
ÇATAL ÇEŞMELER 

merdir. 1947 yılında söküldüğü sırada 
kemeri teşkil eden merrnerierin aslında 
eski sütun gövdesi parçaları olduğu gö
rülmüştür. Bunların yalnız dışarıdan gö
rülen veya birbirine yapışan kısımları 

düzletilmiştir. Yalaklardan ikisi de Bizans 
işi eski lahitlerdir. Çeşmenin, iki yan cep
helerinde suyun aktığı birer ağzı olup 
bunların da önlerinde birer yalak vardır. 
Esas yüzde ise mermer lülenin az yuka
rısında ve kitabelerin altında bir çift tas 
yuvası oyulmuştur. Bu çeşme, istanbul'
dan Anadolu içlerine uzanan ana yolun 
işaretlerinin en eskilerinden biri olduğu 
gibi kitabeli çeşmelerin başında gelen 
tarihi eserlerdendir. Çok sade olmakla 
birlikte güzel ve orantılı asil çizgilere sa
hip mimarisi, çatal çeşmeye Türk klasik 
dönem Osmanlı mimarisinde özel bir yer 
sağlar. 
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ÇATALCALIALİEFENDİ 

(ö. 1103/ 1692) 

Osmanlı şeyhülislamı. 
_j 

Alaiyeli Nakşibendi şeyhi Mehmed 
Efendi'nin oğludur. istanbul'a gittikten 
sonra Halvetiyye şeyhi Ömer Efendi'ye 
intisap eden babasının bu şeyhe ait za
viyede uzun yıllar halife olarak bulundu
ğu Çatalca'da doğdu (1041/ 1631-32) İlk 
öğrenimini burada yaptı. ardından 1 057'
de (1647) şeyhülislam olan Hoca Abdür
rahim Efendi tarafından mülazım olarak 
kabul edildi. Daha sonra Minkarizade 
Yahya Efendi'ye intisap ei:ti. Yahya Efen
di'nin 1652'de Mısır kadısı olması üze
rine onunla birlikte Mısır'a gitti ve Bab 
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Mahkemesi naibi oldu. Bu sırada hac fa
rizasını da yerine getirdi. 1659 yılında 
Yahya Efendi istanbul kadısı olunca Ali 
Efendi de istanbul Bab Mahkemesi na
ibliğine tayin edildi. 1661 'de Abdürra
himzade Mehmed Efendi'nin Mısır ka
dılığına tayini sırasında ikinci defa Mı
sır'a gitti ve tekrar Bab Mahkemesi na
ibi oldu. Daha otuz yaşına ulaşmadan 
ilim çevrelerinde büyük bir isim yaparak 
"Naib Çelebi" adıyla anılmaya başlandı. 

Bu arada öğretim sahasına geçen Ali 
Efendi 1663'te Mesih Paşa, 1664'te Ha
fız Paşa ve ardından Gazanfer Ağa med
reselerine müderris oldu. Bu görevde 
iken 1663 yılında Köprülüzade Fazıl Ah
med Paşa'nın Uyvar seferine ordu kadı
sı olarak katıldı. 1666'da Selanik kadılı
ğı yaptıktan sonra ordu kadısı olarak Gi
rit seferine iştirak etti. Gerek Uyvar ge
rekse Girit seferleri sırasındaki başarılı 
hizmetleriyle devlet erkanının ve özel
likle Fazı! Ahmed Paşa'nın takdirini ka
zandı. 1671 'de Mısır kadılığına tayin edii
diyse de henüz göreve başlamadan İs
tanbul'a getirilip kendisine Rumeli ka
zaskerliği, 1673'te aziedildiğinde de Ayın

tab kazası arpalık olarak verildi. Çok geç
meden Şeyhülislam Minkiirizade'nin has
talık sebebiyle emekliye sevkedilmesi 
üzerine Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa'nın 
tavsiyesiyle, Ukrayna seferi için ordu
nun Hacıoğlupazarı'nda bulunduğu sı

rada oraya çağrılarak 1 S Zilkade 1 084'
te (21 Şubat 1674) henüz kırk üç yaşında 
iken şeyhülislam oldu (Silahdar, ı. 633) 

