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– —KOCA MEHMED PAÞA CAMÝÝ
ve KÜLLÝYESÝ

Çorum’unOsmancýkilçesinde
XV.yüzyýlýnortalarýnadoðru

inþaedilenkülliye.
˜ ™

OsmancıkKalesi’nineteğindeGüneymahallesininKayadibimevkiindedir.Ca mi,imaret,hamamvebedestendenmeydanagelenkülliyeninimaretvebedestenigünümüzeulaşmamıştır.İmaretCamiiadıyladaanılanyapının,cümlekapısınınüzerindeyeralanikiparçalıArapçakitâbe
sin de 834 (143031)yılındaVezîriâzamKo caMehmedPaşatarafındaninşaettirildiğibelirtilmektedir.842 (143839)ve843 

(143940)tarihlivakfiyelerindenanlaşıldığıüzerebuyapılarınbânisiHıdırDânişmendoğluMehmedNizâmeddinPaşa’dır.HayatınadairayrıntılıbiraraştırmayapmışolanHüseyinHüsâmeddinBey’intesbitlerinegörekendisiI.MehmedAmasya’daikenAnadolubeylerbeyiolmuş,II.Muraddöneminde832 (1429)yılındavezîriâzamlıkmertebesineyükseltilmiştir.KocaMehmedPaşamemleketiolanOsmancık’ta
843yılınınZilkadeayında(Ni san 1440)vefatetmiştir.Caminindoğusundaolduğubilinenmezarıkaybolmuştur(Köseoğlu,
sy.1[1938],s.9).Rebîülâhir1082 (Ağus tos 1671)tarihlibirbelgecamininkubbe,mihrapveduvarlarınınçatlaması,soncemaatrevakıkubbelerininyıkılmasıüzerineaynıtarihtetamiredildiğiniortayakoyar.Rebîülevvel
1133 (Ocak 1721)tarihlibirfermandadacamivehamamıntamirininbutarihtetamamlandığıbelirtilir.Minaresiylesoncemaatrevakı1943yılıdepremindeyıkılmış,1968’decamiyeyenibirminareyapılmıştır.20062007yıllarındaVakıflarBölgeMüdürlüğütarafındangerçekleştiri

to pis treh tıs ya çe let niy (Almatı1992,T.I.
Sultanovilebirlikte;eserTürkçe’yedeçev-
rilmiştir:Kazakistan:TürkünÜçBinYılı, 
trc.T.I.Sultanov,İstanbul2003); Step nie 

im pe rii Ev ra zii (Avrasya’dabozkırimpa-
ratorluğu) (Petersburg1994,D.G.Savinov
ilebirlikte); Vos toç niy Turkesta n gla za-
mi russ kih pu teşestven ni kov (vtoraya
polovinaXIXv.) (Russeyyahlarıngözüyle
DoğuTürkistan[XIX.yüzyılınikinciyarısı]) 
(Almatı1998,A.A.Kolesnikovilebirlik-

te); Go su dars tva i na ro dı Ev ra ziyskih 
ste pey (Avrasyasteplerindedevletlerve
halklar) (Petersburg2000,T.I.Sultanovile
birlikte,eserAlmanca’yaçevrilmiştir:Staa-

tenundVölkerindenSteppenEurasiens, 
Berlin2006); İsto ri ya Tsen tral noy Azii 
i pam yat ni ki ru ni çes ko go pis ma (Orta
Asyatarihiverunikyazılımetinler) (Pe-
tersburg2003); Cus to mary Law in the 

An ci ent Tur kic Sta tes of Cen tral Asia: 
the Le gal Do cu ments and Prac ti cal Re-
gu la ti ons Cen tral Asi an (Kansas2004); 
Pam yat ni ki drev net yurk skoy pis men-

nos ti i et no kul tur na ya Tsen tral noy 
Azii (eskiTürkçeyazılımetinlerveOrta
Asya’nınetnokültürü) (Petersburg2006); 
Old Tur kic Ru nic Texts and His to ry of 
the Eu ra si an Step pe (Bükreş2008); Go-

