OSMANLI ULA~IM A~INDA IRMAK KENARI B~R
YERLE~ME: OSMANCIK
FüGEN ILTER
Çorum ve çevresi, Anadolu'nun I.Ö. 5000-4000 y~llar~ na kadar uzanan
eski yerle~me bölgelerinden biri olmaktad~ r. Bo~azköy, Alacahöyük gibi
Anadolu'nun tarihsel eski yerle~melerinde yap~lan çe~itli arkeolojik
kaz~larla, geçmi~~uygarl~klar~n verilen gün ~~~~~ na ç~karken, günümüze
kadar ula~abilen çe~itli devirlerden gelen yap~lar da önem kazanmaktad~r.
Hititlerden Romal~ lara dek uzanan egemenliklerden sonra, Bizans~n
yenilgisiyle de Türklerin eline geçen Çorum ve çevresi, bundan böyle
Türkle~meye ba~lar.
Yaz~m~ z, tüm Çorum-il, ilçe ve köylerindeki -Türk eserlerinin
tan~ t~lmas~~ ve Türk mimarisindeki yerinin belirtilerek, de~erlendirilmesine
yönelik geni~~bir çal~~man~n parças~~ olmaktad~ r *. Biz burada, Çorum'un
kuzeyinde bulunan Osmanc~k'daki Türk devri yap~lanndan baz~lanm
tan~ tmaya çal~~aca~~z. Yöredeki çal~~malanm~z~ n de~erlendirilmesinde,
yap~lar~ n yerinde görülüp incelenmesinden ba~ka, Anadolu'da dola~m~~~
gezginlerin "Seyyahatname"leri de önemle yer almaktad~r. Ancak özellikle
ilgimizi çeken bir noktay~~hemen belirtmeliyiz; gezginlerin ço~u Osmanc~~a
gidememi~lerdir. Baz~lar~~ da ancak Çorum'a u~ram~~lar ama daha kuzeye
ç~kmam~~lard~ r.
Buna kar~~l~ k Kiepert'in haritas~ nda 1 , Hamilton 2 , Texier 3 ve
Cuinet'de 3° Osmanc~ k ad~n~~ bulabiliyoruz. Yine Tschihatschefrin 1847'de
* Çal~~malar~m~z içinde önemli bir yer tutan Osmanc~k ve Iskilip'teki baz~~ tarihsel Türk
yap~lar~ n~, Budape~te'de yap~lan Türk Sanat~~ Kongresinde, ana özelliklerini özetleyen bir
bildiriyle bilim çevrelerine duyurmu~tuk; "über einige bedeutende türkische Bauten in
Osmanc~ k und Iskilip", Fifth International Congress of Türkish Art, Budapest, 1976, S. 433456.
H. Kiepert, Karte von kleinasien, Berlin, 1844.
2 J. Hamilton, Researches in Asia Minor, Pontus and Armenia, I, London 1842 (Map of
Asia Minor).
3 C. Texier, Asie Mineure, II, Paris, 1842.
3° V. Cuinet, La Turquie d'Asie adl~~ kitab~n~n I. cildinde, k~saca de~indi~i Osmanc~~~n
nüfusundan da söz etmektedir. Buna göre, Osmanc~~~n 894o'a varan nüfusunun: 69oo ü Sünni
Müslüman, ~~000'i ~ii Müslümand~. G,riye kalanlar~~ ise Ermeniler olu~turrnaktayd~. Ermeni
Gregorienler: goo, Protestanlar ~ oo, Katolikler de 40 ki~i idi. (Paris, 1892, S. 763-764).
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Osmanc~k'dan, t 849'da da Çorum ve Iskilip'den geçti~ini ö~reniyoruz 4.
Ancak ara~ t~ rabildi~imiz pekçok gezi notu içinde, kan~m~zca en etrafl~s~m
Ainsworth vermekte, Osmanc~k s~n~ rl~~da olsa baz~~ yönleri ile tan~t~lmakta,
`güzergâh' üzerindeki yeri de haritada gösterilmektedir 5 (Harita I).
KONUMU
Çorum'un kuzeyinde bulunan Osmanc~ k, K~z~l~rmak üzerinde,
Osmanl~~ döneminin önemli bir ula~~m noktas~ nda yer almaktad~ r.
Günümüze eski mimarl~ k ürünlerinden ço~unu yitirmi~~olarak gelebilmi~tir.
Kentteki bu eski sit dokusunun ortadan kalkmas~nda, bu yer sakinlerinin
rolünden çok, K~z~l~rmak fay hatt~~boyunca meydana gelen depremlerin
etkisi olmu~tur. Gerçekten Osmanc~k, son elli y~l içinde dört-be~~kez deprem
geçirmi~tir.
Osmanc~ k "k~ rk dilim" denen dibi ve tepesi a~açlarla kapl~, zaman
zaman sarp, ç~ plak kayal~ klar~ nda an~tsal ma~ara mezarlar~~ bulunan bir
geçitle Çorum'a ba~lan~r. Buradan da da~l~ k ve engebeli bir araziden
geçilerek K~z~l~rma~a ula~~l~ r.
Görüldü~ü gibi Osmanc~k, do~al engebelerin belirledi~i bir
`güzergâh~ n' K~z~l~ rma~~~kesti~i bir yerde bulunmaktad~r. Bu yol boyu,
daha çok Bizans sonras~~ dönemde Anadolu'nun kuzeyinde, sahile ko~ut
da~lar~ n güney yamaçlar~ndan geçen Avrupa-Asya ula~~m damar~n~ n
önemli bir geçidini olu~ turur. Bu nedenle de, ilk ça~lardan ba~layarak,
önemli bir yerle~me yeri olmu~tur.
Roma ve Bizans ça~~nda Osmanc~ k "Pimolisene" ad~yla bilinen bir
merkezdi 6. Kasaba, gidi~-geli~i denetleme alt~nda bulundurma, vergigümrük gibi hususlar~n sa~lanabilmesi için "müstahkem" hale getirilmi~ tir.
Bu amaçla, ~ rmak kenar~ndaki eski kentin kuzey-do~usundaki kayal~ldar
kale görevini yüklenmi~tir. Bu dönemlerden kalma kale surlar~ , günümüzde
de görülebilmektedir. Kale kentin, su ve öteki gereksinmelerini kar~~lamak
amac~~ ile yap~lm~~~ olan ve ~ rmak kenannda sonuçlanan baz~~ tunel ve
kurulu~lar arkeolojik ara~t~ rmalar için ilginçtir.
4 H. Kiepert, P.V. Tschihatscheffs Reisen in Kleinasien und Armenien, 1847-1863, Gotha
1867. Burada verilen haritada, izlenen yollar üzerinde, Çorum, Osmanc~k ve Iskilip de
bulunmaktad~r (s. 1 (—) 5,39).
5 W. F. Ainsworth, Travels and Researches in Asia Minor, Mesopotamia, Chaldea and
Armenia, London, 1842, s. 97-98.
6 A. Gökoglu, Paflagonya Gayri Menkul Eski Eserleri ve Arkeolojisi, I. Kastamonu 1952,
s. 37-38. Ayr~ ca bkz. R. Ker Porter, Travels in Georgia, Persia, Armenia, ancient Babylonia,

Vol. II, London 1822, s. 716.
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Anadolu'nun Selçuklu Türkleri taraf~ ndan ele geçirilmesi s~ras~nda,
Osmanc~~~ n ne zaman ve nas~l Selçuklu ülkesine kat~ld~~~~bilinmiyorsa da,
Selçuklu Devri Feodal idaresi döneminde, Sivas, Tokat ve Kastamonu'nun
al~ nmas~~ s~ ras~nda, Osmanc~k da Dani~mendli ülkesine kat~lm~~t~r.
Dani~mendlileri izleyen Selçuklu egemenli~inden sonra, Osmanc~~~n
Osmanl~~ülkesine kat~lmas~, XIV. y.y. sonlar~nda ( 389), Y~ld~nm Bayezid
taraf~ndan olmu~tur.
Baz~~ yay~nlar~n "Osmanl~~ Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin,
burada do~mas~~ ~ehre Osmanc~ k ad~ n~n verilmesine neden olmu~tur" 7
~eklinde bilgi vermelerine kar~~ n, bu görü~~kesin bir aç~kl~~a kavu~mam~~t~r.
Osmanc~k kentini, ~ rma~~n sa~~k~y~s~ndan içerlere do~ru uzanan kaya
kitleleri, kale ve ~ rmak üzerindeki 15 gözlü köprü simgele~ tirir.
KALE
Kaya kitlelerinin üstünde, zaman zaman sürgün yeri olarak kullan~lan,
kale yer almaktad~ r. Helezoni bir ~ekilde uzanarak, mazgall~~surlanyla hâlâ
yer yer seçilebilen kaleye ç~ kan yoldan tepeye t~ rmanmak pek de güç
olmuyor. Kalenin tepesinde, uzak olmayan yak~n bir geçmi~te b~rak~lm~~~
evlerin temel kal~nt~lar~n~~ bulmak ~a~~rt~c~~ de~il. Gerek Ainsworth'un
gerekse Bozoklu Osman ~akir Efendi'nin gravür çizimlerinde de 8 , (res. ~~-2)
yüksekli~i aç~kça beliren kalede, zaman~nda 200 ev bulunmaktaym~~. ~ehir
d~~~ ndaki konut say~s~~ ise 8o'i geçmiyormu~ . Bugünse halk, K~z~l~ rmak
kenar~na, ba~~ve bahçeler aras~na yerle~mi~~durumdad~ r. Halk~n kaleyi
tümüyle b~ rak~ p gidi~i, 50-60 y~l öncesine uzanmaktad~r. Evliya Çelebi'ye
göre, kalenin çevresi 800 ad~ m olup, kalenin demir bir kap~s~~ varm~~~9 .
Kalenin yap~ m tarihi ile ilgili türlü görü~ler ileri sürülmektedir.
Baz~lar~nca Hititlere kadar indirilirse de, baz~~rivayetlere göre de, Bizans~~
h~ rpalayan Emevi ak~nlar~~ s~ras~nda yap~lm~~~olmal~d~r. Ancak bu
dü~ünceler kesinli~e kavu~mam~~t~ r.
Kalede kayalara oyulmu~~baz~~ hac~mlardan söz edilir 9°. Hatta
bunlardan birinin hamam kal~nt~s~~ oldu~u kabul edilir. Yine, iç kalede,
Evliya Çelebi, (Z. Dan~~ man çevirisi) Seyyahatname III, Istanbul, 1970, s. 178.
W.F. Ainsworth, a.g.e., s. 97. Bozoklu Osman ~akir Efendinin "Musavver Iran
Sefaretnamesin"de; 1811 y~ l~n~n Osmanc~~~n~~ gösteren resimde de, kale, kaledeki konutlar,
koprü ve ba~ka yap~ lana ilginç bir kent dokusu sergilenmektedir (F.R. Unat-B.S. Baykal,
Osmanl~~ Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara, 1968, Lev. XXXV).
9 Evliya Çelebi, ayn~, S. 179.
9° von Flottwell, "Aus dem Stromgebiet des Qyzyl-Yrmag (Halys) (Pet. Mitt. Ergz.
Gotha, 1895, nr. ~~ 4).
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Osman Gazi'nin türbesi vard~r denir. Oysa, bugün bu yap~lardan geriye
bir~ey kalmam~~t~r.
Gerçekten çe~itli yay~nlar Osmanc~k'da pekçok tarihsel yap~dan söz
etmektedir. Han, hamam, cami, medrese ve çe~melerin bir zamanlar
Osmanc~~~~nas~l doldurduklar~~ve kentin o zamanlar nas~l i~lek bir yerle~me
oldu~u belirtilir.
Evliya Çelebi Osmanc~k'da to han~n bulundu~unu söylerken ",
~~84o'larda Osmanc~ k'dan geçen Ainsworth; "...ça~da~~kent 300 ev, 5 mescid,
~~ han ve hamamlanyla i~lek bir karakol kenti idi" der ". Demek ki,
184o'larda, kentte bir han bulunmakta idi. Oysa bugün, pekçok yap~~gibi,
böyle bir han da art~k yoktur.
KOYUNBABA KÖPRÜSÜ
K~z~l~ rmak nehrini a~an köprü, Çorum-Osmanc~k-Tosya yolu
üzerindedir (res. 3). Konumu ~ehircilik yönünden, bilinçli bir `ba~lama'
görü~ünü yans~tmaktad~r. Yerle~menin yo~un oldu~u Kalenin dibinden
kar~~~mahallelere uzanan yap~, kale-köprü-kar~~~mahalleler ba~lant~s~~ ile,
kenti bütünleyen kurulu~tad~r. Gerçekten de, Kalenin önemini yitirmesinden sonra, Osmanc~k kasabas~~Kale eteklerine yay~lm~~, bu arada kar~~~
tarafta da mahalleler geli~mi~tir. Gemici mahallesi de bunlardan biridir. Bu
mahalle bize, K~z~l~rmak üzerinde köprü kurulmadan önce, geçit
sa~lamakla görevli olarak, "Derbentçiler" 12 gibi, burada da bir
"Gemiciler" örgütünün varl~~~ n~~ i~aret etmektedir ". Yine i~çiler için
yap~ld~~~~söylenen "Gemici Camisi"nin de bu tezi do~rulad~~~n~~
belirtebiliriz. Böylece Osmanc~~m, Osmanl~~yol örgü tünde büyük rolü olan
bir dü~üm noktas~~ oldu~unu söyleyebilmemiz, bir kez daha güçlenmi~~
olmaktad~r (res. 4).
Köprünün, yaz~t~na göre 889 H.- (1485 M.) y~l~nda yap~ld~~~~anla~~lmaktad~r (res. 5). Iki yana e~imli köprüler grubuna oturttu~umuz yap~da,
düzgün kesme ta~, ana malzeme olmaktad~r.
Koyunbaba Köprüsü, 250 m. uzunlu~undaki kurulu~u ile, biri kale
dibinde kayal~k ve biraz yüksek, öteki düz iki sahili ba~lar (Plan I). ~~5 gözlü
~° Evliya Çelebi, a.g.e., III, S. 179.
W.F. Ainsworth, a.g.e., s. 98.
Yol güvenli~i aç~s~ndan zaman~nda yeri büyük olan Derbent-Örgütü ile ilgili ayr~nt~l~~
bilgi için bkz. C. Orhonlu, Osmanl~~ ~mparatorlu~unda Derbent Te~kilat~, ~stanbul, 1967.
13 Konuyla ilgili olarak bkz. C. Orhonlu, "Gemicilik", Türkiyat Mecmuas~, Say~~ XV,
1969.
12
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yap~da, en büyük gözün yüksekli~i 25 m., geni~li~i ise 16.40 m. dir. Ne var ki
sahilleri tan~mlarken belirtti~imiz gibi, birbirine yak~n seviyedeki iki sahil
aras~ndaki ba~lant~y~~ sa~lad~~~~için, en büyük göz üzerindeki k~nlma, iki
yana do~ru hafif bir e~imle devam eder. Böylece köprü, iki yana e~imli
köprülerin bir çe~itlemesini vermektedir. Profilli bir korni~le belirlenen
yüksek korkulu~un alt~ndaki bütün gözler, hafif sivri kemerli aç~kl~ klardan
olu~mu~tur. Ta~~y~c~~ kemer üstünde biraz öne ç~ kan 'takviye kemeri' ve
tempan duvar~~ ile kademelenerek yükselen profilli kurulu~, köprüyü
hareketlendiren ögeler olmaktad~ r. Göz aç~ kl~ klan kale tarafindan
ba~layarak ~öyle s~ ralan~ r; 9.20 - I I .10 - I 2.00 - 12.80 - 14.35 - I 5.00 - 15.60 16.40 - 15.60 - 15.00 - 14.35 - 12.80 - 12.00 - I I . I O - 9.20 M.
Ayak kal~ nl~klar~~ise 3.40 m. ile 4.15 m. aras~nda de~i~mekte, ortaya
do~ru ayaklar kal~ nla~maktad~ r. Menbada üçgen prizmal burunlar yer
al~ rken, mansapda al~~~lm~~~biçimde topuk yap~lmam~~, kö~eli dikdörtgen
prizmal ç~ kmalarla ayaklar temele düz olarak inmi~tir (res. 6).
Göz aç~ kl~ klar~ n~n gösterdi~i gibi, iki yana hafif bir e~imle ba~lanan
köprü, simetrik bir düzenleme göstermektedir. Zaman~ nda köprü
debu~esinin, tüm ta~k~ nlar~~ geçirebilecek biçimde geni~~tutuldu~u
izlenmektedir. Ne var ki, önceleri suyun ana gözü ortalayarak ak~~~,
zamanla de~i~mi~, eski yata~~~b~ rakan su, kale taraf~ nda, güneyde yeni bir
yata~a kaym~~t~ r. Böylece günümüzde, ana göz bile kuruda kalm~~, kale
taraf küçük gözler, suyun geçmesini yüklenmi~lerdir. Gemici Köy mahallesi
taraf~ nda, köprü yap~s~ n~ n suyla ili~kisinin kalmay~~~, evleri ve bahçeleri ile
buradaki yerle~imin Irmak yata~~ na do~ru yakla~mas~na yol açm~~t~ r. Hele
yak~ n zamanlarda, mansap tarafta, köprüye nerdeyse dayanm~~~ bir
durumda yap~lan bir hamam ve hamama ait döküntüler yap~ ya zarar
vermeye ba~lam~~lard~ r. Kald~~ ki, Türk köprü mimarl~~~mn çok önemli
yap~lar~ ndan olan Koyunbaba Köprüsü, tüm tarihsel yap~ lar gibi,
çevresiyle bir bütündür, çevresiyle korunmas~~ ve ya~at~lmas~~ gerekmektedir.
Köprünün kuzey taraf~ nda suyun güçlü ak~~~, (güney-kuzey
do~rultusundan gelerek bat~ya yönelmektedir) uzun y~llar buradaki
de~irmenlerin çal~~mas~ n~~ sa~lam~~ t~ r. Bozoklu Osman ~akir Efendi'de
"Osmanc~ k Kalesi"ni gösteren resim (res. 2) de~irmenleri de vermesi
bak~ m~ ndan ilginçtir 14. Evliya Çelebi'de de de~irmenlerle ilgili olarak ~u
aç~ klamay~~ bulmaktay~z; "..Irmak kenar~nda bir küçük Hamam~~ vard~ r.
14 F.R. Unat-B.S. Baykal, Osmanl~~ Sefirleri ve Sefaretnameleri, Ankara, 1968, levha
XXXV.
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Suyu dolap ile K~z~l~ rmak'tan çekilir" 15. Su, günümüzde önemini yitirmi~~
olan de~irmenlere gelmeden önce, köprünün ilk gözüne yak~n olarak
yap~lm~~~caminin alt~ ndan geçmektedir. Cami, nehre do~ru ç~ kma yaparak
uzanmaktad~ r.
Köprü yolunun 7.5 m. oldu~u yap~da, korkuluk ~~'o m. yüksekli~inde
ve 0.45 m. kal~ nl~~~ ndad~ r. Tempan duvarlar~nda bir korni~le belirmektedir.
Günümüz ta~~ tlar~n~n rahatl~ kla geçti~i köprü, sa~lam yap~s~yla ula~~ m~ n
güvence içinde yürümesini sa~layabilmektedir.
Köprüde herhangi bir bezeme görülmez.
Köprü yap~s~ n~n ilginç özelliklerinden biri de, yaz~t~n~n kalenin dibine,
köprüden ayr~~ olarak yerle~tirilmi~~olmas~d~r. Ancak kamm~zca bu
düzenlemede, ba~ta da de~indi~imiz gibi, bilinçli bir ~ehircilik anlay~~~~
egemen olsa gerektir. Yani kentin ayr~lmaz bir ögesi olan köprünün, kaleyle
bütünle~ip ba~lanmas~, yaz~t~n konumuyla da peki~tirilmi~~olmaktad~r.
Kale dibinde yer alan dikdörtgen prizmal yaz~tl~ kta, profilli ku~aklar
ortas~ndaki sivri kemerli ni~in üst k~sm~ndaki be~~sat~rl~k neshi yaz~t,
köprünün 889 H. (489 M.) y~l~nda yap~ld~~~n~~bildirir. Yaz~t ~öyledir: (res.
7)•
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Anlam~:
(Yard~m~ndan dolay~~ Allaha hamd ve do~ru yolun klavuzu
Muhammed ve onun yüce ailesine ve halk~~do~ru yola sevkeden ashab~na
salt olsun...)
Dünya, ibret sahiplerinin nazar~nda hayr ve geçit köprüsüdür.
Yarat~klar için devaml~~ hayat ve sevinç de imkans~zd~r. Ne mutlu o,
ba~lang~ç ve sonu dü~ünen kimseye ki, ahiret yolculu~una devr için zahire
(sevab) edine. "Sürüp giden sadaka" ise ne güzel zahlredir. -Sad~r olan bu
yüce emir bütün memleket ve ülkelerde daima nâfiz olsun.Ulu, adil, bilgin Sultan ve yi~it yüce Hâkan, milletlerin idaresini elinde
tutan, Arab ve Acem Sultanlann~n, Gazi ve Mücahidlerin efendisi, kafir ve
mü~rikleri kahreden, karalar Sultan~~ve denizler Hakan~, lutufkar Allah~n
teyidi ile desteklenen Sultan Abu'l-Feth Bayazid b. Mehmed Han-Allah
onun saltanat~n~~gece ve gündüzler birbirini takip eyledikçe devam ettirsink~yamet gününde bir sevaba ermek, üzerinden geçenlere ibret olmak umum
taraf~ ndan faydalanmak .... amac~~ ile bir sürekli hayr olan bu de~erli
köprünün sa~lam olarak yap~lmas~n~~emreyledi. Köprünün kurulmas~:
"Cetilun hayruha = H. 889 ~a'ban ay~ndad~r." '6
Köprünün yap~m~~ve Koyunbaba ad~~üzerine söylentilere gelince:
Kentin ba~ta gelen tarihsel yap~lanndan olan Koyunbaba Köprüsü'ne
bu ad~n nereden geldi~i ara~t~nld~~~nda, köprüyle ilgili pekçok efsaneyle,
söylentiyle kar~~la~~l~r. Halk aras~nda günümüzde de ya~ayan bu
söylentilerden ilginç buldu~umuz birkaç~na de~inece~iz. Bilindi~i üzere,
Koyunbaba, Fatih Sultan Mehmet ve II. Bayezid devrinde ya~am~~~bir
evliyad~r. Bir deyi~e göre, II. Bayezid Amasya'da ~ehzade iken, babas~~Fatih
Sultan Mehmet'in ölüm dö~e~inde oldu~unu ö~renir. Bunun üzerine
Osmanc~k yolu ile Istanbul'a giderken, K~z~l~rmak'tan nas~l geçece~ini
bilemez. Koyunbaba adl~~bir Evliya, Padi~ah olunca burada bir köprü
yapt~rmas~~ ko~ulu ile, Bayezid'in geçti~i sala öncülük ederek, emin bir
~ekilde geçmesini saklar. Padi~ah olduktan sonra, Koyunbabay~~ iki kez
dü~ünde köprü yapt~raca~~n~~an~msat~rken gören Bayezid, gerekli para ve
ustalar~~ Osmanc~~a göndererek, köprüyü yapt~rt~r. Köprünün bundan
böyle Koyunbaba ad~yla an~ld~~~~söylenir. Ancak Koyunbaba'n~n
16 Yaz~t için bkz. C. Çulpan. Türk Ta~~Köprüleri, Ankara, '975, s. 114. ayr~ca bkz. I. Ilter,
Tarihi köprülerimiz-Koyun Baba (Osmanc~k) köprüsü (Karayollan bülteni, 1963, say~~153, s.