Ali Efendi'nin on iki yılı aşan şeyhülis
lamlığı dönemi, 1683 Viyana bozgunu 
sonucunda Macar topraklarının elden 
çıktığı buhranlı bir devreye rastladı. Av
dan başka bir şey düşünmemek ve dev
let işlerini yüzüstü bırakınakla suçlanan 
IV. Mehmed'i ikaz etmeyip şeyhülislam
lık görevini layıkıyla yapmadığı ileri sü
rüldü, bu yüzden hakarete dahi maruz 
kaldı. Kazaskerler kendisini ziyaret edip 
padişahın cuma narnazına gelmemesi
nin, din ve devlet işleriyle ilgilenmeme
sinin sebebini sorarak dalaylı yoldan ken
disini itharn ettiler. Ali Efendi ise duru
mu bir yazı ile kaymakam paşaya bil
dirmekle yetinmiş, paşa da bir telhisle 
bunu padişaha arzetmişti. Bu olaydan 
az sonra padişahın da katılacağı bir dua 
merasimi için araba ile Valide Camii'ne 
giderken ulema, askeri ocakların ileri 
gelenleri ve halktan oluşan bir topluluk 
tarafından hakarete uğramış, bunlar 
kendisine ağır sözler söyleyerek araba
sını parçalanıaya teşebbüs etmişlerdi. 

Uğradığı hakaretlerden çok etkilenen Ali 
Efendi, padişahın Budin'in düşmesi üze
rine durumu istişare etmek için kendi
sini de çağırdığı Davud Paşa sahrasın

daki toplantıya gitmedi. Bunun üzerine 
IV. Mehmed 26 Eylül 1686'da şeyhülisla
mı, "dimağının fesada uğradığı" gerek
çesiyle aziederek Bursa'ya sürüınıesini 
emretti (Silahdar, ll, 245-248). Sürgüne 
gönderilen Ali Efendi'ye sonradan Geli
bolu, Şehirköy, Sultanhisar kazaları ar
palık olarak verildi. 1687'de Rodos ada
sına gönderildiyse de kısa süre sonra 
tekrar Bursa'ya dönmesine izin verildi. 
Bu defa arpalıkları da Tire, Pınarhisar. 
Karasu Yenicesi'ne çevrildi. Ancak 1690'
da İstanbul'a dönebildL 

Ali Efendi iki yıl sonra yeniden şeyhü
lislamlığa getirildi. 9 Mart 1692'de Ebu
saidzade'nin azli üzerine ll. Ahmed onu 
Edirne'ye davet ederek Alay Köşkü'nde 
iltifatla karşıladı; IV. Mehmed zamanın
da gösterdiği dürüstlük ve şer'i prensip
ler çerçevesinde devlete hizmeti sebe
biyle kendisini yeniden meşihat maka
mına getirdiğini söyleyerek doğruyu söy
lemekten çekinmemesini tenbih etti (Si
lahdar, ll, 623-625) 

İkinci şeyhülislamlığı ancak kırk gün 
sürdü. 2 Şaban 11 03'te ( 19 Nisan 1692) 
Edirne'de vefat etti. Mezarı Edirne'de 
Zehrimar Camii haziresindedir. Ali Efen
di'nin çağdaşı olan tarihçi Silahdar Fın
dıklılı Mehmed Ağa, onu tesir altında ka
lan bir şahsiyet olarak nitelendirmektey
se de (Tarih, ll, 216) diğer kaynaklar bu 
kanaati teyit etmemektedir. 

Ali Efendi, tarikatla da ilgilenmesi se
bebiyle "mecmau'l-bahreyn" (iki denizin 
birleştiği yer) sıfatıyla anılmıştır. Uzun 
meşihati döneminde düzenlediği veya 
imzaladığı belgelerden arşivlerde pek 
çok örnek bulunduğu gibi orüinal fetva
larından da birçok örnek mevcuttur. Ru
meli kazaskerliği sırasında tutulan bir 
rüznamçe istanbul Şer' iyye Sicilieri Arşİ
vi'nde kayıtlı bulunmaktadır (nr. 45). 

