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bahseden kaynaklarda Safbir köyde doğduğu. Rusçuk
ayanından Çelebi Mehmed Ağa'nın çiftlik
kahya lığını yaparken ihtida ederek müslüman olduğu ve daha sonra geldiği İs
tanbul'da Çorbacı Kilcizade Mustafa Ağa'
nın aracılığı ile Yeniçeri Ocağı ' na girdiği
belirtilir. Kul kethüdası iken muhtemelen
herhangi bir lakabı olmamasından kinaye
Mülakkab Mehmed Ağa olarak anılmış.
Kalafat lakabı ise sadrazamlığı dolayısıyla
ortaya çıkımıştır. Kethüdazade Mehmed
Hayatından

ya

civarındaki

Said. "gemilerin ziftlenmek üzere kızağa
alınması" anlamındaki kalafatla bağlantı
kurulacak şekilde onun bir yıllık sadaretinde bu makamın adeta tatil edilmiş olduğunu ve sadaretin. halefi Karavezir
Mehmed Paşa için hazırlandığını söyleyenler tarafından Kalafat Paşa adıyla anıldı
ğını yazar (Tarih -i Sefer-i Rusya, vr. 15 ' ).
Yanında

yer a ldığı Kilcizade Mustafa
Safer 1161'de (Şubat 1748) ocak
ağalığına ilk tayininde çorbacılıktan ağa
silahdarlığına yükselen Mehmed Ağa. Kilcizade'nin 27 Safer 1163 (5 Şuba t 1750)
tarihinde ikinci defa yeniçeri ağalığına getirilmesi üzerine tekrar çorbacı oldu. Çavuşluk ve başçavuşluktan sonra sekbanbaşılık görevini üst! endi ve 1182'de (1768)
Rusya seferinde bulunan orduya katıldı.
Sadrazam Yağlıkçızade Mehmed Emin
Paşa'nın 1o Cemaziyelewel 1183'te (1 1
Eylül 1769) aziedilmesi üzerine görevden
alınd ıysa da kısa süre içinde yeniden bu
göreve getirildi. 22 Reblülewel 1184'te
( 16 Temmuz 1770) zağarcıbaşılıktan kul
kethüdalığına yükseldi (Hü seyin Ram iz,
vr. 23' ; Sildullah En ver!, Tarih!, vr. 129b).
Osmanlı harp tarihinde önemli bir yeri
bulunan Karta! muharebesinden on gün
sonra. yeniçeri ağası Kap ıkıran Mehmed
Paşa'nın ortadan kaybolması üzerine
ocak silsilesi de dikkate alınarak 19 Reblülahir 1184'te (12 Ağustos 1770) yeniçeri
ağalığına tayin edildi (BA. Divan-ı Hümayun, Tahvil Defter/eri, nr. 16, s. 264) . Ancak
bu görevde üç ay kalabi Idi. Karta! bozgununun ardından sayısı azalan ve disiplini
bozulan ordunun tekrar nizama sokulması konusunda yeterli gayreti gösteremediği gerekçesiyle aynı yıl 1O Şaban ' da
(29 Kasım) ağalıktan uzaklaştırılarak Tekirdağ'a sürgün edildi.
Ağa'nın

Mehmed Ağa'nın tekrar istanbul'a gelip
vazife alabilmesi lll. Mustafa'nın vefatın
dan sonra gerçekleşti. I. Abdülhamid'in
hatt-ı hümayunuyla 9 Safer 1191'de (19
Mart 1777) ikinci defa yeniçeri ağalığına
getirildi. Ocak ağalığı üzerindeki çekişme
ler dolayısıyla üç ay içinde bu makama
getirilen üçüncü kişi olan Mehmed Ağa
aynı yıl7 Şewal (8 Kasım) tevcihatında da
yerini koruyabildi (BA, Divan-ı Hümayun ,
Tahvfl Defter/eri, nr. 16. s. 264) . Küçük
Kaynarca Antiaşması ' nın ardından Ruslar'a karşı alınacak tedbirler ve çıkması
muhtemel savaş hazırlıkları gündeme gelince bu işleri yapabilecek bir sadrazam
arayışında olan I. Abdülhamid tarafından
Dareodeli Mehmed Paşa'nın yerine yeniçeri ağalığından sadrazamlık makamı-

na getirildi (8 Şaban ı 192 l l Ey! ü 1 1778)
Onun sadarete gelişiyle bu tayine destek
ve aracı olan padişahın silahdan Seyyid
Kara Mehmed'in nüfuzu daha da arttı.
Mehmed Paşa'ya sadrazamlığın tevcihiyle ilgili hatt-ı hümayunda cebehane. tophane, tersane ve baruthanelerin ikmaline. mühimmat ve zahlre teminine çalış
ması vurgulanmaktaydı (Cevdet, ll, 328329) .
Sadrazamlığı

döneminde Rusya'ya göz
vermek amacıyla Karadeniz' e açılan.
ancak Sinop Limanı'na girmeye mecbur
kalan Kaptanıderya Cezayirli Gazi Hasan
Paşa ' nın idaresindeki donanma geri dönmüş ve ardından Mora'ya gönderilerek
buradaki Arnavutlar'ın çıkard ığı karışık
lıklar önlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca İran
hakimi Zend Kerim Han ' ın vefatı üzerine
( 13 Sa fer 1193 1 2 Mart 1779) Basra'nın
işgalden kurtulmasıyla bu devletle süren
savaş hali sona ermişti.
dağı

Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 3
Reblülewel 1193'te (21 Mart 1779) kararlaştırılan Aynalıkavak Tenkihnamesi. Kalafat Mehmed Paşa ' nın sadareti devrinin
gelişmeleri arasında yer almaktadır. Kı
rım Hanlığı'na istiklal ve serbestiyet veren bu anlaşmaya karşı duyulan tepkilerin istanbul'da birbiri ardınca çıkan yangınların sebebi olarak değerlendirilmesi.
bunların arkasında Yeniçeri Ocağı 'nın olduğu kanaati. Sadrazam Mehmed Paşa'
ya ocakta esaslı bir temizlikyapma fırsatı
verdi. Pek çok ocak ağ ası görevden alındı
ve sürgü ne yolian dı. Ancak karışıklıklar
bitmedi. 2 Reblülahir 1193'te (19 Nisan
1779) on dört saat süren Arabacılar Karhanesi. 15 Receb'de (29 Temmuz) on yedi
saat süren Buğdaycılar Kapısı ve 21 Receb'de (4 Ağustos) altı buçuk saat süren
Aksaray yangın ları meydana geldi. Yangınların bir türlü önünün alınamaması.
her an yenilerinin çıkacağ ı endişesi ve çeşitli dedikodular sadrazarnın aziine yol açtı (8 Şa ban 1193121 Ağ u s to s 1779) . Yerine
getirilen Karavezir Mehmed Paşa'ya sadaret mührü ertesi gün verildiğinden bazı eserlerde onun azil günü yanlış olarak
bir gün sonrası tarihiyle gösterilmektedir. Yeni sadrazarnın tayiniyle ilgili hatt-ı
hümayunda. Kalafat Mehmed Paşa'nın
okuma yazma bilmemesi dolayısıyla kendisine gelen emirlerin ve yazdırdığı talimatların gizli kalmayıp her tarafa yayıldı
ğı. bunun da türlü olumsuzluklara yol açtığı belirtilmektedir. Kendisine "hasbe'liktiza" görevden alındığı bildirilen eski
sadrazam malları müsadereye uğramak-
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Feraiz1zade Mehmed Said, Tarlh·i Gülşen·i Ma·
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Bozcaada'ya gönderildi (BA, MD, nr.

KALAN CAMii

] 76 , S. 73/hk. 3).
İlk sürgün yerinden sonra mecburi ikam etle Gelibolu'ya yerleşen Mehmed Paşa.
bir resmi belgede sabık Hanya muhafızı
olarak anılmaktaysa da Hanya muhafız
ları listelerinde adı geçmez (BA, Divan-ı
HümayOn, TahuU De{terleri, nr. 16, s. 48) .
Gelibolu'da iken emeklilik başvurusunda
bulunan. bu isteği Zilkade 1193'te (Kasım
1779) kabul edilen ( BA, MD, nr. 176, s. 206/
h k. 3) ve hayatının son yıllarında gözleri
görmez olan Kalafat Mehmed Paşa. Gelibolu'daki ·Namazgah civarında bulunan
mezarının kitabesine göre 1207 Ramazanı Kadir gecesinde vefat etmiştir (8 Mayıs 1793). İki oğlundan biri olan Ahmed
Efendi'nin Kudüs kadılığına kadar yükseldiği bilinmektedir. Çağdaşı tarihçiler
Mehmed Paşa'yı kin ve hileden uzak. uysal ve "sadedil" olarak tanıtır.
BİBLİYOGRAFYA :