33-35)•
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ölümünün (873 H.) Fatih'in ölümünden önce oldu~u dü~ünülürse, baz~~
olaylar~n birbiri içine girdi~i, fakat köprünün yap~m~nda Koyunbaba'n~n
rolünün büyük oldu~u sonucuna var~labilir.
Halk aras~ nda ya~ayan söylentilerden biri de, inan~ lmaz da olsa,
Koyunbaba'n~ n Köprüyü kendi gücüyle yapt~rd~~~ d~r. Bu i~~için
Koyunbaba, halk~n yard~m~n~~gerekli görmü~, insan gücü ve hayvan istemi~,
bu iste~i halk tarafindan yerine getirilmeyince, k~zm~~~"gözünüz kör, ba~~n~z
kel olsun" diye ilenmi~. Bu nedenle bu yörede, kör ve kelin çok oldu~u
söylenmektedir. Halktan yard~ m göremeyen Koyunbaba, bunun üzerine
ormandaki geyiklere malzemeyi ta~~tm~~~ve kudretiyle köprüyü yapm~~.
Anadolu halk inançlar~~ aras~ nda yeri olan bu söylenti de, günümüze dek
böylece gelmi~tir.
Köprü için gerekli ta~lar~n, hem son derece titiz bir tutumla çevre
da~lardan sa~land~~~~hem de çok büyük bir ustal~ kla yerle~tirildi~ine ili~kin
bir söylenti de, bu i~leri Ta~ç~~ Baba adl~~ bir ki~inin yürüttü~ü üzerinedir. Be~~
y~l süren köprü yap~ m~ nda 800 i~çinin çal~~t~~~~(müslüman ve müslüman
olmayanlar birlikte çal~~m~~lard~ r) söylenir. Ta~lar~ n ç~kar~larak yontuldu~u bu yere, bugün de "Ta~~kesen" ad~~ verilir. Ta~ç~~ Baba'n~n mezar~~ da
buradad~ r. Buradan Koyunbaba Köprüsü ve Osmanc~ k kenti tümüyle
görünmektedir 17.
Köprü için gerekli onar~mlarda, Ta~kesen'den ayn~~yerden al~nan
ta~lar kullan~ lmakta, böylece de özgün yap~~olabildi~ince korunmaya
çal~~~lmaktad~ r.
Hac~~ Bekta~~ile ça~da~~oldu~u kabul edilen Koyunbaba'ya
"Koyunbaba" denili~ ine gelince; söylentiye göre, "... a~z~n~~ aç~p
konu~mad~~~~ve günde yaln~z be~~defa, o da namaz zamanlar~, koyun gibi
meledi~i için kendisine bu lakap verilmi~tir" 18 .
Ba~ka bir kaynakta da Osmanc~ k ve Koyun Baba ile ilgili olarak baz~~
bilgiler bulmaktay~z: "... 402 y~l~na do~ru Anadolu'ya geldi~i rivayet edilen
Otman Baba'n~ n hikayelerini bildiren ve dervi~lerinden Küçük Abdal
taraf~ndan yaz~lan Otman baba Velâyet-nâmesi'nde Koyun Baba'n~n ad~~
geçmektedir. Otman Baba'n~ n (ölümü 1478) Terkos civar~nda, Ar~ k
Çoban~n s~ rt~na binerek denizi geçti~ini ve denizin Ank çoban~n topu~una
bile ç~kmad~~~ n~~ söyledi~i bildirilmekte, Ar~ k Çoban denen ki~inin
17 Gerek "Koyunbaba" gerekse "Ta~ç~~ Baba" ile ilgili söylentiler için bkz. O. Ba~aran.,
Tarihi ile Osmanc~k Ankara, 1 974, s• 37-40, 48-54.
18 F. Babinger, "Koyun-Baba" mad., ~slam Ansiklopedisi, Cilt VI, s. 881.
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Otmanc~ k'daki Koyun-Baba oldu~u yine burada yer almakta, Osmanc~~a
da, Otmanc~ k denmektedir 19.
XV. y.y.~ n an~ tsal yap~lar~ ndan olan Koyun Baba Köprüsünün, çe~itli
zamanlardaki restorasyonlarla sa~lam ve geçi~e aç~ k olmas~, bölge için
oldu~u kadar K~z~l~ rma~~ n tarihsel niteli~i yönünden de büyük bir de~erdir.
Bilindi~i gibi K~z~l~ rmak, ço~u Selçuklular devrinde yap~lm~~~köprülerle
geçi~~veren 20, güzergâh~ n~ n tarihsel niteli~i bu ta~~an~ tlarla bir kere daha
eskilere inen önemli ~ rmaklar~ m~zdand~ r.
KOYUNBABA TÜRBESI
Söz köprüden aç~lm~~ken, Koyunbaba'n~ n Türbesini de tan~yal~ m.
Türbe, kentin kuzeyinde, Arafat tepesi yan~ ndaki küçük bir tepe
üzerindedir. (res. 8) Türbe kap~s~~ önünde duran birkaç yüz kiloluk ta~la,
türbenin buraya yap~lmas~~ aras~ nda kurulan ili~ki halk aras~ nda bugün de
söylenir. Derler ki; bu ta~~~Koyunbaba (ada tepeden) uzaklardan f~ rlatm~~,
dü~ tü~ü yere gömülmeyi dilemi~~ve türbesi de buraya yap~lm~~ t~ r 21.
Türbenin bugün yerinde bulunmayan yaz~ t~ndan anla~~ld~~~ na göre,
yap~ m tarihi, 874 H. (1467 M.) dir.
Düzgün moloz ta~larla örülmü~~türbede, gerek ön mekan ve gerekse
türbe külah', siyah yüzleri ve yenilenmi~~ögeleri ile, yak~ n geçmi~teki
onar~mlar~~ sergilemektedirler.
Sekizgen planl~~ türbede, külahl~~ana hacma, önden iki bölümlü, revakl~~
bir giri~~k~sm~~eklenmi~tir (Plan II). Tepede yer alan yap~ , büyük bir bahçe
içine, kenara yerle~tirilmi~ tir. Bahçenin iki renkli mermer kap~s~~üzerinde,
iki sat~ rl~ k bir yaz~ t bulunur (res. g). Kap~ n~ n segment kemerini olu~turan
ta~lardan kilit ta~~~üzerine, katmerli bir çiçe~i an~ msatan bir gülbezek
i~lenmi~tir 22.
Zaman~ nda, türbeden ba~ka, 33 odal~~bir imaretin ve zengin vak~flarla
beslenen büyük bir tekke olu~ turan çok say~da mekan~ n birarada
19 A. Gölp~ narl~ , Ankara Maarif Kütüp. Il 73'de kopya edilmi~~nüsha, V, ~~~~ v.d. (aktaran
F. Babinger, a.g.e., s. 881).
20 Selçuklu Devri Köprüleri için bkz. F. Ilter, Osmanl~ lara Kadar Anadolu Türk
ayr~ca; C. Culpan, a.g.e.
Köprüleri, Ankara, 1978.
21 Bu ta~, turbe kap~s~ n~ n yan~ nda durmaktad~ r. Ta~~üzerindeki, Koyunbaba'n~n parmak
izleri olarak kabul edilen çukurlara, parmak hastal~~~~çekenlerin parmaklar~ n~~ koyarak