Çatalcalı Ali Efendi' nin asıl şöhreti, 

uzun süren şeyhülislamlığı döneminde 
verdiği fetvalardan oluşan ve Fetava-yı 
Ali Efendi* adıyla bilinen kitabından gel
mektedir. Devrinin dini, sosyal ve kültü
rel hayatına ışık tutan bu fetvalar iyi bir 
tasnifle önce tek cilt. sonra da iki cilt ha
linde defalarca basılmıştır (İstanbull245; 
I-II, istanbul 1258 !iki cilt halindeki ilk bas
kısıdırJ). Ayrıca kütüphanelerde pek çok 
yazma nüshası bulunmaktadır. 
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(bk. MUSTAFA EFENDi, Çatalsakal). 
L ~ 
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ÇAV 

İlhanlılar' dan 
Geyhatu Han döneminde kullanılan 

Çin menşeli kağıt para. 
_j 

Divdnü lugati't- Türk'te ve Uygurca'
da "ses : ün, şan · anlamlarına gelen çav, 
Çağatay Türkçesi ' nde bu anlamları ya
nında "kağıt para" manasında da kulla
nılmıştır. 

Geyhatu Han 'ın ( 1291-1295) müsrifliği 
sebebiyle boşalan devlet hazinesine para 
sağlamak amacıyla izzeddin Muhammed 
b. Muzaffer b. Amid adında bir kişi Çin'
de gördüğü bir uygulamayı Sadr-ı Cihan-ı 
Zencani adlı vezire anlattı ve para bu
nalımını gidermek için Çin'de olduğu gi
bi altın ve gümüş para yerine piyasaya, 
üzerinde hükümdarıo adı yazılı kağıt pa
ra (çav) sürmelerini teklif etti. Bu teklif 
vezir ve Geyhatu Han tarafından kabul 
edildi. Sadr-ı Cihan-ı Zencani bu konu
da Çin sefir i Puladçingsang'la görüşüp 
çav tedarik etti. Zilkade 693 (Ekim 1293) 
tarihli bir fermanla bu tarihten itibaren 
herkesin a ltın ve gümüş para yerine ka
ğıt paraları kullanması ve kağıt paralar 
üzerinde herhangi bir tahrifat yapıldığı 
takdirde bunu yapanın karısı ve çocuk
ları ile birlikte cezalandırılacağı ve mal
larının müsadere edileceği ülkenin bü
tün şehirlerine duyuruldu. Ayrıca Tebriz 
ve Şiraz gibi şehirlerde çav basımı için 
"çavhane" adı verilen imalathaneler ya
pı lması emredildi. 

Çav, eşkenar dörtgen biçiminde bir 
kağıttı. Bu kağıdın üst tarafında Uygur 
harfleriyle kelime-i şehadet, alt tarafın
da hattatın veya ressamın adı, ortada 
bir daire içinde kağıt paranın dinar ola
rak değerini gösteren yarımdan ona ka
dar rakam ile, "Cihan padişahı 693'te bu 
mübarek çavı ülkesinde işleme koydu. 
onu değiştiren ve bozan, karısı ve çocu
ğu ile birlikte cezalandırılacak ve malla
rı müsadere edilecek" anlamında Fars
ça bir ibare bulunuyordu. 

Ancak kendisine verilen bu öneme rağ
men çav tutunamadı. İlk defa kullanıl
dığı Tebriz'de tepkiyle karşılandı ve es
naf üç gün süreyle dükkaniarını kapadı. 
Aynı tepki Şiraz ve diğer İran şehirlerin
de de kendini gösterdi. Bu yüzden tica
ret ve sanayi durdu, herkes yiyeceğini 
kırlarda aramak zorunda kalınca şehir
ler boşaldı. Ülkenin daha çok zarar gör
memesi için yine bir fermanla çav teda
vülden kaldırıldı. 
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ÇAVULDUR 

L 
Oğuz boylarından biri. 

~ 

Boyun ad ı kaynaklarda Çavundur. Çav
dur ve Çavdır şekillerinde de geçer. Kaş
garlı Mahmud (XL yüzyı l) bu boyun adı
nı Çavuldur olarak zikretmekte, hayvan
Iarına vurdukları damganın şeklini de 
vermektedir. 

İlhanlı Veziri Reşidüddin Fazlullah, XIV. 
yüzyılın başlarında yazmış olduğu tari 
hindeki Oğuz boyları listesinde Çavuldur
lar'a Üçoklar arasında yer vererek taşı
dıkları adın "şerefli ve ünü yaygın " mil
nasına geldiğini , ülüşünün ( şölenlerde ko
yun etinden yiyeceği kıs ı m) "sol karı yağ
rıo " (sol kürek kemiği) , onkununun ise (to
tem kuşu) sungur (sunkur) olduğunu bil
dirmekte ve damgasının şeklini göster
mektedir. 

