XVI. YÜZYILDA OSMANLI BEYLERBEY~LER~~
TEMERRÜD AL~~PA~A
ERHAN AFYONC1.1*
XVI. yüzy~lda yakla~~ k otuz y~l beylerbeyilik yapan ve birçok hay~r eseri
b~rakan Temerrüd Ali Pa~a pek az bilinen bir tarihi ~ahsiyettirt. 1986 y~l~ nda
Tokat Ali Pa~a Cami ile ilgili yapt~~~m~z bir ara~urmada2 kar~~m~za ç~ kan bu
beylerbeyi hakk~ ndaki incelemelerimize aradan geçen y~llarda devam ettik ve
XVI. yüzy~l~n fazla tan~nmam~~~simalar~ ndan olan Temerrüd Ali Pa~a'n~ n hayat~n~~önemli ölçüde ayd~ nlatabilecek duruma geldik.
Temerrüd Ali Pa~a Bosnal~~olup, Enderun'dan yeti~mi~tir3. Hayat~ n~n ilk
y~llar~~hakk~ndaki bilgilerimiz kesin bir do~ruluk ta.~~mamaktad~ r. Temerrüd
lakab~~ile beylerbeyilik y~llar~ nda kar~~m~za ç~ kt~~~~için bu y~llardaki hayat~n~~
ve faaliyetlerini takip etmek mümkündür. Ama devlet hizmetinin ilk y~llar~ nda la.kab~~zikredilmedi~i için o dönemdeki Ali isimli di~er görevlilerden
tefik etmek mümkün olmamaktad~r. A~a~~da anlataca~~m~z çe~itli saray a~al~ klar~ nda görev yapt~ktan sonra Yeniçeri A~as~~olan Ali Bey büyük bir ihtimalle Temerrüd Ali Pa~a'd~ r. Ancak tam olarak do~rulu~unu sa~layacak bilMarmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
Mehmed Süreyya, Tementid Ali Pa~a hakk~nda ~u bilgileri vermektedir; "Ali Pa~a G~ r~v
( J->`). Enderün-~~ hümâyündan bi't-tefeyyüz mir-alem, yeniçeri a~as~, 948'de azille, sonra
inneradan oldu. 956'da Ba~dad Beylerbeyisi olup, Basra'da harb ile ba'de'l-galebe Ba~dad'a
geldi. 959'da azille, 961'de Konya, 968'de ~am. 976'da Sivas, 977'de saniyen ~am Valisi olup,
978'de irtihal eyledi. Hazret-i ~eyh-i Ekber türbesine defn edilmi~tir. Tokat'ta camii ve hamarn~~
vard~r. Sahib-i hayr, mütedeyyin, tam'i idi" (Bk. Sicill-i Osmâni, III, 500). Temerrüd Ali Pa~a ile
ilgili bu bilgiler kar~~~ k ve eksiktir. Temerrüd Ali Pa~a, Sofu Ali Pa~a ile kan~ur~brru~ur. Pa~a'n~n
lakab~~da "G~nv/Garv" ~eklinde yaz~lm~~t~r. Muhammed b. Cam'a'n~ n ~am valileri listesinde de
Ali Pa~a'n~ n lakab~~ ayn~~ ~ekildedir ve burada da Temerrüd Ali Pa~a, Sofu Ali Pa~a ile
kan~unlarak 968 ve 977'de ~am valili~i yapm~~~gibi gösterilmi~tir (Bk. Franz Babinger, "Osmanh
~am Valileri", çev. Necdet Öztürk, Türklük Ara~t~rmalar~~Dergisi, say~~8 (~stanbul 1997), s. 98).
2 Bu ara~urmam~z~ n ilk sonucu ile ilgili olarak bk. Erhan Afyoncu, "Tokat Ali Pa~a
Camünin Banisi Kimdir? ", Tokat Kültür-Ara~t~rma Dergisi, say~: 1 (Tokat 1991), s. 27-28.
3 Gelibolulu Mustafa Ali, Künhii'l-Ahbâr, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr. TY 5959,
vr. 252a. Ondan naklen Peçuylu, Tarih, Istanbul 1980, s. 38; Evliya Çelebi Seyahatnâmesi , I, haz.
Orhan ~aik Gökyay, ~stanbul 1996, s. 69; Ata Bey ise eserinde Temerrüd Ali Pa~a'n~n izvornikli
ve ~skender Çelebi'nin memliiklerinden oldu~unu yazmaktad~ r. (Bk. Tarih-i Atâ, I, ~stanbul
(bas~m tarihi yok), s. 57; IV, Istanbul 1293, s. 97).
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gilere ula~amad~~~m~z için yan~ lma ihtimalimizin de oldu~unu belirtmekte
fayda görüyoruz.
Rebiülevvel 940- Zilkade 940 (Aral~ k 1533 - Temmuz 1534) tarihleri aras~ nda silahdâr cemaati içerisinde 12 akçe ulüfe alan Bosnal~~ Ali isminde birisi
bulunmaktad~ r'. Daha sonra Muharrem 941 (Temmuz-A~ustos 1534)'de gurebâ-i yesâr a~al~~~~görevinde Ali Bey isimli birisine rasthyoruzs. Silahdâr cemaatindeki Bosnal~~ Ali ile g-urebâ-i yesâr a~as~~Ali Bey'in ayn~~ ki~i olup olmad~~~ n~~ tespit edemiyoruz. Ancak silahdâr cemaatindeki bir ki~inin gurebâ-i
yesâr a~al~~~~gibi bir göreve getirilmesi, devrin tevcihât sistemi içinde mümkün olabilen bir durumdur. Ali Bey'in gurebâ-i yesâr a~al~~~~görevini 120
akçe ulüfe ile Rebiülâhir 941-Cemâziyelâhir 941 (Kas~ m-Aral~ k 1534) tarihlerinde de sürdürdü~ünü görüyoruz6. Ali Bey bu görevinden ser-gurebâ-i
yeminli~e getirilmi~tir. Tam tarihini tespit edemedi~imiz bu tayin Cemâziyelâhir 941-~aban 942 (Aral~ k 1534-~ubat 1536) tarihleri aras~nda olmu~tur 7.
Zilkade 942 (May~s 1536)'de ser-ulüfeciyân-~~yesir Mustafa Bey Alaiye sancakbeyli~i'ne tayin edilince, onun yerine Ali Bey getirilmi~tir8. Safer 943
(A~ustos 1536)'te ser-ulüfeciyan-1 yemin H~z~ r Bey, küçük mirahurluk görevine getirilmi~, Ali Bey de ser-ulüfeciyân-~~ yeminli~e terfi etmi~tirg. Elimizde
bulunan kay~ tlara göre Zilhicce 943 (May~s 1537)'de 120 akçe ile bu görevini
sürdürmektedir'". Bundan sonraki tarihlere ait tevcihât ve mevâcib kay~tlar~ na rastlayamad~~~ m~z için Ali Bey'in ser-ulüfeciyân-~~ yeminlik görevini ne
zamana kadar sürdürdü~ünü ve buradan hangi vazifeye tayin edildi~ini tam
olarak tespit edemiyoruz. O devirdeki a~ayin grubunun tevcihât silsilesine
göre Ali Bey'in bundan sonra tayin edilebilece~i görev küçük mirahurluk.turu. Nitekim, Ali Bey'in 14 Zilkade 947 (11 Nisan 1541)'de küçük mirahur-

Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi (=BOA), Kamil Kepeci (=KK), nr. 1896, s. 227.
5âb-1 Defteri, Küçük Ruznâmçe Kalemi (=DXRZ), nr. 33118, s. 22.
6 BOA, DXRZ, nr. 33118, s. 2.
7 Ali Bey, ~ubat 1536 (~aban 942)'da 120 akçe ulüfe ile ser-gurebâ-i yemin olarak mev-acib
kay~ tlar~ nda zikredilmektedir (Bk. BOA, Maliyeden Widevver Defterler (=MAD), nr. 559, s. 23).
8 BOA, MAD, nr. 559, s. 65, 101-102.
9 BOA, MAD, nr. 559, s. 122-123.
10 BOA. MAD, nr. 559, s. 142-143, 162-163, 182-183, 202-203, 218-219, 236-237, 252, 272,
310.
"Dönemin mevâcib kay~ tlar~~ incelendi~inde a~ayân tevcihât silsilesi görülebilir (Bk. BOA,
D.KRZ, nr. 33118; MAD, nr. 559; nr. 7118).
4

5 BOA,
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luktan, büyük mirahurlu~a terfi etti~ini görüyoruz". Yakla~~ k bir ay sonra, 14
Muharrem 948 (10 May~s 1541)'de ise yeniçeri a~al~~~'na tayin edilmi~tir".
Yeniçeri a~as~~Ali A~a, 1541'deki Budin seferine kat~ lm~~ " ve bu seferdeki
hizmetlerinden dolay~~ in'am alm~~t~ r". Yeniçeri a~al~~~ n~~ hangi tarihe kadar 16 yapt~~~ n~~ tam olarak tespit edemiyoruz '7.
Temerrüd Ali Pa~a'n~ n ~stanbul'dan ayr~lmas~na Erzurum Beylerbeyi
Musa Pa~a'n~ n 950 (1543) y~l~ nda Gürcülerle yapt~~~~mücadelede ~ehid olmas~~ sebep oldu". Musa Pa~a'n~ n öldürülmesi üzerine Diyarbak~ r Beylerbeyi
Had~m Ali Pa~a süratle o bölgeye hareket etti 19 . Merkezden de Temerrüd Ali
Pa~a gönderildi". Muhtemelen Temerrüd Ali Pa~a'ya merkezden gönderilirken Erzurum Beylerbeyli~i tevcih edilmi~~olmal~d~ r. Nitekim 26 ~evvâ1950
(22 Ocak 1544) tarihine ait bir kay~ tta Erzurum Beylerbeyi olarak görülmektedir21. 27 Cemaziyelevvel 951 (16 A~ustos 1544)'de Ali Pa~a'ya hirat veri!-

