ÇORBACI
mandanlarına

nün

verilirdi. 54.

ağa bölüğü

çorbacısına talimhanecibaşı,

42. bölüğün çorbacısına ise avcıbaşı denirdi.
Aslında her iki ocağın orta ve bölük
kumandanianna yayabaşı veya serpiyadegan. ağa bölüklerinin ç orbacılarına
ise bölükbaşı adı verilirdi. Kıdemli orta
kumandanianna başyayabaşı, kıdemli
bölük kumandanianna ise başbölükbaşı
denirdi. Rütbece daha aşağıdaki bölük
zabitlerine cemaat ortalarında oda kethüdası, ağa bölüklerinde ise odabaşı unvanları verilirdi. Çorbacılığa neferlikten
kademe kademe yükselerek ulaşılırdı.
Terfi eden çorbacılar ocağın daha yüksek kumandanlıkianna tayin edilirler,
hatta yeniçeri ağalığına kadar yükselebilirlerdi.
Çorbacılar kumandaları altındaki orta
veya bölüğün her türlü işinden sorumluydu. Askerle doğrudan temas etmelerinden dolayı ocağın yüksek rütbeli zabitleri kendilerinden çekinirlerdi. Çünkü
çorbacılar bir anlaşmazlık halinde yeniçerileri isyana teşvik edebilirlerdi. Küçük suçların cezası bölük içinde onlar tarafından verilirken büyük suçlar yeniçeri ağasının başkanlığında toplanan ağa
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havale edilirdi. Yardımcıianna
denilen çorbacılar bölük
içindeki vazifelerinden başka dış hizmetlerde 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 memurluğu yapardı. Sefere atta katılan çorbacı
ların bir başka görevi de sefer sırasın
da hasta ve yaralı askerleri deve üzerinde yapılmış mahfi! gibi seyyar vasıta
larla geriye nakletmekti. Üç ayda bir verilen yeniçeri ulüfelerinin neferlere dağıtımını da yine çorbacılar sağlar. o sı
rada mevcut bulunmayan askerin maaşını ise saklar ve daha sonra sahibine
iletirdi. Çorbacılar bölük veya ortalarında
bulunmadıkları sırada kendilerine odabaşılar vekalet ederdi.
XVII. yüzyılda istanbul ağasının emri
Acemi Ocağı çorbacı larının yevmiyesi 18 akçe civarındaydı (Eyyübi Efen·
di Kanunnamesi, vr. ı 9b). Acemi Ocağı
çorbacılarından otuz birincisi yani sonuncu bölüğün çorbacısı aynı zamanda ocağın katibiydi. Bu ocak çorbacılarının en
eskisine başyayabaşı veya başçorbacı
denirdi ve bu kişi Gelibolu Acemi Ocağı'nın ağalığını yapardı. Acemi Ocağı
çorbacıları terfi ederlerse timarlı sipahi veya Yeniçeri Ocağı yayabaşısı olurÇorbacılar başlarına

kemhadan yapıl
keçesi" veya "çorbacı üsküfü " denilen altı dar üstü geniş börk giyerlerdi. Yayabaşı keçesi olarak da anı
lan bu serpuşun kenarları sırmalı olup
üzerinde bir sorguç bulunurdu. Daha
makbul olan yayabaşıların sorgucu turna tüyünden. bölükbaşılarınki ise balık
çı! tüyündendi. Çorbacıların başlarına
giydikleri serpuşa "kalafat" da denirdi.
Sırtiarına kırmızı çuhadan yapılmış cübbe. ince mintan. bacaklarına şalvar, ayaklarına da sarı mest pabuç giyerler. bellerine ise şal kuşak sararlardı.
mış "çorba cı

Ocak nizarnının bozulmasından sonra
yeniçeriler arasına yabancılar karışınca
bunlara da çorbacı denilmiştir. Bu Linvan yakın zamanlara kadar gayri müslim zengin tüccartarla köy muhtarlarına
da verilmiştir. XVIII. yüzyıl sonlarından
itibaren Bulgaristan'da ticaret ve tefecilik yapanlara da çorbacı denmiş, hatta bu kelime Bulgarca 'da yüksek bir rütbe karşılığı olarak da kullanılmıştır.
Yeniçeri Ocağı'nın ilgası arefesinde çortabiri yerini "orta ağası"na bırak-

bacı
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ÇORLULU ALİ PAŞA
(ö. 1123 / 1711)

altındaki

lardı.

