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ÇOMAKDAR 
()..i\..ft) 

Memlük Devleti saray teşkilatında 
sultanın maiyetinde bulunan 
görevlilerden birinin unvanı. 

Türkçe çomak kelimesiyle "sahip olan· 
anlamındaki Farsça dar kelimesinden 
meydana gelen çomakdarın sözlük anla- · 
mı "çomak tutan" demektir. Memlük
ler'den önceki ve Memlükler'e çağdaş 
olan İslam devletlerinde çomakdar ta
birine rastlanmamakla beraber bu dev
letlerde, yaptıkları işlerden ziyade taşı
dıkları çomak veya asa (debbGs) dolayı
sıyla çomakdarlara benzeyen başka gö
revliler bulunmaktadır. Nizamülmülk'ün 
Siydsetndme adlı eserinde saray için sa
tın alınan gulam*ların dereceleri anla
tılırken SamanHer'de mevcut olan terti
be göre dördüncü yılda bunlara daha iyi 
bir eyer, yaldızlı bir gem ve bir kaftan 
ile birlikte üstüne bir halka asılı olan ço
mak verildiği zikredilmektedir. Yine aynı 
eserde sultanı korumakla görevli emir-i 
haresin maiyetinde altın ve gümüş değ
nekli "çübdar"ların bulunması gerektiği 
belirtilmektedir. Büyük Selçuklular ve 
Harizmşahlar'da her türlü merasim sıra
sında çavuşların (serheng, dGrbaş) ellerin
de altın veya gümüş yaldızlı kıymetli asa
lar bulunurdu. Harizmşahlar'da hacib •
ler ellerinde alarnet olarak çomak taşır
lardı. İlhanlılar ve Timurlular devrinde 
de ellerinde çomak veya altın yaldızlı asa 
taşıyan çavuşlardan bahsedilmektedir. 

Memlükler' de çomakdar, sultan için 
satın alınıp yetiştirilen ve meziyetleriyle 
kendilerini göstererek zamanla yüksek 
mevkilere gelen yakışıklı ve heybetli kö
lelerden seçilirdi. Çomakdar merasim 
(mevkib} günlerinde sultanın sağ tara
fında durur, bazı hallerde mesela sultan 
konuşurken başı altın yaldızlı büyük ço
mağı eliyle kaldırır ve gözlerini kırpma
dan sultan meclisten ayrılıncaya kadar 
ona bakardı. Çomakdarın yalnız bir kişi 
olduğu ve merasimlerde sultanın ihtişa
mını arttırmak için bulunduğu anlaşıl
maktadır. Çomakdar Osmanlılar'da Di
van-ı Hümayun çavuşlarını hatırlatmak
tadır. Ancak Memlükler'de çomakdar dı

şında Divan-ı Hümayun çavuşlarıyla ay
nı görevleri yapan çavuşlar da vardı. 

XIII. yüzyılın son çeyreğiyle XIV. yüz
yılın ilk yarısı içindeki olayları anlatan 
Memlük kaynaklarında ve kitabelerde 
çomakdar unvanını taşıyan ve "mukad-
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dem-i elf" (binler emfri) rütbesine kadar 
yükselmiş bulunan emirlerin isimlerine 
rastlanmaktadır. Alemüddin Sencer el
Mansürf (ö . 745 / 1344). izzeddin Ayde
mür ez- Zerrak (ö. 760/ 1358 dolayları) , 

Şemseddin Benna b. Çomakdar kaynak
larda adiarına rastlanan çomakdar un
vanlı emlrlerdendir. Kaynaklarda ayrıca 
Taştemür adlı bir çomakdarla babası ço
makdar olan Emir Şemseddin Muham
med'in de adı geçmektedir. 
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Osmanlı Devleti'nin 
merkez kuwetlerinden 

Acemi ve Yeniçeri ocaklannın 
bölük veya orta kumandanlarına 

verilen unvan. _j 

Çorba, yeniçerilerin her gün yedikleri 
yemekler arasında önemli bir yer tutar
dı. Divan-ı Hümayun toplantılarının ya
pıldığı gün verilen kahvaltı çorbasının 

ise ayrı bir önemi vardı. Zira bu çorba
nın içilip içilmemesi yeniçerilerin devlet 
idaresinden memnun olup olmadıkları
nın bir göstergesiydi. Muhtemelen içtik
leri bu çorbadan dolayı Yeniçeri ve Ace
mi ocaklarının bölük kumandanianna 
çorbacı denilmiştir. 

