
önemli işler verilmek bahanesiyle Tem
muz 1703 'te vezirlik rütbesiyle saray
dan uzaklaştırıldı. Ancak Edirne Vak'ası 
dolayısıyla Edirne 'ye gelen asiler. hak
kında kötü bir karar almadıkları için bu 
badireden kurtuldu ve lll. Ahmed'in tah
ta geçmesinden sonra üçüncü vezir ola
rak Edirne'de kaldı. Diğer taraftan Edir
ne kaymakamı sıfatıyla Şeyhülislam Fey
zullah Efendi ile çocuklarının mallarını 

tesbit ve 1 O Eylül 1703 tarihinde de Edir
ne'deki saray mensupları ile bunların 

ağırlıklarını toplayıp istanbul'a naklet
mekle görevlendirildi. 22 Ekim 1703'te 
ise Halep valiliğine tayin edilmek üzere 
istanbul'a çağrıldı. 

Ali Paşa istanbul'a geldiği zaman Ha
lep valiliğinden vazgeçilerek Kubbeal
tı'nda beşinci vezirlikle görevlendirildi; 
aynı zamanda Enişte Hasan Paşa'nın ye
rine 1703 Kasım ayı sonlarında rikab-ı 
hümayun kaymakamı oldu. Kalaylıkoz 

Ahmed Paşa'nın sactareti sırasında göz
den düşerek 8 Ekim 1704'te Trablus
şam valiliğiyle istanbul'dan uzaklaştı
rıldıysa da sadrazarnın azli üzerine ara
lık sonlarında dördüncü vezirl ikle tekrar 
Kubbealtı'na çağrı ldı; Teke (Antalya) san
cağı has* olarak kendisine verildi. Ma
yıs 1705 yılında ikinci defa rikab kayma
kamı olan Çorlulu Ali Paşa nihayet 3 Ma
yıs 1706 günü üçüncü vezirlikten Balta
cı Mehmed Paşa ' nın yerine sactarete ge
tirildi; 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 
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kontrol altına almak istedi. Tersane ve 
donanmaya önem vererek gemilerin sa
yısını arttırdı. İngiltere· den satın alın
makta olan gemilere mahsus büyük ça
pa demirlerini ve bazı topları istanbul'
da döktürdü. Askeri ocaklardaki suisti
malieri kaldırmak için faaliyet gösterdi. 
Sactareti döneminde, 1700 tarihli istan
bul Antiaşması'yla tatmin olmayan Rus
ya· nın kuzey sınırlarındaki faaliyetleriy
le Avusturya İmparatorluğu 'nun baskı
sına maruz kalan Macar asilzadelerinin 
Türkiye'den yardım istemeleri en önem
li mesele olarak ortaya çıktı. Bu sebep
le Ali Paşa Avrupa ' nın kuzeyinde cere
yan etmekte olan isveç- Rusya savaşıyla 
yakından ilgilendi ve bu mücadelede is
veç Kralı XII. Şarl'a karşı önceleri büyük 
yakınlık gösterdi. Bender Muhafızı Yü
suf Paşa vasıtasıyla Kırım hanlarından 
yardım geleceği vaadinde bulunarak onu 
savaşa teşvik etti. Ali Paşa'nın gayesi is
veç karşısında Rusya 'yı mümkün oldu
ğu kadar yormak, daha sonra da mey
dana gelebilecek bir Osmanlı - Rus mü
cadelesinden galip çıkmaktı. Ancak lll. 
Ahmed bu durumu tasvip etmedi ve Rus
ya'ya karşı uygulanan siyasetin aradaki 
anlaşmaya aykırı olduğunu belirtti. Bir 
müddet sonra XI I. Şarl'ın Paltava'da ye
nilmesi ve bunun sonucunda Osmanlı 

Devleti'ne yaptığı baskı. rakiplerinin ve 
bilhassa İznikli Silahdar Ali Ağa ile Paş
makçızade Seyyid Ali Efendi'nin aleyhin
de bulunmalarına ve diğer taraftan is
veç temsilcisi Poniatovski'nin Ruslar'dan 
rüşvet aldığ ı yolunda kendisini suçla
masına yol açtı. Bunun üzerine lll. Ah
med Ali Paşa 'yı sa daretten azıetti (ı 5 
Haziran 17 ı Ol. bir gün sonra da Kefe eya
letine gönderdi. Tuna üzerinde Tolcı'dan 
İsmail kasabasına geçeceği sırada tev
kifi emredildiği için yoldan geri çevrildi. 
Edirne'ye gelince kapısı halkı dağıtıla

rak Gelibolu'ya götürüldü, buradan bir 
çekdiri ile Midilli'ye yaiiandı. Vaktiyle me
şihat makamından aziettirip Sinop'a sür
dürdüğü baş düşmanı Şeyhülislam Paş

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

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

ÇORLULU ALi PAŞA KÜ LLiYESi 
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ııılıw MÜNİR AKTEPE 

i ÇORLULU ALİ PAŞA KÜLLİYESİ 1 

İstanbul'da 
klasik Osmanlı üslubunun 

L 
son temsilcilerinden bir külliye. 