M. Kemal özergin, Sultan Süleyman Han Ça~~na Ait Tarih Kay~tlar~ , Erzurum 1971, s.
14.
13 M. Kemal özergin, Ayn~~eser, s. 14; Mehmed Süreyya, Temerrüd Ali Pa~a'n~ n
miralemlikten, yeniçeri a~al~~~ na geçti~ini yazmaktaysa da bu ~ekilde bir kay~ ta rastlayamad~ k
(Bk.
Osmâni, I, 500).
14 Hammer, Devlet-i Osmâniye Tarihi, VI, tere. Mehmed Ata, Istanbul 1332, s. 197.
13 Yeniçeri A~as~~Ali Bey ile büyük rnirahur Haydar Bey ve küçük mirahur Hüseyin Bey'e
22 Cemaziyelahir 950 (21 Eylül 1543)'de Budin kalesinde, seferdeki hizmetlerinden dolay~~ birer
adet came-i mirahüri-i çatma-i Bursa verilmi~tir (Bk. BOA, KK, nr. 1765, vr. 30b).
16 Mehmed Süreyya, yeniçeri a~al~~~'ndan 948 (1541) y~l~nda azledildi~ini ve iimerâdan
oldu~unu belirtmektedir (Bk. Sicill-i Osmâni, III, 500).
17 XVI. yüzy~hn ortalar~ nda saraydan ç~karak sancakbeyli~i veya beylerbeyilik gibi görevlere
gelen Semiz Ali Pa~a, Had~m Ali Pa~a ve Sofu Ali Pa~a'lardan hiçbirisinin biyograf~si yukar~da
anlatt~~~m~z Ali Bey'in bu memuriyet hayat~~ile ur~~mamaktad~r. E~er bilmedi~imiz bir ba~ka Ali
Bey yoksa veya bahsetti~imiz Ali Pa~alar~ n biyograf~lerinde büyük eksilder ve yanl~~l~ klar
bulunmuyorsa, yukar~da anlatt~~~m~z ki~i Temerrüd Ali Pa~a'd~r (Bu bahsetti~imiz Ali Pa~alar
için bk.
Os~nâni. III, 498-500; Tayyib Gökbilgin, "Ali Pa~a, Semiz", Islân~~Ansiklopedisi, I,
341-342; Feridun Emecen, "Had~m Ali Pa~a", Türkiye Diyanet Vakf~~Islim Ansiklopedisi (= DIA),
XV (~stanbul 1997), s. 4-5; Kenan Ziya Ta~, Osmanl~larda Lalal~ k Müessesesi, ~sparta 1999, s.
114-115).
18 Dündar Ayd~n, Erzurum Beylerbeyli~i ve Te~kilat~. Ankara 1998, s. 97; M. Fahrettin
K~rz~o~lu, Osmanhlar~n Kafkas Ellerini Fethi (1451-1590), Ankara 1993, s. 174-175.
19 Erzurum'a ula~an Had~m Ali Pa~a ve emrindeki beylere, burada 28 ~aban 950 (26 Kas~m
1543)'de in'am verilmi~tir (Bk. BOA, Büyük Ruznâmçe Kalemi (=D.BRZ), nr. 20614, s. 127).
2° Hasan Bey Rumlu, Al~senü 't-tevarih, 1, ne~r. C. N. Sedan, Baroda 1931, s. 307; D. Ayd~ n,
Ayn~~eser, s. 98-99; F.K~rz~o~lu, Ayn~~eser, s. 174-175.
21 BOA, D.BRZ, nr. 20614, s. 217.
Belleten C. LXV, 64
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mi~tir. 25 Recep 951 (12 Ekim 1544)'de ise Gürcüler'i ma~lubiyete u~ratt~ klar~~ için Temerrüd Ali Pa~a ile Had~ m Ali Pa~a'ya in`amda bulunulmu~tur.
Gürcü meselesinin halledilmesinden sonra Erzurum'un imar~ n~ n gündeme geldi~i görülmektedir. Ali Pa~a'ya Erzurum'da oturmas~~ emri verilmi~,
onun Erzurum'un yeni ~enlenmesi sebebiyle askerin yaz-k~~~burada bulunmas~n~ n halka zarar verece~i ve k~ thk yarataca~~n~~arzetmesi üzerine, kar bast~ rmadan Bayburt ve Erzincan'a gitmemesi, kar kalkmadan da tekrar Erzurum'a dönmemesi emredilmi~ tir. Fakat Erzurum alaybeyi ile kullar a~as~ n~ n
kuvvetleri devaml~~olarak Erzurum'da bulunacaku23. Erzurum'un Gürcüler'e
ve ~ran'a kar~~~savunulmas~~için bu tedbir al~ nm~~t~ r. Yine bu dönemde, eskiden oldu~u gibi Kik' ve H~ ms sancaldarma yayla~a gelen Bozulus Türkmenleri'nin ~ran'a koyun kaç~ rmalar~~ engellenmeye çal~~~ lm~~ ur".
Temerrüd Ali Pa~a'n~ n Erzurum Beylerbeyli~i'nde hangi tarihe kadar
kald~~~~tam olarak belli de~ildir. Ancak 9 Safer 955 (20 Mart 1548) tarihinde
Ulama Pa~a'n~ n Erzurum Beylerbeyli~i'ne tayinine kadar bu vazifede kalm~~~
olabilir25. Temerrüd Ali Pa~a Erzurum'dan sonra Karaman Beylerbeyli~i'ne
tayin edilmi~ tir26. Fakat bu tayinin tarihi tam olarak belli olmad~~~~gibi, Ali
Pa~a'n~ n Erzurum'dan direkt olarak m~, yoksa bir süre mazul kald~ ktan sonra
m~~Karaman'a tayin edildi~i de belli de~ildir. Ancak burada bir y~ldan daha
az süren bir beylerbeyili~in ard~ ndan Ali Pa~a'n~ n 8 Muharrem 956 (6 ~ubat
1549)'da Ba~dat'a tayin edildi~i anla.~~lmaktad~ r 27.
22