Yeniçeri Ocağı'nın kul kethüdası, za
ğarcıbaşı, samsoncubaşı, turnacıbaşı, 

haseki, muhzır ağa, kethüda yeri ve baş
çavuş gibi yüksek rütbeli zabitlerine ocak 
ağaları, katar ağaları, sanadid-i Bekta
şiyan, ağayan-ı Bektaşiyan denilirken 
çorbacı unvanı genellikle daha aşağı rüt
belerde bulunan öteki orta ve bölük ku-
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mandanlarına verilirdi. 54. ağa bölüğü
nün çorbacısına talimhanecibaşı, 42. bö
lüğün çorbacısına ise avcıbaşı denirdi. 

Aslında her iki ocağın orta ve bölük 
kumandanianna yayabaşı veya serpi
yadegan. ağa bölüklerinin çorbacılarına 
ise bölükbaşı adı verilirdi. Kıdemli orta 
kumandanianna başyayabaşı, kıdemli 

bölük kumandanianna ise başbölükbaşı 
denirdi. Rütbece daha aşağıdaki bölük 
zabitlerine cemaat ortalarında oda ket
hüdası, ağa bölüklerinde ise odabaşı un
vanları verilirdi. Çorbacılığa neferlikten 
kademe kademe yükselerek ulaşılırdı. 

Terfi eden çorbacılar ocağın daha yük
sek kumandanlıkianna tayin edilirler, 
hatta yeniçeri ağalığına kadar yüksele
bilirlerdi. 

Çorbacılar kumandaları altındaki orta 
veya bölüğün her türlü işinden sorum
luydu. Askerle doğrudan temas etmele
rinden dolayı ocağın yüksek rütbeli za
bitleri kendilerinden çekinirlerdi. Çünkü 
çorbacılar bir anlaşmazlık halinde yeni
çerileri isyana teşvik edebilirlerdi. Kü
çük suçların cezası bölük içinde onlar ta
rafından verilirken büyük suçlar yeniçe
ri ağasının başkanlığında toplanan ağa 

Çorbacı (Ma hmud Şevket Paşa. Osmanlı Teşfci ftil ue KıyMel·i As· 

keriyyesi. iü Ktp., TY. nr . 9391. ek tablo, resi m 7) ve Cebehc3ne 
çorbacıs ı (Jean Brindesi. Les Arıciens Costumes Musee des cos· 

tumes trucs de Constanlinople. Paris 1855, levha X!V) 
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divanına havale edilirdi. Yardımcıianna 
çorbacı yamağı denilen çorbacılar bölük 
içindeki vazifelerinden başka dış hizmet
lerde de kullanılırlardı. Bazıları devşir

me memuru veyq inzibatı sağlamak için 
subaşı olarak istihdam edilirken bazıla
rı da istanbul'da Yemiş iskelesi'ndeki 
Çardak koliuğunda gümrük memurlu
ğu yapardı. Sefere atta katılan çorbacı
ların bir başka görevi de sefer sırasın
da hasta ve yaralı askerleri deve üze
rinde yapılmış mahfi! gibi seyyar vasıta
larla geriye nakletmekti. Üç ayda bir ve
rilen yeniçeri ulüfelerinin neferlere da
ğıtımını da yine çorbacılar sağlar. o sı
rada mevcut bulunmayan askerin ma
aşını ise saklar ve daha sonra sahibine 
iletirdi. Çorbacılar bölük veya ortalarında 
bulunmadıkları sırada kendilerine oda
başılar vekalet ederdi. 

