkında kullanılır tabirdir. Eski kanun
hiikiimlerine göre iiliidan 70-80, ortadan 100, ednadan 130 döniim kadar olan araziye de
"çiftlik" denilirdi." Mehmet Zeki Pakalın, OsmanlJ Tarih Deyimleri ve Terimleri
Sözlüğü II, İstanbul 1993, s.276; Kıt'anın giinUmüzdeki karşılığının ne olduğu hakkında
herhangi bir bilgiye tesadüf olunmamıştır.

14

VGMA. 581/1,5,25

15

15 kuruşa satın alınan menzil odası ve çardağı Ali Paşa Camii'n;rı müezzinine tahsis
edilmişti"

16
17

VGMA. 58I1l, 5.25
VGMA. 581/1, s.25
VGMA. 581/1, s,25
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getirilerek gelir sağlanmıştır. Ali Ağa Vakfı kiralama hususunda, iciire-yi tavile ya
da iciire-yi mu'accele ve müeccele şeklini tercih etmişti. ls
XVI. yüzyıldan itibaren kullanılan ancak kiralama süresinin kesin olarak
belli olmadığı ve yıllık kira bedelinin(iciire-yi müeccele) normal değerinin çok
I9
altında olduğu için tercih edilmeyen iciire-yi tavile denilen kiralama USUIÜ , Ali
Ağa vakfı tarafından uygulanmıştı. Ali Paşa Camii evkafından Saraçhane
yakınlarında harabe durumundaki 3 kıt'a bakkal dükkanı ve 2 kıt'a dükkan için bir
defaya mahsus olmak üzere 80 kuruş icare-yi mu'accele denilen kira bedeli ödediği
gibi, bu dükkanıarın idire-yi müeccelesi olarak yıllık kira bedeli 120 akçeye
kiralamıştı. Yine Ali Paşa evkafına ait 20 kıyyelik 2 °(25,64 kg) kazanıolan i kıt'a
bozahane dükkanının icare-yi mu'accele bedeli olarak 40 kuruş, yıllık kira bedeli
icare-yi müeccelesi için 70 akçe ödenerek kiralanmıştı. 21 Şehir içindeki eski vakıf
dükkanıarının harap olması sonucunda vakfın yeniden bina yapmaya gücünün
yetmediği durumlarda, yeni vakıflar tarafından iciire-yi tavile usülu ile kiralama
yapılarak, şehrin imarına önemli katkılarda sağlamıştır. 22

18

19

20

21

22

iciire-yi tavile, herhangi bir vakfa ait olan emlakin zaman içerisindt: narabe hale gelmesi
sonucu vakıf, mevcut şartlar içerisinde burayı tanı!r edemeyince başka uir vakfa
kiralamasına denilmekteydi. Bahaeddln Yediyıldız, XViii. Yüzyılda Türkiye'de Vukif
Müessesesi Bir Sosyal Tarih incelemeSi, Ankara 2003, 5.136
Bahaddin Yediyıldız, "XVIII. Asır TUrk Vakıflarınırı iktisadı Boyutu", Vakıflar Dergisi.
sayı. XVIII, Aııkara 1984, 5.21-23
Kıyye ya da vukiyye yaklaşık olarak J ,282 kg.'a tekabül etmekteydi. Halil İnaleık,
"Introduction to Ottornan Metrology", Studies in Ottoman Social and Economic
History, London ı 985, s.341
" .•• Merhum Ali Paya evkiijindan mezbiır kal'a dahilinde Saraç-hane kurbunda harabe
olmağla mütevel/isi Süleyman icdre-i tdvile-i şer'iyye ile her sene Ali Paşa evkiifina yüz

yirmi akçe icdre-i mu'accele ve hald seksener kuruş icare-i mu 'accele ile islicdr ... ",
VGMA. 58//1, s.25
Hasan Yüksel, Osmanlı So:ıyal Ekonomik Hayatında Vakıfların Rolü (/585-/683), Sivas
1998, s. 82-84; Ömer Demirel, Sivas Şehir Hayatında Vakıfların Rolü, Ankara 2000,

s. 104-1 OS
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Tablo
Gayr-i Menkuller

ı.