D.BRZ, nr. 20614 s. 247.
D. Ayd~ n, Ayn~~eser, s. 100-101; Ayn~~ yazar, "Erzurum ~ehrinin Osmanl~~Fethini
Müteakip Yeniden imar~ , ~skan~~ ve ~ lk Sakinleri", Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Ara~t~rma Dergisi, I (Erzurum 1970), s. 101-114.
24 D. Ayd~ n, Ayn~~eser, s. 101; Tufan Gündüz, Anadolu'da Türkmen A~iretleri, Bozulus
Türkmenleri 1540-1640, Ankara 1997.
25 D. Ayd~ n, Ayn~~eser, s. 100-102. Ulama Pa~a için ayr~ca bk. Louis Bacque-Grammont,
"XVI. Yüzy~ l~ n ~lk Yar~s~ nda Osmanl~ lar ve Safeviler", Prof. Dr. Bekir Kiitiiko~lu'na Arma~an
(~stanbul 1991), s. 215-218.
26 6 ~ubat 1549 (8 Muharrem 956)'da Ba~dat'a tayininde snk Karaman beylerbeyi
oldu~undan bahsedilmektedir (Bk. F. Emecen-~ . ~ahin, "Osmanl~~ Ta~ra Te~kilat~ n~ n
Kaynaklar~ ndan 957-958 (1550-1551) Tarihli Sancak Tevcih Defteri I ", TTK Belgeler, say~~23,
Ankara 1999, s. 87 ). Ö. Faruk Akün, Temerrüd Ali Pa~a'r 1554'ten sonra Karaman Valisi olarak
göstermektedir (Bk. "Ahdi", DIA, I, s. 510). Fakat ileride gösterilece~i gibi bu tarihlerde Ali Pa~a
Sivas Beylerbeyi'dir.
27 F. Emecen-~. ~ahin, Ayn~~ makale, s. 87; D. Ayd~ n, tayin tarihini Matrakç~~ Nasuh'tan
naklen 18 Muharrem olarak vermektedir (Bk. Ayn~~eser s. 100); Ayr~ca bk. E. De Zambaur,
Manuel De Genealogie Et De Chronologie Pour L'Histoire De L'Islam, Honoure 1927, s. 170;
23
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Ba~dat Beylerbeyili~i'ne tayin oldu~u esnada Basra'da araplar~ n ~ekavetde bulunmalar~~üzerine serdar olarak buraya gönderildi. Ba~dat muhafazas~ nda ise Sivas Beylerbeyi Baltac~~ Mehmed Pa~a görevlendirildi 28. Temerrüd Ali Pa~a, Basra'da Osmanl~~ hakimiyetini sa~lay~ p, asilerin elindeki kaleyi
teslim ald~ ktan sonra tekrar Ba~dat Beylerbeyli~i vazifesine dönmü~tür.
Ba~dat Beylerbeyli~i esnas~nda mahalli beylerin meseleleri ile u~ra~m~~ur.
~ehrizor beyli~inden al~nmas~ndan sonra, ~madiye hakimi Hüseyin Bey taraf~ndan kaleye hapsedilen Memun Bey, Temerrüd Ali Pa~a'n~n arac~l~~~~ile affedilmi~~ve ~stanbul'a gönderilmi~tir".
Ba~dat'ta yakla~~k üç y~l görev yapan Temerrüd Ali Pa~a, buradan Sivas
Beylerbeyli~i (Rum Beylerbeyli~i)'ne 28 Zilkade 960 (5 Kas~m 1553) tarihinde tayin edilmi~tir31. Sivas Beylerbeyi olarak Ali Pa~a'ya 901.674 akçelik
has verilmi~tir32. Ali Pa~a, Sivas Beylerbeyi iken eyalet askeri ile Nahcivan seferine kaulm~~ur".
Sivas Beylerbeyli~i esnas~nda en önemli olay ~ehzade Bayezid isyan~d~r34.
~ehzade Bayezid Kütahya'dan Amasya sancak beyli~ine tayin oldu~unda ÇoAbdülkadir Karahan, Temerrüd Ali Pa~a'n~ n Ba~dat beylerbeyli~inde Basra'n~ n da ilaveten
uhdesinde bulundu~unu yaz~yorsa da (Fuzuli, Muhiti, Hayat~~ ve ~ahsiyeti, Ankara 1947, s. 44),
bu dönemde Basra ayr~~bir beylerbeyilik olarak görülmektedir (Bk. F. Emecen- ~ . ~ahin, Ayn~~
makale, s. 95). Muhtemelen Temerrüd Ali Pa~a'n~ n Basra serdarl~~~~sebebiyle bu kanaate
vanirru~~olmahd~r.
28 Nazmizâde Murtaza, Gül~en-i Hülefâ , ~stanbul 1143, vr. 63a.
29 Nazmizâde Murtaza, Ayn~~eser, vr. 64b.
30 Nazmizide Murtaza, Ayn~~eser, vr. 64b; ~smet Parmaks~zo~lu, "Kuzey Irak'ta Osmanl~~
Hiltimiyetinin Kurulu~u ve Memun Bey'in Hat~ralar~", Belleten, XXXVII/146 (Ankara 1973), s.
219-226.
31 BOA, Tin~ür Ruznân~çe Defterleri (=TRD), nr. 6, s. 86; Nejat Goyiinç, "Tarih Ba~l~ kl~~
Muhasebe Defterleri", Osmanh Ara~t~rmalar~, X (~stanbul 1990), s. 24.
32 BOA, TRD, nr. 6, s. 82-86.
BOA, KK, nr. 1766, s. 82-83; Peçuylu, Tarih, s. 310. Fahrettin K~rz~o~lu, bu sefer için 7
Haziran 1554'te Su~ehri'nde orduya kat~ lan beylerbeyileri Anadolu Beylerbeyisi Ahmed Pa~a,
Karaman Beylerbeyisi -Gürcistan gazâlar~ nda Atabekleri yenen- Mütemerrid Ali Pa~a, Sivas
Beylerbeyisi Ali Pa~a, Dulkadir Beylerbeyisi Haydar Pa~a olarak zikretmektedir. Ancak burada
Temerrüd Ali Pa~a, Sofu Ali Pa~a ile kar~~ t~ r~ ld~~~ ndan Karaman Beylerbeyisi olarak
gösterilmektedir (Bk. F. K~rz~o~lu, Ayn~~eser, s. 222).
34 Bu hadise hakk~ nda geni~~bilgi için bk.~erafettin Turan, Kanuni"nin O~lu ~ehzüde
Bayezid Vak'as~, Ankara 1961 (Bu eserin ilaveli yeni bask~s~~ Kanuni Süleyman Dönemi Taht
Kavgalar~ , ~stanbul 1998, ad~~ile yap~lm~~t~r); Ayn~~yazar, "Sehzade Bayezid'in Babas~~Kanuni
Sultan Süleyman'a gönderdi~i Mektuplar", Tarih Vesilcalar~ , I/16 (Ankara 1955), s. 118-127;
Ayn~~yazar, "Bayezid, ~ehzade", DiA, V, 230-231; Cahit öztelli, "Kanuni'nin O~lu ~ehzade
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rum'da Ali Pa~a taraf~ndan kar~~lanm~~t~ ". Amasya'ya geldikden sonra ~ehzâdenin çevresine asker toplamaya ba~lamas~~ ortam~~iyice germi~ken, ans~z~ n
Amasya'dan Tokat'a gitmesi büyük bir heyecan ve tela~a sebep oldu. ~ehzade
Bayezid, Sivas Beylerbeyi Ali Pa~a ve defterdar~mn kendisini kar~~lapp, Sivas'~n etraf~ nda beraber avlanmalar~n~~istemi~ti. Ancak Gelibolulu Mustafa Ali,
~ehzadenin niyetinin Sivas kalesini ele geçirerek ayaklanmaya giri~mek oldu~unu belirtir. Ali Pa~a, ~ehzade Bayezid'in bu hareketine kar~~l~ k, av mevsimi
olmad~~~ n~~belirterek, vakti gelmeden hareketle bizi ve kendinizi kaza tuza~~na dü~ürmeyin diye haber gönderdi ve adamlar~yla Sivas kalesine s~~~ nd~.
Ali Pa~a, ~ehzadenin Sivas üzerine yürüyece~inden ku~kulanm~~~ve kaleye
çekilerek savunma haz~ rl~ klar~ na giri~mi~ti. Ancak ~ehzade Bayezid taraftar
toplamak ve babas~~ ile karde~i ~ehzade Selim'in tepkilerini ölçmek istemi~~
olsa da Tokat'a gitmesinin as~l amac~~avlanmakt~. Ali Pa~a'n~n bu davran~~~~
yüzünden de avlanmaktan vazgeçip Amasya'ya geri dönmü~tü. ~ehzade Bayezid, babas~na yazd~~~~mektupta Pa~a'y~~avlanmaya ça~~ rd~~~~konusunda
hiçbir~ey söylememekte, aksine Ali Pa~a'n~n halk~~kendi aleyhine k~~k~ rtt~~~n~~
ve bir mektup göndererek Sivas'a gelecek olursa buna kuvvetle kar~~~koyaca~~n~~bildirdi~inden bahsetmektedir36.
Ali Pa~a'n~ n bu davran~~~~ ~ehzadenin babas~na kar~~~olan güvenini kaybetmesine sebep oldu. Bir beylerbeyinin bir ~ehzacleye böyle davranmas~ n~~
babas~n~ n kendisine kasu oldu~u ~eklinde yorumlad~. Babas~ na yazd~~~~mektubunda Ali Pa~a'n~ n hakk~ndan gelmesi kolay iken s~ rf padi~ah~n ~ rz~n~~sak~nd~~~~için bundan vazgeçti~ini söylemi~~ve babas~ ndan beylerbeyinin cezaland~r~lmas~ n~~istemi~ti. ~ehzacle Bayezid, toplad~~~~askerleri geri göndermek
için de ~ehzade Selim'in yan~ nda bulunan kuvvetlerin da~~ ulmas~ n~~ talep
etmi~ti. Ancak Kanuni, ne Ali Pa~a'y~~cezaland~ rm~~, ne de ~ehzade Selim'in
yan~ndaki askerleri da~~ tm~~u. Yani ~ehzade Bayezid'e göre Ali Pa~a kendisinden daha makbul tutulmu~~ve ~ehzade Selim'in kendi üzerine gönderilmesi dü~üncesinden v-azgeçilmemi~ti. Bu durumda ~ehzade Bayezid'in, ~ehzade Selim'i ortadan kald~rmas~~ hem kendi ba~~n~ n kurtar~lmas~ n~~ hem de
tahta tek varis olmas~ n~~sa~layacaku". Art~ k ~ehzade Bayezid'in isyan~~ba~layacak ve Kanuni de di~er o~lu ~ehzacle Selim'in yan~nda yer alacaku.
Bayezid'in Babas~ na Son Mektubu", VIII. Türk Tarih Kongresi (Ankara 11-15 Ekim 1976), II,
Ankara 1981, s. 1105-1112.
35 ~erafettin Turan, Kanuni Süleyman Dönemi Taht Kavgalar~, s. 69.
36 ~. Turan, Ayn~~eser, s. 89-90.
37 ~. Turan, Ayn~~eser, s. 90-91.
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~ehzâde Bâyezid'e kar~~~Anadolu'daki di~er birçok beylerbeyi gibi Sivas
Beylerbeyi Temerrüd Ali Pa~a'n~ n da askerlerini toplayarak Konya'ya ~ehzâde Selim'in yan~na gitmesi emredilmi~ti. Ancak ~ehzâdeler aras~nda Konya'da cereyan eden sava~ta Ali Pa~a kuvvetleri görülmemektedir".
Konya sava~~n~~kaybettikten sonra Amasya'ya dönen ~ehzâde Bayezid'in
Karadeniz veya Kafkaslara gitme ihtimali vard~. Temerrüd Ali Pa~a, onun
~irvan taraflarma gidebilece~ini ileri sürmü~tü. ~ehzâdenin kaçmas~ n~~ önlemek için Ali Pa~a onun yolunu kesmekle görevlendirildi. Ayn~~amaçla çevredeki di~er beylerbeyleri ve sancakbeyleri ile K~ r~m han~na da emirler verildi. Ali Pa~a, Amasya'dan hareket eden ~ehzâde Bayezid'in yolunu kesememi~, Sivas Kalesi'nde kalm~~u. ~ehzâde Bayezid'in ~ran'a do~ru hareket
edece~i anla~~l~ nca, Karaman Beylerbeyi Ferhat, Sivas Beylerbeyi Ali ve Diyarbak~ r Beylerbeyi ~skender Pa~alara, Erzurum'da Ayas Pa~a ile bulu~arak
onun yolunu kesmeleri emredildi. Erzurum Beylerbeyi Ayas Pa~a, ~ehzâdeyi
durdurmam~~, ba~~~lanmas~~ için padi~aha ba~vurmak üzere iken Diyarbak~r,
Karaman ve Sivas beylerbeyileri Erzurum'a varm~~lar ve onun arabuluculuk
giri~imini kabul etmeyerek, padi~ah~ n emirleri gere~ince asilerin cezaland~ r~ lmas~~ için ~srar etmi~lerdir. Bunun üzerine ~ehzâde, Çoban Köprüsü'ne
do~ru çekildiyse de, beylerbeyiler onu izlemekten vazgeçmemi~lerdir. Beylerbeyiler Aras kenar~ nda Karadere mevkiinde ~ehzâdenin kuvvetlerine yeti~erek sald~ r~ya geçmi~ler, ancak Bayezid durum kendi aç~s~ ndan uygun olmad~~~~için sava~may~~ kabul etmeyerek nehri geçip do~uya do~ru uzakla~m~~u. Pa~alar, ~ehzâdeye yeti~emeyeceklerini anlay~nca Malatya ve Antep
beylerini arkas~ndan gönderip geri dönmü~lerdir39.
Ali Pa~a 966 (1559) y~ l~ n~ n sonundaki kay~ tlarda Sivas Beylerbeyi olarak
zikredilmektedir40. Ali Pa~a, Ba~dat Beylerbeyili~i'nden mazul H~z~ r Pa~a'n~n
12 ~aban 967 (8 May~s 1560)'de Sivas Beylerbeyli~i'ne tayinine kadar bu görevde kalm~~~olmal~d~ r. Ali Pa~a, Sivas Beylerbeyli~i'nden azledildikten sonra,
16 Cemâziyelâhir 968 (4 Mart 1561) tarihinde hacca gitmek için izin alm~~ ur`". Ali Pa~a'y~~ hacdan döndükten 42 sonra, Istanbul'da görüyoruz43. 26 Eylül
"~. Turan, Ayn~~eser, s. 95, 100, 103.
39 Peçuylu, Tarih, s. 394; Hammer, Ayn~~eser, s. 436, ~.Turan, Ayn~~eser, s. 108-110, 183.
BOA, Tapu-Tahrir Defterleri (= TD), nr. 313, s. 31.
41 BOA, MD, nr. IV, s. 190 / 1982.
42 Ahdi, Ali Pa~a'n~n "haccill-harameyni'~-~erifeyn ile mü~erref' oldu~unu yazmaktad~r
(Bk. Süleyman Solmaz, Ahdi ve Gül~en-i ~u'aras~, Gazi Ün. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora
Tezi, Ankara 1996, s. 242-243).
43 Ramazan 969 (May~ s 1562) tarihli bir pi~ke~~kayd~ nda Ali Pa~a, Istanbul'da
gösterilmektedir (Bk. BOA, D.BRZ, nr. 20619, s. 48-49).
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1563 (7 Safer 971)'de Lala Mustafa Pa~a'n~ n yerine 1.300.000 akçelik has ile
Erzurum Beylerbeyi olarak tayin edilene" kadar ba~ka bir görev üstlenmemi~tir45. Bu yeni görevine tayin edildi~inde Ali Pa~a, ~stanbul'da bulunuyordu46.
Ali Pa~a'n~ n ikinci Erzurum Beylerbeyli~i esnas~nda, Gürcistan'da Osmanl~lara tabi meliklerin birbirleriyle mücadeleye giri~ tiklerini görüyoruz.
Yine bu dönemde ~ran s~n~ r~n~ n tashihi için Ali Pa~a, ~ran ümeras~ndan ~ah
Kulu Sultan ile mektupla~m~~ur47. S~ n~r tashihi ile ilgili çal~~malar devam
ederken, Temerrüd Ali Pa~a, Anadolu Beylerbeyli~i'ne 2 Zilhicce 971 (12
Temmuz 1564) tarihinde tayin edilmi~tir 48. K~sa bir süre Anadolu Beylerbeyli~i yapan Temerrüd Ali Pa~a, 9 Receb 972 (10 ~ubat 1565) tarihinde tekrar
Erzurum Beylerbeyli~i'ne tayin edilmi~tir 49. Ali Pa~a bu göreve 1.300.000 akçelik has ile tayin edilmi~, daha sonra 28 Ramazân 975 (27 Mart 1568) tarihinde yüzbin akçe terakki alm~~t~r".
Bu dönemde Sigetvar seferine ç~luld~~~~için, Ali Pa~a'dan ~ran ve Gürcistan s~n~ r~na dikkat etmesi ve ~ran hakk~nda haber vermesi istenmi~tir. S~n~rdaki kuvvetlerin ~ran'~~taciz etmemesi, bu konuya dikkat edilmesi istenmi~ tir.
Yine bu dönemde Erzurum ve ~spir sancaklar~n~ n tahrir 51 edildi~ini görüyoruz52. Ali Pa~a, bu defaki Erzurum Beylerbeyli~i'nde ölümüne kadar vazife
yapm~~t~r". Temerrüd Ali Pa~a, bu görevdeyken 20 Muharrem 980 (2 Hazi-