_j 

Cami, tekke. medrese (darülhadis). kü
tüphane. hazire ve meşrutalardan olu
şan külliye, il merkezinin kaynaklarda lr
gatpazarı 1 Esirpazarı 1 Makasçılar. gü
nümüzde ise Çarşıkapı olarak anılan mev
kiinde ve eski Simkeşhane binasının ye
rinde 1707-1709 yılları arasında kurul
muştur. Banisi. ll. Mustafa'nın damadı 
ve lll. Ahmed'in sadrazamlarından olan 
Çorlu lu Ali Paşa'dır (ö ı 7 ı ı ı . ilk önce ay
nı zamanda tekkenin tevhidhanesi ola
rak kullanıldığı anlaşılan cami, bir yıl 

sonra da diğer bölümler inşa edilmiştir. 
Külliyeyi meydana getiren binaların za
man içinde birtakım onarımlar geçirmiş 
olmalarına rağmen büyük ölçüde orüinal 
şekilleriyle günümüze ulaştıkları görül-

Çorlu lu Al i Pa sa Kü ll iyesi' nin planı i/sı.A. VIII. 4 IU7) 
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mektedir. Cami -tevhidhanenin harim gi
rişiyle minarenin kaideden yukarısı XVIII. 
yüzyılın ikinci yarısında , muhtemelen 23 
Mayıs 1766 depreminden sonra yeni
lenmiştir. Külliyenin güney sınırını teşkil 
eden Yeniçeriler caddesi (eski Divanyolu) 
üzerindeki çeşme ile üstündeki pence
renin de ayni dönemde eklendikleri an
laşılmaktadır. Ahşap meşrutaların geçen 
yüzyılın ikinci yarısında yenilendikleri sa
nılmaktadır. Hangi tarikata ait olduğu 
tesbit edilemeyen ve XIX. yüzyılın ba
şından itibaren de istanbul tekke liste
lerinde adına rastlanmayan tekkenin bu 
dönemden itibaren aslf fonksiyonunu yi
tirdiği ve külliyenin medresesine ilhak 
edildiği düşünülebilir. Külliye binaları 

_ 1960-1961'de. şadırvanlar ise 1963'te 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ta
mir ettirilmiş ve medrese bölümü bir 
süre Arapkir Kültür Derneği'ne verilmiş

tir. Günümüzde cami -tevhidhane cami, 
. medrese ve tekke hücreleri turistik eş
ya dükkanı , dershane ile medrese avlu
su kahvehane ve kütüphane de imam 
meşrutası olarak kullanılmaktadır. 

istanbul" un yoğun bir ticaret kesimin
de yer alan külliyenin arsası kuzey- gü
ney doğrultusunda ikiye ayrılmış, batı
da kalan kısma kendi içlerinde bir bü
tün oluşturan cami ile tekke, doğudaki 
kısma da medrese ile kütüphane yerleş
tirilmiştir. ~ülliye binaları güneydeki Ye
niçeriler caddesinden biraz geride inşa 
edilerek caddeye açılan cami -tekke ile 
medresenin girişlerinden artan alan, bii
ninin de kabrinin bulunduğu hazireye 
tahsis edilmiştir. Cadde üzerinde basık 
kemerli girişlerden başka, mukarnas
lı başlıklarla donatılmış sekizgen kesit
li sütunlara oturan sivri kemerleri ve 
demir parmaklıkları ile hazire pence
releri sıralanır. Güneydoğu köşesinden 

kıvrılarak Bileyiciler sokağı üzerinde de 
bir müddet devam eden bu pencere di-

372 

Çorlu lu 
Ali Pasa 
Küll iyesi -
Ça rsıka p ı 1 

istanbul 

zisinin arasında . medrese kapısının sa
ğına sonradan kondurulmuş olan çeş

me ile üstündeki pencere taşıdıkları ba
rak üslüp özellikleriyle tezat teşkil et
mektedir. 

Cami -tekke girişinin üzerinde yer al
dığı bilinen, "zikredin la ilahe iliallah 1120 
( 1708)" metin li kitabe ortadan kalkmış
tır. Üstü açık bir geçitten ve basık ke
merli ikinci bir kapıdan sonra ulaşılan 

yamuk planlı avlunun doğu sınırı boyun
ca medrese hücrelerinin arka duvarı. ba
tı sınırında da tekke hücreleri sıralanır. 
Avlunun merkezine şadırvan. kuzeyine 
cami- tevhidhane, güneydoğu köşesine 
de selamlık birimlerini barındırdığı an
laşılan bir bina yerleştirilmiştir. Cami
tevhidhanenin gerisinde avlunun deva
mını teşkil eden üçgen bir sahadan baş

ka kuzeydeki Medrese Çıkmazı'ndan bu
raya açılan ve avlu katuna göre yüksek
te kaldığı için önüne merdiven yapılmış 
olan tali bir kapı ile içinde heliiiarın bu
lunduğu medrese 1 tekke bağlantısını 

kuran geçit yer almaktadır. 