Ali

Adedi

Ağa

Vakfı Gayr-i

Camii

Eski Sahibi
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Değeri

Mevki
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Dükkan
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Dükkan

7
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Dükkan

3

-
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Dükkan

2

EI-Hac Osman

DOkkan

ı

Osman

Beşe

Gürcü-kapı

Beşe

harici

Haffallıilne yanında

Dükkan

2

Ali

Paşa

Vakfl(Kira)

Meseidin

Bakkal dtik.

3

Ali

Paşa

Vakfl(Kira)

Saraçhane yanı

Ali

Paşa

Vakfl(Kira)

Bozahane

i

-

EI-Ilae Murad

(iOreO-kapl harici

Bozahane

)

El-Hac Murad

GOreü-kapı

Kahvehane

i

EI-Hac Murad

GOreü.kapl harici

Berber dOk.

1

Ali

Bakkal dok.

)

Şeyhsuvar

Kürkçü dük.
Kasabhane
Menzil
Menzi)

Odası

ye

3000

sağında

1 (bab)

Dink

2000

Güreü-kapı

Beşe

-

harici

y.

Siyaruıı

(,üreli-kapı

harici
harici

i

Şeyhsuyar Y.

Siyaron

Güreü-kapı

hariçi

ı

--

ı

Osman

i

Murad

GOreO-kapl harici
Beşe

Güreü-kapı

Mahallesi

ı 5(gunış)

150 guruş)

Çardağı
,.

Tabloda da görüleceğı üzere, Alı Ağa Camıı'nın vakıf gelırlen tamamı gayri menkullerden meydana gelmişLir.
Ali Ağa'nın vakıflarından elde edilen gelirler daha ziyade gerek camide
görevli ve gerekse vakıfta görevli personelin ücretlerinin ödenmesi için sarf
olunOluştu. Bu harcamalar içerisinde imam, hatib, müezzin, mu'arrif, sala
müezzini, aşırhan 23 ve ferraş24 gibi camide hizmet veren görevlilere ödenen
ücretlerin en fazla yer tutması kuvvetle muhtemeldir. Altı kişiden müteşekkil cami
personeline günde 28 akçe tahsis olunmuş, bu da yılda toplam Q912 akçeye tekabül
etmişti. Vakıflara ait işleri yürüten mütevelli ve nazır gibi vakıf görevlilerine ise
günde 8 akçe, yıldaise 2832 akçe tahsis edilmişti. Ali Ağa vakfının toplam sekiz
kişiden müteşekkil cami ve vakıf görevlilerinin yıllık maliyeti toplam 12744 akçe
tutmaktaydı.

23

24

Aşırhan, Kur'anda seçtiği on aycti istediği zamanlarda okumakla görevli dua okuyucu,
Bahaeddin Yediyıldız, "Vakıf I~tılaııları Lügatçesi", Vakıflar Dergisi. sayı. XVII, Ankara
1983,5.56
Ferreış, Vakıf kuruluşlarının halılarını yaymak, katlamak ve temi7.lemekle vazifeli kişi.,
"Vakıf Ist1 lahları Lügatçesi", 5.58

23

Ali

Ağa Vakfı

mütevellisi öncelikli olarak görevli personelin

maaşlarını

ödedikten sonra kalan parayı "derkise" ederek, zaman içerisinde camide ve
çeşmelerde ihtiyaç duyulan tamire harcaması belirlenmişti. Şayet ortaya çıkan
masraflar vakıf bütçesini fazla olursa o takdirde marifet-i şer'ile tahsil edilmesi
uygun görülmüştü.25 Vakıf masraflarıyla ilgili vakıf muhasebe kayıtları
olmadığından, harcamaların ne kadar olduğu hakkında kesin bir sonuca
varılamamıştır.