44

D. Ayd~n. Ayn~~eser, s. 100, 151, 163.
Temerrüd Ali Pa~a, Erzurum Beylerbeyili~i'ne tayin edilirken, sât~~ k Rum Beylerbeyi
olarak zikredilmektedir (Bk. BOA, KK, nr. 218, s. 23).
48 D. Ayd~n, Ayn~~eser, s. 151.
47 D. Ayd~n, Ayn~~eser, s. 151-152.
48 M. K. Özergin, Ayn~~eser, s. 29; D. Ayd~n, Ayn~~eser, s. 100,152; S.Solmaz, Ayn~~tez, s.
242.
43 D. Ayd~n, bu tarihte Erzurum Beylerbeyli~i'ne tayin edilen Ali Pa~a'n~ n kim oldu~unu
tespit edememi~tir (Bk. Ayn~~eser, s. 100, 158, 163). Kulland~~~~ruus kayd~nda Ali Pa~a'n~n lakab~~
zikredilmedi~i gibi yanl~~l~ kla Halep Beylerbeyi olarak gösterilmektedir (Bk. BOA, KK, nr. 74, s.
431). Ancak D. Ayd~n'~n görmedi~i ba~ka bir ruus kayd~nda Ali Pa~a'n~ n Temerrüd lakab~yla,
Anadolu Beylerbeyli~i'den Erzurum'a tayin edildi~i karthd~r (Bk. BOA, MAD, nr. 563, s. 146).
5° BOA, MAD, nr. 563, s. 146; D. Ayd~n, Ayn~~eser, s. 158.
51 Bu tahririn neticelerini ihtiva eden defterlere Ba~bakanl~ k Osmanl~~Ar~ivi ile Tapu
Kadastro Genel Müdürlü~ü Kuy~ld-~~Kadime Ar~ivinde tesadüf edemedik.
52 D. Ayd~n, Ayn~~eser, s. 158-161.
53 D. Ayd~ n, Ali Pa~a'n~n Erzurum beylerbeyli~ini hangi tarihe kadar yapt~~~n~~tespit
edememi~tir (Bk. Ayn~~eser, s. 161).
45
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ran 1572) tarihinde vefat etmi~", yerine 10 Safer 980 (22 Haziran 1572)'de
Ba~dat Beylerbeyi Murad Pa~a tayin edilmi~tir". Ali Pa~a'n~n cenazesi Tokat'a götürülerek, burada in~a ettirdi~i camiinin bahçesindeki o~lunun türbesine56 defnedilmi~tir".
AL~~PA~A'NIN LAKABI VE ~AHS~YET~~
Ali Pa~a'n~n lakab~~ "Temerrüd"dür. Temerrüd'ün manas~~ise "inaCur.
Vesikalarda ve tarihlerde lakab~~aç~ kça bu ~ekilde zilu-edilmektedir". Ali Pa~a'n~n lakabm~n "Mütemerrid (~natç~ )" biçiminde olmas~~ daha do~ru iken,
bu ~ekilde sadece Hasan Rumlu'nun eserinde zikredilmektedir 60. Ali
Pa~a'n~ n bu lakab~~ niçin ve ne zaman ald~~~~konusunda bir bilgi sahibi
de~iliz. Ali Pa~a'y~~bu lakab~~ile ilk defa, Erzurum Beylerbeyi Musa Pa~a'n~n
~ehit edilmesi üzerine Erzurum taraf~ na gönderildi~inde görüyoruz6°. Ali
Pa~a'n~n lakab~ ndan inatç~~ bir ~ahsiyeti oldu~u anla~~lmaktad~r. ~natç~l~~~~o
kadar fazla olmal~d~ r ki, bu durumu ona lakap olmu~tur. Yine Ba~dat'a tayin
kayd~n~n yan~na bir katibin dü~tü~ü nottan vakur ve sert tabiath birisi oldu~u
anla~~lmaktad~r62. Gelibolulu Mustafa Ali onun için ~unlar~~söylemektedir;
"Vakar ve edebi merâtibi gibi gitdikce efzün e~erçe ki h~ rs u tama`~~gâlibdi.
Fe-ammâ ba`z~~ hayrat in~âsma dahi râg~bd~. Muhass~l-~~sebih-i salef ve yerine
vardu~~~hakimlere hayr-hulk bir mü'eddeb mu` tedil kimse idi" 63.
54 BOA, KK, nr. 67, vr. 77b. Ali Pa~a'n~ n ölümü üzerine mallar~n~ n say~m~ n~n yap~l~p,
dökümünün bir defter halinde Istanbul'a gönderilmesi istenmi~tir. Muhallefau ise Trabzon'dan
gemi ile Istanbul'a getirilmi~ tir (Bk. KK, nr. 67, vr. 77b, 82a, 433b). Ancak Ali Pa~a'n~ n
muhallefaun~~ gösteren bu defteri bulamad~~~ m~z için, bu konuda teferruatl~~bilgiye sahip
55 BOA, MAD, nr. 563, s. 146; MD, nr. XIX, s. 25/117.
56 Tokat Ali Pa~a Camii'nin yan~ndaki türbe için bk. Ek XIV.
57 Ali Pa~a'n~n mezar~~için bk. Ek XI. Bu konuda geni~~bilgi Ali Pa~a'n~n Tokat' ta yapt~rd~~~~
eserleri k~sm~nda verilecekdir.
" BOA, MAD, nr. 563, s. 146; F. Emecen-~ . ~ahin, Ayn~~makale, s. 87; Gelibolulu Mustafa
Ali, K iinhül-Aliba-r, vr. 252a; ~smet Parmaks~zo~lu, "Memun Bey'in Hat~ralar~", s. 219, 226;
Süleyman Solmaz, Mich' ve Gül~en-i ~u'aras~ , s. 242.
59 Nitekim Nihal Ats~z bu durumu vurgulam~~ur. Bk. Evliya Çelebi Seyahatnânesinden
Seçn~eler,l, ~stanbul 1971, s. 50.
6° Hasan Bey Rumlu, Ahsenii't-tevarih, I, 307.
61 Hasan Bey Rumlu, Ayn~~eser, s. 307.
62"Temerrild Ali Pa~a ile mülakkabd~r, amma gâyet sâhib-i vakar sengin âdemdir". Bk. F.
Emecen-~ . ~ahin, Ayn~~makale, s. 87.
Gelibolulu Mustafa Ali, Kiinhin-Ahbar, ~stanbul Üniversitesi Kütüphanesi, nr. TY 5959,
vr. 252a. Ondan naklen Peçuylu, Tarih, Istanbul 1980, s. 38
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Temerrüd Ali Pa~a, tarihle, f~ k~hla ve ~iirle me~gul olup, Farsça ve
Türkçe ~iirler yazan bir beylerbeyi idi". XVI. yüzy~l~n tezkire yazarlar~ndan
Ahdi uzun bir süre onun himayesinde bulunmu~tur65. Ahdi örne~inden ve
~iirle me~gul olmas~ ndan hareketle onun çevresinde birçok ~airin bulundu~unu tahmin edebiliriz.
Ahdi, Ali Pa~a'y~~ ~uara tezkiresine alm~~~ve onu ~u ~ekilde zikretmi~tir:
"Hadd-~~ zat~ nda tarik-i ulümda ma'arifle pür-ma`rifet ve meydan-1 ~eca'atde
âli s~fat
Tanr~~aslan~~Ali hakk~~ ki ada gözine
Pi~e-i rezm ü ~eca'atde odur ~ir-kadem
zeban-~~Fâriside bi-nazir ve ~ah-nâme ile tevarih-i selâtin-i mâzi bilmede gere~i gibi dilir kütüb-i ~ürût-~~ f~k~hda mütala'as~~dil-pezir ve mü'ellif-i tezkire
hidmet-i ~eriflerinde müddet-i medid olm~~dur. El-hak rüz ü ~eb tahsil ü
telunil-i fazilet idüp muhibb-i ehl-i tecrid olma~m akrân~~içre kemâl ile ferid
ve hadd-i zâunda emret ü eyalet ile dervi~-nihad ve pak-i`tikad ve sahib-adi ü
dâd kimesnedür. Zirâ ki hemi~e evkat-~~hamsede sâ'atin takva vü tahârete ve
savm ü ibâdete sarf itme~i kendüye farz-~~ ayn bilüp ana binen haccül-haremeyni'~-~erifeyn ile mü~erref olm~~dur"66.
Ahdi, Temerrüd Ali Pa~a'n~n ~iirlerinden örnek olarak ~unlar~~zikretmektedir: "Bu matla-~~Farisi
ali-himmet-i gülzar-~~alemün cefa-y~~
ha'~ndan be-tarik-~~~ikayet sebt itmi~dür.
Ruste ber gird-i dü çe~ memher taraf sad har-~~gam
Mi-hored her lahza sad ab-~~gam ez seyl-i sitem67
Menem ar~~andelib-i gaam ke~ide
Güli ez gill~en-i 'Mem ne-çide68
(Di~er):
~ah-~~hayâl-i yar dile her ka~an gelür
64 Süleyman Solmaz, Ayn~~tez, s. 242.
65 S.Solmaz, Ayn~~tez, s. 242; Ö. Faruk Akiin, "Ahdr, s. 510.
66 S. Solmaz, Ayn~~tez, s. 242-243.
67 ~ ki gözümün etraf~ nda yüzlerce gam dikeni bitti, her an gözüm zuliim selinden yüz gam

suyu içiyor (Bk. S. Solmaz, Ayn~~tez, s. 243).
" Ben gam çekmi~~ve alem g-ül,~eninden bir gül dermemi~~bülbülüm (S. Solmaz, Ayn~~tez,
s. 243).
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~an ~ehr-i M~sra Yusuf-~~gül-pirehen gelür69
A~a~~da teferruatl~~ olarak anlat~laca~~~üzere, Temerrüd Ali Pa~a birçok
hay~ r eseri b~rakm~~t~r. Nitekim yukar~da bahsedildi~i gibi, Gelibolulu Ali de
bu özelli~ine dikkat çekmektedir. Bizim tespit edebildi~imiz, Tokat'ta 1
cami, 1 hamam; Erzurum'da 1 cami, 1 köprü, 9 çe~me ve Sivas'ta say~s~n~~
tespit edemedi~imiz çe~meleri yapt~rm~~t~r. Yapt~rd~~~~iki camide kitabe bulunmamas~~ onun hay~ r yaparken ismini ön plana ç~kartmak istememi~~olabilece~ini dü~ündürtmektedir.
E~~~VE ÇOCUKLARI
Temerrüd Ali Pa~a'n~n e~i", II. Bayezid'in k~z~~ Selçuk Sultan'~nn k~z~ndan torunu olan Fatma Sultar~'d~r". Ali Pa~a'n~n ölümünden sonra e~i Istanbul'a getirtilmi~tir". Fatma Sultan'~~ 982 (1574) y~l~nda Istanbul'da görüyoruz74.
Fatma Sultan geliri 10 dükkandan olu~an bir vak~f kurmu~tur". Bu vakf~n gelirinin nereye harcand~~~~konusunda bir kayda rastlayamad~k. Fatma