TSMA, nr. E. 819, 5427, 6699; BA, MD, nr.
175, s. 235/hk. 2; nr. 176, s. 73/hk. 3, 206/hk.
3; BA. A .RSK, nr. 1601, s. 13; BA. Divan·ı Hü·
mayün, Tahuil Defter/eri, nr. 16, s. 48, 264; BA,
Ali Emiri - L Abdülhamid, nr. 77; BA. HH, nr.
1271, 1285, 1291, 1309·1315, 1345, 1365,
ı386, ı387 ; BA, D.BŞM , nr. 4482, s. ı ; Sırka·
tibleri ismail Zihni, Ebubekir Sıdki, Bolevi ibra·
him, Rüzname·iSultan Abdülhamid Han, TSMA,
nr. E. ı2360/2 ' , 5', 6', 7•-b. 8'·b, ı o•, ı2b, 13',
15b; Ruzmerre, TTK Ktp., Yazma, nr. 1001, s. 7·
9, 58; Şem'danizade , Müri 'Heuarlh (Aktepe).ll/
B, s. 49, 55, 57·58; lll, 79·80; Mehmed Has1b,
Ruzmerre, istanbul Büyükşehir Belediyesi Ata·
türk Kitaplığı, Muallim Cevdet, nr. K. 578, vr.
25b, 30•·b; Hüseyin Ramiz, Zübdetü'l·uakıat, iü
Ktp., TY, nr. 2395, vr. 23 •-b, 24b; J. Moreno. Vi·
age a Constantinopla en el afio de 1784, eseri·
to de orden superior, Madrid 1790, s. ı 67; Sa·
dullah Enver1. Tarih !(haz. M. Saffet Çalışkan.
doktora tezi. 2000), MÜ Sosyal Bilimler Enstitü·
sü, vr. ı29 b, 146', 182b·l83b, 187b.ı88'; a.e.
ll, Millet Ktp. , Ali Emiri, Tarih, nr. 67, vr. 77 b,
105 b, 106', 107b, ı 10', l!J'·b, ı 12b, ı 14b, 115',
116b, 119b; Ahmed Cavi d, Verd·i Mutarra: Hadi·

222

FtKRET SARICAOGLU

Buhara'da
tarihlenen
Karahanlı minaresi yanında
XVI. yüzyıl başında
yeniden inşa edilen cami.

XII.
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yüzyıl başına
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Kalyan Camii olarak da anılan yapı. ÖzBuhara şehrinde eski Şehris
tan'da Poi Kalyan meydanındadır. Cuma
Camii de denilen ilk cami Batı Karahanlı
Hükümdarı Arslan Han tarafından 1121
bekistan'ın

yılında yaptırılmıştır. Moğol istilası sıra
sında

Cengiz Han şehri ve hisarı görmek
üzere içeri girdiğinde caminin sultanın
sarayı olup olmadığını sorması binanın
görkemini anlatması bakımından dikkat
çeker. Ancak Cengiz Han iç kaleyi savunanlara sinirlenip bütün şehri ateşe vermiş, birkaç gün içinde şehrin büyük kıs
mı yanmıştı. Tuğladan yapılan caminin
yanmaktan kurtulduğu kayıtlı ise de çok
ciddi hasar gördüğü kesindir.
sonu ile XIV. yüzyılın baş
yerde yeni bir caminin yapıl
dığı kazı çalışmalarıyla kanıtlanmıştır. Fakat bu bina çabuk harap olmuş. XVI. yüzyılın birinci çeyreğinde bugünkü biçimiyle
ve ilk binanın temel izleri üzerinde yeniden inşa edilmiştir. Şeybanller'den Ubeydullah Han, Gucdüvan seterinden elde ettiği ganimetle yapının içinin ve ön cephesinin süslemelerini yeniden yaptırmış
tır. Taçkapının kemerinde 920 (1514-15)
olarak kayıtlı olan tarih bu düzenlemeyi
gösterir.
Kalan Camii'nin minaresi, bütün Orta
Asya'da Moğol istilası öncesinden kalabilen birkaç yapıdan biri olması dolayısıyla
da önemlidir. Minare. bu ilk camiden günümüze kadar gelen orijinal Karahanlı
minaresi olup Arslan Han'ın adıyla 521
Xl!!.

yüzyılın

larında aynı

( 1127) tarihini veren ki tabeye sahiptir.
bir süre sonra üst
kısmı kendiliğinden yıkılmış ve yine Arslan Han tarafından yaptırılmıştır.
Tamamlandıktan kısa

Tuğladan 45.6 m. yükseklikte, yukarı
ya doğru daralan silindi ri k gövdeli muazzam bir kule görünümündeki minarenin
taban çapı 9 m . kadardır. Yukarıya doğru
hafifçe daralan minare gövdesi on üç kuşak halinde kabartmalarla süslüdür. Tuğ
la örgüsünün güzel örnekleriyle süslü kuşaklar silmelerle birbirinden ayrılır. inci
sıraları, sepet örgüleri, geometrik hatlar,
baklavalar, yıldızlarla bezenmiş olan minarede şerefenin altındaki sırlı tuğla ile
meydana gelen süsleme bilinen en erken
örneklerdendir. Büyük bir kemerle bugünkü camiye bağlanan minarenin üst
kısmında mukarnaslı bir şerefe vardır.
Sivri kemerli on altı açıklığa sahip şerefe
üstte dışa taşkın mukarnas bezerne ile
taçlandırılmıştır. En tepede külah benzeri konik bir tepelik bulunur.

Kalan Camii yaklaşık 127 x 78 m . ölçüsünde. mihrap önü kubbeli ve dört eyvanlı revaklı aviulu bir plana sahiptir. Avlunun etrafını kuşatan, üzerinde dört sı
ralı kubbeli birimler toplam 208 payeye
oturmaktadır. Tuğladan yapılan bina dı
şarıdan penceresiz yüksek duvarlarıyla
muhkem bir görüntü sergiler. Ön cephedeki gösterişli taçkapı dışa taşkın ve yük-

Kalan Camii- Buhara