Güneydoğu köşesinde medrese hüc
relerinin teşkil ettiği kitleye bitişen ca-

Çorlu lu 
Ali Pasa 

Külliyesi'nin 
caml -tevhidhanesi 
ve kütüphanesi -

Çarsıkapı i 
istanbul 

mi- tevhidhane, kare planlı bir ha ri m ile 
beş gözlü bir son cemaat yerinden ve 
bunların sınırında yükselen bir minare
den meydana gelir. Taşıyıcıları ile kemer
lerinde beyaz mermer kullanılmış olan 
son cemaat yerinde, sivri kemerli beş 
açıklıktan ortadakine rastlayan kare iz
düşümlü bölüm kubbe ile. yanlarda yer 
alan ve ikişer kemer açıklığına rastlayan 
dikdörtgen izdüşümlü bölümler de ay
nalı tonozlarla örtülmüşlerdir. Üst ya
pıdaki üç örtü biriminin aşağıdaki beş 
açıklığa tekabül etmesi. bazı erken dö
nem Osmanlı binalarında karşılaşılan. an
cak XVIII. yüzyıl başları için pek alışılmış 
olmayan bir durumdur. Öte yandan siv
ri kemerierin oturduğu köşeleri püskül
lü başlıklar değişik tasarımları ile dik
kati çekmekte ve Lale Devri'nden sonra 
Osmanlı mimarisinde ağırlığı hissedile
cek olan barak üslQp etkilerinin muhte
melen ilk belirtilerinden birini teşkil et
mektedirler. 

"es-Seyyid Mehmed Hicabi" imzalı sü
lüs bir ayet kitabesiyle taçlandırılmış olan 
harim girişinin bulunduğu kuzey duvarı 
boyunca iki katlı mahfiller uzanmakta
dır. Üç sıra tuğla- bir sıra kesme köfeki 
taşı almaşık örgüye sahip olan harim 
duvarlarındaki pencereler klasik Osman
lı mimarisindeki tertibe uygun olarak 
çift sıra halinde düzenlenmiş. alttakile
rin dikdörtgen açıklıkları mermer söve
lerle kuşatılıp almaşık örgülü sivri tah
fıf kemerleriyle taçlandırılmış , sivri ke
merli tepe pencereleri ise alçı revzenler
le kapatılmıştır. Harimi örten kubbe içe
riden basık kemerli tromplarla. dışarı
dan kare bir pandantifle donatılmıştır. 
Kubbenin ve trompların yüzeyi, içieri rO
milerle doldurulmuş, sa ' lbekli palmet
lerden ve şemselerden oluşan klasik Os
manlı üslObuna uygun kalem işleriyle 



Çariuiu Ali Paşa Küll iyesi 'nin dershane ile hazi resinden bir 

bölüm 

süslüdür. Mihrap ile ahşap minberin her
hangi bir özelliği yoktur. 

Toplam on üç adet olan kare planlı 

tekke hücrelerinden kuzey-güney doğ
rultusunda uzanan on ikisi pandantifli 
kubbelerle, güneybatı köşesinde bulu
nan dikdörtgen planlı hücre ise aynalı 
tonazla örtülmüştür. Basık kemerli kapı 

lar. dikdörtgen açıklıklı pencereler, ocak
lar ve dolap nişleriyle donatılmış olan 
bu hücrelerin önünde mermer sütunla
ra ve baklavalı başlıklara oturan tuğla 
örgülü sivri kemerierin teşkil ettiği, bi
rimleri aynalı tonozlarla örtülü bir revak 
uzanır. Hücrelerin duvarları ile revak cep
hesinde cami - tevhidhane harimindeki 
almaşık örgünün benzeri ku llanılmıştır. 

Aynı malzeme ve teknikle inşa edilmiş 
bulunan selamlık bölümü, yarısı kubbe 
ile, yarısı da aynalı tonazla örtülü bir kö
şe revakından ve kare planlı, kubbeli üç 
mekandan ibarettir. Mermerden sekiz
gen prizma biçimindeki haznesi ve bak
tavalı başlıklarla donatılmış sekiz adet 
mermer sütuna oturan basık piramit bi
çimindeki ahşap çatısı ile şadırvan kla
sik üslübun oranlarını yansıtır. Ayna taş
ları çatıkkaş kemerlerle donatılmıştır. 