su dars tva i na ro dı Ev ra ziys kih ste pey: 
ot drev nos ti k No vo mu vre me ni (İlk-
çağ’lardangünümüzeAvrasya’dadevletler
vehalklar) (Petersburg2009,T.I.Sultanov
ilebirlikte); Do ro ga Stra bo na kak çast 
Ve li ko go Şel ko vo go pu ti (Strabon’un
seyahatininbüyükİpekyolubölümü) (Pe-
tersburg2009,Ş.Mustafaevilebirlikte); 
Ru ni çes kie pam yat ni ki Uy gurs ko go 
ka ga na ta i is to ri ya ev ra ziys kih ste pey 
(Uygurkağanlığınınrunikyazılımirasıve
Avrasyabozkırtarihi) (Petersburg2010). BueserlerinyanısıraSo vets ka ya Tur-
ko lo gi ya, Tur ko lo gi çesc kiy Sbor nik, 
Na ro dı Azii i Af ri ka, Prob le mi vos toko-
ve de ni ya, Vop ro sy is to rii, Al ta icagibi
der gi ler de 300civarındamakalesiyayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:S.D.Miliband,Biobibliografiçeskiyslovarote
çestvennıhvostokovedov,Mosk va 1995, II, 560; M.S.Fomkin,“O60letiiS.G.Klyaştornogo”, 
SovetskayaTurkologiya,sy. 3, Ba kü 1988, s. 
132133; İlmiraRagibova,“S.G.Klyaştornıy’ın
HayatıveİlmiÇalışmalarınaDair(1951-2003)”, 
ManasÜniversitesiSosyalBilimlerDergisi,VI/ 
11, Biş kek 2004, s. 175188; A.K.Kamalov,“Ret
senziyanakniguS.G.KlyaştornogoRuniçeskie
pamyatnikiuygurskogokaganataiistoriyaev
raziyskihstepey”,IzvestiyaNatsionalnoyAka
demiiNaukRespublikiKazahstan,sy. 1, Al ma tı 
2012, s. 154156.

ÿİs ma il Tür koğ lu

buledildi.19861996yıllarındaKazakistanİlimlerAkademisiUygurAraştırmalarıEnstitüsü’ndeseminervedersvererekenstitükadrolarınınyetiştirilmesinehizmetetti.SovyetlerBirliğidönemindeTürktarihihakkındaçalışanpekçokakademisyeninilmîdanışmanlığınıyaptıveülkedeTürkoloji’ningelişmesinebüyükyardımlarıoldu.DüzenlibiçimdeTürkolojikonferanslarıtertipetti.Altıciltlikİs to ri ya Ta tar 
(Kazan2002), Ta ta ri ca At la sı (Moskova
2005), Volj ska ya Bulga ri ya i Ve li ka ya 
Step (VolgaBulgaryasıvebüyükbozkır) 
(Kazan2006)gibiönemlieserlerinhazırlanmasıprojelerindegörevaldı.Bazıkitaplarıneditörlüğünüyaptı(Arhivniema
terialiomongolskihityurskihnarodah
vakademiçeskihsobraniyahRossii[Rus
akademikkoleksiyonlarındaMoğolveTürk
topluluklarıhakkındaarşivbelgeleri]) (Pe-
tersburg2000); Ros si ya i tyurskiy mir 

(RusyaveTürkdünyası) (Moskova2002); 
İs to ri ya Vos to ka (Doğutarihi) (I-II,Mos-
kova2009).Sergey21Eylül2014’tePetersburg’daöldü.EsasuzmanlıkalanırunikTürkyazıtlarıveerkendönemOrtaAsyaTürktarihiolanKlyaştorniy,Rusya’daTürktarihi,TürkdiliveedebiyatıüzerineheryıldüzenlibiçimdeneşredilmekteolanTyur ko lo gi çes-
kiy Sbor nik’in (Türkolojiderlemeleri)ba zısayılarınınredaktörlüğünüyapmıştır:
Tyur ko lo gi çes kiy sbor nik 2001: Zo lo ta-
ya Or da i ee nas le die (AltınOrdaveizle-
ri) (Petersburg2002); Tyur ko lo gi çes kiy 
sbor nik 2003-2004: Tyurs ki na ro di v 
drev nos ti i sred ne ve ko ve (İlkveOrta-
çağ’daTürkhalkları) (Petersburg2005); 
Tyur ko lo gi çes kiy sbor nik 2007-2008: 
is to ri ya i kul tu ra tyurs kih na ro dov Ros-

sii i sop re del nıh stran (Türkolojiarma-
ğanı2007-2008:Rusyavesınırdaşülke-
lerdekiTürkhalklarınıntarihvekültürü) 
(Petersburg2008).