iyile~ tikleri inanc~~ yayg~ nd~ r.
22 Benzer bir gülbezek Imaret Camisinin, do~u pencerelerinden birinin üstünde de
gorülmektedir.
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bulundu~unu Evliya Çelebi bildirmekte, türbe ve öteki yap~lana ilgili
olarak ~unlar~~ söylemektedir: "...bu ~ehrin (Osmanc~~~n) bat~~ tarafinda
Bekta~ilerin ~eyhi gömülüdür. Bütün dünyan~ n ziyaret yeri, Evliyalar~ n
umdesi, asfiyalar~ n zübdesi, ~eyh Hazreti Koyunbaba; Bizzat Hazreti
Bekta~i-i Velinin Halifesidir. Burada defnedilmi~tir. Sonra Hazreti Sultan
Bayezid Veli, Koyunbabay~~kadir gecesi rüyas~nda görüp vasiyeti üzerine
mezar~n~n üzerine bir yüksek kubbe, bir camii ~erif, ~anl~~Dervi~ler için bir
meydan, bir yemek ve ziyafet evi, gelip geçenler için bir misafirhane, birçok
odal~~ mutfak, kiler yapt~ rm~~, bu hay~ r binalar~n~~ ba~tan ba~a kur~un ile
örttürmü~ tür. Gayet mamur bir yüksek bina olup, bir fersahl~ k yerden
gömgök deniz gibi kur~unlar dalgalan~ r. Nurlu kubbesinin aleminin
~~~~~ ndan insan~ n gözü kama~~ r. Mutfa~~nda nimeti gece gündüz eksik
de~ildir" 23 .
Çe~itli i~levleri olan hac~mlardan olu~ tu~unu ö~rendi~imiz türbe ve
tekke, zaman~nda birçok ziyaretçinin u~rak yeri imi~~24 .
Türbenin önündeki yap~n~n revak k~sm~, önde üç yanlarda da birer
kemerli bir kurulu~tad~ r (res. o). Burada özellikle, ah~ap direklerin
oturdu~u kaideler, ilk bak~~ta ilgiyi çeken ögelerdir. Ah~ap sütunlarm, yak~n
zamanl~~ olmalar~na kar~~n, kaideler eski parçalard~ r. Bunlar asl~nda, ters
çevrilerek altl~ k olarak kullan~lm~~~ sütun ba~l~klar~d~r (res. ~~~ ). Ta~tan
yap~lm~~lard~ r. Herbiri de~i~ik motiflerle bezenmi~lerdir. Kamm~zca,
eskiden var oldu~unu ö~rendi~imiz tekke yap~lar~ ndan kalan ba~l~ klar,
sonradan türbe reva~~na, destek altl~~~~olmu~lard~r.
Revaktan, segment kemerli, mermerden küçük bir kap~yla girilen 4.70
m.derinli~indeki kapal~~ bölme, hemen tümüyle yeni olup, ah~ap düz
Evliya Çelebi, Seyyahatname Il!, s. 179.
Koyunbaba Tekkesini ziyaret edenler aras~ nda, Pir Sultan Abdal gibi ünlü bir halk
ozamn~ n da bulundu~unu a~a~~daki m~sralar anlatmaktad~r: Karda~lanm bile yola gidelim, Matem aylar~na yüzler sürelim- Ç~ k~p yükseklere seyran edelim- Alçaklan ~azd~r
Koyunbaba'n~n.
23

24

Gece gündüz yanar kandiller, mumlar-Pirim Hasan'~ n a~k cam~n sunarlar-Mest olan
a~~ klar gülbenk çekerler-Çekiliyor gülbengi Koyunbaba'n~n.
Gayretle yüksektir an~ n yap~s~-Oniki yerden aç~l~r kap~s~-Allah Allah ça~~nr canlar hepisi'üstü de vak~ft~ r Koyunbaba'n~n.
Türbenin üstü ye~il donama-üçler de yediler biledir andayolda~~~Koyunbaba'n~n

-F~ kara

Pir Sultan'~ m Haydar yola bakana-Uyal~m Hak'k~n Ç~ra~an yakana-H~z~ r derler
gülbengini çekene-Çekilir gülbengi Koyunbaba'n~ n.
C. Chtelli, Pir Sultan Abdal, Istanbul, 1971 (Milliyet Yay~n~-Türk Klasikleri)
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tavanl~d~ r. Sol taraf~~ kapat~ larak, türbedar~ n kalabilece~i bir oda haline
getirilmi~tir.
Türbe, herbir kenar~~2.00 m. uzunlu~unda olan sekizgen bir yap~d~ r.
Beden duvarlar~ ndan kap~ n~n kar~~s~ na gelen duvara ve bir atlayarak yan
duvarlara, yuvarlak kemerli küçük birer pencere aç~lm~~t~ r. Duvarlar ve
örtü beyaz kireçle s~ vanm~~ t~ r.
Çevrenin hâlâ çok ziyaret edilen evliyalar~ ndan olan Koyunbaba'ya
geli~ini Evliya Çelebi ~öyle anlatmaktad~ r: "Hakir, önce bu ~ehre girdi~im
vakit yüksek yerdeki bu mevkie edeb üzere var~ p, e~i~ini öperek, 'Esselimaü
Aleyk ile mezara girdim. O mübarek ruhu için bir hatmi ~erife ba~lad~ m.
Nurlu kubbesi miski anber kokusu ile dolu oldu~undan bütün ziyaretçilerin
dima~lar~ n~~ kokuland~ r~ r. Hergelen ziyaretçiye fikara ve türbedarlar~~
gülsuyu serperler. Mübarek naa~lar~~ üzerinde Bekta~i sikkesi vard~ r" 25.
Türbenin bahçe kap~s~~ üzerindeki iki sat~ rl~ k mermer yaz~ t, Tekkenin
Koyunbaba'ya ait oldu~unu vermektedir. Yaz~ t ~öyledir:

Anlam~:
Koyun Baba Hazretlerinin türbesi-yap~larak onurland~ rd~~
Tarihçi bu kutsal kap~~ için-Ö~renciler Seyhinin tarihini söyledi...? 25°
Türbenin as~l yaz~ t~~bugün Çorum Müzesindedir. Koyunbaba'n~ n (25
Muharrem 873 H.)-1468-tarihinde öldü~ ü ve (874 H.)-1469 tarihinde de
türbenin yap~ld~~~~bu yaz~ ttan anla~~lmaktad~ r. o.69 m. x 0.79 m.
ölçülerindeki mermer yaz~ t~ n de~i~ik bir düzenlemeyle i~lendi~i ilgiyi
çekmektedir. Merkezdeki 0.30 m. çap~ ndaki daire etraf~ na yerle~tirilen
sat~ rlar, dört yöne tek veya iki s~ ral~~ olarak yerle~ tirilmi~~25b. özellikle
Evliya Çelebi, a.g.e., s. 179.
Yaz~ t~ n okunmas~ nda say~ n F. K~ rz~oglu'na, anlam~ n~ n verilmesinde de say~ n I.
Koçak'a ~ükran borçluyum.
25b 5 nolu olarak gösterilen sat~r, yaz~ t~ n merkezindeki daire içinde, oklarm i~aret etti~i
yönlerde be~ kez yinelenerek, be~kollu y~ld~ za benzer ilginç bir "kaligrafik kompozisyon"
25

25°

olu~ turmaktad~ r.
Bel/elen C. 1.11, 35
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ortadaki dairede "istif noktas~ndan pek güzel .... eyi bir eserdir" 26 dedirten
ustal~ kta bir hat sanat~~verilmektedir:
c

b

a ,-4— 2
1

,c 4)
t
-3

4

Yaz~tta saurlann yerle~tirdi§
düzeni ~emada gösterilmi~tir.

4— 4
Yaz~t ~öyledir:
)11 jt1.11 J:12

JçJ

e.:1,J1

C

Yo

ke

k. gi jj....4
44.41J1 ola j17 L.
26

31 142,

4*i

N. Köseo~lu, "Osmanc~k'ta üç Kitabe" Çorumlu, Say~~5, 1938, s. 156.
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"Koyunbaba" hakk~ nda bilinenler: ne zaman do~du~ u kesin olarak
bilinemeyen Koyunbaba'n~ n, Anadolu'ya gelen Horasan erlerinden
oldu~u, imami Ali soyundan geldi~i ve Horasan'da do~du~u söylenmektedir. Anadolu'da uzun süre dola~an Koyunbaba, sonunda Osmanc~~a gelip
yerle~mi~tir. ölümü de Osmanc~k'da olmu~tur.
Koyunbaba'ya (as~l ad~n~n Seyyid Ali oldu~u söylenir) bu ad~ n nas~l
verildi~ine ili~kin çe~itli rivayetler vard~ r. Bunlardan biri ~öyledir; "Baba
Hazretleri Osmanc~ k'da Adatepe eteklerinde koyun güdermi~. Birgün
sürüden bir koyun kaçar. Baba Hazretleri de pe~inden ko~ar, fakat bir türlü
tutamaz. Koyun önde Baba pe~inde Adatepe'yi dokuz defa dola~~ rlar.
(normal bir yürüyü~ le, tepeyi bir defa dola~ ma 3-4 saat sürmektedir).
Sonunda ikisinin de kuvveti tükenir, yorgun dü~erler. Baba: Ya mübarek
ben yoruldum amma beni de Eyüp Aleyhisselam sabr~na nail ettin, diyerek
koyunu kucaklay~ p gözlerinden öper. Bundan sonra da Koyunbaba diye
an~ld~~~~söylenir 27.
Evliya Çelebi de "Koyunbaba" denilmesini anlat~ rken ~unlar~~söyler;
"Hac~~ Bekta~~ile Horasan'dan Anadolu'ya gelinceye kadar gece gündüz
yirmi dört saatte bir kere koyun gibi meleyi~i ki bu hareket ayn~~saatten asla
de~i~mezmi~ . Bundan ba~ka daha nice olaylar~~ vard~r. Bütün Bekta~iler 28
halk aras~ nda kötülenir. Fakat bu Koyunbaba fukaras~, koyun ve kuzu gibi
meler, halim, selim, ahlakl~ , bekar, Allah~~ bilir, ehli sünnetten, namaz~n~~
k~lan, dindar adamlard~r" 29 .
Koyunbaba ile ilgili daha pekçok ~ey anlat~l~r.
özetlersek, Osmanc~ k'daki tarihsel yap~lar içinde, özel bir yeri olan
Koyunbaba Türbesi, bu yerini yap~ sal özelliklerinden çok, Koyunbaba'n~n
rivayetlerle bezeli ya~am~ndan ve ki~ili~inden almaktad~ r.
'MARET (Koca Mehmet Pa~a) CAM~~
Osmanc~ k'da günümüze ula~abilmi~~yap~lardan en eskisi, Koca
Mehmet Pa~a Camisi, öteki ad~yla ~maret Camisidir (res. 12).
Çorum'dan (eski yoldan) kente girerken sa~da, kalenin ete~inde, geni~~
bir bahçe içinde yer alan cami, kaynaklara ve yaz~l~~ belgelere göre bir
~O. Ba~aran, a.g.e., S. 49.
Bekta~ilerle ilgili etraf~~ bilgi için bkz. ~.Z. Eyübo~lu, Bütün yönleriyle Bekta~ilikAlevilik-~stanbul, 1980.
29 Evliya Çelebi, a.g.e., s. i80.
27

28

548

FCJGEN ~ LTER

imaretle beraber yap~lm~~~olmal~d~ r 30. Ancak Imaret günümüze ula~amam~~t~ r (res. 13).
1431-1432 (834 H.) y~llar~nda, Osmanc~~~ n tarihsel dokusunda yeri
büyük olan Koca Mehmet Pa~a 3' taraf~ndan yapt~r~ld~~~~için, halk aras~nda
"Koca Mehmet Pa~a Cami" ad~yla da bilinir.
Malzeme olarak, tu~la ve moloz ta~, ba~lay~c~~olarak da, kireç harc~~
kullan~lm~~t~r.
Ters "T" planl~~yap~~(Plan III.), geçirdi~i onanmlarla iyi bir durumda
i~levini yürütmektedir 32 .
30 Vakfiyelere göre; "...yüz kadar camiye imaret hademesinin idaresine kafi gelecek kadar
vak~f verildikten sonra, Imaret'e Osmanc~~m Umumi nüfusuna kifayet edecek kadar az~k
verebilecek arazi vakfedilmi~tir. Imaretin mutfa~~~1839 (1255 H.) tarihine kadar i~lemi~ tir. Bu
tarihe kadar y~lda üç ay yaln~ z çorba ve hergün ekmek verilmi~~mutbak ve kazan bak~ms~zl~k
yüzünden haraboldu~undan sonralar~~ yaln~z ramazanda muhtac~ na ekmek verilme~e
ba~lanm~~, ~ 866 ( 238 H.) tarihinden sonra bu da kald~ r~lm~~t~r... Mehmet Pa~a'n~n oturdu~u
ev Mukbil Mahallesinde imarete yak~ n ve halen Tekelio~lu ad~~ile an~lan evdir" (N. Köseo~lu,
"Osmanc~ k'da üç Kitabe", Çorumlu, Say~~5, s. 155). Yine Imarete vakfedilenlerle ilgili olarak,
Ayverdi'den ~u kay~tlar~~ buluyoruz; "..Koca Mehmed Pa~ a zahir-i Osmanc~k'da "Kaya
Dibindeki bahçe" denilen yerde "imaret-i ~erife ve zaviye-i tatile" yaparak ~unlar~~
vakfetmektedir:" Bundan sonra, Iskilib, Mecidözü, Gümü~~Hac~~ Köy, Kastamonu, Laçin,
Osmanc~ k, Çorum, Sungurlu hatta Bursa ve hatta Rumelinde Uzunköprü -buradan iki köy ad~~
geçer-gibi çok geni~~vak~f yerleri, adlar~~verilmektedir). Vak~flardan elde edilen gelirin nerelere
kullan~ld~~~~hakk~nda da ~unlar~~ ö~reniyoruz: "Bu evkafdan has~l olan irad~ n ~~/5 i tevliyet
(vak~f mallar~ na bakma görevi) ve nezarete, günde iki dirhem imaretin rekabesine (bak~m~ na),
3 dirhem ve 3 müd bu~day, 3 arpa t pamuk ~eyhe, 2 dirhem ve 2 ~er müd (bir ölçek) bu~day, 1
arpa Imama verilecek, Müezzin, naluyb, a~ç~, ekmekçi, kâtib, kilerci, ya~o, saka da vazifeliler
aras~ndad~r. Günde ~~5 dirhem et için, ~~kile pirinç, t kile bu~day çorba için, 8 kile ekmek için
ayr~ lacak. Oduna günde 5 dirhem sarfedilip günde 2 defa yemek verilecek. Vakfiyenin tarihi 5
Ramazan 842 (15 ~ubat 1 439) dir" (E.H. Ayverdi, Osmanl~~Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan
Murad Devri "1403-1451", II, Istanbul, 1972, S. 529-531).
31 Do~um tarihi bilinmeyen, ancak cami avlusundaki mezar ta~~na
göre: 843 H. (144o/41
M.) de ölen-Koca Mehmet Pa~a bin merhum H~z~r Dani~ mend bin Hamza-ile ilgili vakliyeler
için bk. (N. Köseo~lu, "Osmanc~kl~~Mehmet Pa~an~ n Iki Vakfiyesi", Çorumlu, Say~ !, s. 9-11).
32 Caminin eski onanmlanna ili~ kin baz~~belgeler ayd~nlat~c~~olmaktad~r.
Bunlardan
birinde bu konuda ~unlan bulmaktay~z: "cami'in imam, hatib vesair vazifelileri Divan'~~
müracaat edip, Kubbe, mihrab ve duvarlar~n ayr~ld~~~n~ , revak kubbelerinin
y~k~ld~~~n~, eski mütevellinin (vakfin yönetiminin verildi~i ki~i) bunlar~~tamir edip yaln~z
sofalann ya'ni revalun üstünde kalan az bir mahalli de yapmak üzere iken, Hüseyin isminde
birisinin "o yapmad~ , ben yapar~m" diye as~ l mütevelliden bir temessük (borç senedi) al~p, vak~f
çok vilsatl~~(geni~) oldu~u halde rekabe edip (k~skançl~kla), az bir~ey sarfiyla yapt~rd~~~n~,
vazifeleri noksan verdi~ini ve Anbar karilesinden (köylüsünden) gelen mahsulü zabteyledi~ini
bildirip ~ikayet etmi~ler. Tahkik olunup bildirmek üzere Sivas Beylerbeyli~ine ve Osmanc~k
Kad~s~'na yaz~lm~~ ur. Evahir-i Rebful Ahir 1082 (Eylül 1671 ba~lar~ ).
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Kübik bir karakter gösteren yap~ da, beden duvarlar~~ iki s~ra kirpi
saçakla son bulur. Duvarlar, iki s~ ra dikey ve yatay tu~la s~ralar~~ aras~na
yerle~tirilmi~~tek s~ ra moloz ta~~örgülerden olu~maktad~ r. Kubbeler,
sekizgen kasnaklar üzerinde yükselmekte olup, kasnaklar da iki s~ra kirpi
saçakl~d~ rlar (res. 4).
Yap~n~ n tüm yüzlerinde duvar i~çili~inin ayn~~ oldu~u, tu~la ve ta~~
s~ ralar~~ile kirpi saçaklar~ n düzgün s~ ralar izledikleri gözlenir.
önyüz, dilimli kemerli, mukarnasl~~tepelikli görkemli mermer portalle
vurgulan~ rken, yüzün sa~~kö~esinden (kuzey-bat~ dan) bir minarenin,
bir
yükseldi~i izlenir. Ancak minare özgün olmay~p, 1968 y~l~nda yap~lm~~~
~n,
üç
bak~ls
~l~rsa
ektir. Iç hac~ mlar~~ örten kubbeler, hangi yönden bak
kubbeli plastik bir üst kütle olu~tururlar.
Pencereler, iki kat üzerine düzenlenmi~lerdir.
Kuzey yüz boyunca uzand~~~~anla~~ lan "geç gelenler bölümü" (son
cemaat mahalli) y~k~lm~~t~ r (res. 14 A)
Böylece, önyüzü ortalayarak aç~lm~~, vars~ l portal ve yan düzenleme
aç~~a ç~km~~t~ r. Geç gelenler bölümünden baz~~kal~nt~ lar-kemer üzengilerinden, eski d~~~duvarlardan, kemerleri ta~~ yan destek tabanlarmdan -bu kamy~~
do~rulamaktad~ r. Yine, önyüz boyunca uzanan sivri kemerli ni~leri ta~~yan
plasterler ile, kuzey duvarla bat~~ duvar~ n~ n birle~ti~i kö~ edeki, geç gelenler
bölümünün yan kemer üzengisinden kal~nt~~da gözden kaçmamaktad~ r 33
Yine ikinci bir vesikadan da, gelirin bol ve yeterli olmas~na kar~~ n, mütevelli
~m~n~~
kaymakam~n~ n gere~inden az harcama yaparak eskiyen, cami, hamam ve han onar
Osmanc~k
iste~iyle
~lmas~~
in
sona
erdirilebilmesi
için
mütevellinin
uyar