Cami ve
Ali

VakıfGörevlileri

Ağa,

hem cami hem de

vazifeler ve bunun

vakıf

karşılığında alacakları

görevlilerinin nitelikleri,
ücretler üzerinde

yapacakları

ayrı ayrı durduğu

görülmektedir. Cami imamıalacak kişi, öncelikle ulemadan salah ile mevsuf ve
ilim ile ma 'ruf olması yanında imamlık ve hitabet vazifesini birlikte yürütecek ve
bunu karşılığında da günde 8 akçe ücret alacaktı. Ayrıca imarnın Yasin ve Mülk
süreleri ile A.mene 'r-resul okuması mukabelesinde günde 3 akçe alması da uygun
görülmüştü?6 Buna göre Ali Ağa Camiinde imam olacak kişi yaptığı hizmetlerin
karşılığında

toplam i i akçe alabilecekti. Camide müezzin olarak vazife alan kişi,
müezzinliğin yanı sıra aşırhanlık ve vakıf katipliği yapması mukabelesinde
hizmetlerine karşılık olarak günde 5 akçe ücret ödenecekti. Cami'de mu'arriflik
kişi asıl

yanında

salatu 'l-Cum 'a reisü 'z-zakirfn de yaparak
günde 2 akçe ücret verilecekti. Sala müezzini olan ise aşırhanlık da yaparak günde
iki akçe alabilecekti. Caminin temizlik ve bakım işleri ile ilgilenen ferraş ise
hizmetleri karşılığında günde 4 akçe alması münasip görülmüştü. 27 Ayrıca Ali
Ağa, Gürcü-kapı'da Hisariçe mevkiinde yaptırdığı Hızır-İlyas Mescidi imamına
hizmetine mukabil günde dört akçe ödenmesi kararını da vermişti.
Vaktiyede, vakıf görevlileri içerisinde özeııikle müteveııi üzerinde
durulmuştu. Vakfın müteveJliliğine tayin edilen Danabaş Ali Beşe için" ... muma
ileyhin vefatından sonra evlad-ı zükuruna ve evlad-ı zükUrunun evlad-ı zükuruna ve
evlad-ı zükur ha 'de 'l-inkıraz evlad-ı inasının evlad-ı zükuruna neslen ba 'de nesiin
batnen ba 'de batnin meşruta eyledim ... " ifadesini koyan Ali Ağa, mütevelliliğini
vazifesi yapan

görevi

25

"o .. mütevelli yediyle sarf ve harc olunub icarattan her ne mikdar fazla kalirsa mütevelli

26

marifetiyle ne nazır emriyle der-ki.ı·e oluh cami '-i mezburun ve evkiifm ve çeşmesinin
lazım geldikte ta 'mir ve meremmetine tasarruf olunub vefa etmezse evkiif-ı mezbur
marifet-i şer 'ile rakabe olmakla ta 'mir ve ihya olına ... ", VGMA. 58///,5.25
" ... zikr olınan imamet ve hitabet vazifesinden gayri ba'de setati's-subh siire-i Yasin ve
hade 'z-zuhr suretü 'I-Mülk ve bade 'l-asr sure-i 'Amme ve bade 'l-işa' Amene 'r-resul
ayet-i kerimesini tilavet üzere yevmi üç akçe vazife ... ", VGMA. 58///, 5.25
VGMA, 58///, 5.25

27

24

neslinden gelenlere verilmesini şart koşmuştu. Mütevel1inin vakfa ait
işleri yerine getirmesi karşılığında günde 5 akçe alması uygun görülmüştü. Vakfın
nazırlık ve cabilik vazifeleri de bir kişinin denetiminde olup bu da hizmetleri
karşılığında günde üç akçe alması kararlaştırılmıştı.
XVII. yüzyılda bir taraftan İran savaşlarından diğer taraftan Celali
isyanlarından aktif bir şekilde etkilenen Erzurum 'da ayrıca,
XVI. yüzyılın
sonlarına doğru yeniçeriler ile halk arasında çıkan olayların olumsuz etkileri
görülmekteydi. Böylesi kritik bir devrede Erzurum'da yeniçeri ağası vazifesine
atanan Ali Ağa, gerek kendinden öncekilerin ve gerekse kerdinden sonrakilerin
yapmayacağı ölçüde bir takım faaliyetler içerisinde girmişti. Vakfıyesinde de ifade
ettiği .gibi hayır amaçlı yaptırdığı cami için gerek devlet tarafından, gerek asker
tarafından ve gerekse şehirdeki diğer bir vakıf olan Ali Paşa vakfı tarafından
desteklenınişti. Şehirde yeniçerilerden duyulan rahatsızlığın farkında olan Ali Ağa,
Erzurum'da yeni kurulmuş olan ilyas Katip Mahallesi'nden bir cami yaptırmıştı.
Ali Ağa böylelikle hem Erzurum'un kalkınmasına katkıda bulunmuş hem de
şehirdeki yeniçeriler için olumsuz havayı nispeten de olsa ortadan kaldırmaya
gayret göstermişti. 1608 yılında hizmete başlayarak günümüze kadar varlığını
devam ettiren caminin, ilk vakfıyesi üzerinde durularak caminin özellikleri, vakflO
gelir-gider ve görevli personel durumu ortaya konmaya çalışılmıştır.
Ali