Osmanlı müellifi Yazıcıoğlu Ali Efendi'
nin (XV. yüzyılın birinci ya rı s ı) Oğuz boy
ları listesi Reşidüddin'inkine dayanır. An
cak Ali Efendi Çavuldur boyunun adını 
Çavundur olarak yazmıştır. Bu şekil , bo
yun adının XV ve XVI. yüzyıllarda Anado
lu'daki en yaygın söyleniş şeklidir. Bu 
yüzyıllardaki yirmi bir yer adından sa
dece üçünün boyun eski adı olan Çavul
dur. diğer üçünün de Çavdur olarak ya
zılmış olduğu görülür. Hazar ötesi Türk
menler'i arasındaki Çavuldurlar'ın da son 

ÇAVULDUR 

asırlarda umumiyetle Çavdır şeklinde 

anıldıkları anlaşılmaktadır. 

İlk yazılışı XIII. yüzyılın ortalarına ka
dar giden Ddnişmendndme 'de Çavul
dur Çaka adlı bir beyin adı geçer. Çavul
dur Çaka, Emir Kara Tona ve Emir Tu
rasan Sivas'ta Danişmend Gazi ile veda
laşıp istanbul yönüne doğru yola çıkar
lar. Ddnişmendndme'de bir daha ondan 
SÖZ edilmez. Reşidüddin'in Cami cu't- te
vdril] 'i nd eki Selçuklular bölümünde de 
Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'na katılan 

kumandanları arasında Çavuldur da zik
redilir. Emir Çavuldur aynı esere göre 
Maraş ve Sarız (Sarus) yörelerini f ethet
miştir. Cd mi c u 't- tevdril] 'te adı geçen 
bu emir, Ddnişmendndme 'de geçen Ça
vuldur Çaka'dan başkası değildir. Bu Ça
vuldur Çaka 'nın da Anadolu 'ya yapılan 
akınlardan birinde çok genç yaşta Bi
zanslılar'ca esir alınarak sarayda yetiş
tirilen Çaka Bey olduğunda şüphe yok
tur. 1083 yılından sonra istanbul' dan iz
mir'e kaçan Çaka Bey'in orada bir bey
lik kurduğu ve meydana getirdiği do
nanma ile Sakız ve diğer bazı adaları ida
resi altına aldığı bilinmektedir. 

XV. yüzyılda Anadolu 'da yirmi bir yer 
adından başka Boz-ulus ile Çorum'da 
Çavundur adlı oymaklar da görülür. Boz
ulus arasındaki Çavundur oymağı , ll. Se
lim devrinde (1566- 1574) iki kala ayrılmış 
olup bunlardan Duyar Kethüda'nın ida
resindeki kol 174, Pir Ahmed Kethüda'
nın idaresindeki kol da SO vergi nüfu
suna sahipti. Çorum sancağında yaşa
yan Çavundur oymağının ise Osmancık'a 

bağlı Akçasu köyünde yerleşmiş olduğu 
görülür. 

Çavuldurlar ' ın , nüfusu çok kalabalık 

bir kolu batıya göç etmeyerek Hazar öte
si Türkmenler'i arasında kalmıştır. Bun
lar XVI. yüzyı lda Mangışlak yarımada

sında yaşıyorlardı. Yarımadadaki diğer 

Türkmen oymakları gibi bu yüzyılda Man
gıtlar'ın , daha sonraları da Kalmuklar'ın 
hücumlarına uğradılar . Hatta Kalmuklar, 
İğdir, Soynacı ve Çavuldurlar'a ( ~ Çavdur) 
mensup kollardan oluşan bir topluluğu 
Kuzey Kafkasya'ya göçe zorladılar . Bun
lar varlıklarını zamanımıza kadar sür
dürdüler. Mangışlak'ta kalmış olan Ça
vuldurlar 'a gelince, onlar da XIX. yüz
yılda Kazaklar tarafından buradan çı

karıldılar. i 863 yılında Aral gölünün gü
ney kıyısı ile Karaboğaz arasında oturu
yorlardı. O zaman nüfusları 12.000 çadır 
tahmin edilen Çavuldurlar Kara Çavdur, 
Abdal, Bozacu. Esenlü, Buruncuk ve diğer 
birçok abadan meydana gelmişlerd i. 
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