i~
tamamlamad~~~,
yla, Sivas Beylerbeyi ve
halk~n~ n divana geldi~i ve isteklerinin yerine getirilmesi amac~
renilmektedir.
(E.H. Ayverdi, a.g.e., s.
ö~
(1721
y~l~nda)
Osmanc~k Kad~s~ na ferman yaz~ld~~~~
53I -532 )•
Daha önceki bir tarihte 1579 (987 H.), Koca Mehmet Pa~a Imareti ile ilgili olarak yaz~lan
~k'dan
bir belgede de benzer bir yak~ nma buluyoruz: Musa Halife adl~~bir adam, Osmanc
kalkarak Istanbul'a gider ve devrim hükümetine, Koca Mehmet Pa~a'n~n Osmanc~k'da
bulunan evkaf~ yla ilgili yolsuzluklardan yak~n~r. Evkaf~ n gözetimiyle yükümlü Mehmed
Dedebali adl~~ki~inin, söz
Pa~a'n~ n soyundan Islam adl~~birinin yard~mc~~olarak görevlendirdi~i
un
konusu mallar ve gelirleri nas~l kötüye kulland~~~~yak~ nma nedenidir. Ba~vuru, bu yolsuzlu~
~ya
un
önlenmesini
buyuran
Yarg
önüne geçilmesi için yap~lm~~ , bunun üzerine de yolsuzlu~
13, s. 363).
var~lm~~t~ r (H.T. Da~l~o~lu, "Onuncu as~ rda Çorum", Çorumlu, Say~~
önünde,
son
cemaat
mahallinde,
üzerinde ayet yaz~l~,
lu,
"Caminin
kap~s~~
N.
Köseo~
33
nda, geç gelenler
~m~
r
ki..."
diye
geçen
anlat
Selçuk tarz~nda yap~lm~~~bir sanduka vard~
Iki Vakfiyesi",
~n
Mehmet
Pa~a'n
~kl~~
aret
etmektedir
("Osmanc
na
i~
bölümünün varl~~~
Çorumlu, Say~~1, s. 11).
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iki katl~~olarak düzenlenmi~~pencerelerde, alttakiler, yal~n dikdörtgen
biçimli aç~kl~klard~ r. Üstlerine iki renkli mermerden, sivri kemerli al~nl~klar
yap~lm~~t~ r. Baz~lar~nda al~ nl~~~ n ortas~ na, alçak kabartma rozetler
i~lenmi~ tir (çizim-2B). Ne var ki rozetlerin baz~lar~, zamanla
kaybolmu~lard~ r. Günümüze dek gelebilenleri, caminin do~u ve bat~~
yüzlerindeki pencerelerde yer alanlar olmaktad~r. öyle san~ yoruz ki, herbir
yüzde, pencere al~nl~ klar~ nda benzer rozetler bulunmaktayd~; sonradan
ortadan silindiler.
Üst kat pencereleri ise, yuvarlak kemerli, ~ebekelidirler. Tu~la
kemerlerin üzeri, "kirpi saçak düzeninde oldu~u gibi" kö~eleri d~~a ta~an
tu~la dizisiyle çevrilerek vurgulanm~~t~ r. Kubbe kasnaklar~ nda da, ayn~~
tipte pencereler bulunur. Beden duvarlarmda, yan kanatlar~n do~u ve
bat~ya aç~ lan pencereleri ile, yine mihrab~ n yer ald~~~~güney hacm~n do~u ve
bat~s~ ndaki pencereler, alttakilerle, ayn~~ do~rultuda de~illerdir. Oysa
kanatlar~ n güney yüzünde yer alanlar ayn~~ do~rultuda aç~lm~~lard~ r.
Onyüzü simetrik olarak bölen taç kap~, mermerden yap~lm~~t~ r. Üç
dilimli bir kemerle çevrilmi~tir. Mukarnasl~~ni~~tepeli~i, mihrabiyeleri ve
yine iki renkli segment kemerli kap~s~ yla, proporsiyonlardaki baz~~ farkl~~
düzenlemeler ve organik yap~s~~ d~~~ nda, kompozisyonu ile, genel olarak
Anadolu Selçuklu taç kap~lar~n~~sürdüren bir örnek olarak de~erlendirilebilir. Günümüzde, tepelik üzerinde görülen mermer levhalar, geç devir ekleri
olmaktad~ r (res. 5).
Taç kap~ da, ni~~tepeli~ini genel olarak çevirdi~ine al~~t~~~ m~z,
dikdörtgen ku~aklar bulunmaz. Tepeli~i, on s~ ra üzerine dolduran
mukarnaslarda, yer yer badem motiflerinin i~lendi~i ilgiyi çeker.
Kap~n~ n iki yan~nda, kar~~l~kl~~ olarak yer alan mihrabiyeler de,
mukarnasl~~tepeliklerle son bulur. Mukarnaslar, dört s~ral~~ bir düzenle
i~lenmi~ lerdir (res. 16 A). Taç kap~n~n sütünceler do~rultusundaki yan
k~s~mlar~ , zamanla eskiyerek özgün yap~la= yitirmi~lerdir.
~ ki renkli geçme mermerlerle çevrilmi~~kap~n~n bas~ k-yay kemeri
üzerinde, caminin yaz~t~~ bulunur. Yap~m y~l~n~~ve yap~n~ n kurdurucusunu
ö~rendi~imiz 1.8o m. x 0.40 m. ölçülerindeki neshi türdeki yaz~t, iki sat~r
üzerine kabartma olarak i~lenmi~tir: (res. I 7).
,:~ 112.LJI ;i1,› r
j1.7

jleJI 0.1z
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Anlam~:
H~z~ r o~lu Mehmed Pa~a, bu imaretin yap~lmas~n~ , mülkü (ülkesi)
ebedi olsun (Çelebi) Mehmet Han o~lu Ulu Sultan, Sultan Murad'~n
egemenli~i zaman~nda emretti. Tanr~~ hayat~n~~kabul etsin. Tarih sekizyüz
otuzdört y~l~ nda. Tanr~~O'nu ba~~~las~ n 34 .
Taç kap~ n~n XV. y.y. Anadolu ah~ap i~çili~inin az bulunur
örneklerinden birini veren, iki kanatl~~ ah~ap kap~s~nda, oyma ve "taklit
kündekâri" teknikleri uygulanm~~t~r. Geometrik ve bitkisel giri~ik bezeme
ile yaz~, de~i~ ik boyutlarda, panolar halinde düzenlenmi~lerdir (res. 18).
Kanatlar, yar~m palmetlerden olu~an bir örgü-~erit ile çevrilmi~lerdir.
Alt ve üst k~s~mlarda, giri~ik bitkisel bezeme, ince motiflerle a~~gibi yo~un bir
geçme i~çili~i sergilerken, orta bölümde, hemen beliren, iri çarp~c~~ bir
geometrik geçme dolgu gözlenir. Burada, oniki kollu bir y~ld~z~n merkezlik
etti~i geçmede, kompozisyonu olu~turan parçalar~n üzeri de ayr~ca bitkisel
motiflerle doldurulmu~tur (çizim 1). Bunun üstünde de, yatay geni~çe bir
ku~ak halinde i~lenmi~, Kuran'dan al~ nm~~~bir yaz~~ yer al~ r; (res. 19-20-20
A).
Z-4-1 43

LIA;

LAJ».-
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Anlam~:
Allah r~zas~n~~ kastederek kim bir aç doyurursa 35 .
Camide d~~tan d~~a 17.35 m. uzunlu~undaki kuzey-güney ekseni
üzerinde birbirini izleyen kubbeli iki mekan ve bunlardan kuzeydekinin iki
yan~ na yerle~tirilmi~~kubbeli hac~mlarla, ters "T" plan~n ana kurallar~na
uyulmu~~olunmaktad~ r 36 .
Yan hac~mlar~n içle ba~~nt~lan, mescid eyvan~ na yak~ n olarak aç~lm~~~
kap~ larla olmakta, merkezi kubbeli avluya bu geçi~lerle ba~lanmaktad~rlar.
34 Yaz~ t~ n okunu~ u ve anlam~~ say~ n F. K~ rz~o~lu taraf~ ndan yap~ lm~~ t~ r. Yaz~ t için ayr~ca
bkz. Köseo~lu, N., a.g.e., s. 154.
35 Döneminin e~siz örneklerinden birini veren ah~ap kap~n~n yerinde korunabilmesi, en iyi
yol ise de, d~~~etkenlerin olumsuz etkileriyle bundan sonraki a~~n~ m daha da h~zl~~ olaca~~ndan
(~imdiki durumda; alt oyma bezemelerin baz~lar~n~n kopmu~~ve silikle~mi~~oldu~u, derin
çatlamalarla baz~~ parçalar~n dü~mü~~oldu~u görülmektedir), daha da y~ pranmadan Müzeye
kald~r~lmas~n~n çok uygun olaca~~~kan~s~nday~z.
36 K. Erdmann, bir yaz~s~nda ters "T" planl~~ camilere de~inirken, 'Osmanc~k' da Imaret
Cami' diye yap~n~ n ad~na yer vererek, grup örnekleri içine al~ r (Weitere Nachtr4e zu den
Beobachtungen auf einer Reise in Zentralanatolien", Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Inst~tuts, Band 72, Berlin 1957, s. 361).
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Odalar~n d~~a aç~lan kap~lar~~ yoktur. Odalarda, kaplar~n tam kar~~s~ na,
duvarlara aç~lm~~~birer ni~~görülür. Güney-bat~~ ve güney-do~u yönlerde
aç~lm~~~altl~~üstlü pencerelerden üsttekiler "vitrayl~~pencereler"dir. Tam ve
yar~ m palmet motifleriyle i~lenmi~~desende, mavi, k~rm~z~, sar~, ye~il renkler
kullan~lm~~t~ r (çizim 2 A).
Mihrap yönünde pe~pe~e s~ ralanan kubbeli hac~ mlardan giri~e yak~n
olan kuzeydeki, birle~ tirici niteli~ini, öteki hac~ mlardan daha büyük olu~u
yan~~s~ ra, kubbesinin daha yüksek olu~ u ile de vurgulamaktad~ r. Güneydeki
mescit k~sm~ ndan, büyük sivri bir kemerle ayr~lmaktad~ r. Kubbeye
pandantiflerle geçilmi~ tir. öteki üniteler gibi, içten tümüyle beyazla
s~ val~d~ r.
Yan odalar~ n segment kemerli giri~lerinin yan~ ndaki konsollar,
birbirinden farkl~ , profilli yap~ lanyla ilginçtirler. örne~in bat~~odas~na giri~~
kap~s~n~ n her iki yan~ ndaki konsolda, alt s~ra, ta~a oyularak yap~lm~~~tam
palmete benzer bir motif dizisiyle son bulurken, do~udakinin konsollarmda
stalaktitler i~lenmi~tir.
Merkez hac~ mda ilgiyi çeken özelliklerden biri de, kap~ n~n sa~~nda,
kuzey duvar~ nda yer alan bir kap~yla ç~ k~ lan minare merdivenidir. Bu
merdivenle, merkezi kubbe yan~ndan örtüye dek ç~k~l~yor. Kan~m~zca bu
merdiven, bugün ortadan kalkm~~~olan özgün minarenin merdiveniydi.
Yani planda da gösterildi~i gibi, eski minare, büyük bir olas~l~kla kuzey
beden duvar~ ndan yükselmekteydi. Bölgede s~ k görülen depremlerden biri
s~ ras~nda eski minare y~k~l~ nca, yerine, 1968'de kuzey-bat~~ kö~eye yenisi
yap~ld~.
D~~~ölçüleri, 8.50 m. x 7.05 m. olan mescid k~sm~~ taban~, kuzey
hac~ mdan <3.15 m. kadar yüksek tutulmu~ tur. Kubbenin kuzey yönde
oturdu~u sivri kemerin üzengi seviyesinde, profilli konsollar gözlenir.
Pandantifli geçi~~sisteminde, kubbe kasna~~ nda, pencereler aras~ nda,
plastik, üçgen prizmal dilimlerden olu~mu~~düzenleme, bu üniteye özgü
kalmakta, ötekilerde görülmemektedir. Kasnak pencereleri vitrayl~~ olup,
peteksi ana dolgunun çevresi, sar~, mavi, k~rm~z~~renklerin kullan~ld~~~~
parçal~~ bir ~eritle ku~at~lm~~ t~r.
Bol ~~~kl~~ bu hac~ mda, gerek vitrayl~~ pencereler, gerekse mihrap,
bezemeli ögeleri olu~ turmaktad~ rlar. dikdörtgen çeviri ku~aklar~~içindeki,
dört kö~eli ni~i, dört s~ ra stalaktitle doldurulmu~~tepelikle taçlanm~~t~ r. Alt
k~s~ m (o.8o m. yüksekli~e dek) ta~ tan, üstü ise alç~dan yap~lm~~t~ r (res. 21).
Alç~ mn üzerine, sonradan ya~l~~boya geçilmi~ tir. Profilli yatay ku~ aklarla
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hareketlendirilmi~~mihrap topu~unun üstü, orta k~s~ mda, büyük bir pano
meydana getiren, merkezdeki oniki kollu y~ld~ z etraf~ nda geli~en geometrik
geçmelerle doldurulmu~ tur. Bu düzenleme, yap~ n~n ah~ap kap~s~ndaki ana
panoyu an~ msatmaktad~ r. Geometrik merkez, iri bir örgüyle doldurulmu~,
geni~çe bir ku~akla sar~lm~~t~ r.
Dikdörtgen çevirilerin en içteki oyularak yap~lm~~, k~r~k çizgilerin
ördü~ü geometrik bir ~eridi verirken, d~~ tan ikisi neshi türde yaz~~ku~aklan
olup, Kuran'dan al~ nm~~~ayetleri verir. Yaz~~ ku~aklar~, mihrap ni~inin
kö~elerindeki ba~l~ klar seviyesinde kesilmekte, alt k~s~ mlar bo~~kalmaktad~ r.
Genel olarak mihrab~ n, boyamalar ve yenileme giri~ imleri nedeniyle, yer yer
özgünlü~ünü yitirdi~i izlenmektedir.
Mihrab~ n üzerinde bir tane, do~u ve bat~~ duvar~nda-güney duvar~na
daha yak~ n aç~lm~~~konumlanyla-asimetrik yerle~tirilmi~~birer vitrayl~~
pencere, mavi, sar~, ye~il, k~rm~z~~ renkleri, tam ve yar~m palmetlerden
olu~mu~~desenleriyle ilgi çekerler.
Alt kat pencereleri daha büyük tutulmu~~dikdörtgen aç~kl~klard~ r.
Dü~ümlü demir parmakl~klar~ n~n sonradan tak~ld~~~, parmakl~k yuvalar~ndaki ah~ap parçalardan anla~~lmaktad~r.
Yak~ n zamanl~~ ah~ap mimber sanat de~eri ta~~mamaktad~ r.
I~levini bugün de sürdüren cami, Osmanc~~~ n tarihsel dokusunun
önemli bir örne~i oldu~u kadar, XV. y.y. Anadolu kent yap~s~ n~n
ayd~nlanmas~ nda, kale çevresi bütünü içinde yer tutmas~yla da seçkin bir
örnek olarak ammsanmal~d~ r.
AK~EMSEDD~ N CAM~~(Medresesi)
Osmanc~~~ n tarihsel yap~lar~ ndan biri de, kalenin kuzey-bat~~ ete~ine
dayanm~~~olan Ak~emseddin Camisidir (res. 22). Cami, ~~96o'lara dek, uzun
süre kaleden yuvarlanan, kayan ta~, toprak alt~nda kalm~~t~ r. Ta~-toprak
y~~~ n! kald~ r~l~ p, yap~~ yeniden gün ~~~~~ na ç~ kar~l~nca, büyük bir onar~ m
geçirerek, ibadete aç~lm~~t~ r (res. 23).
Bir bahçe içinde yer alan yap~da, beden duvarlar~; kö~elerde iri, blok
ta~larla çevrilmi~, tu~la hat~ll~~moloz ta~larla örülmü~tür. Yine duvarlar~ n
alt k~s~mlannda da, kö~elerdeki gibi iri ta~lara yer verilmi~tir. Onanmda,
hemen tümüyle ele al~nan yap~da, örtü de -kubbeyi de içine alacak ~ekildebetonla kaplanm~~t~r (res. 24).
Camiye d~~tan bak~ld~~~ nda, ortada yükselen kubbesi ve yanlara aç~lan
hac~ mlanyla, ters "T" planl~~ oldu~u izlenimini verir. Ancak yap~~
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incelendi~inde, bir giri~~bölümü de olan, tek üniteli, kubbeli bir ana hac~ mla
kar~~la~~l~r (Plan IV). Giri~in, sa~~na ve soluna eklenmi~, haç tonozlu küçük
odalarla, camiye ba~l~~ hac~mlar ço~almaktad~r. Ne var ki, bu küçük
odac~ klar (içten: 3.10 m. x 3.10 m.) giri~~bölümüne aç~lmamakta, kubbeli
ana hac~mla da ili~kili bulunmamaktad~ rlar. Do~rudan d~~ar~ya aç~lmaktad~ rlar.
14.70 m. uzunluktaki önyüzde, merdivenle ç~ k~lan giri~~bölümüne
aç~lan ana kap~, içine yerle~tirildi~i kemeri ortalayarak de~il, biraz do~uya
kayd~r~larak aç~lm~~t~r. Söylendi~ine göre, yine iki kanatl~, ama biraz daha
dar olan eski kap~, yerini bugünkü kap~ya b~ rakm~~t~ r. Kap~ n~n heriki
yan~ nda birer pencere vard~r. Herikisi de boyuna dikdörtgen biçimli olan bu
aç~ kl~klardan bat~daki, ötekine k~yasla oldukça geni~~tutulmu~tur. Üç
aç~kl~~~~da üstten s~n~rlayan lentoya oturan yuvarlak kemer, restorasyon
s~ ras~nda, tu~la yap~s~n~~ örten bir s~ vayla kaplanarak, ta~~görünümüne
büründürülmü~tür. Kemerin çevreledi~i alan, camla örtülüdür.
Yan odalar~~ortalayarak aç~lm~~~kap~lar, segment kemerlidir.
Yuvarlat~lm~~~haç tonozlu diyebilece~imiz örtüsüyle giri~~bölümü,
güney-do~usundan bir kap~yla, kubbeli ana hacma ba~lan~ r. S~val~~
duvarlar~, yal~n, dört kö~e-ni~li mihrab~~ve özgün tu~la örgülerini kapatm~~~
s~vas~yla kubbesi, onar~m sonras~~ tümüyle yenilenmi~~bir mekanda oldu~unu
hemen duyurur insana. 5.20 m. x 5.05 m. ölçülerindeki hac~ mda, kubbeye
geçi~~üçgenlerle olmaktad~r. Do~u ve bat~~ taraf~ndaki pencerelerden ba~ka,
kubbenin dört bir taraf~na küçük pencerecikler aç~lm~~ t~r.
Mihrap bezemesizdir. Mimber sanat de~eri ta~~maz.
Yap~ya ad~n~~veren Ak~emseddin, Fatih Sultan Mehmet'in pek sayg~~