Eserleri. Drev net yurs kie ru ni çeski 

pam yat ni ki kak is toç nik po is to rii Sred-

ney Azii (Moskova1964); Kazahstan . Le-
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Koca Mehmed Paşa Camii’nin planı
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larortadankaldırılmış,taşlarıdağıtılmıştır.BunlarınönemlibirgrubunuSelçuklutarzındayapılmış,çatısının ikiyanındabazıâyetlerdenibaretkabartmayazılarınbulunduğusandukalaroluşturmaktadır.HazîreyeaitbulahitleriniçindeMehmedPaşa’nınzevcelerindenCihanHatuniletorunuÖmerÇelebi’yeaitsandukalarmevcuttur.NeşetKöseoğlu,üzerindeisimbulunmayanbirsandukanın1930’luyıllardacamininsoncemaatyerindekapınınönkısmındadurduğunuyazar(Çorumlu,sy.
1[1938],s.11).Bumezarşüphesizözelbirkişininmezarıydı.Osmancık’tabugünbirmüzeolmadığındanbusandukalardanbirkaçıÇorumMüzesi’netaşınmış,diğerleriiseavludatanzimedilmiştir.KocaMehmedPaşa,Osmancık’taikihamamyaptırmıştır.EvliyaÇelebi’ninbahsettiğihamam(Seyahatnâme,III,178) 
1960’lıyıllardayıktırılmıştır.HalenmevcutdurumdakihamamiseKızılırmaksahilininyakınındaçarşıiçindeAşağıHamamdenilenyapıdır.Birkuşlukhamamı(ka dın la
rın ve er kek le rin nö bet le şe kul lan dık la rı) olan yapınınkitâbesiyoktur.Dikdörtgenplanlıyapınınsoyunmalıkkısmınınüzerinisekizgenkasnağaoturan8,25m.çapındabir

köşeliyıldızlarınoluşturduğugeometrikgeçmelerlebezenmiştir.Genişbirkemerlebirbirindenayrılmışolan giriş sofası ve namaz mekânınınüzerlerisekizgenkasnaklıbirerkubbeileörtülüdür.Girişkubbesindegeçişöğesiolarakpandantif,namazbölümündeisebaklavadilimlerikullanılmıştır.Özgünşeklinibirölçüdeyitirmişolanalçımihrabıyazılıvezencirekmotiflidikdörtgençerçeveleriçinealınmış,üçsırastalaktitlinişiniçigeometrikşekillerlesüslenmiştir.Minberiyenidirveözellikarzetmez.Üzerlerisekizgenkasnağaoturanpandantiflikubbelerleörtülütabhânemekânlarınınduvarlarındadikdörtgenkesitlibirernişbulunmaktadır.Pencereleriçiftsırahalindedüzenlenenyapınınaltsıradakipencereleridikdörtgenaçıklıklıvesivrikemerlialınlıklarasahipkenüstsıradakileryuvarlakkemerlivealçışebekelidir.Sofavenamazmekânınıörtenkubbelerinkasnaklarındadadairevîkemerlipencereleryeralmakta,yapınınçatıhizasınıvekubbeeteğinikirpisaçakdolanmaktadır.Camininkuzeybatıköşesindekiminaresiyenidir.Büyükbirihtimallecaminindoğuyönündeolmasıgerekenhazîreyeaitmezar