69 S.

Solmaz, Ayn~~tez, s. 243.
70 Y~lmaz öztuna, Ali Pa~a'n~ n e~ini ve o~lunu iyice kar~~t~rm~~t~r. Temerrüd Ali Pa~a,
Dâmâd Eretnao~lu Hoca Ali Pa~a ismiyle ~ehzâde Bâyezid'in k~z~~ Ay~e Sultan ile evli ve
Sultânzâde Mehmed Bey'in babas~~olarak gösterilmi~tir. Ayr~ca Ali Pa~a'n~ n 1562'de Tokat'da
idam edildi~i ve buradaki camiinin turbesinde gömülü oldu~u belirtilmektedir (Bk. Devletler ve
Hânedanlar, Türkiye (1074-1990), Ankara 1989, s. 162-163).
71 Selçuk Sultan için bk. Ça~atay Uluçay, Padisahlarm Kad~nlar~~ve K~zlar~ , Ankara 1985, s.
28.
72 15 ~evvil 976 (2 Nisan 1569) tarihinde Fatma Sultan'a adet-i bo~ca verilirken Fatma
Sultan duhterzâde-i Selcik Sultan zevce-i Ali Pa~a mir-i mirin-~~Erzurum olarak zilu-edilmektedir
(Bk. BOA, KK, nr. 1767, vr. 6b). TokaCtaki türbede o~lunun mezarta~~nda geçen "nesl-i Sultan
Bayezid" ibaresi, Ali Pa~a'n~ n e~inin ~ehzâde Bayezid'in luzlar~ndan birisi oldu~u ~eklinde
yorumlannu~ur (Bk. H. Edhem, Ayn~~makale, s. 751). Ancak yukar~da zikretti~imiz kay~ t olmasa
dahi ~ehzâde Bâyezid'in k~zlar~~ile ilgili yap~lacak bir ara~t~rma, durumun bu ~ekilde olmad~~~n~~
ortaya ç~kartmaktad~r. Ali Pa~a'n~n o~lunun mezarta~~~bir çocu~a ait de~ildir ve o~lunun ölüm
tarihinde (973/1565) ~ehzâde Bâyezid'in en büyük k~z~~Mihrimah Sultan 12 ya~~ nda
bulunuyordu (Bk. ~. Hakk~~Uzunçar~~l~, Osmanl~~Tarihi, II, Ankara 1988, s. 407).
73 BOA, MD, nr. XIX, s. 269/541. Bk. Ek V, IX.
74 Fatma sultana kira paras~~olarak günlük 8 akçe verilmesi onun saray~n d~~~nda ikamet
etti~ini göstermektedir (Bk. BOA, MAD, nr. 487, s. 50, 53).
75 Bu vak~f kayd~ nda Fatma sultan, hanum hatun zevce-i Ali Pasa el-merhüm ~eklinde
zikredilmektedir (Bk. TKA, TD, nr. 14, vr. 137b). Bu bölge (Niksar, Ta~âbâd) ile Bolu ve
~znik'te gelirleri olan Kudüs'teki bir medrese için kurulmu~~bir vakf~ n bânisi de tahrir
defterlerinde hanum hatun ~eklinde geçmektedir (Bk. TKA, TD, nr. 10, vr. 18a- 19b; TKA, TD,
nr. 583, vr. 62a-63b). Ancak burada han~m hatun olarak zikredilen ki~i Edebali k~z~~ve Çandarl~~
~ brahim Pa~a'n~n e~i ~sfehan ~ah han~md~r. Kurdu~u vak~f da Evâil-i Ramazan 833 tarihlidir
(Bk. TKA, Valcf-~~Cedid Defterleri, nr.174).
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Sultan 990 (1582) tarihli kay~ tlarda hayatta gözükmektedir 76. 1582 y~l~ndan
sonra vefat etti~i anla~~ lmakla birlikte, tam tarihini tespit edemedik. Tokat'taki türbede Ali Pa~a ile o~lunun mezarlar~~yan~nda bulunan kitâbesiz mezar~ n Ali Pa~a'n~ n e~ine ait oldu~u rivayet edilmektedirn. Fatma Sultan'~n cenazesi ~stanburdan getirilerek buraya gömülmü~~olabilir, fakat bu konuda
aç~ k bir bilgiye sahip de~iliz.
Ali Pa~a'n~n kaç çocu~u oldu~unu tam olarak bilemiyoruz". Ancak e~i
Fatma Sultan'dan olma bir o~lu ile bir k~z~n~~tespit edebildik. Pa~a'n~ n o~lu
Mustafa Bey vefat etmeden önce Sivas (Rum) Beylerbeyli~i defterdin
Mustafa Bey 973 (1565/1566)'de vefat etmi~~ve Tokat'ta defn
O~lunun genç ya~ta vefat~n~n Ali Pa~a'r derinden etkilemi~~olaca~~n~~tahmin
edebiliriz. Nitekim, Tokat'ta o~lunun gömüldü~ü yere bir cami yapt~rmas~~
da o~lunun hat~ ras~ n~~ya~atmak için olmal~d~ r.
Mustafa Bey vefat etmeden önce 4200 akçe vakfederek, bir vak~f tesis
etmi~tir. Bu vak~f Pazartesi, Per~embe ve Cuma günleri Mustafa Bey'in kölesi
Rüstem b. Abdullah'~n ruhu için bir cüz Kur'an-~~ Kerim okumak için kurul-

76 Fatma sultana 990 (1582)'da günlük 60 akçe verilmekteydi. Ayr~ca oturdu~u, yeniçeri
a~as~n~n evinin kira bedeli olan 8 akçe de harc-~~hassadan kar~~lan~yordu (Bk. BOA, MAD, nr.
522, s. 41, 54).
77 H. Edhem, Ayn~~ makale, s. 750. Ali Pa~a'n~ n e~ine ait oldu~u tahmin edilen mezar için
bk. Ek XII.
78 Bir ruus kayd~nda geçen ~u ifadeler Pertek Sancakbeyinin Ali Pa~a'n~ n o~lu oldu~u
in tiba~n~~vermektedir.
Erzurum beylerbeyisine hüküm ki; Pertek beyi mektüb gönderüp mineveffa babas~~
ademlerinden Ali o~lu Nasuh'a gedik ricâ etme~in buyurdum ki, Ordu-y~~ h~lmayün seferinde
d~:~~enden bir gönüllü gedi~ii tevcil~~edesin.
Mehmed Sarrac
Hasan
Rüstem Abdullah
Ali
Zikr olunan dört nefer dahi Erzurum Beylerbeyisi iken fevt olan Ali Pa~a âdemlerinden
olma~~n dü~enden hisar gediklerine ahkam buyuruldu. 26 ~~980 (Bk. BOA, KK„ nr. 60, s. 51).
Ancak bu tarihte Pertek Sancak beyi olan Hasan Bey, Pir Hüseyin o~ullar~ ndand~r (Bk. BOA,
MAL), nr. 563, s. 100. Bu aile için ayr~ ca bk. Mehmet Ali Ünal, "XVI. Yüzy~lda Mazgird, Pertek ve
Sa~man Sancakbeyleri- Pir Hüseyin Bey O~ullar~-", OTAM, say~~2 (Ankara 1991), s. 239-263).
Kay~ tlar~ n arka arkaya yaz~lmas~~ ve katibin yanl~~~bir ibare kullarunas~ndan dolay~~bu durum
ortaya ç~km~~t~r.
78 THA,TD, nr. 583, vr. 16b.
813 Mustafa Bey'in mezar kitabesini daha önce yay~nlayanlar, buradaki ölüm y~hn~~yanl~~l~kla
972 olarak vermi~lerdir (Bk. H. Edhem, Ayn~~makale, s. 752; ~. Hakk~~ (Uzunçar~~b), Kitâbeler, I,
~stanbul 1927, s. 37; Halil Elitok, "Ali Pa~a Camii ve Türbesi", Tokat Kültür-Ara~t~rma Dergisi,
say~~1 (Tokat 1989), s. 8). Ancak mezar kitabesinde ölüm y~l~~973 olarak yaz~l~d~r. Kitabenin
resmi için bk. Ek XIII.
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mu~tu. Vakf~n geliri murabaha ile kullan~l~yordu. Bu gelirden cüzhân Hamza'ya 480 akçe, mütevelli Himmet Safi'ye 120 akçe veriliyordu81.
Ali Pa~a'n~n di~er çocu~u, k~z~~Neslihan Sultan'd~ r. K~z~~990 (1582) y~ l~nda annesi ile birlikte istanbul'da bulunuyordu82 . Sonraki durumu hakk~nda bir bilgiye rastlayamad~k.
TEMERRÜD AL~~PA~A'NIN HAYIR ESERLER~~
TOKAT
1. AL~~PA~A CAM~~~
Ali Pa~a Camii, Tokat'~n tarihi eserleri içinde en önemli ve en görkemli
olanlardan birisidir". Bu cami hakk~nda birçok tetkik yap~lm~~sa da bânisi
hakk~nda fazla bilgi sahibi olunamam~~t~r". Bilhassa caminin kitabesinin olmamas~~sebebiyle, yap~l~~~tarihi ve bânisinin kimli~i meselesi aç~ kl~~a kavu~amam~~t~r. Caminin yan~ndaki türbede bulunan mezarlar~n kitabelerinden
ö~renilen bir k~s~m malumata isfinad edilen rivayetlerin haricinde bu mevzu
hakk~nda fazla bir~ey bilinmemektedir.
Ali Pa~a Camii'nin bânisi hakk~nda bilinenler k~saca ~unlardan ibarettir:
Caminin bânisi olan Ali Pa~a Kanuni'nin isyan eden o~lu ~ehzade Bayezid'in
damad~~olup, onun öldürülmesinden sonra Tokat'ta ikamete memur edilmi~~
ve bu esnada camiyi yapt~ rm~~fir. Ancak sürgün oldu~u için camiye kitabe
81 TK.A,