gösterdi~i ünlü bir Bayrâmi bilgini olup, Fatih'e hocal~k etmi~tir".
Ak~emseddin'in bu yap~da uzun süre müderrislik etti~i hâlâ halk aras~nda
söylenmektedir. Yine halk taraf~ndan "medrese odas~" diye adland~ r~lan
yan odalar, ni~li ocakl~~ duvarlar~~ile, i~levlerinin derslik oldu~unda ku~ku
b~ rakmamakta, söylentileri güçlendirmektedir. Gerçekten de, bugün
gördü~ü de~i~ikliklerle cami olarak kullan~lan yap~ n~ n plan~, camiden çok
bir medrese kal~nt~s~~izlenimini do~urmaktad~r. Osmanc~k'Illar~n küçük yan
37 O. Hançerlio~lu, "Melâmiyyei Bayrâmiyye" maddesi, Inanç Sözlü~ü, ~stanbul, 1975, s.
393. Ayr~ca: A. Gölp~narl~, "Bayramiyye" maddesi, Islam Ansiklopedisi, Cilt II, ~stanbul,
1949, s. 423-426. S. Tansel, Osmanl~~ Kaynaklar~na göre Fatih SultanMehmed'in Siyasi ve
Askeri Faaliyeti, Istanbul, 1971 , s. 71, 85. H. ~ nalc~ k, "II. Mehmed" mad., ~slam Ansiklopedisi,
Cilt VI, Istanbul, 1955, s. 532-534.
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odac~ klar~~ "medrese" diye adland~rmas~, Ayverdi'nin yap~y~~tümüyle
'medrese' olarak kabul etmesiyle aç~kl~k kazan~ r. Ayverdi Osmanc~k'daki bu
-camiden- ~öyle söz eder: "..o da Istanbul'un al~nmas~ndaki himmet ve
gayreti herkesin ma'lûmu olan, Ak ~emseddin'in Medresesidir.
Ak~emseddin Medresesinin bak~yesi ~imdi mescid olarak kullan~l~yor... Bu
medresenin ayakta kalan dershanesi ile iki odas~~teberrüken (u~ur sayarak)
mescid haline konmu~tur... Eyvan~~ile iki oda, bir tonoz ile birbirine ba~l~d~ r.
~imdi tonozun yar~s~~kesilmi~tir" 38.
Bu bilgilerden var~lan sonuçla; XV. y.y.da Fatih zaman~nda yap~lm~~~
olan medresenin, zamanla y~ k~ld~~~ n~, geriye kalan hac~ mlar~ n onar~larak
cami olarak kullan~lmaya ba~land~~~n~, günümüzde de bu i~levini
sürdürdü~ünü söyleyebiliriz.
PA~A HAMAM I
Hamam, K~z~l~ rma~~ n sahiline oldukça yak~n bir yerde, çar~~~içindedir.
Kalenin bat~s~nda, ~ rma~a ko~ut yol üzerinde, Küçük Çar~~~Meydan~mn
gerisinde yer almaktad~ r. Dokusunu dükkanlara dayam~~t~r (res. 25).
Koca Mehmet Pa~a'n~ n Osmanc~ k'da yapt~ rd~~~~iki hamamdan
günümüze kalabilmi~~olan~d~ r 39. XV. y.y. yap~s~d~ r. Yaz~~t~~ yoktur.
Moloz ta~~duvar örgüleri, yak~n zamanda gördü~ü onanm s~ras~nda
s~ vanarak, kapat~lm~~t~r. Bu onar~mlarda, kubbeler de, betonlanarak
sa~lamla~t~ r~lm~~t~ r 40.
38 E.H. Ayverdi, Osmanl~~ Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murad Devri (14°3-1451) II,
Istanbul, 1972, S. 528.
39 Evliya Çelebi'nin: "...~rmak kenar~ nda bir küçük hamam~~ vard~r. Suyu dolap ile
K~z~l~ rmakdan çekilir" dedi~i hamam hakk~nda ise, yerinden ba~ka bilgimiz yoktur. Tamamen
y~ k~lm~~ t~r. (Seyahatname III, "Dan~~man, Z. çevirisi", Istanbul, 1970, s. 178).

N. Köseo~lu ise "...Pa~a'n~n bunlardan ba~ka Osmanc~k'da bir hamam' ile bir
kervansaray~~ vard~ r. Fakat bunlar~ n kitabeleri bulunamam~~t~r. Hamam üç halvetli ve tek
kubbelidir" derken günümüze gelebilmi~~hamam~~ anlatmak ister ("Osmanc~kta Üç Kitabe",
Çorumlu, Say~, 5, 1938, S. 155).
40 Osmanc~ k'da Koca Mehmet Pa~a'n~n yapt~rd~~~~ yap~lar~n onar~mlar~~ üzerine
aç~ klamalar getiren vesikalarda, Hamam~ n onar~m~ na ili~kin kay~ tlara da rastlanabilmektedir.
Bunlardan birinde ~u bilgiyi bulabilmekteyiz; "Osmanc~ k halk~, divana gelip, gelir bol ve
yeterli iken, cami, hamam ve han~n y~ k~lmaya yüz tuttu~unu, kötü bir yol i~lenip, hamam~ n
camekan kubbesine, hazinesine, temiz ve pis su yollarma, (imaret, iskelesi ve camiye hamamla
beraber toptan 4400 kuru~~harcanmas~~ uygun görüldü~ü halde) ancak 993,5 kurusu bu
onar~mlara kullanan vakfin yönetimiyle görevli kaymakam~ n i~i tamamlamadan b~ rakt~~~ndan
yak~narak, ilgili görevlinin uyar~lmas~~ için Sivas Beylerbeyine ve Osmanc~k Kad~s~na 1721
y~l~ nda ferman yaz~lm~~t~ r" (E.H. Ayverdi, Osmanl~~ Mimarisinde Çelebi , II, Istanbul,
1972, s. 531-532).
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Gündüz kad~ nlara, gece de erkeklere aç~k olup, i~levini sürdürmektedir.
Kuzeyde yer alan soyunmal~~~ n, yüksek duvarlar üstünde yükselen kubbeli
kurulu~u, yap~ya d~~tan görkemli bir görünü~~vermi~ tir. Yal~ n duvarlar,
kubbeler ve tüm örtü bugün beton bir kabukla kaplanm~~t~r. Böylece özgün
dt~ var kurulu~u, yaln~zca, yer yer dökülen s~valarla aç~~a ç~km~~~k~s~mlardan
görünebilmektedir (res. 26).
Hamam~ n plan~, boyuna eksen üzerinde üç bölümlü olarak
düzenlenmi~tir 41 (Plan V.). Eksen üzerindeki giri~~kapat~larak, ~ rma~a
ko~ut ana yola bakan bat~~yüzde, küçük bir kap~~ aç~lm~~, böylece kap~ n~ n
yeri de~i~tirilmi~ tir.
Ana bölümlerden soyunmal~k, 8.25 m. ölçülerinde, kubbeli kare bir
hac~ md~ r. Kubbeye geçi~te tromp kullan~lm~~t~r. Kuzey ve do~u duvarlar~~
boyunca sekiler uzanmaktad~ r. Güney tarafa sonradan at~lm~~~bir duvar,
soyunmal~~~ n güneyini iki katl~~bir duruma getirmi~tir. Alttaki düz tavanl~~
bölüm, helalara ayr~lm~~, üst katta ise, ah~ap bir konstrüksyonla soyunma
hücreleri olu~turulmu~ tur. Helalara ayr~lan dar koridorun ortas~ndan
~ l~ kl~~a geçilmektedir.
Üç parçal~~ ~l~kl~ kta, hac~mlar kubbelerle örtülüdür. Yan odalar~ n
duvarlar~ nda kurnalar vard~r. Çaplar~~ 2,5 m. ye yak~ n kubbeler, ortada ve
do~uda pandantiflere oturur. Bat~dakinde ise, yanlar~ ndan üç dilimli
kemerciklerle çevrilmi~, parçal~~ tromplar~ n geçi~~ögesi oldu~u izlenmektedir.
S~cakl~ k iki bölüm üzerine düzenlenmi~ tir. Il~kl~ktan geçilen ilk bölüm,
ortas~~ kubbeli, yanlar~~ tonozlu üç parçal~~ yatay bir kurulu~~gösterir. Yan
parçalar~ n tonoz aynalar~ na üçer filgözü aç~lm~~t~ r. 3.20 m. çap~ ndaki orta
kubbe pandantiflere dayanmaktad~ r. Burada filgözleri dairesel bir
düzenlemeyle, ayd~nlanmada oldu~u kadar, buhar da~~l~m~nda da dengeyi
sa~lay~c~d~ rlar.
S~cakl~~~ n iç bölümü; Halvet kö~elerindeki giri~leri ortada birbirine
aç~lan, iki ayr~~odadan olu~ur. Burada güney duvar, yatay uzant~s~ yla yap~y~~
sonuçland~ran külhana dayanmaktad~ r.
Pa~a Hamam~, Osmanc~~~ n say~l~~ tarihsel yap~lar~ ndan biri oldu~u
kadar, XV. y.y. yap~lar~~içinde, sivil mimarl~~~m~z~ n günümüze ula~abilmi~~
bir örne~i olarak da önem ta~~maktad~ r 42 .
'I Plan~ n ç~ kanlmas~ nda, hamamda bulunan Osmanc~ k'h kad~ nlar~ n yard~mlar~~
unutulamaz. Kendilerine ~ükran borçluyum.
4 2 Hamama giremeyen Ayverdi, yap~ yla ilgili olarak a~a~~daki aç~ klamay~~ yapmakla
yetinmi~ tir: "Hamam, kayan~ n ~rmak taraf~ndad~r, kad~ n hamam~~ oldu~undan giremedik.
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ÇE~ME (Baltac~~ Mehmet Pa~a Çe~mesi)
Ulu Cami Mahallesinde, Ulu Caminin kar~~s~ ndad~ r. Baltac~~Mehmet
Pa~a'n~ n yapt~ rd~~~~çe~ melerden geriye kalabilmi~~tek örnektir.
Yaz~ t~ na göre 1117 H. ( ~~ 705) tarihini ta~~maktad~ r. Malzemesi kesme
ta~ t~ r. Yol seviyesinin yükseltilmesi ile, yap~ n~ n alt k~sm~, hemen kemer
üzengilerine dek topra~a gömülmü~ tür. Kullan~lmamaktad~ r. Susuzdur.
Tek musluklu olarak yap~lm~~~çe~me, bak~ ms~zd~ r. Çe~meye dek uzayan
kald~ r~ mla, yol aras~ na s~k~~ m~~~izlenimi veren bir konumdad~ r (res. 27).
Tek musluklu ayna ta~~m, üstten, te~etli-sivri bir kemer ku~at~ r. Art~ k
i~ e yaramayan musluk, ayna ta~~n~~ üzengi seviyesinde ortalayarak
yerle~ tirilmi~ tir. Gömülme nedeniyle, su teknesi art~ k görülmez. Yaz~ t,
kemerin üzerine, al~ nl~~~~ortalayarak yerle~ tirilmi~ tir. Yüzü, üstte profilli bir
korni~~s~ n~ rlamaktad~ r. Örtüsü düzdür.
Yaz~ t: 0.90 x 0.75 m. ölçülerinde olup, mermer üzerine i~lenmi~ tir. Üç
sütun üzerine düzenlenmi~ tir. Sütunlardan herbiri de alt~~ sat~ rd~ r (res. 28).
Yaz~ t~ n transkripsiyonu ~öyledir:
Menba-i ayn-i ata maye-i ihsan u seha
Hazret-i sadri kerem pi~ e Mehmet Pa~a
Eyleyüp mal-i firavan ile sarf-~~ himmet
~ehr-i Osmanc~g~~ bu ab ile k~ld~~ ihya
Kati muhtaç idiler suya bu ~ehrin halk~~
Vak~ a hayr~~ az~ m etti ol asaf hakka
K~z~ l~ rmak gibi içtikleri hunab idi hep
Ba~r~ n ol te~nelerin yakm~~ t~~ k~lleti ab
Vüzeradan nice hay~ r ehli murad etti veli
Birisi olmad~~ bu hayre muvaffak asla
Hamdülillah ki o düsturi salah endi~e
Eyledi bu eseri paki müyesser mevlâ
Fakat kubbeler plan~ n~~ i~ aret etmektedir. Büyük kubbeli bir sogukluktan, iki ufak kubbeli (?)
~ l~ kl~ga, oradan iki taraf~~ eyvanl~~ ortas~~ kubbeli bir göbek ta~~ na geçilmektedir. iki halveti
vard~ r in~aat~~ hat~ ls~z moloz ta~ iyledir (a.g.c. s., 535).
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Hele bir böyle sevab etti ki ta mah~ere dek
Nu~~edüp rahmet okurlar ona alâ edna
Çariyar~n ~erefi a~k~nad~r çe~mei çar
Çar~~ enhar~~ cenan olana ruz-i ceza
Deli leb te~ nelere Dürri dal tarih
;k13-1 selsali sebil etti Mehmet Pa~a 1117 43 .

Baltac~~ Mehmet Pa~a'n~n yapt~rd~~~~dört çe~meden, bir tanesinin de
yaln~z yaz~ t~~ günümüze ula~abilmi~tir. Yukar~daki yaz~ tla ayn~~ olan bu
yaz~ t, ~eyh Hasan Camisinin, kapal~~ çe~me yerinde, duvara yerle~ tirilmi~~
olarak bulunmaktad~r (res. 29).
Böylece, zamamm~za gelebilen çe~meyle, Osmanc~~~ n tarihsel-sit
dokusunda bir XVIII. y.y. örne~i de önemle yerini alm~~~olmaktad~r. Yine
bu dokuya katk~s~~ büyük olan Baltac~~ Mehmet Pa~a'n~n yapt~rd~~~~bir su
yap~s~~olmas~~ da ayr~ca önem ta~~r.
ULU CAMI (Beyler Camisi)
Ulu Cami ya da Beyler Çelebi Cami'i diye bilinen Osmanc~~~ n eski
cami'sinden, günümüze kaynaklardaki birkaç nottan, yay~ nlardaki birkaç
sözden ba~ka hemen bir~ey kalmam~~ t~ r, diyebiliriz.
Hüseyin Hüsamettin, eski 'Sorkun' ad~n~ n, 731 H.den (133o) sonra
"Osmanc~k" olarak de~i~ti~ini belirterek "...çünkü Sorkun emini olan
(Osman Bey) ibn-i Mehmet Bey'in 731 tarihli vak~fnamesinde, Beyler
Camiini bina ve emlakini vakfetti~i musarrahd~ r (aç~kt~ r)" diyerek de
camiden söz etmektedir".
43 N. Köseo~lu yaz~t~ n, 1147 (1734)'de Üsküdar'da ölen "Dürri Mehmet Efendi"
taraf~ ndan yaz~lm~~~olaca~~ n~~ bildirmektedir. Ad~~ geçen Dürri zade'nin 1121 H. (17og)'de
Baltac~~ Mehmet Pa~a Haleb'de iken, orada kad~~ oldu~unu da eklemektedir. Yine yazar, 1047
H. (1637) tarihli Bayram Pa~a vakf~~ yesinde, Mehmet Pa~a hakk~ nda aç~klamalar bulundu~unu
belirtmekte ve ~unlar~~ yazmaktad~r: "...(sanalan) ad~ndaki yerden Osmanc~ k ba~lanna
getirilmi~~olan suyu kasabaya getirerek ( 18) çe~ meye taksim ettirmi~~ve "Telli Ibrahim" ad~nda
birini naz~r tayin ettirmi~tir. Sonra zamanla bak~ms~zl~ k yüzünden çe~meler ve yollar harap
olmu~~Baltac~~ Mehmet Pa~a da ikinci defa olarak tamir ettirmi~~ve dört çe~me yapt~ rm~~t~ r. Bu
su tesisat~~ da ioo sene ya~am~~ t~r. Bugün Osmanc~k içecek su noktas~ndan büyük himmetlere
muhtaç bir haldedir. Bu dört çe~mede ayn~~kitabe vard~r" (Osmanc~k'ta Üç Kitabe, Çorumlu,
Say~~ 5, 1938, s. 156-157).
44

Hüseyin Hüsameddin, Amasya Tarihi, Cilt II, s. 287, Istanbul, 1332.
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Köseo~lu da, Osman Gazi'yle ilgili bir vakfiyeyi verirken, "..bu
vakfiyeden de anla~~laca~~~vechile Osmanc~k'da yapt~rd~~~~Camii kebire
Osmanc~k fatihi Osman arazinin büyük bir parças~n~~vakfediyor. Bu cami
Osmanc~ k'da hükümet kar~~s~ ndad~ r. Muhtelif zamanlarda y~ k~ld~ktan
sonra, bugünkü haline gelmi~ tir. Son tamiri Hamid 2 zaman~ nda
yap~lm~~t~ r. Bu ~ekliyle tarihi ve mimari bir k~ymeti yoktur" aç~klamas~ n~~
getirmektedir 45 .
Gerçekten eskilere inen ah~ap cami, zamanla y~ k~larak 1314 (1896) H.
de yenilenmi~ tir. Depremlerle yeniden zarar gören cami, eski özelliklerini
yitirdi diye, 1972'de tümüyle y~ kt~r~larak yerine yepyeni, içi renk renk boyal~~
bir cami yap~lm~~t~ r. Eski tarihi Ulu camiden de, tek bir ah~ap sütun
ba~l~~~ ndan ba~ka bir~ey kalmam~~t~ r 46 .
Caminin plan tipi ve öteki yap~sal özellikleri hakk~nda, ba~ka bilgimiz
yoktur.
Y~ k~larak Ortadan Kalkm~~~yap~lar:
Tan~ tmaya çal~~t~~~m~z yap~lardan ba~ka, günümüzde ad~~ bilinen,
ancak tümüyle ortadan kalkt~~~~için, yap~sal özellikleri hakk~nda hemen hiç
bilgi veremedi~imiz birkaç tarihsel yap~ p belirtmek istiyoruz:
A—Mukbil Bey Mescid~:
Osmanc~k'da zaman~ nda "Mukbil A~a" diye an~lan mahallede
bulunan mescidden, Çorum Müzesine getirilen yaz~t~ ndan ba~ka, geçirdi~i
onar~mlara ili~kin k~sa bilgi edinebiliyoruz. Bu bilgiyi Köseo~lu'ndan
aktaraca~~z: "..Osmanc~k'da kendi ad~yla an~lan mahallede Mukbil Bey
Cami'i vard~r. (855 H.) tarihinden beri birçok tamir ve tadillerden sonra
45 N. Köseo~lu, "Çorum'da Beyler Çelebi ve Muzaffer Pa~a Camii menberi", Çorumlu,
Say~~3, 1938, s. 4. ayr~ca bk. N. Köseo~lu, "Osman Gazinin Vakfiyesi", Çorumlu, No. I 2, S. 22.
46 Osmanc~ k'daki incelemelerimiz s~ras~da, bir oduncu dükkan~nda raslad~~~m~z "ah~ap
kütük" ilgimizi çekmi~~olup, gözlemlerimizi burada belirtmek istiyoruz. Üzerinde odun k~ r~lan
bu parça, ortas~ndaki yuvadan da anla~~laca~~~üzere, büyük bir olas~l~ kla ah~ap bir deste~in
altl~~~-kaidesidir. Ah~ap bir bloktan iki bölümlü olarak haz~ rlanan altl~~~ n, yuvarlak üst
parças~, a~a~~ya do~ru geni~leyen yamuk bir ana parçay~~ taçland~ rmaktad~r. Geni~~yüzleri,
geometrik geçmelerle doldurulmu~~yuvarlak rozetlerle bezenmi~~tabanda, dar yan yüzler ilginç