1826'da ise tamamen tarihe

L

Sih'lhdar,

Osmanlı sadrazamı.

_j

Muhtemelen 1670 yılı civarında doğ
du. Çorlu'da yerleşmiş bir çiftçi ailesinin oğludur. ll. Ahmed devri (1691 -169 5)
ricalinden Kapıcıbaşı Türkmen Kara Bayram Ağa'nın eviattığı olarak önce Galata Sarayı'na. daha sonra Enderün-ı Hümayun'daki Seferli Koğuşu ' na. buradan
da Hane-i Hassa'ya yerleştirildi. Şubat
1699 tarihinde rikabdarlık hizmetinde
bulunuyordu. Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa'dan bizzat silahdarlığı rica etti ve 1S Ekim 1700 tarihinde bu memuriyete tayin edildi.
Seferli Koğuşu'nda bulunduğu sırada
Enderun'da tasarladığı ıslahatı gerçekleştiremedi. 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 getirilmesini ve Darüssaade'den başka Babüssaade ile Enderün-ı Hümayun'a ait
bütün işlerin de silahdar ağa nezaretinde yapılmasını sağladı. Fakat onun bu
başarıları çok geçmeden birbirleriyle nüfuz yarışında olan Sadrazam Rami Mehmed Paşa ile Şeyhülislam Seyyid Feyzullah Efendi'nin dikkatini çekti ve ll. Mustafa'nın fazlaca yakınlık duyduğu, hatta
kızı Emine Sultan'a aday gösterdiği Silahdar Ali Ağa 'yı kendileri için tehlikeli
görerek saraydan uzaklaştırmayı kararlaştırdılar. Nihayet istanbul· daki ce beci ayaklanması sırasında Ali Ağa daha

ÇORLULU ALi PAŞA KÜ LLiYESi
önemli işler verilmek bahanesiyle Temmuz 1703 'te vezirlik rütbesiyle saraydan uzaklaştırıldı. Ancak Edirne Vak'ası
dolayısıyla Edirne 'ye gelen asiler. hakkında kötü bir karar almadıkları için bu
badireden kurtuldu ve lll. Ahmed'in tahta geçmesinden sonra üçüncü vezir olarak Edirne'de kaldı. Diğer taraftan Edirne kaymakamı sıfatıyla Şeyhülislam Feyzullah Efendi ile çocuklarının mallarını
tesbit ve 1O Eylül 1703 tarihinde de Edirne'deki saray mensupları ile bunların
ağırlıklarını toplayıp istanbul'a nakletmekle görevlendirildi. 22 Ekim 1703'te
ise Halep valiliğine tayin edilmek üzere
istanbul'a çağrıldı.
Ali Paşa istanbul'a geldiği zaman Halep valiliğinden vazgeçilerek Kubbealtı'nda beşinci vezirlikle görevlendirildi;
aynı zamanda Enişte Hasan Paşa'nın yerine 1703 Kasım ayı sonlarında rikab-ı
hümayun kaymakamı oldu. Kalaylıkoz
Ahmed Paşa'nın sactareti sırasında gözden düşerek 8 Ekim 1704'te Trablusşam valiliğiyle istanbul'dan uzaklaştı
rıldıysa da sadrazarnın azli üzerine aralık sonlarında dördüncü vezirlikle tekrar
Kubbealtı'na çağrı ldı; Teke (Antalya) sancağı has* olarak kendisine verildi. Mayıs 1705 yılında ikinci defa rikab kaymakamı olan Çorlulu Ali Paşa nihayet 3 Mayıs 1706 günü üçüncü vezirlikten Baltacı Mehmed Paşa ' nın yerine sactarete getirildi; 1708'de de yedi yıldan beri nişan
lı bulunduğu ll. Mustafa'nın kızı Emine
Sultan'la evlendi.
Ali Paşa devlet işlerinde tecrübeli bir
vezir olarak önce imparatorluğun mali
işlerini düzene sokmaya, gelir ve gideri
denk getirmek için tasarruf yapmaya
· çalıştı ve bu arada saray masraflarını