TD, nr. 583, vr. 16b.
Neslihan Sultan'a harc-~~hassadan 30 akçe günlük veriliyordu (Bk. BOA, MAD, nr. 522,
s. 41, 54).
83 Seyyahlar Tokat.' anlat~rken Ali Pa~a Camii'ni özellikle zikretmektedirler (Bk. Evliya
Çelebi, Seyahatnâme, V, ~stanbul 1314, s. 58; Polonyal~~Simeon'un Seyahatnâmesi (çev. Hrand
D. Andreasyan), Istanbul 1964, s. 177).
84 Tokat Ali Pa~a Camii ile ilgili yap~lm~~~ara~t~rmalar için bk. H. Edhem (Eldem),
"Anadolu'da ~slami Kitâbeler", TOEM, VI/32 (~stanbul 1331), s. 751-752; ~. Hakk~~ (Uzunçar~~l~),
Kit~ibeler, I, ~stanbul 1927, s. 37-39; Halil Asarkaya, Osmanl~lar Zaman~nda Tokat, I, Tokat 1941,
s. 91-92; Albert Gabriel, Monuments T~~rcs D'Anatolle, II, Paris 1934, s. 91-92; A. Cemal, Tokat,
~stanbul 1932, s. 70-71; Ali Osman Uysal, "Tokat'taki Osmanl~~Camiileri", Türk Tarihinde ve
Kültüründe Tokat Sempozyumu, Ankara 1987, s. 351-352; M. Tayyib Gökbilgin, "Tokat", ~slam
Ansiklopedisi, XII/1, s. 410; Ersal Yavi, Tokat, ~stanbul 1986, s. 77-78; Semavi Eyice, "Ali Pa~a
Camii", D~A, II, s. 430-431; Ahmet ~im~irgil, Osmanl~~Ta~ra Te~kilaunda Tokat, M.Ü. Sosyal
Bilgiler Enstitüsü, Doktora Tezi, Istanbul 1990, s. 102-104; Halil Elitok, "Ali Pa~a Camii ve
Türbesi", Tokat Kültür-Ara~t~rma Dergisi, say~~1 (Tokat 1989), s. 8; Nuri Seçgin, Tokat'taki Türk
Mimari Eserleri, Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi,
~stanbul 1993, s. 14-17.
82
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koyamam~~ur. II.Selim devrinde ~ehzade Bayezid taraftarlar~n~n birer birer
öldürüldü~ü bir s~rada Ali Pa~a da öldürülmü~tür85.
Mezar ta~~ndaki "Kim Ali Pa~a" ibaresi "Kemer Ali Pa~a" ~eklinde okundu~undan, Ali Pa~a'n~ n lakab~~uzun süre "Kemer" ~eklinde zikredilmi~tir88.
Türbede Ali Pa~a'n~n mezar~n~ n yan~nda bulunan o~lu Mustafa Bey'in mezarta~~~kitabesindeki "nesl-i Sultan Bayezid" ibaresi ise Ali Pa~a'n~n ~ehzade
Bayezid'in damad~~ oldu~una yorumlanm~~ur87. A~a~~da verece~imiz bilgiler,
bu rivayetlerin yanl~~~oldu~unu aç~ kça gösterecektir.
Tokat Ali Pa~a Camii'nin bânisinin mezarta~~~kitabesinde 980 (1572) y~ l~nda öldü~ü kay~ tl~d~ r. O~lunun mezarta~~~kitabesinden de Ali Pa~a'n~n
Osmanl~~ hanedan~ ndan birisi ile evli oldu~u bellidir88.
25 Safer 980 (7 Haziran 1572) tarihli bir m~lhimme hülunünde; Erzurum Beylerbeyi iken vefat eden Ali Pa~a'n~ n Tokat'ta yapurmaya ba~lad~~~~
camiye gereken malzemenin al~nmas~~için mal~ndan 300 bin akçe ay~rd~~~~ve
adamlar~yla Erzincan'a gönderdi~i, fakat vefat etmesi üzerine çavu~lar gönderilerek paran~n Erzurum kalesinde sakland~~~, yine Erzurum yak~nlar~nda
Kara Arz denilen yerde bir köprü yapurmaya ba~lad~~~~ve yar~s~ndan fazlas~ n~n bitti~i bildirilmi~, caminin in~as~n~n tamamlanmas~~ ve köprünün yap~ m~n~ n da daha sonra bitirilmesi yeni Erzurum Beylerbeyi Murad Pa~a'ya emredilmektedir88. Bir ba~ ka mühimme hükmünde ise Tokat'ta cami yapt~r~rken vefat eden Erzurum Beylerbeyi Ali Pa~a'n~n e~inin Osmanl~~hanedan~ndan bir sultan oldu~u zikredilmektedir9°.
85 Halil Edhem, Ayn~~makale, s. 751; ~.Haklu, Ayn~~eser, s. 38-39; H. Asarkaya, Ayn~~eser, s.
53-54. Geçen asr~n ba~lar~nda Tokat'ta bu cami ile ilgili ara~t~ rma yapan H. Edhem, Ali Pa~a ile
ilgili halk aras~ ndaki ~u rivâyeti naklediyor: "Ali Pa~a bir Türkmen beyi imi~; sonra Tokat
civar~nda Söngüt köyü yak~n~ndaki Kemer Da~~'nda bir kalede karde~i Lala Pa~a ile birlikte
kalm~~. Karde~i Lala Pa~a, Erzurum'da medfunmu~. Ali Pa~a, iranhlar~~Osmanl~~s~n~rlar~ndan
d~~ar~~ ç~ karm~~" (Bk. Ayn~~makale, s. 751). H. Edhem, Hüseyin Hilsameddin'in vakf~ye
kay~ tlar~na göre Ali Pa~a'n~n Eratnao~ullar~'ndan ve silsilesinin de "Alaaddin Ali Pa~a ibn
Abdullah ibn Eretna Bey ibn Mehmed Bey ibn Sultan Eratna" ~eklinde oldu~unu söyledi~ini
zikretmektedir (Bk. Ayn~~makale, s. 752. Bu bilginin tenkidi için bk. H. Asarkaya, Ayn~~eser, s.
54).
88 H. Edhem, Ayn~~makale, s. 752; 1. Hakk~, Ayn~~eser, s. 38.
87 H. Edhem, Ayn~~makale, s. 751; ~. Hakk~, Ayn~~eser, s. 38-39; H. Asarkaya. Ayn~~eser, s.
53-54.
88 H. Edhem, Ayn~~makale, s. 751; ~. Hakk~, Ayn~~eser, s. 38-39; H. Elitok, Ayn~~makale, s. 8.
89 BOA, MD, nr. XIX, s. 181/379. Bk. Ek IV, IX.
BOA, MD, nr. XIX, s. 269/541. Bk. Ek V, IX.
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Mühimme hükümlerindeki bilgiler ile mezarta~~~kitabesindeki ifadeler
kar~~la~t~r~ld~~~ nda, Erzurum Beylerbeyi iken vefat eden Ali Pa~a'n~n Tokat
Ali Pa~a Camii'nin banisi oldu~u aç~kça ortaya ç~ kmaktad~r. Burada zikredilen Ali Pa~a ise yukar~da Erzurum Beylerbeyli~i'nden geni~çe bahsetti~imiz
Temerrüd Ali Pa~a'd~ r". Temerrüd Ali Pa~a ise yukar~da bahsedildi~i üzere
~ehzade Bayezid'in damad~~olmad~~~, gibi onunla sava~m~~~ve eceliyle ölmü~tür.
Ali Pa~a, 960-967 (1553-1560) y~llar~~aras~ nda Sivas Beylerbeyli~i yapm~~t~r. Bu y~llarda cami in~aat~na ba~lad~~~ na dair bir bilgi yoktur. O~lu Mustafa
Bey 973 (1565/66)'te öldü~ü zaman Rum Beylerbeyli~i defterclar~~idi. Rum
Beylerbeyleri Sivas'ta k~~~~iddetli oldu~u için, k~~~~bazen Tokat'ta geçirirlerdi.
Mustafa Bey yukar~da da bahsetti~imiz gibi 973 (1565/66) lu~~nda Sivas Beylerbeyi ve efrad~~Tokat'ta k~~larken burada vefat etmi~~ve burada defnedilmi~~
olabilir. O~lunun vefat etti~i y~lda Temerrüd Ali Pa~a, Erzurum Beylerbeyisi
idi. Ali Pa~a'n~n muhtemelen o~lunun defnedildi~i yerde bir türbe yapurtt~~~~
anla~~l~yor. Türbenin üzerinde yap~m tarihi bulunmamaktad~r92.
Temerrüd Ali Pa~a, Erzurum Beylerbeyi iken türbenin yan~na cami yapurmaya ba~lam~~t~r93. Caminin in~as~na ba~lanmas~~ 975-980 (1567-1572) y~llar~~aras~nda olmal~d~ r. Ali Pa~a 980 (1572) y~l~ nda öldü~ünde caminin in~as~~
sürüyordu ve önemli bir k~sm~~bitmi~ti". Cami, Tokat'~ n Ya~~Meydan Mahallesi'nde, Ulu Cami'nin vakf~~olan bir arazi üzerine yap~lm~~t~ r. Bu arazi için
Ulu Cami vakfma y~ll~k 305 akçe kira veriliyordu95.
Ali Pa~a ölmeden önce, yukar~da bahsedildi~i gibi caminin in~as~= tamamlanmas~~için 300 bin akçe göndermi~ ti. Ölümü üzerine bu para Erzurum'a getirilerek kalede saklanm~~ ur. Caminin tamamlanmas~~için yap~lacak
i~ler mütevellisi Sivas zaimlerinden Hac~~ Tursun% eliyle ve devlet deneti-

91 Ali Pa~a'n~n 972-980 (1565-1572) y~llar~~aras~ ndaki Erzurum beylerbeyli~i ile ilgili ruus
kayd~nda "Temerrüd" lakab~~aç~ kça yer almaktad~r (Bk. BOA, MAD, nr. 563, s. 146). Bk. Ek III.
92 Türbe için bk. Ek XIV.
93 BOA, MD, nr. XIX, s. 181/379.
94 BOA, MD, nr. XIX, s. 181/379. Bk. Ek IV, IX.
95 k $im~irgil, Ayn~~tez, s. 95
96 Tokat kad~s~, Divân-~~Hilmâyün'a miiracaat ederek caminin miltevellisi A~ac~ k lakapl~~
Hac~~ Tursun'un sefere gitmesi durumunda vakf~ n i~lerinin kar~~aca~~ n~~ bildirmi~, bunun
üzerine 28 Zilhicce 981 (20 Nisan 1574) tarihinde cebelii göndermesi ve mütevellinin
kendisinin gitmemesi emredihni~tir (BOA, MD, nr. XXI, s. 24 /73; MI), nr. XXV, s. 117 /129 ).
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minde devam ettirilmi~ tir". Caminin mimari vesikalarda Kara Mimar olarak
zikredilen, as~ l ismini tespit edemedi~imiz bir mimard~ rm. Eyalet mimarlar~ ndan m~, yoksa hassa mimarlar~ndan m~~ oldu~u belli de~ildir. Caminin
binâ nâz~ rl~~~ n~~ Tokat kad~s~ , bina eminli~ini ise Mahmud isimli birisi yapm~~t~r.
Camiye nâz~ r tayin edilen Tokat kad~s~ na, Kara Mimar'a yard~ mc~~olmas~ ,
yarar bennâ ve üstâdlar bulmas~~ve caminin tamamlanmas~ na gayret edip,
israftan kaç~nmas~~ emredilmi~tir". Mütevelli Hac~~Tursun eliyle caminin
yap~ m~~için Ali Pa~a'n~ n b~ rakt~~~~nakit paran~n (15 bin filori '91) murabahaya
verilerek de~erlendirilmesi istenmi~ tirm. Daha sonra mütevelli, Tokat kad~s~~
vas~ tas~yla Divân-~~Hümâyun'a müracaat ederek bu paran~ n mülk ve akara
tebdil edilmesi için, Çorum'da bir hamam, Tokat'da bir kervansarayl 03
yapt~nlmas~ n~~ talep etmi~~ve bu iste~i kabul edilmi~tir".
Erzurum beylerbeyine hüküm yaz~ larak Bayburt ve Gümü~hane'de mahzenlerde olan kur~un ile o bölgedeki baz~~ kimselerin zimmetlerinde olan bir
miktar demirin kira ile Tokat'a gönderilmesi emredilmi~tir". Diyarbak~ r
beylerbeyinden ise caminin direklerinin z~vanalar~n~~ dökmek için Yakup
isimli döküm ustas~ n~~Tokat'a göndermesi istenmi~tir".
Caminin bitirilme tarihini gösteren bir bilgiye rastlayamad~ k. Ancak 16
Rebiülevvel 985 (3 Haziran 1577) tarihli bir timar terakki hükrnünde Tokat
kad~s~ n~n, Zaim Geyvan Kethüdâ'n~n, Ali Pa~a caminin tamamlanmas~ nda
çaba sarfetti~ini bildirmesi üzerine ona 3 bin akçe terakki verildi~i belirtil-

97 Hac~~Tursun, Ali Pa~a hayatta iken müebbed minevelli tayin edilmi~ti (Bk. TKA, TD, nr.
14, vr. 138a).
98 BOA, MD, nr. XXI, s. 25 /75, 61 /150. Bk. Ek VII-VIII, X.
99 BOA, MD, nr. XXI, s. 25 /75, 61 /150.

1°° BOA, MD, nr. XXI, s. 25 /75. Bk. Ek VII, X.
1°1 Osmanl~larda Avrupa men~eyli alt~n paralara verilen isimdir. Ancak zamanla sadece
alt~n para kar~~l~~~~anlam~n~~kazanm~~t~~(Bk. Halil inalc~k, "Flori", DIA, XIII (Istanbul 1996), s.
106).
1°2 BOA, MD, nr. XXI, s. 25 /75. Bk. Ek VII, X.