bir oyma desen sergiler. Bu bezeme, küçük-birbirine geçme kare biçimlerden olu~maktad~r.
Ayr~ca, karelerin içindeki y~ ld~za benzer dolgular kompozisyonu daha da etkileyici
k~ lmaktad~r. Rozetlerde, yer yer k~ rm~z~~ boya kal~ nt~lar~ n~ n görülmesi, özgün bezemede oyma
yan~s~ ra, renkli boyamaya da yer verildi~ini i~aret eder. Ancak, bu ah~ap parçan~ n nereye ait
oldu~unu söylemek pek kolay olmamakla beraber, Ulu Caminin özgün ögelerinden olup
olamayaca~~~üzerindeki çal~~malar~ m~z~~ sürdürmekteyiz.
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~ imdi harap bir haldedir. Bugünki durumu ile okula oradan da Çorum
Müzesine getirilen kitabesinden ba~ka k~ymeti haiz bir eseri kalmam~~t~ r...
Yar~m daire ~eklinde bir mermer üzerinde iyi bir sülüs ile yaz~lm~~~olan
kitabesine göre bu mescidin Fatih zaman~nda (855 H.-1451 /2) tarihinde,
`Elhac Mukbil bin Abdullah' taraf~ ndan yap~ld~~~~anla~~lm~~t~ r" 47 .
B — Mukbil Bey Medresesi 48 .
C - Koca

Mehmet Pa~a ~~mareti-Mutfa~~~"1255 H."e kadar

çal~~m~~~49 .
D — Koca Mehmet Pa~a Kervansaray~,
E — ~ç Kalede Osman Gazi Türbesi,
F — Burhan Dede Ziyareti
Zaman~ nda, Gemici mahallesi tarafinda, köprü ba~~ ndan birkaç metre
içte bulunan ziyareti, halk aras~ nda hâlâ bilenler vard~ r 50.
G — Kad~~ Ferah ~ad Medresesi
H — K~z~l Hasan Medresesi
Görülmektedir ki, Osmanc~ k'daki tarihsel yap~lar, günümüze
ula~abilmi~~eski sit dokusunun genellikle XV. y.y. da yap~lm~~~örneklerini
vermektedirler. Bunu izleyen zamanda, XVIII. y.y. a dek geçen süre içinde
ise, 'eski sit strüktürüne' yeni katk~ lar gözlenmemekte, böylece de büyük bir
bo~luk ortaya ç~ kmaktad~ r. Ancak XVIII. y.y. a gelindi~inde, Baltac~~
Mehmet Pa~a'n~ n yap~la~t~rma giri~imlerine tan~ k olmaktay~z. Mehmet
Pa~a çe~itli onar~mlarla baz~~yap~lar~~elden geçirirken, özellikle de kenti yeni
su kurulu~lar~na kavu~turma çal~~malar~na a~~rl~k vermi~tir.
Ayr~ca gözlemlerimizde var~ lan bir sonuç da, kalabilen tarihsel
yap~lar~n çevreden s~yr~ld~~~ , eski dokudan koparak, belirgin tek yap~lar
47 N. Köseo~lu, "~erefeddin Mukbil Bey ve Mescidi ile bir yazma Kuran~ ", Çorumlu, Say~~
4, 1938, S. 133-136. Makalede; Osmanc~ k'da Koyunbaba Türbesinde bulunup, oradan Çorum
Kütüphanesine getirilen ve Mukbil Bey taraf~ ndan (871 H.) (1466) tarihinde vakfedildi~i
anla~~ lan Kuran'dan da söz edilmektedir (s. 134).
48 "Osmanc~ k'da medresesi olan Mukbil Beyin bu (Sivas'da 780 H. de öldürülen) olmas~ na
ihtimal verilmez" aç~ klamas~ yla N. Köseo~lu, mescid ve medreseyi yapt~ ran Mukbil Beylerin
ayr~~ki~iler oldu~una i~aret etmek istemektedir (ayn~, s. 135).
49 N. Köseo~lu, "Osmanc~k'da üç Kitabe", Çorumlu, Say~~ 5, s. ~~55. Ayr~ca, E.H. Ayverdi,
Osmanl~~ Mimarisinde Çelebi...", II, S. 529-531.
50 Evliya Çelebi de 'köprü ba~~nda idi', deyerek ziyaretin yerini i~aret etmektedir (III, s.
178).
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haline geldi~idir. Zaman~ nda kentten gelip geçenlerin sözünü etti~i
hanlardan, mescidlerden, iç kalenin görkemli yap~lar~ndan, biri d~~~ nda
hamamlardan geriye hemen hiç bir~ey kalmam~~t~ r. Baz~~kompleksleri de,
yan yap~lar~n y~ k~lmas~ yla geriye kalabilen 'tek yap~ ' simgelemektedir.
Ku~ kusuz dokudaki bu kopmada, erimede Osmanc~k'da s~k görülen
depremlerin rolü büyük olmu~tur. Kamm~ zca hem erimede, hem de
yap~la~man~ n duraklamas~ nda, ileri sayfalarda de~inmeye çal~~aca~~m~z
ekonomik ve toplumsal yap~ n~ n da yeri büyük olsa gerektir.
Ancak, köprü, cami, türbe, hamam ve çe~me gibi de~i~ik türler
sergileyen Osmanc~ k yap~lar~ , bilinçli konumlar~ , planlar~~yap~ sal ögeleri ve
bezemeleri gibi birçok özellikleri ile, Osmanl~~dönemi XV. y.y. mimarl~~~ n~n
bilinmeyenlerine ~~~ k tutacak örneklerdir. Bu nedenle Anadolu mimarl~~~n~ n kronolojik uzant~s~ ndaki seçkin yerlerini almal~d~rlar.
Yine XV. y.y. da hareketlenmeye ba~layan, giderek XVI. ve XVII.
y.y. larda yo~unla~an toplumsal karga~alarda, huzursuzluklarda, çe~itli
ac~l~~ olayda Çorum ve çevresinin bu arada Osmanc~~~n yeri, yap~lar~ n~n
tan~ t~m~~ ve de~erlendirilmesi yan~~ s~ ra, dönemin ekonomik ve sosyal
yap~s~ n~ n irdelenmesi ve Osmanc~kla ilgili baz~~olaylar~ n belirtilmesiyle gün
~~~~~ na ç~ kacak, eski sit dokusuyla toplumsal yap~, tarihsel bütünü
tamamlamak üzere biraraya gelecekler, toplumdan kopuk dü~meyeceklerdir.
XV.- XVII. Y.Y. LARDA ANADOLU'NUN EKONOMIK VE
TOPLUMSAL YAPISI ILE BU YAPIDA, ÇORUM YÖRESI
VE OSMANCI~IN YERI
Osmanl~~ Imparatorlu~unun erken yüzy~llar~ndan ba~lay~ p, giderek
XVI.-XVII. yüzy~ llarda yo~unla~an ekonomik ve toplumsal bozukluklarda,
toplumun tüm kurumlar~ n~~sarsan, dirlik ve düzeni bozan iç kavgalarda,
büyük kar~~~kl~ klarla kanl~~ olaylarda, çe~ itli bölge ve yörelerin özellikle
belirdi~i gözlenmektedir. Bölgeler içinde, Çorum ile çevre yörelerin bu
arada Osmanc ~~~ n da önemli yeri oldu~ u ilgiyi çekmektedir.
Bilindi~i gibi XVI. y.y. ~n ba~~ ndan beri, Osmanl~~ Imparatorlu~u
düzeninde de~i~ meye ba~ layan siyasi ve sosyal ko~ullar~n yan~~s~ra ekonomik
bunal~ mla ezilen halk, büyük bir karga~a ortam~ na sürüklenmi~~ve hemen
her toplum kat~ nda, büyük boyutlu, kanl~~kavgalara varan olaylar ç~km~~t~r.
Akda~, bu dönem karga~as~n~~ belirgin hatlarla ortaya koyarken ~öyle
demektedir: "...her ne kadar bir yamaçta kanun ve kurallar~~hiçe saymakla
suçlanan `Celaliler' ve öte yamaçta da bunlara kar~~~sözde düzen sa~lama
Belleten C. LI~, 36
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çabas~ nda olan `Celali Seferi' görevlileri olmak üzere kavgac~lar iki dü~man
oba görüntüsünde iseler de, bu iç kan~~kl~ kta kimin gerçek Celali kimin
kanun ve düzen savunucusu oldu~unu anlamak ço~u kez olanaks~zd~r" 51.
Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Süleyman devirleri, gerek sosyal ahlak
ve gerekse dirlik düzeni bak~m~ ndan, huzursuz bir dönemdi. Bursa ve
Istanbul gibi ba~ta gelen kentlerde bile, büyük bir iç karga~an~n ya~am~~
etkisi alt~na ald~~~~izlenmektedir. Soygun, h~rs~zl~ k, cinayet ve sald~r~lar,
ya~mac~l~k, çe~ itli gruplarca yap~ lmakta, hatta bunlar~ n içinde 'medrese
ö~rencileri' ve 'görevli erler' bile bulunmaktayd~ . Halk huzursuzdu.
Akda~, bu hareketlerin nedenini ~öyle yorumlamaktad~r: "... bu
olumsuz hareketlerin nedeni, dini ho~görülük dolay~s~ yla itikats~z ve imans~z
insanlar~ n artmalannda arand~~~~için, devletin iç politikas~nda islami
taassup yoluna gidilmesi bir kurtulu~~yolu olarak dü~ ünülmü~tür. Zaten
Osmanl~~ Imparatorlu~unda ve Türkiye'de bütün siyasi ve ekonomik
tökezlemeler iki ~eye yorulur; I ) Devletin i~leri bozuk gidiyorsa, bunun
nedeni eski düzen ve kanunlara sayg~~ gösterilmez olunmas~d~r,
2) Toplumda ahlaka ve dine ayk~r~l~klar artm~~~görülünce, hatta do~a
afetleri (açl~ k, deprem ve benzeri ~eyler) birbirini izledi~i zaman, dine yeteri
önem verilmedi~i, imans~zlar artt~~~~için bu felaketlerin ba~a geldi~i
dü~ünülür. Geçmi~ teki devlet kurumlar~ nda, kanun ve kurallara son derece
ba~l~l~ k bulundu~u, toplum bireylerinin de çok imanl~~ ve dinin bütün
gereklerini yerine getiren kimseler olduklar~~ileri sürülür" 52 .
I~ te bu arada, 1537 y~l~ nda, Kanuni Sultan Süleyman'a ba~~vuran din
ve hukuk bilgini Ebussuu d, ~eriat yetkililerinin görü~lerinden do~an
kan~y~~ iletti. Ebussuud, bu i~~için din ulemas~ nca görevlendirilmi~ ti.
Ebussuud padi~ ahdan "din, devlet ve ülke düzenli~i ~ unu gerektiriyor ki;
Islam imamlar~ndan baz~~ içtihatç~ lann ifade ettikleri kurallara uymak
bugün zorunlu hale gelmi~~bulundu~undan" söz ederek bu konuda ferman
yay~mlamas~n~~ istedi. Kanuni bunun üzerine, din görevlerinin yerine
getirilmesinde halk~n zorlanmas~n~~bir devlet görevi haline getiren ferman~~
ç~kartt~" 53 .
51 Osmanl~~düzenini sarsan bu isyanlarda ve olaylar~n de~
erlendirilmesinde; M. Akda~'~n
"Türk Halk~n~ n Dirlik ve Düzenlik Kavgas~-Celali Isyanlan" Ankara, 1975 kitab~ndan
öncelikle yararlan~lm~~t~r.
52 M. Akda~, Türkiye'nin Iktisadi ve Içtimai Tarihi, C. II„(
14.33-1559), Ankara, 197 ~~, s.
49-50. Akda~'~ n bu yay~n~~çal~~mam~z~ n, toplumsal yap~~bölümünün yararlan~ lan ikinci ana
kitab~~olmakta, aralardaki özet bilgilerde de ilk kitab~~ yan~~ s~ra, bu yay~ na dayan~lmaktad~
r.
53 M. Akda~, ayn~ , s. 394.
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1537'de ç~ kar~lan bu fermanla, zaten çe~itli ya~am s~k~nt~lar~~ ile ba~a
ç~kamayan halk üzerine, bir de dinsel bir bask~~eklenmi~~oluyordu.
Ebussuud'un 1548'de ~eyhülislaml~~a oturtulmas~~ ile "halk~n ya~am~ n~~
dinsel bask~~ile düzene sokma görü~ü kanunla~~r hale geldi. Ayn~~zamanda,
ba~ka dinden olanlar~n kendi inançlar~na göre hareket edebilmeleri de
ortadan kalk~yor, büyük s~k~nt~lara itiliyorlard~" 54 .
Oysa, toplumun kar~~~ kl~~a h~zla itilmesinin kökünde ekonomik
nedenler yatmakta idi. Bu nedenle, öncelikle ana çizgileriyle dönemin
ekonomik yap~s~ na de~inelim.
Ekonomik düzen, Osmanl~~ Imparatorlu~u zaman~nda da, ortaça~daki
durumunu korumu~ tur deyebiliriz. Devletin ekonomik ve ticari alanlardaki
çal~~malarla ilgisi, bu i~lerden alaca~~~vergilere yönelikti yaln~zca.
"Ülke ekonomisinin geli~mesi ve ekonomi ya da endüstri uygulamalar~nda yap~lacak yeniliklerin devleti de güçlendirece~i, siyasi gelece~ini
ekonomik ya~ant~s~n~n gittikçe daha canl~~ve at~l~ml~~gidi~at tutturmas~ na
ba~l~~ bulundu~u konusunda, Osmanl~~ büyükleri ya da ayd~ nlar~n~n bir
bilinçleri bulundu~unu gösteren hiçbir belirti yoktur" 55 .
Yine uluslararas~~ ticaret de, Osmanl~~ Imparatorlu~u zarar~na
geli~iyordu. Bat~l~~ ülkeler ve kom~ular~m~z devletlerin kalk~nmas~nda,
siyasal oldu~u kadar ekonomik at~l~mlar~ n da gerekli oldu~u bilinci ile, iç ve
d~~~ticaretlerini, yerli endüstriyi geli~ tirmeyi büyük bir çaba içinde
sürdürmekteydiler. Oysa Osmanl~~Devleti büyükleri ve de ayd~nlar~~Bat~~ile
ili~kileri yaln~z politik yönde ele al~yorlard~.
Endüstride "ham maddenin ç~ kt~~~~yerden i~lenmi~~mal~n harcand~~~~
yere kadar olan mesafedeki safha çal~~malar~n~~ birbirine ba~lay~c~~ bir
i~letmeler zinciri asla kurulmu~~de~ildi" 56 .
Yine faizcili~in ve s~k s~k yap~lan devalüasyonlar~n ekonomik politikada
yeri büyüktü. Her ne kadar Islam dini gere~i faizcili~in günah oldu~u inanc~~
halk aras~nda yayg~n idiyse de, XV.-XVI. y.y, larda ( 453-1559) faizcili~in
büyük yer tuttu~unu ve toplumdan da "günah" oldu~una dair hiçbir
tepkinin gelmedi~ini ö~reniyoruz 57. Hükümet faizi oio 0-15 olarak
saptad~~~~halde, faizciler bu oran~~fahi~~ölçülere ç~karma yollar~ n~~bulmakta
(Türkiye'nin Iktisadi ...) S. 394.
(Türkiye'nin Iktisadi....) s. 159.
56 ayn~, s. 181.
57 Etraf~~ bilgi için kar~~t~r; M. Akda~, (Türkiye'nin Iktisadi) s. 2o6-215.
54
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güçlük çekmiyorlard~ . Bu uygulamalarla faiz oran~~o /o 30-50 aras~na kadar
ç~ kabiliyor ve nbahorlar (faizcilikle zengin olmay~~ i~~edinenler) büyük
paralar topluyorlard~. Ancak bu i~lemler Kad~ ya defterletilmiyor, Kad~~
defterlerinde faiz hesaplar~n~ n resmi faiz oranlar~~ üzerinden yap~ ld~~~~
görülüyordu 58 . Zaman zaman faiz anla~mazl~klan Kad~~tarafindan
~eyhülislam'a dek getiriliyordu. Böyle ba~vurulardan birkaç~= ~eyhülislam Ebussuud'a yap~ld~~~n~~ö~reniyoruz 59 .
Osmanl~~ Devletinin kurulu~ undan ba~lamak üzere, yöneticiler
ekonomik politikalar~n~~Devalüasyona ba~lam~~lard~~ve bu tutum özellikle
XVI.-XVII. yüzy~ llarda büyük çalkant~ lara yol açm~~t~~ ". T. Timur, bu
politikan~ n yetersizli~ini kapamak için bulunan çözümün "iltizam
(kay~ rma) ve tekel usullerine" dayand~nld~~~n~~söyleyerek, darphanelerin,
gümrüklerin, ~aphanelerin, maden ocaklar~, tuzlalar gibi zengin gelir
kaynaklar~n~n yabanc~lar~ n iltizam~na b~rak~ld~~~ n~~belirtir 61 .
Osmanl~~Devletinde vergileme usulü de, halk ve devlet ili~kilerinde
büyük bunal~ mlara yol açan kurallara dayanmaktayd~. Osmanl~lara ait
topraklar üzerindeki çiftlikler (miri topraklar~n ~~2o- ~~so ~er dönümlük
bölümleri) tapu resmi kar~~l~~~ ndaki ekip-biçmek ko~uluyla köylüye
verilirdi. Ne var ki, köylü bu durumda topra~~n "mülk sahibi" de~il,
"tasarruf hakk~n~ " elde tutan ki~i olabilirdi ancak. Bu nedenle de, topra~~n~~
ne satabilir ne de ba~kas~ na devredebilirdi. Çay~r ve otlaklarda köylünün
hayvanlar~ na yetebilecek az bir k~sm~~d~~~ nda kalan arazi ise "sahib-i arz"~n
(yani devlet veya dirlik sahibinin) idi 62 .
Çiftçi, üzerine kay~tl~~söz konusu toprak için belirli bir kira öderdi ki bu
"vergi" ad~~ alt~nda al~n~rd~ . Topra~~ n vergisi, Kanunname bölgesine göre,
köylünün elde etti~i ürünün yar~s~~ ile onda biri aras~nda de~i~en k~sm~~
olurdu 63 . Veya oran~~belirlenen ürünün bedeli al~n~rd~ . Ürünün enaz ~~/ ~ oi
olan bu hisseye "ö~ür" denilirdi 64. Köylü hukuk-~~ ~erriyeden olan
M. Akda~~(Türkiye'nin Iktisadi...), s. 213-214.
ay. es. 213-214.
60 T. Timur, Kurulu~~ve Yükseli~~döneminde Osmanl~~Toplumsal Düzeni, Ankara, 1979, s.