lenkapsamlıçalışmaylacamininmihrabı,minberivekapıkanatlarırestoreedilmiş,önünesundurmaşeklindeahşapbirsoncemaatyeriilâveedilmiştir.Hazîresindebakımsızdurumdaolantaşsandukalar
2011’deOsmancıkBelediyesitarafındantemizlenerekcaminindoğuyanındakiboşalanaaktarılmıştır.KocaMehmedPaşaCamiiçevresitaşbirduvarlasınırlanmışgenişçebiravlununiçindeyeralır.Tabhânelicamitipininkarakteristikörneklerindenbiridir.Ancakyanodalarıgirişeaçılmayıpkubbelianasofayabirerkapıilebağlantılıdır.Camioldukçatemizbirtaşişçiliğiyleinşaedilmiştir.Yapımındakabataş,tuğlavekireçharcıkullanılmış,bedenduvarlarındaka bataşlarındörtbiryanınaikisırahalindeyatayvedikeydurumdatuğladançerçevekonularakcephelerrenklendirilmiştir.Camininöncephesindeherbirimibirerkubbeileörtülüolanbeşbölümlüsoncemaatrevakınınbulunmasıgerekirkenbukısımyokolmuştur,fakatcepheduvarındakikemerbingibaşlangıçlarısoncemaatyerininvarlığınıkanıtlamaktadır.Kapısıgirişeyvanınıniçindeyeralmakta,yanduvarlarındamihrâbiyelerbulunmaktadır.Üçdilimlibirkemeriniçindeolanonsıramukarnaslıyaşmağıntaçlandırdığıcümlekapısınınkemerivesövesi,alternatifyerleştirilenbeyazvekırmızırenklitaşlarlahareketlibirgörünümkazanmıştır.Caminincevizağacındanyapılma,yalancıkündekârîtekniğindekikapıkanatlarısonderecedekoratifbirgörünümesahiptir.Türkahşap işçiliğininönemliörnekleriarasındasayılabilecekolanbukapıkanatlarıyataydurumdabeşpanoyaayrılmış,sülüshatlıhadisibarelerininyanısıragiriftkıvrıkdallar,rûmîler,palmetler,oniki
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Koca Mehmed Paşa Camii – Osmancık / Çorum  (Kasım Kırbı
yık fotoğraf arşivi)
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HacıBayramCamii’ndekılındıktansonraCebeciAsrîMezarlığı’nadefnedildi.İlâhiyatfakültelerindekibirçokhadishocasıdoktoralarınıonundanışmanlığındayapmıştır.SelmanBaşaran,MüctebaUğur,M.CemalSofuoğlu,NevzatAşık,SelahattinPolat,RamazanAyvallı,M.HayriKırbaşoğlu,TalatSakallı,İ.HakkıÜnal,M.EminÖzafşarveBünyaminErulbunlardanbazılarıdır.
Eserleri: Ha dis Usûlü (Ankara1967), 

Ha dis çi ler le Kelâmcı lar Ara sın da ki 
Mü na ka şa lar (Ankara1969), Ha dis le-
rin Işı ğın da İman, İba det, Ahlâk (An-

kara1974), Kur’an ve Ha dis te Ru’yet 
Me se le si (Ankara1974), Ha dis Ta ri hi 
(Ankara1977), Ha dis Is tı lah la rı (An ka ra 

1980,bazıdeğişikliklerleveHadisTerimle
riSözlüğüadıyla,Ankara1985,1992), Ha-
dis-i Şe rif Kül li ya tı (I-II,İstanbul1983), 
Kur’ân-ı Kerîm Me al ve Tef si ri (I,An-
kara1984;I-II,Ankara1990), İslâmî Dâ-
ve tin Ma hi ye ti ve Hz. Pey gamber’in 
Hut be le ri (Ankara 1994), Hut be ler, 
Soh bet ler, Va’z ve Na si hat ler (An kara 