kontrol altına almak istedi. Tersane ve
donanmaya önem vererek gemilerin sayısını arttırdı. İngiltere· den satın alın
makta olan gemilere mahsus büyük çapa demirlerini ve bazı topları istanbul'da döktürdü. Askeri ocaklardaki suistimalieri ka ldırmak için faaliyet gösterdi.
Sactareti döneminde, 1700 tarihli istanbul Antiaşması'yla tatmin olmayan Rusya· nın kuzey sınırlarındaki faaliyetleriyle Avusturya İmparatorluğu ' nun baskı
sına maruz kalan Macar asilzadelerinin
Türkiye'den yardım istemeleri en önemli mesele olarak ortaya çıktı. Bu sebeple Ali Paşa Avrupa ' nın kuzeyinde cereyan etmekte olan isveç- Rusya savaşıyla
yakından ilgilendi ve bu mücadelede isveç Kralı XII. Şarl'a karşı önceleri büyük
yakınlık gösterdi. Bender Muhafızı Yüsuf Paşa vasıtasıyla Kırım hanlarından
yardım geleceği vaadinde bulunarak onu
savaşa teşvik etti. Ali Paşa'nın gayesi isveç karşısında Rusya 'yı mümkün olduğu kadar yormak, daha sonra da meydana gelebilecek bir Osmanlı - Rus mücadelesinden galip çıkmaktı. Ancak lll.
Ahmed bu durumu tasvip etmedi ve Rusya'ya karşı uygulanan siyasetin aradaki
anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti. Bir
müddet sonra XI I. Şarl'ın Paltava'da yenilmesi ve bunun sonucunda Osmanlı
Devleti'ne yaptığı baskı. rakiplerinin ve
bilhassa İznikli Silahdar Ali Ağa ile Paş
makçızade Seyyid Ali Efendi'nin aleyhinde bulunmalarına ve diğer taraftan isveç temsilcisi Poniatovski'nin Ruslar'dan
rüşvet aldığ ı yolunda kendisini suçlamasına yol açtı. Bunun üzerine lll. Ahmed Ali Paşa 'yı sa daretten azıetti (ı 5
Haziran 17 ı Ol. bir gün sonra da Kefe eyaletine gönderdi. Tuna üzerinde Tolcı'dan
İsmail kasabasına geçeceği sırada tevkifi emredildiği için yoldan geri çevrildi.
Edirne'ye gelince kapısı halkı dağıtıla
rak Gelibolu'ya götürüldü, buradan bir
çekdiri ile Midilli'ye yaiiandı. Vaktiyle meşihat makamından aziettirip Sinop'a sür-
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ALİ PAŞA KÜLLİYESİ 1
İstanbul'da

L

klasik Osmanlı üslubunun
son temsilcilerinden bir külliye.
_j

Cami, tekke. medrese (darülhadis). kütüphane. hazire ve meşrutalardan oluşan külliye, il merkezinin kaynaklarda lrgatpazarı 1 Esirpazarı 1 Makasçılar. günümüzde ise Çarşıkapı olarak anılan mevkiinde ve eski Simkeşhane binasının yerinde 1707-1709 yılları arasında kurulmuştur. Banisi. ll. Mustafa'nın damadı
ve lll. Ahmed'in sadrazamlarından olan
Çorlu lu Ali Paşa'dır (ö ı 7 ı ı ı . ilk önce aynı zamanda tekkenin tevhidhanesi olarak kullanıldığı anlaşılan cami, bir yıl
sonra da diğer bölümler inşa edilmiştir.
Külliyeyi meydana getiren binaların zaman içinde birtakım onarımlar geçirmiş
olmalarına rağmen büyük ölçüde orüinal
şekilleriyle günümüze ulaştıkları görül-

Çorlulu Al i Pa sa Kü ll iyesi' nin

p lanı i/sı.A. VIII. 4 IU7)

dürdüğü baş düşmanı Şeyhülislam Paş

makçızade

Seyyid Ali Efendi 'nin fetvası
1711 tarihli fermanı ile 16 Zilkade 1123'te (26 Aralık 1711)
idam edildi. Başı istanbul'a getirilerek
teşhir edildikten sonra Divanyolu ·nda
yaptırdığı caminin haziresine defnolundu.
ve

Çorlulu
Ali Pasa · nın
kendi
adıyla
anılan

külliyesinin
haziresindeki
mezar tası
istanbul

padişahın Aralık

Ali Paşa hayrat sahibi, zeki, vakur, açık
sözlü bir vezirdi. Fakat manevi babası
Kara Bayram Ağa'yı katleden Firari Hasan Paşa 'yı öldürtüp intikam alacak kadar da kindar bir insandı. Kaptanıderya
Kel Ahmed Paşa kızından olan torunudur. Soyu günümüze kadar gelmiştir .
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