XVII. yüzyılda istanbul ağasının emri 
altındaki Acemi Ocağı çorbacılarının yev
miyesi 18 akçe civarındaydı (Eyyübi Efen· 
di Kanunnamesi, vr. ı 9b). Acemi Ocağı 
çorbacılarından otuz birincisi yani sonun
cu bölüğün çorbacısı aynı zamanda oca
ğın katibiydi. Bu ocak çorbacılarının en 
eskisine başyayabaşı veya başçorbacı 

denirdi ve bu kişi Gelibolu Acemi Oca
ğı'nın ağalığını yapardı. Acemi Ocağı 

çorbacıları terfi ederlerse timarlı sipa
hi veya Yeniçeri Ocağı yayabaşısı olur
lardı. 

Çorbacılar başlarına kemhadan yapıl
mış "çorbacı keçesi" veya "çorbacı üskü
fü " denilen altı dar üstü geniş börk gi
yerlerdi. Yayabaşı keçesi olarak da anı
lan bu serpuşun kenarları sırmalı olup 
üzerinde bir sorguç bulunurdu. Daha 
makbul olan yayabaşıların sorgucu tur
na tüyünden. bölükbaşılarınki ise balık
çı! tüyündendi. Çorbacıların başlarına 

giydikleri serpuşa "kalafat" da denirdi. 
Sırtiarına kırmızı çuhadan yapılmış cüb
be. ince mintan. bacaklarına şalvar, ayak
larına da sarı mest pabuç giyerler. bel
lerine ise şal kuşak sararlardı. 

Ocak nizarnının bozulmasından sonra 
yeniçeriler arasına yabancılar karışınca 
bunlara da çorbacı denilmiştir. Bu Lin
van yakın zamanlara kadar gayri müs
lim zengin tüccartarla köy muhtarlarına 
da verilmiştir. XVIII. yüzyıl sonlarından 

itibaren Bulgaristan'da ticaret ve tefe
cilik yapanlara da çorbacı denmiş, hat
ta bu kelime Bulgarca 'da yüksek bir rüt
be karşılığı olarak da kullanılmıştır. 

Yeniçeri Ocağı'nın ilgası arefesinde çor
bacı tabiri yerini "orta ağası"na bırak-

mış, 1826'da ise tamamen tarihe karış
mıştır. 
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ÇORLULU ALİ PAŞA 

(ö. 1123/ 1711) 

Sih'lhdar, Osmanlı sadrazamı. 
_j 

Muhtemelen 1670 yılı civarında doğ
du. Çorlu'da yerleşmiş bir çiftçi ailesi
nin oğludur. ll. Ahmed devri (1691 -1695) 

ricalinden Kapıcıbaşı Türkmen Kara Bay
ram Ağa'nın eviattığı olarak önce Gala
ta Sarayı'na. daha sonra Enderün-ı Hü
mayun'daki Seferli Koğuşu 'na. buradan 
da Hane-i Hassa'ya yerleştirildi. Şubat 

1699 tarihinde rikabdarlık hizmetinde 
bulunuyordu. Sadrazam Amcazade Hü
seyin Paşa'dan bizzat silahdarlığı rica et
ti ve 1 S Ekim 1700 tarihinde bu memu
riyete tayin edildi. 

Seferli Koğuşu'nda bulunduğu sırada 
Enderun'da tasarladığı ıslahatı gerçek
leştiremedi. Ancak silahdar olunca bu 
arzusunu yerine getirerek silahdarlığı 

Saray-ı Hümayun'da daha üst derecede 
bir memuriyet haline koydu ve padişah 
ile sadrazam arasındaki haberleşmenin 
silahdarlık makamı vasıtasıyla yerine ge
tirilmesini ve Darüssaade'den başka Ba
büssaade ile Enderün-ı Hümayun'a ait 
bütün işlerin de silahdar ağa nezaretin
de yapılmasını sağladı. Fakat onun bu 
başarıları çok geçmeden birbirleriyle nü
fuz yarışında olan Sadrazam Rami Meh
med Paşa ile Şeyhülislam Seyyid Feyzul
lah Efendi'nin dikkatini çekti ve ll. Mus
tafa'nın fazlaca yakınlık duyduğu, hatta 
kızı Emine Sultan'a aday gösterdiği Si
lahdar Ali Ağa 'yı kendileri için tehlikeli 
görerek saraydan uzaklaştırmayı karar
laştırdılar. Nihayet istanbul· daki ce be
ci ayaklanması sırasında Ali Ağa daha 