Cami -tekke girişinin eşi olan medre
se girişinin üzerindeki 1120 ( 1708) ta
rihli, ta'lik kitabenin manzum metni şair 
Dürri'ye aittir. Dikdörtgen planlı medre
se avlusunun güneydoğu köşesinde ders
hane. bunun kuzeyinde kütüphane. mer
kezinde şadırvan ve batı sınırında tate
be hücreleri bulunmaktadır. Cami -tek
ke kanadından farklı olarak medreseyi 
teşkil eden binaların duvarları kesme 
köfeki taşı ile örülmüştür. Sekizgen priz
ma biçimindeki dershane basık kasnaklı 
bir kubbe ile örtülüp batı yönünde sivri 
kemerli bir giriş revakı ve her yüzünde 
düşey eksen üzerinde yer alan ikişer 

pencere ile donatılmıştır. Cephesi mer
merle kaplı olan giriş revakı. mukarnas
lı başlıkları ve sütunların aralarına yer
leştirilmiş korkuluk levhaları ile ahenkli 
oraniara ve özenli bir işçiliğe sahiptir. 
Revakın ortasındaki birim kubbe ile yan 
kanatlar ise aynalı tonozlarla kapatıl

mıştır. 

Boyut ve tasarım bakımından tekke 
hücrelerinin eşi olan medrese hücreleri 
sekiz tanedir. Kuzeydoğu köşesinde av
lu yönünde çıkıntı teşkil eden, dikdört
gen planlı. aynalı tonoz örtülü farklı bü
yüklükte iki mekan bulunmaktadır ki 
müderris ve muid odaları olmaları muh
temeldir. Kare planlı. aynalı tonoz örtü
lü kütüphane birçok benzeri gibi fevka
nidir. Medrese şadırvanı cami- tekke şa
dırvan·ındaki tasarımı daha mütevazi dü
zeyde tekrar eder. Medresenin avlusun
da bir de 1202 ( 1787 -88) tarihli kitabe
si olan bir hayrat kuyunun bileziği bu
lunmaktadır. 
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Jlllı!ı M. BAH A TAN MAN 

ÇORLULUzADE 
MAHMUD CElALEDDiN PAŞA 

(bk. MAHMUD CElALEDDiN PAŞA). 
L ~ 

Çorum 'dan 

bir görünüş 

ÇORUM 

ÇORUM 

Karadeniz bölgesinin 
İç Anadolu'ya yakın kesiminde 

şehir ve bu şehrin merkez olduğu il. 
L ~ 

Aynı adı taşıyan tarıma elverişli ova
nın kuzeydoğu kenarında, Çorum çayının 
doğusunda denizden yaklaşık 800 m. 
yükseklikte yer alan şehrin ne zaman ku
rulduğu ve adının nereden geldiği kesin 
olarak bilinmemektedir. Bu konuda pek 
çok görüş ileri sürülmüştür. Bunlardan 
biri, Bizans dönemindeki Eukhaita şeh

rinin bugünkü Çorum olduğudur. Ancak 
bu görüş birçok kimse tarafından benim
senmemiştir. Diğer bir görüş ise bölge
nin Türkler tarafından fethinden sonra 
Çorumlu adıyla bilinen bir Türkmen oy
mağının buraya yerleştiği ve şehri kur
duğudur. Kesin olmamakla birlikte Os
manlı döneminde bu bölgede de Çorum
lu adını taşıyan bir oymağın .bulunması. 

ayrıca XVI. yüzyıl sonlarına kadarki bel
ge ve resmi yazışmalarda şehrin adının 
Çorumlu olarak geçmesi bu fikri destek
ler mahiyettedir. Bu yüzyıldan sonraki 
resmi belgelerde Çorumlu adı yerine Ço
rum şekl i kullanılmaya başlanmıştır. 

Şehrin Osmanlı öncesi devri yeterince . 
bilinmemesine rağmen Çorum yöresinin 
tarihi antik dönemlere kadar iner. Böl
gede yapılan kazılarda, yerleşmeterin Kal
kolitik dönemde (m ö 4000- 3000) başla
dığı ve Tunççağı'nda (m ö 3000 - 12001 yo
ğunlaştığı anlaşılmaktadır. Yörenin mi
lattan önce 2000 yıllarında Hattiler'in, 
daha sonra ise Hititler'in hakimiyetinde 
bulunduğu ve Hititler'in başşehrinin ise 
Hattuşaş (Boğazköy) olduğu bilinmekte
dir. Milattan önce 1200'1erde Hitit Dev
leti· nin yıkılması ile yöre Frigler' in h~
kimiyetine girdi. Milattan önce 676'da 
Frigya Devleti'nin Kimmer istilasına uğ 

raması üzerine yörede Lidyalılar üstün-
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