1995), Kur’ân-ı Kerîm Meâli (An ka ra 

2004,2005), Ha dis le rin Top lan ma sı ve 
Ya zı ile Tes pi ti (Ankara2007), Ma ka-

le ler (Ankara2008), Kur’an Tef si ri (I-X,
henüzyayımlanmamıştır).Koçyiğit’inayrıcabazıtahkikveçevirilerivardır:Ahmedb.Hanbel, Kitâbü’l-£İlel ve ma£ ri fe ti’r-
ricâl (I,Ankara1963;II,İstanbul1987,
İsmail Cerrahoğlu ile birlikte); Hem-
mâm İbn Mü neb bih’in Sa hi fe si (Mu-

hammedHamîdullah’tançeviri,Ankara
1967); İslâm Teş rii Ta ri hi (Abdülvehhâb
Hallâf’tançeviri,Ankara1970); Ha dis Is-
tı lah la rı Hak kın da Nuh be tü’l-Fi ker 
Şer hi (İbnHacerel-Askalânî’dençeviri,
Ankara1971); As hab-ı Kehf-Ma ğa ra Ar-
ka daş la rı (Tevfîkel-Hakîm’dençeviri,İs-
tanbul1980); As ke re Din Ki ta bı (Ah met 

HamdiAkseki’densadeleştirme,Ankara,
ts.).Koçyiğit’inAn ka ra İlâhi yat Fa kül te-
si Der gi si’ndebazıtelifvetercümemakalelerideyayımlanmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:TalâtKoçyiğit,“CennetMüminlerinTekelin
dedir”,İslâmîAraştırmalar,III/3, An ka ra 1989, 
s. 8594; OsmanÖztürk–BekirTopaloğlu,Cum
huriyetDevrindeYayınlanan İslâmîEserler
Bibliyografyası,An ka ra 1975, s. 41, 73, 80; SüleymanAteş,“CennetKimseninTekelindeDe
ğildir”,İslâmîAraştırmalar,III/1 (1989), s. 724; a.mlf.,“CennetTekelcisimi?”, a.e., IV/1 (1990), 
s. 2937; MehmetEminÖzafşarv.dğr.,“Prof.Dr.
TalâtKoçyiğitileSöyleşi”,DiyanetAylıkDer
gi, sy. 245, An ka ra 2011, s. 3943; BünyaminErul,“HadisİlmineVakfedilmişBirÖmür”, a.e., 

s. 6264.
ÿBün ya min Erul

etkilendi.BoşnakasıllıbirmüslümanolanOkiç’tentefsirvehadiskonularındaçokyararlandı.Mezunolduktansonra1953’teaynıfakültedeasistanoldu.MuhammedTayyibOkiç’indanışmanlığındaHa dis le-
rin Top lan ma sı ve Ya zı ile Tes bi tiadlıdoktoratezinitamamladı(1957).DoktoratezininardındankalemealdığıeserlerTürkiye’dekihadisöğretimiveakademikhadisçiliğinkaynaklarıarasındayeraldı.TalâtKoçyiğit,Türkiye’dehadiskonularınıakademikseviyedeelealanilkkişidir.Bundandolayıhadissahasındaüniversitedegerçekleştirilençalışmalarınçoğuonunnezaretindeyapıldı.Koçyiğit 19571958 yıllarında gittiğiBağdat’taaltıyediay,1963’tegittiğiTunus’tayirmiaykaldı.1967’dedoçentoldu.
1972’deüniversitetarafındanbiryıllığınaFransa’yagönderildi.1975’teprofesörlükkadrosunatayinedildi.1980’liyıllardaRusya(Azerbaycan,Özbekistanvb.),Mısırveİngiltere’yekısasüreliseyahatlergerçekleştirdi.12EylülsonrasıdönemdeAnkaraÜniversitesiİlâhiyatFakültesi’ndedekanlıkyaptı(1982-1985). 1984’tehaccagitti.
1994’teyaşhaddindenemekliyeayrıldı.EmeklilikdönemindeİsmailCerrahoğluilebirliktebaşladıkları,ancakkendisinintekbaşınadevamettiğitefsiriyazmaklameşguloldu.Buçalışmasıvefatındankısabirsüreönceoncilthalindetamamlandı.Koçyiğit’inhayatıeviyleİlâhiyatFakültesiarasındageçti.Sadebiryaşamı,mütevazibirkişiliğivardı.Sempozyum,kongrevb.toplantılarapekkatılmazdı.İlmîbakımdanmuhafazakârsayılabilecekbirbakışaçısınasahipti.28Mayıs2003’tekendisiyleyapılanbirröportajdahadissahasındaçalışanlaraherşeydenönceEhlisünnetinancınasıkıcabağlanmalarınıvehadisaleyhindekipropagandalarakapılmamalarınıtavsiyeetti.1982’debaşlayankalprahatsızlığışikâyetleri2003’tearttı,bununlabirlikteameliyatolmakistemedi.Geçirdiğibirkalpkrizisonucu18Nisan2011tarihindevefatetti.Cenazesi20Nisangünü