103 Tokat'ta bugün böyle bir kervansaray veya harabesi bulunmamaktad~r. Ayr~ca bu
kervansaray~n yap~ld~~~na dair herhangi bir ar~iv kayd~na da rastlan~lmam~~ur.
1" BOA, MD, nr. XXII, s. 15, 51. Bu h~lkümler Hikmet Turhan taraf~ndan yay~nlanm~~t~r.
Bk. "Onuncu Hicret Asr~nda Çorum (1)", Çorumlu, say~~3 (Haziran 1938), s. 26.
105
MD, nr. XXI, s. 25 /74. Bk. Ek VI, X.
106 BOA, MD, nr. XXI, s. 24 /73.
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mektedir 11)7. Cami bu tarihten k~ sa bir süre önce bitirilmi~~olmal~d~ r. Cami,
Ali Pa~a'n~ n ölümü sebebiyle ilk pland~~~~~ekilde bitirilememi~~olabilir. Nitekim, camiyi inceleyen A. Gabriel, "Minarenin dikilmesi s~ ras~ nda bat~ya
do~ru bir ç~ kma yap~ lm~~, fakat do~uya do~ru yap~ n~ n eksikli~i genel görünüme belirli bir eksiklik veriyor. Öyle görünüyor ki mimar ya iki minare
yapmay~~veya herhangi bir ek yapmay~~ dü~ünmü~ tü. Fakat bunun yap~m~~
gerçekle~memi~" demektedir". Ali Pa~a, belki de camiyi bir külliyenin parças~~olarak dü~ünmü~tü.
Ali Pa~a Camii, XVI. yüzy~l~ n ikinci yar~s~ nda ~stanbul ve Anadolu'da çok
s~ k uygulanan bir sisteme göre in~a edilmi~tir. Yontma ta~tan in~a edilen
cami, kal~ n ve derin ayaklar~ n s~ n~ rlad~~~~ni~lerle geni~letilmi~ tir. Tek kubbeyle örtülü kare planl~~bir hacim ile kuzeyindeki yedi bölmeli son cemaat
yeri ve kuzeybat~~kö~esine biti~ik minareden olu~maktad~ r".
Caminin vakf~yesi geçen asr~ n ba~lar~ nda Tokat'ta bulunuyordum.
Ancak bugün mevcut de~ildir. Vakf~ yeyi Ankara, Tokat ve Sivas'ta Vak~ flar
Genel Müdürlü~ü'ne ait ar~ivler ile Ba~bakanl ~ k Osmanl~~ Ar~ivinde
bulamad~ k. Sivas Eyaleti'nin vak~ f ve müllderini muhtevi evkaf defterinde de
Ali Pa~a Camii yokturm. Camiin vakflyesinin dökümü, Sivas Eyaleti'nin
mufassal tahrir defterinin Tokat Kazas~ 'na ait k~s~ mdan önceye
kaydedilmi~tirm. Asl~ nda bu kayd~ n evkaf defterinde bulunmas~~ gerekirdi.
Muhtemelen evkaf defterinin vakf~ yenin tanzim tarihinden önce
haz~ rlanmas~~ sebebiyle, Ali Pa~a Cami'ine ait vakf~ ye dökümü mufassal
deftere (980/1572 tarihli) kaydedilmi~tir. Buna göre camiin vak~ flar~~ ~u
~ekildedir 113:
Tokat: Çifte hamam, hamam~ n yan~ nda 3 müstakil hane, Saraydar
isimli bostan, Saray diye an~lan ve Ali Pa~a taraf~ ndan tamir ettirilen hane, bu
107 BOA, A.RSK, nr. 1461, s. 56.
1°8 A. Gabriel, Ayn~~eser, s. 92.
1°9 A. Gabriel, Ayn~~eser, s. 92; Ali Osman Uysal, Ayn~~makale, s. 346-352; A. Cemal, Ayn~~

eser, s. 70-71; Ersal Yavi, Ayn~~eser, s. 77; Semavi Eyice, Ayn~~ madde, s. 430-431; Nuri Seçgin,
Ayn~~tez, s. 1447. Caminin bugünkü görünü~ü için bk. Ek XVII-XVIII.
11() B. Karagölle, caminin otuz be~~sayfal~ k vakflyesini 1930'Iu y~llarda Tokat Evkaf
dairesinde görmü~tür (Bk. Tokat Müzesi Kay~tlar~, Tokat 1931).
~~~~Bk. TKA, nr. 583. Osmanhlar döneminde Tokat'~~konu alan bir ara~t~rma yapan Ahmet
~im~irgil, Evkaf defterinde Ali Pa~a canninin vak~flar' ile ilgili herhangi bir kayda rastlamad~g~n~~
belirtmektedir (Bk. Ayn~~tez, s. 104).
112 Bk. TKA, TD, nr. 14, vr. 138a.
113 TKA, TD, nr. 14, vr. 138a. Bk. Eki.
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hanenin yak~nlar~ ndaki 1 hamam, Meydan Mahallesi'nde Yar Ahmed o~lu
Calabverdi'nin hanesi, Tokat Kazova'da Uluoba köyünde bir çiftlik.
Erzurum: Çifte hamam.
Çorum: Çifte hamam, hamam çevresinde dükkanlar, Il~ca köyü hamam~.
Kafirni Nahiyesi : Al~n köyünün yar~ m malikâne hissesi, K~n~ k köyünün
dörtte bir malikâne hissesi, Alemdar karyesinin sekizde üç hissesi.
Hüseyinbâd (Alaca) Nahiyesi : Kabaldar köyünün dörtte bir malikâne
hissesi.
Caminin gelir kaynaklar~n~~ olu~ turan bina ve köy hisselerinin bir k~sm~~
Ali Pa~a'n~n sa~l~~~nda al~nm~~, bir k~sm~~da ölümünden sonra caminin mütevellisi Hac~~Tursun taraf~ndan vakf~n on be~~bin alt~n~~çal~~t~rdarak ya sat~n
al~nm~~~ya da in~a ettirilmi~tir.
Vakf~n görevlileri ve ald~klar~~günlükleri ise ~u ~ekildedir :
Vaiz: 6 akçe, imam ve hatib: 10 akçe, imam: 5 akçe, muallim: 3 akçe, halife: 1,5 akçe, bevvâb: 8 akçe, ser-mahfil: 2 akçe, yedi haf~z: ler akçe, ho~han: 2 akçe, türbe-han: 3 akçe, Yasin-han: 1,5 akçe, Tebareke-han: 1 akçe,
Amme-han: 1 akçe, Kürsi-han: 1 akçe, otuz diz-han: 2'~er akçe, Sala-hin: 1
akçe, mu'arrif: 2 akçe, iki müezzin: 4'er akçe, naz~ r: 3 akçe, nokta-güzar:1
akçe, muvakkit: 3 akçe, iki kayyum: 3'er akçe, câh-ken: 2 akçe, sirâci: 2 akçe,
katip: 3 akçe, iki câbi: 3'er akçe, meremmetçi (Tokat'taki cami ve hamam
için): 3 akçe, meremmetçi (Erzurum'daki hamam için): 2 akçe, Çorum'dald
hamam ve dükkanlar ile baz~~evkafin câbilik ve kâtiplik i~ lerinde istihdam
edilen bir ki~i: 3 akçe.

2. AL~~PA~A HAMAMI
Caminin yakla~~k elli metre kar~~s~ na ona gelir sa~lamak için yap~lm~~t~r.
Caminin valufiar~ndan birisidir. Kad~ n ve erkek k~s~mlar~~ayr~~ve simetrik olarak yap~lm~~~olan bu hamam, çifte hamam diye an~lmaktad~rl". Hamam bugün hala kullan~lmaktad~ r.

114

~~~~rk, TD , ~~r. 14, vr. 138a; Ersal Yavi, Ayn~~eser, s. 75; Nuri Seçgin, Ayn~~tez, s. 14-17
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ÇORUM
AL~~PA~A HAMAMI (YEN~~HAMAM)
Tokat Ali Pa~a Camii'nin valufiar~ndand~r. Mütevelli Hac~~Tursun, caminin nakit paras~n~n de~erlendirilmesi için hamama ihtiyac~~olan Çorum'da bir hamam in~a edilmesini Divân'a teklif etmi~ tir. Mütevellinin bu önerisi
Divân-~~Hümâyün taraf~ ndan 17 Muharrem 981 (19 May~ s 1573) tarihinde
uygun görülmü~~ve Çorum kad~s~~nezaretinde, mütevelli eliyle hamam in~a
edilmi~tir115.
Çorum'da çar~~~içinde, saat kulesi yan~ nda olan bu hamam Çorum'un en
büyük hamamlar~ndand~ r. Halen kullan~lan bu çifte hamam, "Yeni Hamam"
diye an~lmaktad~r°16.
ERZURUM
I. AL~~PA~A CAMII
Ali Pa~a bu camiyi, üçüncü Erzurum Beylerbeyli~i zaman~nda yapt~rm~~t~ r. Caminin vakfiyesi 974 (1566) tarihini göstermektedir"7. Bu y~lda in~aat
tamamlanm~~~olmal~d~r. Yukar~da bahsetti~imiz üzere 972-980 (1565-1572)
tarihleri aras~ nda beylerbeyilik yapan Ali Pa~a'n~n kim oldu~u bilinmedi~i
için bu caminin bânisinin kim oldu~u da tam olarak bilinmiyordu"8. Cami,
hasar görmesi sebebiyle 1105 (1693) y~l~nda Hasan isimli bir ki~i taraf~ndan
tamir ettirilmi~tir. Bu tamirat~~belirten bir kitabe caminin kap~s~n~n üstünde
bulunmaktad~r"8 . Bu camiye de, Tokat'taki Ali Pa~a Camii'nde oldu~u gibi
Temerrüd Ali Pa~a taraf~ndan yapunld~~~n~~belirten bir kit~be konulmam~~t~ r. Her iki camide de kitibe olmamas~, bunun Ali Pa~a'n~ n bir tercihi olabilece~ini dü~ündürtmektedir.

116 TKA, TD, nr. 14, vr. 138a; Hikmet Turhan, Ayn~~makale, s. 26; Evliya Çelebi
Seyahatnân~esi, II, haz. Z. Kur~un-S. A. Kahraman-Yücel Da~l~ , Istanbul 1999, s. 213.
118 Cumhuriyetin 50. Y~hnda Çorum, 1973 Çorum 11 Ii~hp, s. 135; Osman Yalç~n, Çorum,
Istanbul 1972, s. 38-39; Hüseyin Koçbey-Ertu~rul ~ahinci, Çorum Tarihi, Ankara 1984, s. 106.