58
58

92.

T. Timur, a.g.e., s. 92-93.
Osmanl~~Timar sistemi ve "miri arazi" için bkz. O.L. Barkan, "Timar" maddesi, ~slam
Ansiklopedisi, Cüz: 123-124, S. 286-320. Ayr~ca T. Timur, a.g.e., S. 150-160.
63 Devlet Maliyesinin önemli gelir kaynaklar~ ndan olan "Vergileme usulü" üzerine
ayr~nt~l~~ bilgi için bkz. M. Akda~, Türkiye'nin Iktisad~ ...., C. II, s. 228-242.
64 T. Timur da, "O~ ür"ün gerçek mülk statüsünde bulunan ürünün ~
i ~ oi ~eklinde veya
ayni olarak ödenen-zenginlerin vermekle mükellef tutulduklan bir i~tirak hissesi olarak ödenen
topraklar "oldu~u görü~ ündedir. (a.g.e., s., 149).
61
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`ö~ür'den ba~ ka resm-i kovan ad~~alt~ nda ba~ka vergiler de ödemekte idi.
Ancak çiftçi, topra~~~bir duvarla çevirir, ba~~veya bahçe yapar veya ev
kurarsa, toprak onun mülkü olabilirdi. Böylece Devletinin yüksek
döneminde, devlet "rüsüm-~~ ~er'iyye" denen vergileri, kar~~l~k bir hizmet
göstermeksizin al~ rken `dirlik ve düzeni koruma ve öteki yürütme
görevlerine bedel olarak da "Rüs~lm-~~örfiyye" ad~~alt~nda vergi toplard~.
Bunun yan~~s~ra bir de "rüsüm" al~nmas~n~~gerekli k~lan i~~yapanlardan da,
"rüsüm-~~ serbesti" ad~ nda bir vergi istenirdi. Ne var ki vergi ödeyen
"mükellef", devlet topra~~na ba~l~~mülkü veya yürür mal~~olmas~~nedeniyle,
böyle bir ödeme zorunlu~u alt~nda tutulurken, örne~in yukar~da de~inildi~i
gibi, yüksek faizlerle ceplerini paralarla dolduran tefeciler -ribahorlarvergileme d~~~ nda kalmaktayd~ lar. Yani zenginli~i nakid paraya dayananlar, k~ymetli e~ yaya dayananlar vergi ödemiyorlard~. Yine reaya vergi
vermesini zorunlu k~ lan mülkü nedeniyle ödeyici olurken, ayn~~türde varl~~~~
olan idarecilerin, devlet görevlilerinin böyle bir yükümlülük ta~~mad~ klar~~
ortaya ç~kmaktad~ r. Böylece çiftçiden, devletçe o / o ~~2.5-o / o 50 ye varan
"icar" (haraç) vergisi al~n~ rken devlet görevlileri hiç icar ödemiyorlard~.
~ehirli ise, kazanc~~ "zekat" ve "sadaka"ya ba~l~~oldu~undan çok dü~ ük bir
yüzde ile vergisini veriyordu. Yani, Osmanl~~vergi sistemi, toplumu olu~turan s~n~flar aras~nda -~ ehirli ve köylü, çiftçi aras~ nda- adaletli bir uygulama getirmemekteydi. ~ehirli ne kadar nakid paras~~ olursa olsun, hatta
resmi anla~ malarla saptanm~~~olarak faizcilik yaps~ n, vergi vermeyebiliyordu. Raiyetli reaya o /o 12.5-0 / o 5o vergi verirken, varl~kl~~~ehirli veya genel
anlamda ~ ehirli, ençok oio 'o a varan vergi ödüyordu. Hatta hiç vergi
vermeyebiliyordu da. ~ehirlinin kiral~ k dükkan, han, hamam ve konut gibi
yerlere (akara) ödedi~i vergi de çok azd~~65 .
Akda~, vergilendirmede Osmanl~~ halk~n~ n köylü ve ~ehirli ay~nm~na
yol açan e~itsizli~inin nedenini; "insanl~ k tarihinin çok eskilerine kadar
giden bir siyasi do~u~~ve kurulu~ una" verirken, "devleti ve hükümet
idaresini ~ehir toplulu~unun olu~turmu~~olmas~, köy toplulu~unun bu i~te
~ ehirden gelen siyasi güce ancak uyruk olma ~eklinde boyun e~mesi, köylüye
`raiyyet' ad~n~~ takt~rm~~ , onun 'sahib-i raiyyet-i' yani a~as~~ (bir çe~it
patronu) tarihi çehresi ile beliren ~ehir gücü, kendi ko~ ullanna göre yaratt~~~~
Vergilerin köylü üzerindeki eziciligine ayr~nt~l~~örnekler ve aç~lmalar için bkz. Ö.L. Barkan,
"Osmanl~~ Imparatorlugunda Zirai Ekonominin Hukuki Esaslar~", Cilt I, Kanunlar-Istanbul,
1943. Ayr~ ca: S. Yerasimos, (Çev. B. Kuzucu) Azgeli~mi~ lik sürecinde Türkiye, I, Istanbul,
1974, S. 221-232.
(Iktisadi...), S. 231, 232, 236-240.
65 M. Akda~~
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siyasi düzenin yürütücüsü olmu~tur. Halbuki, ~ehirli ki~inin ne sözde, ne de
uygulamada bütün geçimini kirac~l~~~na dayad~~~~böyle bir mülk sahibi
yoktur" demektedir 66 .
Bu arada, özellikle halk~n inanç duygular~~kullan~larak, Osmanl~~
düzenine kar~~~ç~kar~lan isyanlan da an~msamakta yarar vard~r. Ancak
özellikle baz~~tarikatç~larm ba~~~çektikleri bu isyanlarda gerek içerik gerekse
biçim de~i~iktir. Özellikle Yavuz Sultan Selim zaman~nda ba~lay~ p Kanuni
Sultan Süleyman~n egemenli~i dönemine de giren bu ayaklanmalarda,
raiyyet-çiftçi-köylüden olu~an halk, ço~unlukla k~z~lba~-türkmen kökenli
oldu~undan "siyasal ve yap~sal devlet örgütlerine" inememi~ler ve devlet
gücüyle bast~nlabilmi~lerdir.
Oysa "Celali isyanlan" ad~yla an~lan iç kar~~~kl~ klar, köyden-kenteba~kente dek toplumun siyasi, sosyal ve ekonomik tüm örgütlerini her
boyutuyla kapsamaktayd~ . Toplumun her kesimini derinliklerine kadar
sarsan ve büyük yaralar açan bu y~k~c~~dönem, bir yüzy~l sonra toplumu
"her yönden tam bir gerilik" içine itmi~tir. Bu kavgan~ n eylemci gruplar~~
olarak:
) Levent-Sekban gruplar~ , -"Vergilerin en büyük pay~n~n al~nd~~~~
raiyyet (çiftçiler) arac~lann da soyguna varan 'hizmet akçesi' almadaki
ölçüsüzlükleri kar~~s~nda, köylerini b~ rakarak sa~a sola da~dm~~lard~r.
Bunlar~n Bey kap~lar~ na cebeli yaz~ lmalan "Sekban" diye amlmalanna, bo~~
gezer olmalar~~da "Levent" denmesine neden olmu~tur. Özellikle zengin
çifdiklerinin bulundu~u Marmara bölgesine ak~n etmi~lerdir. Dirlik
bozuklu~una neden olan bu grup çe~itli yolsuzluklarla, devletin çe~itli
yörelerinde e~kiye- Harami s~n~f~~olu~turmu~lard~ ". Leventlerin imparatorluk topraklar~ nda da~~n~ k olarak bulunmalar~ , hükümetin bunlarla
u~ra~mada ba~ar~s~ z kalmas~ na neden olmu~ tu.
Hükümedi grubu: (Ehl-i örf zümresi)
Hükümet i~lerini vilayet ve sancaklarda yürütenlerden olu~an grubun
isyanlar~n ç~kmas~ nda önde gelenlerden oldu~u kabul edilir.
Kapukulu Süvarileri, -iç kavgada en ba~~rolü oynam~~~celali ba~lar~.
Medrese Ö~rencileri (Suhteler): -"Eylemci gruplar~n en etkinlerindendi. Medrese ve imarederde birçok ö~renci bulunmas~na kar~~n,
ö~renimini bitirenlere i~~verilmeyi~i, bu genç insanlar~n gerek maddesel
66