Beşe'nin

25

Eshabu'l-ihtilaffi mesaili'l-evkaf min

e'immeti'I-e'şraf

allemehümullahu 'sübhanehu ve te'ala bi-envai'l-

eltafketebehü'l-fakır

ileyhi sübhanehu ve te'ala Halil bin Mustafa el-Kadı bi- Medine-i Erzurum
el-mahmiyye humiyet ani'l-afiit ve'l-beliyye ufiye anhuma
1- Hamd-i mahmOd-ı na-mahdGd ve sena-ı seniyy-i ma'dOd ol-fatır-i seb'a-ı
semavat ve perverdgar-i şeş-cihat Rabbü' I-izzet celle azametühu ve azze
şanühu hazretlerine ki
2- kaffe-i

kainat-ı nizam-ı

meni' üzere ihtira idüp

bedi' üzere ibda' ve amme-i

medaric-İ vücOd-ı

masnO'atı

üslOb-1

tertib ü

3- temhid ve müserrec-i feyz-i vücOd-1 nematı layık üzere teşbih buyurup
ah sen-j a'yan ve eşraf-ı ekvan olan insanın ba'zısına
4- fazı ü kemal ve ba'zısına mal ü menal müyesser idüp (ve refa'na ba'dehum
fevka badin derecat) fehvasınca ba'zı ibadını ba'Zlsından
5- akl ii intibah ile mümtaz ve ba'zı abıdini izz-i cah ile şerefraf eyleyüb
sanai-i elı:af-ı bı-hi!af ile (elem nahlukküm
6- min main mehın fe ce'alnahü fi kararin mekın) muktezasınca birer katre-i
ab-ı mehınden

bunca eşkal ü suveri-i nazenin terkib ü tertıb
7- eyledi fetebarekallahu ahsenü'l-halikın ve sala-i salaval ve salatü'tteslimat-ı

müteveliyat ol vali-i vilayet-i

8- nübüvvet ve semame-i defter-i

fı.itüvvet

merkez-i da'ire-i risalet

matla'-ı

siı:are-i

celadet pişvay-i enbiya-ı mürselln ve mukteza-ı evvelin ve
9- ahirin olan efdal-i efrad-ı beşer ve şefi'-i rOz-1 mahşer an Hazret-i
Muhammed Mustafa ki (men'ut-i ve ma erselnake illa rahmeten
10- lilalemin)dir ve dürı1d-i amimetü'l-vürud anın al-i memdOh ve eshab-ı
mahmuduna olsun ki siiliki-i turuk ve emr-i rabbaniyye ve mücteba-i
11- menahic-i menahi-i sübhiiniye olup her biri sübü1-i hakka hadi ve sünen-i
tevfika münadilerdir emma ba'd bu kitab-ı dürer nizam ve gevher
12- 'intizam şol kaziyyeti'ş-şer'iyyeti'l-mübnıden mebnı ve maslahati'lmeri'yeti'l-ma'nadan müntehidir ki her lebib-i akile ve her edib-i kamile
mestur ü
13- hafi ve mech01 ü mahfi
gayr-i
14-