kubbeörter.Dar,dikdörtgenplanlıılıklığıüçbölümlüolupherbirimininüzerindebirerkubbecikyeralır.Kubbeyleörtülüsıcaklıkbölümüikieyvanlıveçifthalvetlidir.Zeminisekiliikieyvanıüçerkurnalı,halvetleriiseikişerkurnalıdır.Hamamınarkakısmındasuhaznesivekülhanbulunur. Yapının inşaatında kaba taş veharçkullanılmıştır.Hamamgünümüzdebakımlıvefaaldurumdadır.Külliyeninhiçbirizikalmamışolanaşhaneimaretihakkındafazlabilgiyoktur.Mutfağı1255 

(1839)yılınakadarfaaliyetinisürdürmüş,dahasonrasadeceramazanayındamuhtaçdurumdakiailelereyemekçıkartmış,
1283’te(1866-67)tamamenortadankaldırılmıştır.

BİBLİYOGRAFYA:EvliyaÇelebi,Seyahatnâme,III, 178; İsmailHa miDanişmend,OsmanlıDevletErkânı,İs tan bul 
1971, s. 9; Ayverdi,OsmanlıMi‘mârîsiII,s. 529
535, rs. 921930; YıldızDemiriz,OsmanlıMimari
si’ndeSüslemeI:ErkenDevir13001453,An ka
ra 1979, s. 638641, rs. 706711; CevdetSaraçer, 
TarihselDokuİçindeUnutulanBirKent:Os
mancık,İs tan bul 2000, s. 4451; AmasyalıHüseyinHüsâmeddin,“KocaMehmedPaşa”,TOEM,
VII/37 (1332), s. 4349; VII/38 (1332), s. 117122; NeşetKöseoğlu,“OsmancıklıMehmedPaşa’nın
İkiVakfiyesi”,Çorumlu,sy. 1, Ço rum 1938, s. 
911, 33; a.mlf.,“Osmancık’taÜçKitabe”, a.e., 

sy. 5 (1938), s. 1011; K.Erdmann,“Weitere
NachträgezudenBeobachtungenaufeinerReise
inZentralanatolien”,ArchäologischerAnzeiger,
LXXI, Berlin 1957, sü tun 361; SemaviEyice,“İlk
OsmanlıDevrininDinîİçtimaîBirMüessesesi:
ZâviyelerveZâviyeliCamiler”,İFM,XXIII/12 
(1963), s. 48; MuzafferErdoğan,“OsmanlıDev
rindeAnadoluCamilerindeRestorasyonFaaliyet
leri”,VD,sy. 7 (1968), s. 168; Fügenİlter,“Os
manlıUlaşımAğındaIrmakKenarıBirYerleşme:
Osmancık”,TTKBelleten,LII/203 (1988), s. 535
569, rs. 21, 25, 26, plan 2, 5, çz. 1, 2.

ÿEnis Ka ra ka ya

– —KOÇYÝÐÝT, Talât
(1927-2011)

Hadisalanýndaki
çalýþmalarýylatanýnanilimadamý.
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3Ağustos1927’deUşak’tadoğdu.DedesiKadıköylüHâfızSüleymanEfendi’dendolayı“Kadıköylüler”diyetanınanbiraileiçindeyetişti.İlkeğitiminivetemeldinîbilgileridedesivebabasındanaldı.Uşak’takiortaöğrenimininardından1949’daAnkaraÜniversitesiTıpFakültesi’nekaydolduysadaaynıüniversitedeİlâhiyatFakültesiaçılıncakaydınıbufakülteyeyaptırdı.İlâhiyatöğreniminiCumhuriyetdönemiyüksekdineğitimininilköğrencileriarasındatamamladı.FakültedekihocalarındanençokMuhammedTayyibOkiç’ten

Talât

Koçyiğit