M. Akda~~(Türkiye'nin Iktisadi...), s. 241.
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gerek tinsel bunal~mlara dü~ üp, büyük olaylar~ n içinde yer almalar~na
neden oldu" 67 .
Yeniçeriler ve Acemi o~lan~~ geçinenler grubu, Toplu gruplar
halinde gezerek, halktan zorla para, erzak, at, kat~r gibi ~eyler toplayan
grup.
Yukar~da k~saca de~inilen eylemci gruplar, XV. y.y. sonlar~ndan
ba~ layarak, XVI. y.y, boyunca, toplumun tüm kurumlann~~ sarsan ve
Osmanl~~ düzeninde büyük kar~~~kl~ klar yaratan iç kavgalarda büyük
etkinlikler göstermi~lerdir. ~ ç kavgalarda önemli yeri olan medreseliler
(suhte) ayaklanmalar~ , Anadolu'da medreselerin yo~un biçimde yer ald~~~~
bölge ve kentlerde büyük boyutlar kazanm~~t~ r. Daha çok da, verimli
bölgelerde yer alan kent ve kasabalar ö~renci kalabal~klann~ n topland~~~~
yerler olmu~tur. Bu bölgeleri ~öyle s~ ralamak olas~d~r;
5)

A) Edirne ile çevresi, B) -Bursa- Bal~ kesir- Afyonkarahisar ile çevre
yöreler, C) Manisa-Mu~la-Isparta-~ zmir-Antalya ile çevre yöreler.
D) Kastamonu-Çank~r~ -Bolu ile çevre yöreler, E) Tokat-Amasya- Çorum
ile çevre yöreler. F) Tarsus-Silifke-Manavgat ve çevre yöreler.
Ba~ka bir deyi~le "Ye~il~ rmak Çevresi" diye de adland~ r~lan bölgeyi (E
bölgesi), inceleme alan~m~ za girdi~inden biraz daha aynnt~ l~~ olarak ele
almak istiyoruz. Ye~il~ rmak çevresinde, ula~~m, ticaret, e~itimle ö~retim
bak~m~ ndan hareketli kentlerle kasabalar~ n bulunmas~ , bu bölgeyi de birinci
bölge kadar (A bölgesi) önemli k~lm~~t~ r. Bu bölgede, her türlü gereksinimini
vak~f kanal~yla sa~layan pekçok medresenin bulunmas~, birçok ö~rencinin
toplanmas~ na, buna ba~l~~ olarak da, olaylar~ n büyük boyutlu olmas~na
neden olmu~ tur. Ayn~~ zamanda öteki bölge medreselerine ünlü kad~,
müderris, müftü yeti~ tiren bir bölge olmakla da, Osmanl~~Devlet ya~am~ nda
ayr~cal~kl~~ yer edinmi~tir. Bu arada, 1558-1559 y~ llar~nda, bölgede çok
say~da asker, ~ ran'a s~~~ nm~~~ olan ~ehzade Bayezid'in dönebilece~i
kayg~s~yla bekletildi~i halde, yine de silahl~~ö~renci hareketleri a~~r biçimde
sürüyordu. Amasya-Tokat-Ladik-Merzifon- Osm an c ~~k-Bafra-Sinop-Çorum gibi kentlerde ya~ma, öldürme, soygun, insan kaç~ rma gibi ac~l~, kanl~~
olaylar~ , bölgede bekleyen Rumeli Sancakbeyi ile askerleri önleyemiyordu 68. Olaylar kar~~s~ nda kad~ lardan sancakbeyi ya da öteki yöneticilerden
merkeze gönderilen mektuplar, köylerin, kentlerin yani halk~n içine dü~tü~ü
67
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M. Akda~, ....Celali Isyanlan, s. 14-21.
M. Akda~, ....Celali Isyanlan, s. 167-168; ayr~ ca Çorumlu Dergisi, Say~~ ~ s, yes. ~ so.
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korkunç durumlar~~ yans~ t~yordu. Bunlardan biri de Osmanc ~ k kad~s~ndan gelmekte, bir ö~renci bölü~ü ile onu yöneten ba~bu~~hakk~ nda ~ikayette
bulunulmaktayd~. Mektup ~öyleydi: "..ö~renciler, ok-yay ve ba~ka silahlar~yla gezmekte olup Hasan adl~~ bir sipahiyi yolda bas~ p e~yas~n~~ald~ ktan
ba~ka, Hac~~ Hamza'da yollar kesip halka salg~nlar sallyorlarm~~. Mahkeme
naibini bile hapsetmi~~ve paras~ n~~almadan serbest b~ rakmam~~lar, kovu~turmaya geçince Kastamonu sanca~~na geçmi~ler. Bafra'da ve ~urda burda
içlerinden baz~lar~~ yakalan~ p idam olunmu~lar. Samsun'un Kavak
kad~l~~~ndaki ö~rencilerle yap~lan çarp~~ mada da iki asi yakalanm~~~ve
hemen ipe çekilmi~ler ".
E~kiyal~ k ve soygun olaylar~ n~n artmas~, halka silahtan ar~nma
fermanlar~n~ n verilmesine neden olmu~ tur. Özellikle tüfek ta~~man~n
yasakland~~~ , 1577'de Çorum sancakbeyine yollanan bir emirle, e~ kiyan~ n
elinde çok say~da tüfek ve harp aletleri oldu~unun duyuldu~u bildirilerek,
`yeniçeri ve sipahi olmayanlardan silahlar~ n~ n toplanmas~' istenmi~tir 70.
Gerçekten de, XVI. y.y. ~ n son çeyre~ine gelindi~inde, Ye~il~rmak yöresinde
ayaklanmalar ayn~~h~ zla sürmekteydi. 1582'de Iskilip, hem de gündüz vakti
asiler taraf~ ndan bas~ld~. Ya~ma ve adam öldürme olaylar~n~~ yaratan
suhteler, halktan kasabaya sancakbeyini sokmama sözü ald~lar. Ne var ki
bunun üzerine geli~en olaylarda kasaba halk~n~ n pekçok s~k~ nt~~ çekti~ini
ö~reniyoruz. Korkuya kap~ larak korunma tedbirleri alan Iskilip ve çevresi
halk~ ndan pekçok ~ikayetin merkeze duyuruldu~unu ö~reniyoruz 71 .
Çorum ve yöresinin birçok merkez ve çevresi gibi yo~un bir iç
karga~an~n içinde oldu~u bu s~ rada, Çoru m'un ba~~ na Canfedao~lu adl~~
biri musallat oldu. Rum Beylerbeyi taraf~ ndan Çorum taraf~na müba~ir
olarak yolland~~~n~~ söyleyen Canfedao~lu, k~sa sürede adamlar~~ ile yapt~~~~
e~kiyal~klar~~ ile çevreye deh~et saçmaya ba~lad~. Halka bask~~ve eziyet eden
ve bir süre önce sar~-k~rm~z~~ bayrak ast~~~~için mahkumiyetten kurtulan asi
Canfedao~lu ve yanda~lar~~ k~sa zaman sonra yakalanarak Çorum
mahkemesinde idama mahkum oldular ve cezalar~~yerine getirildi. Ne var ki
Canfedao~lu'nun Padi~ah'~n sipahisi olmas~, E~ri seferinde bulunan
hükümdar~ n seferden sonra ordusu ile, bunun öcünü almak için Çoru m'a
yürüyece~i halk aras~ nda yay~ld~. Halk kaçmaya haz~ rlan~rken, dükkan
sahipleri de dükkanlar~n~~ kapatt~lar. Bunun üzerine Çorum Kad~s~ na
69 Çorumlu Dergisi, Say~~15, Ves. 150; M. Akda~...,
7° H.T. Da~l~o~lu, Çorumlu Dergisi, Say~~ 99.
71 M.

Akda~, ....Celali Isyanlan, S. 269-303.

Celali ~syanlan, s. 169-170.
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Town of Oarnaniik.
Res. ~~ — Osmanc~ k, (Ainsworth'dan)

_

Osmanc~ k, (Bozoklu Osman ~akir Efendiden)

Fiigen ~lter

Res. 3 — Osmanc~ k, Koyunbaba Köprüsünün Kaleden Görünü~ü

Res. 4 — Osmanc~ k Koyunbaba Köprüsü

Figen ~lter

Res. 5 — Koyunbaba Köprüsü Yaz~t

Res. 6 — Koyunbaba Köprüsünden

Fügen ~lter

Res. 7 — Köprü yaz~t~ndan ayr~nt~~

Res. 8-0smanc~ k - Koyunbaba Türbesi

Fügen Ilter

Res. 9 — Koyunbaba Türbesi Bahçe Kap~s~~

Res. ~~ o — Türbe önü-Revak

Fügen ~lter

Res. ii — Türbe revag~ nda destek kaidesi

Res. 12 — imaret - Koca Mehmet Pa~a Camisine genel bak~~~

Fngen ~lter

Res. 13 — ~maret Camisi - Önyüz

Res. 14 — imaret Camisi

Fiigen Ilter

Res. 14 A — imaret Camisi - Kuzey do~udan bak~~~

Res. 15 — imaret Camisi - Portal

Fikgen Ilter

Res. 16 — ~maret Camisi Portalde Mihrabiye

Res. 16 A — ~maret Camisi Portal Mihrabiyesi alt~~

Fügen Ilter

Res. 17 — ~ maret Camisi - Portalde Yaz~t

Res. ~~8— ~maret Camisi - Portalde Ah~ap Kap~~

Fngen ~lter

Res. 19 — ~ maret Camisi - Ah~ap kap~ dan ayr~ nt~~

Res. 20 — ~ maret Camisi - Ah~ap kap~dan ayr~ nt~~

Fiigen ~lter

Res. 20 A — imaret Camisi - Ah~ap kap~dan ayr~nt~~

Res. 21

-

imaret Camisi Mihrap

Fügen ~lter

Res.

22 -

Osmanc~ k - Ak~emseddin Camisi (Medresesi) Kaleden bak~~~

Res. 23 — Osmanc~ k - Ak~emseddin Camisi önyüz.

Fügen ~lter

Res.

24 -

Ak~emseddin Camisi - örtü (Onar~mdan sonra)

Res.

25 -

Osmanc~ k - Pa~a Hamam~~

Fiigen ~lter

Res. 26 — Pa~a Hamam~~ - Giri~~yüzü

Res. 27 — Osmanc~ k Baltac~~ Mehmet Pa~a çe~mesi

Fügen Ilter

Res. 28 — Baltac~~Mehmet Pa~a Çe~mesi - Yaz~t

Res.

29 -

Osmanc~k - ~eyh Hasan camisine yerle~tirilmi~~eski bir çe~me yaz~ n

Figen ~lter
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Çiz. 1 — ~maret Camisi ah~ap kap~s~~ ve bezmelerden ayr~nt~lar
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yaz~lan bir hükm-i hümayunla Canfedao~lu gibi bir asi için hesap
sorulmayaca~~, halk~n sükun içinde olmas~~gerekti~i, dükkanlann aç~lmas~~
ve tedirginli~e yer olmad~~~~belirtildi 72.
Anadolu'nun dört bir yöresinden hükümete gelen ~ikayetler üzerine,
Celalileri bast~rmak üzere Vezir Mehmet Pa~a'n~n ba~~nda bulundu~u bir
ordu haz~ rlanarak sefer ba~lad~. Konya-Mara~~üzerinden Urfa'ya ula~~ld~.
Diyarbak~ r'a geçildi. Ancak celalilerin ~efi Karayaz~c~'y~~ele geçirmek için
hareket halinde bulunan Mehmet Pa~a'n~n askerleri halka daha çok eziyet
etmeye ba~lad~. Bu haber al~n~nca, celali ~efi Karayaz~c~'ya hükümet
taraf~ ndan Çorum beyli~i verildi. Ne var ki sekbanlar~~reayan~n huzurunu
kaç~ rmakta devam ediyorlard~. Ancak Çorum Kad~s~, ~eyhülislam
amcas~na yollad~~~~mektuplarda, Mehmet Pa~a'n~n celalilerden daha
ac~ mas~z oldu~unu pekçok kereler yazmaktan geri kalmam~~t~ r. Sekbanlar~n~ n köylerdeki eziyet ve bask~lar~ n~~ artt~ rmalar~, halktan kanunlu kanunsuz
toplanan salmalann s~ kla~mas~, Karayaz~c~'n~n Canik da~lar~ na kaçarak
orada ölmesine neden olmu~tur.
Ancak, büyük felaketlere yol açan karga~a devri giderek daha büyük
boyutlara ula~acakt~ r. Akda~, ~~603 y~l~ndan sonra, Anadolu'nun tümünü
içine alan bu karga~a dönemini "Büyük Kaçgunluk Devri" (1603-1610)
diye adland~rmaktad~r. Bu dönemde devlete sad~ k ümera ile resmen celali
olanlar aras~ nda büyük bir fark~ n söz konusu olmad~~~ n~, `16o3'den sonra
Anadolu'da hükümet idaresi diye bir~ey kalmad~~~ n~' ö~reniyoruz. Bu
dönem olaylar~n~~ yans~tan kay~ tlarda Çorum yöresi ~ikayetlerine
(Osmanc~~k-Iskilip-Merzifon gibi) s~ kça raslanmaktad~ r.
Görülmektedir ki, dönemin çalkant~l~~ toplumsal yap~s~ nda, Çorum
yöresinin, bu arada -konumu'da çok uygun olan- Osmanc ~~~~n, büyük bir
yeri vard~. Olaylar~n ac~l~~ olu~u, soygunlar, zulumlar, bask~lar, halk~~
huzursuz etmi~, da~lara çekilmesine, yerini yurdunu b~rak~ p gitmesine
neden olmu~tur. Böylece de neden XV. y.y. daki yo~un yap~la~man~ n
sürmedi~i, durdu~u, XVIII. y.y. lara ula~ana dek belirtme~e de~er ba~ka
yap~ya raslanmad~~~~anlam kazanmaktad~ r. En az~ ndan, bu konuda aç~ kl~ k
arad~~~ m~z sorulardan birkaç~ na ~~~k tutulmakta, toplumsal yap~ n~ n,
kentlerin tarihsel dokusundaki yeri, kaç~n~lmazl~~~, bir kez daha önemle öne
ç~ kmaktad~ r.
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Çorumlu Dergisi, Say~~ 4, Vesika: 24, 33. Aynca bk~. say~~ 3'deki vesikalar.