gması
rehın

değildir

ki bu

dünya-ı denı dar-ı

fena ve mihan ve

bala-ı fitnedir sürı1r şurfıra müfdi' vücOd sübCıra müeddi
ana' ile araste ve finası fena ile piraste ikbal idbara karın
hayat memata makrOn
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ibşar

inzara

kaza ile meşhOn meta'-ı gurOr ile talib mağrOr mamOr-i harab şarab
ı serab nimet hikmete muhavvel mihnete mübeddel
16- bir mahaldir ki hulOI iden irtihal ve bir menzildir ki nüzGI iden intikal idüb
la-cerem sa'ıd-i akıı oldur ki evkatını ibadete ve sa'atı
17- ta'ata masrGf ve mahsGr ve emvalini hayrata ve a'malini hasenata mebzOI
ve maksGr eyleye bu mezra-i ahiret olan dünya-ı
18- faniden uhra-ı bakıye içün ittihaz-ı zad-i mi'ad idüb hayat-ı bi's-sebata
mağrGr olmayub ukba için sa'y ü ictihad eyleye
19- bu kelimatı vazihatu'l-medıoı ve mukaddimat-ı vacibetü'l-makbGle binaen
mahmiyye-i Erzurumda nevbetci der-i devlet yeniçerilerinin ağası
20- olup vech-i atı üzere münş'eat-ı müberrat;ı amıme ve münşı-i hayrat-ı
azıme olan sahibü'l-hayrat ve'l-hasenat ve ragıbü's21- sadakat-ı ve'l-müberrat kıdvetü'l- eınacid ve'l-ekariın cami'u'l-mehamid
ve'l-mekarim zü']-kadri'r-refı' ve'l-cahi'l-i meni' el-muhtass bi-mezıd-i
22- inayeti'I-Meliki'l-a'la saadetlü Zağarcı-başı Ali Ağa dame meedühu ve
zade tevfıkühu taraf-ı karlni'ş-şereflerinden husOs-ı atiü'z23- zikri neh'-i şer'ı üzere vekaleti sabit olan mufahharü'l-emasil ve'l-a'yan
Ahmed Ağa zıde kadrühu meclis-i şer'-i şerlf-i
24- rasihü'l-bünyana hazır olup Danabaş Ali Beşe ibn Mehemmed mahzarında
bi't-tavsif şöyle ikrar ve i'tiraf
15-

25262728-

2930-

kazası

Ek ı. Ali Ağa Camii Vaktiyesinin Türkçe Metni
idüp (ma indeküm yenfedü ve ma 'indaılahi bakin) ayet-i kerimesinin
mefhGm-1 latıfı üzere müvekkili müşarün-ileyh Ali Ağanın tab'ı pak-i
seri'ül-idrakine münsak olub ve (ma tukaddimu li-enflisiküm min hayrin
teciduhu 'indallah) nass-ı şerifınden rahn-i serlT I-intikal
agah olmağın hıyn-i vefat ii intikal ve zaman-ı memat ii irtihalinde nafi' ve
bakı a'mali birden bir amel-i daimü'l-evkat cari
olmak ümidiyle hemnişe rikkat-ı fıkr-i ('iza ma tebnO adelTl inkataa'
amelühG illa an-selasini sadakatun-cariyetun ve iJınun yüntefehu bihi ve
veledun
salihun yed'G lehu') hadis-i şerif mazmGn-1 lctafet-ihtivasıyla memlG olub
sadaka-ı cariyeden murad-ı vakıfve cümleten vakfın
nef'-i amm ve feyz-i etemm idüğine yakın; olduğu ecilden cema'at ile
salat-ı hamse idameti ve Cum'a ve 'ıdeynin
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31- ikameti içün mahmiyye-i mezbfırenin haricinde Gürcü kapusu kurbunda
32333435-

vaki İlyas Katıb Mahallesinde bir şerıf cami'i bina idüp ve
bu cami'-i latıfin imam ve hatıb ve müezzin ve aşirhan ve mu'arrif ve
ferraş ve mütevelll ve katib ve nazırının vazıfelerine
sarf olunmak üzere zikr ol ınan Gürcü-kapusunda Hisariçe dahilinde harabe
iken canib-i mırıden sekiz bin akçeye iştira
ve kendü ma1ıyla bina eyledüğü Nalband Kulesinde vaki' olan on iki kıt'a
dükkanı ve yine bu kapunun haricinde kal'adan
çıkan Silah-hane suyunun üzerinde harabe iken canib-i mırıden dört .bin
akçeye iştira idüb kendü maIıyla bina eyledüğü yedi kıt'a dükkanı ve yine
bu kapunun haricinde el-Hac Muraddan iştinı eyleyüb ba'dehu kendi
malıyla

bina eyledüğü
36- bir bab denk ve bir kıt'a boza-hane ve bir

kıt'a

kahve-hane

dükkanını

bir

kıt'a kazganı

ve bir kıt'a bakracı ile
37- ve bu dükkanlar kurbunda Ali Beşeden iştira eyledüğü bir kıt'a berber
dükkanı kazganı ile ve yine bu dükkanıara mülasık Şeyhsuvar veled-i
Siyaron nam zımmiden ba'de'l-iştira bina eyledüğü bir kıt'a bakkal
dükkanı ile bir kıt'a kürkçü dükkanı ve yine bu dükkanıara mülasık bade'liştira kendi malıyla
38- bina eyledüğü üç kıt'a dükkanıarı ve yine bu dükkanıara mülasık el-Hac
Osman Beşeden iki bin akçeye iştira eyleyüb
39- kendü malıyla bina eyledüğü iki kıt'a dükkiinların ve yine bu dükkanıara
mülasık kendü malıyla bina eyledüğü bir kıt'a kasab-hane
40- ve merhum Ali Paşa evkafından kal'a-ı mezbCır dahilinde Saraçhane
kurbunda harabe olmağla mütevelllsi Süleymandan icare-i tavl1e-i
41- şer'iyye ile her sene Ali Paşa evkafına yüz yirmi akçe icare-i mu'accele ile
ve hala seksen guruş icare-i müe'ccele
42- ile isticar ve bina eyledüğü üç bakkal dükkanı ve mescid-i şerifın
yemıninde iki kıt'a dükkan ve yine haffaf-hane kurbunda harabe
43- iken Osman Beşeden üç bin akçeye iştira eyleyüb kendü malıyla bina
eyledüğü

bir kıt'a dükkanı ve yine mezbCır Ali Paşa
harabe olmağla mezbfır Süleymandan icare-i tavlle-i şer'iyye
ile her sene Ali Paşa evkafına yetmiş akçe iciire-i
45- mu'accele ve hala kırk guruş icare-i müeccele ile istiear ve bina eyledüğü
bir kıt'a bozahane dükkanını yigirmi bir kıyye
44-

evkafından.
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kazganı

46- gelir

ile

sükniisı

cami-i mezburun imam ve hat1bine

cami-i şerıfde vaki' olduğu mahalde
47- Murad nam zımmiden yüz elli guruşa
menzil

odası

48- ile ve

ve

çardağı

süknası

cami-i

mezbOre Osman
49-

mezbfırun

li-marz.ati'l-kerım

Mehemmed mütevelll nasb ve

evlad-ı

53- eyledim

levahık
meşrfıta

olub mahalle-i

eyledüğü

haliye üzere binii

tayın

evliid-ı

tevliyetini

Beşe

bin

mfıma-ileyhin

zükOrunun

evlad-ı zükfır ba'de'l-inkıdz evlad-ı inasının evlad-ı
meşrfıta

neslen ba'de nesI in batnen ba'de batnin
şöyle şart

menzil

ve ana teslim eyleyüb

alınan evkafın

sonra evliid-ı zükfıruna ve

zükuruna ve

zükfıruna

ma'lfımetü'l-hudfıd

ile hasbeten lillahi'l-azım ve ibtiğiien
vakf ve habs ve müşarün-ileyh Danabaş Ali

51- ol dahi kabz ve tesellüm ve zikr
52-

olub

Beşeden on beş guruşa iştira

leviihıkı

vefatından

olunub

müezzinine

eyledüğü ma'lfımetü'l-hudfıd arz-ı

teviibi' ve
50-

ve tevabi' ve

iştira

meşrOt

üzere kim

tevliyet-i mezkOr kendi

maınfılun-bihada

hayatında idare

ve rü'yete

hasıl

54- ediidan sonra vakf dükkiinlardan

zikr

alınan şart

üzere

kemii-yenbağı

ve mütevelJ1 yedine

iciidttan cihet-ı imamete yevmı beş akçe ve cihet-i
55- hitabet yevmı üç akçe olub bu iki cihet ulemadan salah ile

vasıl

mevsı1f

olan

ve ilim

ile ma'rOf bir kimesnenin tasarrufunda
56- olub

zikrolınan

sı1re-i

57- ve

imiimet ve hitabet

Yasin ve ba'de'z-zuhr

ba'de'l-asr sOre-i

kerımesini

bulunan kimesneye

'Amme

yevmı

gayri ba'de saliitü's-subh

sfıretü'I-Mülk

tilavet etmek üzere

58- verülüb ki cem'an

vazıfesinden

ve

yevmı

ba'de'J-işa' Amene'r-resfıl ayet-i

üç akçe

vazıfe dahi

on bir akçe olur ve cami'-i mezbOr mü'ezzini

yevmı beş

akçe vazife üç akçesi

59- müezzinlik ve bir akçesi aşirhiin ve bir akçesi
kimesneye verülüb bu beş akçe dahi

evkaf-ı mezbfıreye

katib olan

60- bir kimesnenin tasarrufunda olub tefrlk alınmaya ve yevmı iki akçe cami'-i
mezbfırun mu'arrifıne bir akçesi cihet-İ ta'rıfve bir akçesi
61- ba'de salati'I-Cum'a

reisü'z-zakirın

sal<'i müezzinine ve bir akçe dahi
62- zikr

alınan

olan ziikire verile ve

yevmı

iki akçe

iişirhiinlığına

iki akçe dahi sala müezzini kimesnenin tasarrufunda olub

birbirinden tefrik alınmaya ve yevmı dört akçe dahi ferraşına
63- ve

yevmı beş

mezbOreye

akçe dahi mütevelllye ve

nazır

olan ve

cabı

yevmı

üç akçe dahi

olana verilüb cibayet ve neziiret
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evkaf-ı

64- ciheti dahi

tefrık olınmaya ve yevmı dört

mecduhu Gürcü-kapu hisariçe

akçe dahi

müşiirun-ileyh ağa zıde

arasında bina eyledüğü

65- Hızır-ilyiis Mescid-i şerıtı demekle ma'rfıf mabed-İ latıfin imiimına verile
zikr

olınan erbab-ı

veziiif vazifeleri bi 't-tamiim
kalırsa

66- mütevelll yediyle sarf ve harc olunub iciiriittan her ne mikdar fazla
mütevelll ma'rifetiyle ve nazır emriyle der-kıse olub
67- ciimi'-i mezburun ve evkafın ve çeşmesinin lazım geldikte
meremmetine tasarruf olunub vefa etmezse evkaf-ı mezbur
68- ma'rifet-i şer'i1e rakabe olmakla ta'mır ve ihya oluna ve
müstahak

oldukları

vazifeleri mah be-miih

69- teslim ü ediiya bilii-ta'allül
Beşe

70- ve

dahi

ısiil

mukırr-ı mezbfıru

ve

cümle

tansıs olınan şurfıtu tahkık

nematı

mastur üzere istihkiim

ta'mır

erbab-ı

ve

veziiife

bı-kusur

ıfa olına

mezbfır

dedikde mütevelll-i

Ali

keliimında tasdık

eyleyüb emr-i

viikf-ı

mezbür itmam ve

buldıkda vekıl-i mezbfır

71- hediihü ve hediinallahü' I-gaffır her çend

vakıf

siriicü' I-um me muktediyü'l-

eimme hazret-i İmam Ebfı Hanife Kufi amilehullahu
72- Teiila bi-lütfihi'l-celil ve'l-hafl mezheb-i ·sedidlerinde sahih ise lakin
lüzfım-ı

müstelzim olmadığına biniien vech-i meşrnh üzere olan vakıfdan
bi' I-vekale rücfı' ettim zikr-i mesbfık dükkanlar ve menzi ller kemiikiin
mezbfır

müvekkilim mülkine idhiil için istirdiid ederim deyü mütevelll-i
73- ile nizii eylediklerinde mütevell'i-i
bulunduktan
kamkameyn
74-

sonra

hazret-i

mezbfır

dahi

tesllm-i

imiimeyni'l-hümameyn

mütevelll

ve'l-bahri'l-

imiim-ı

Ebfı Yusuf-ı sanı

ve

imam-ı

Muhammed ibn

Hasane'ş-Şeybani

aleyhimü'r-

rahmeti's-samedanıre'y

ve reşıdlerinde lüzfımu dahi müstelzim
75- olur deyü redden imtina ile ala-kitab-i hatt-ı müstetab ile muvakki' hakim
ve fazıl cealallahu te'ala sadre'l-efii.zıl hazrederine
müşarün-ileyh esbağallahu

76- mürafa'a oldukda hiikim-i

te'ala ni'amehu

aleyhi hazretleri dahi canibeynin edillesini teemmül ve tefekküründen
sonra
77- her birinin edillesine alim ve cazim

olduğuna binaen canib-İ

akvii ve her vechile efdal ve ahrii görüb
78-

mezbfırenin sıhhat

vakfiyeti bir derece

evkaf-ı

ve lüzumuna hükm-i niifizü'l-ahkiim
sahıha ve

lazime oldu ki minba'd nakz

30

vakf ercah ve
lahık

kıldı

79- ve nakızine mecal ve muhal ve tağyır ve tebdi'1 adi'mü' I-ihtimal ',ıldu (fe
men beddelehü ba'de ma semi'ahu fe innema ismuhu alellezi'ne yübeddi
lünehu innallahe
80- semi'un 'alım ve ecrü'l-vakıf "alc'l-hayyi'l-Keri'm) cera zalik ve hurrire fi
evail-i şehr-i Rebiyülevvel seb'a ve aşer ba'de elf
8l- min hicret-i men lehi'!-izz ve'ş-~eref 'aleyhi efdaıÜ's-sa'lati"t-tahiyye
1017
Ş uh Od u' 1- Ha1---------------------------------------------------------------------'--------------

el-Hac Mahmud Efendi ibn Mchernmed cl-imam ve'l-hatib bi-Cami'j'I-Kebir-i
Şerif / ve Mehemmed Efendi ibn Süleyman el-imam bi-Cami"i"l-Hamam / ve
Seyyid Osman ibn Seyyid Kaya / vc Seyyid Hasan ibn Seyyid ibrahim ! ve
kıdvetü'l-eınasil ve']-akran Deveci Mehemmed Ağa zide kadruhu / ve Muslihuddin
Ağa / ve fahrü'l-a'yan Mehemmcd Subaşı ve fahrü"l-muharrİrın Ömer Efendi
katib-j nevbetçiyan / ve el-Hac İbrahim ibn Allahverdi / ve Mahmud Çelebi ibn
Veli / ve Veli Çelebi ibn Kabil/ve mefnaru'l-a'yan Mustafa bin Ali Kefevi
nevbetçiyan-ı muhafaza-ı Erzurum / ve el-Hac Hasan ibn Hanefi / ve el-Hac
Hamza ibn Hanefi / ve Şeyh Mehemmed ibn Kasım / ve el-Hac Mehemmed ibn
Hüseyin ve Süleyman bin Behram / Ali bin Musa Çavıış / ve el-Hac Kenan bin
Abdullah muhafaza-ı Kefevi' / ve el-Ilik Murad ibn Veli / ve Baba Fil Ömer ibn
Yakub / ve Eyylib Çelebi ibn Mustata ! ve Karamani' Ali Beşe / ve Süleyman bin
Veli muhafaza-ı Erzurum / ve Ahmed Çelebi / ve Katib Ali Çelebi / ve Üstad
İbrahim Kulu ve gaynıhu
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Resim: J Güreü-kapı Caminin Güney Cephesinden Görünümü

Resim: 2 Güreü-kapJ Caminin Kuzey-baıı Cephesinden Görünümü
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