Hamam~n bugünkü görünü~ü için bk. Ek XVII-XVIII.
117 ~. Hakk~~Konyah, Abidele~i ve Kidbeleriyle Erzurum Tarihi, Istanbul 1960, s. 182.
118 D. Ayd~n, Erzurum 13eylerbeyli~i ve Te~kilat~ , s. 158-162; I. Hakk~~Konyab, Ayn~~eser, s.
180-182; Enver Kon~~kçu, Selçuld~dardan Cumhuriyete Erzurum, Ankara 1992, s. 111.
119 I. Hakk~~Konyah, Ayn~~eser, s. 130-182.
Belleten C. LXV, 65
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2. KARAS KÖPRÜSÜ (KINAL1 KÖPRÜ)
Bugün Erzurum'a ba~l~~ Karaz köyü yalunlar~ ndad~ r. Ali Pa~a ölmeden
önce bu köprüyü yapt~ rmaya ba~lam~~~ve yar~s~ndan ço~u bitirilmi~ti. Pa~a'n~n ölümü üzerine yeni Erzurum beylerbeyine yaz~lan hükümde Tokaetaki
caminin in~aaun~n tamamlanmas~n~n ard~ ndan köprünün de bitirilmesi istenmektedir120. Bu köprü hakk~nda yapt~~~m~z ilk ara~t~rmalar esnas~ nda Erzurum'a dair yaz~lm~~~eserler ile ta~köprüler hakk~ndaki eserlerde bir bilgi
bulamad~ k121. Bu durum köprünün bitirilemedi~ini dü~ündürmü~tür.
Bunun üzerine Atatürk Üniversitesi'nde bulunan arkada~lar~ m~ zdan
mahallinde ara~ t~ rma yapmalar~ n~~ rica ettik '22. Onlar~ n Karaz köyü
yak~ nlar~ ndaki ara~ t~ rmalar~, köprünün bitirildi~ini ve hala kullan~ld~~~n~~
ortaya ç~ kard~. Bu tespitten birkaç y~ l sonra rastlad~~~ m~z, Türkiye'deki
ta~köprülerin birço~u hakk~nda bilgi veren karayollar~n~n yay~nlad~~~~bir
kitapta, bu köprünün Karas Köprüsü ad~~alt~nda zikredildi~ini gördük123. Bu
köprü bölge halk~~ aras~ nda ise üzerindeki kurumu~~yosunlar sebebiyle
"K~nal~~Köprü" olarak an~lmaktad~r.
Karas Köprüsü Erzurum'a 10 km., Karaz'a 6 km. uzakl~kta F~rat'~n kollar~ ndan Karasu üzerindedir. Köprünün dö~eme uzunlu~u 85 metre, geni~li~i
5.20 metredir. 8 gözlü olan köprünün en büyük kemer aç~kl~~~~4.60 metreyi
bulmaktad~r. Kemerleri sivri kemerdir ve üzerinde ince bir tahf~f kemeri
daha yer al~r. Köprü üzerinde bulunan iri blok ta~lardan yap~lm~~~korkuluk
tempan duyan ile ayn~~hizadad~ r124.
DS~~taraf~ndan kanal temizli~i yap~l~ rken köprünün ayak temelleri ortaya ç~ km~~, bunlar beton luhflar içine al~nm~~sa da çatlama ve dökülmeler
olmu~tur. Selyaranlar ve tempan duvar~~kaplamalar~nda da dökülmeler meydana gelmi~tir125.

120

BOH,
' MD, s~r. XIX, s. 181/379. Bk. Ek IV, IX.
bk. 1. Hakk~~Konyah, Abideleri ve Kita^beleriyle Erzurum Tarihi, ~stanbul 1960;
Enver Konukçu, Ayn~~eser; Dündar Ayd~ n, Ayn~~eser; Cevdet Culpan, Türk Ta~~Köprüleri,
Ortaça~dan Osmanh Devri Sonuna Kadar, Ankara 1976.
122 Bu ara~t~rmay~~
yapan ve köprünün resimlerini çekip gönderen de~erli arkada~lar~m Dr.
Ersin Gülsoy ve Dr. Selahattin Tozlu'ya te~ekkür ederim.
123
Bu kitapta üzerinde kitâbesinin de olmamas~~sebebiyle köprünün yap~m tarihi yanl~~~
tahmin edilmi~ tir. Köprünün XVIII. yüzy~ la tarihlenebilece~i ve belki de eski bir yap~n~n
kahnus~~ üzerinde yap~ lm~~~olabilece~i ifade edilmektedir (Bk. Gülgün Tunç, Ta~köprülerimiz,
Ankara 1978, s. 109).
124 Gülgün Tunç, Ayn~~eser, s. 109.
125 Gülgün Tunç, Ayn~~eser, s. 109-110. Köprünün bugünkü görünü~ü için bk_ Ek XIX-XXII.
121 Mesela
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3. HASANKALE ÇESMELER~~
Ali Pa~a, o dönemde Erzurum beylerbeyili~i'nin Pasin kazas~ na ba~l~~Hasankale'de dokuz adet çe~me yaporm~~ t~ r. Çe~meler için bir mütevelli de tayin olunmu~tu126. Bu çe~melerin bugünkü durumu hakk~ nda bir bilgi elde
edemedik'27.
S~VAS
Ali Pa~a'n~n Siv-as'da çe~meler yapt~r~ p vakfetti~i hakk~ nda 1572 tarihli
bir kay~ t vard~ r 128. Ancak bu çe~ melerin mahiyetini ve tam olarak nerede
bulundu~unu tesbit edemedik. Daha sonraki tarihler ve günümüz için de bu
çe~melerle ilgili bir bilgiye rastlayamad~ k129.
Temerrüd Ali Pa~a yakla~~k bir y~l Karaman, üç y~ l da Ba~dat beylerbeyli~im yapm~~t~r. Birçok yerde hay~ r eseri yapt~ran Ali Pa~a'n~ n, buralarda da
baz~~eserler yapt~ rm~~~olma ihtimali vard~ r. Ancak bu bölgelerle ilgili yapt~ ~~m~z ara~t~rmalarda bu konuda bir bilgiye ula~amad~ k.

126

BOA, A.RSK, Dosya K~sm~, nr. 70/71; Salnâme-yi Vilâyet-i Erzurum, Erzurum 1304, s.

217-218.
127 çe~meler geçen asr~n sonlar~ nda kullan~l~yordu. Bk. Salnâme-yi Vilayet-i-Erzurum,
Erzurum 1304, s. 217-218.
128 Bu çe~melerle ilgili kay~ tta, vakfedenin sadece ad~~(Ali Pa~a) zikredilmekte, lakab~ndan
bahsedilmektedir. Ancak bu kayd~n geçti~i mufassal defterin tarihinin (1572), Ali Pa~a'n~ n
ya~ad~~~~döneme uygun olmas~ , bu çe~meleri yapuran~ n Temerrüd Ali Pa~a olabilece~ini
dü~ündürtmektedir (Bk. TKA, TD, nr. 14 vr. 21b).
Öm
129 Osmanl~lar döneminde Sivas'ta kurulmu~~çe~meler hakk~nda geni~~bilgi için bk. er
Demirel, "Sivas Çe~meleri", OTAAI, say~~3 (Ankara 1992), s. 169-178.
I " Tarihi tam olarak belli olmayan bir evkaf defterinde, merhum olarak zikredilen bir Ali
Pa~a'n~n Ba~dat'ta bir cami yapt~rarak vakfetti~i kay~ tl~d~r (Bk. TKA, TD, nr. 582, vr. 135a).
Ancak bu kayd~ n Temerriid Ali Pa~a ile bir ilgisinin olup-olmad~~~n~~ tespit edemedik. Ancak
defterin hususiyederinden Kanuni dönemine ait olabilece~i tahmini yap~labilir. Bu takdirde
bahsetti~imiz vak~f ba~ka bir Ali Pa~a'ya ait olmal~d~r. Çünkü Temerrüd Ali Pa~a, II. Selim
döneminin sonlar~nda, 1572 y~l~nda ölmü~tür.

1028

ERHAN AFYONCU

EKLER

Evkâf
--1 Sâhibii'l-hayrât ve'l-müberrât nâ~irül-hasenât ve'l-mükerremât
Ali Pa~a el-merhüm esbelallahu Te'âlâ Rahmetehü'l-kâmile be-cihet-i
câmi'-i hod der-nefs-i Tokat.
Hammâm-~~çifte der-nefs-i Tokat vakf-~~ câmi'-i mü~ârün-ileyh.
Hânehâ-i müstakil be-hammân~-~~ mezbûr. 3 bâb. Vakf-~~
ileyh.

mü~ârün-

Bostan-~~ Sarâydâr ki miriden satun al~nm~~d~ r der-Tokat. Vakf-~~ cârni'-i
mü~ârün-ileyh.
Hânehâ-i el-marüf sarây ki merhüm-~~ mü~ârün-ileyh ta`mir etmi~ lerdir.
Vakf-~~ câmi'-i mü~ârün-ileyh.
Hammâm der-nezd-i saray. 1 bâb. Vakf-~~câmi~-i mü~ârün-ileyh.
Hânehâ-i Çalabverdi veled-i Yar Ahmed der-mahalle-i Meydân. Vakf-~~
câmi'-i mü~ârün-ileyh.
Çiftlik der-karye-i Ulu Oba

Kazâbâd vakf-~~ câmi'-i mü~ârün-ileyh.

Hammâm-~~ çifte der-nefs-i Erzurum. Vakf-~~
Tokat.

mü~ârün-ileyh der-

On be~~bin altun alCâra tebdil olunca onu on bir üzre murâbaha içün
verildikden sonra ber-müceb-i emr-i ~erif ve ~art-~~ vâluf zilu- olunan on be~~
bin ablan ile valuf hâl-i hayat~ nda mü'ebbed mütevelli nasb etdü~i Hac~~ Tursun Çelebi ki A~-ac~ k nâm~ yla mülakkabd~ r. Mütevelli-i
yedinden
kimi mücedded binâ olunup ve kimi ~irâ'-i ~er'le al~ nup vakf kayd olunanlard~ r.
Hammâm-~~çifte der-nefs-i Çorum. Vakf-~~ câmi'-i mü~ârün-ileyh.
Dekâkin der-etrâf-~~harrunâm-~~mezbür. Vakf-~~câmi'-i mü~ârün-ileyh.
N~sf-~~mâlikâne-i karye-i Al~ n tâbi'-i Kavirni. Mezbür karyenin n~sf mâlikânesi Pir Hoca Çelebi ile mü~ teriklerinden i~tirâ olunmu~dur.Vakf-~~ cârni'-i
mü~ârün-ileyh.
Rub~-~~ mâlikâne-i karye-i Kabaklar
Hüseyinâbâd. Hoca Ali veled-i
Sa'dullah'dan i~tirâ olunmu~dur. Vakf-~~ câmi'-i mü~ârün-ileyh.
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Dekfficin-i Zergerân. 4 bâb. Valcf-~~mü~ârün-ileyh der nefs-i Tokat.
Hammâm der-karye-i Il~ ca-i KffiTi. 2 halve? tâbi'-i Çorum. Vakf-~~ mü~ârün-ileyh.
Dülcicân-~~boyahâne. 1 bâb der-nefs-i Tokat der-Mahalle-i üskürelü Mescid. Günde be~er akçe icâre mukadderdir.Valcf-~~mü~ârün-ileyh.
) ki Süleymân veled-i Hasan ba~~~dâhilinden câri
Çe~me-i Sehin? (
olur. Valcf-~~mü~ârün-ileyh.
An-emlâk-~~bab-zâde-i ahâli-i Tokat ber-müceb-i mülknâme-i mezbür
Karye-i Kadim? ( ‘Pubi .) nâm-~~di~er Yal~yalu tâbi'-i Niksar. Tamam mâlilcâne-i karye-i mezbûre. Vakf-~~câmi'-i mü~ârün-ileyh.
N~sf-~~mâlikâne-i Henere? (
rün-ileyh.

) tâbi'-i Tozanlu. Vakf-~~câmi'-i mü~â-

Rub`-~~mâlikâne-i karye-i K~n~k tibi'-i Kâvirni. Vakf-~~câmi'-i mü~ârünileyh.
Karye-i Alemdâr tâbi'-i mezbür. Sekiz sehimden üç sehmi vakf-~~câmi'-i
mü~ârün-ileyh.
Kârbânsarây. 2 bâb. Hudûdu mülknâmede mastûr der-vakf ~~câmi'-i mü~ârün-ileyh.
Düldcân-~~nalband. Bâb 1. Valcf-~~câmi'-i mümâ-ileyh.
El-masraf-Be-cihet-i cârni'-i minhu
Cihet-i Vâ'iz. Fi yevm 6.
Cihet-i Hatib ma'a imâm. Fi yevm 10.
Cihet-i ~mâm-~~âhar. F yevm 5.
Cihet-i

Fi yevm 3.

Cihet-i Hilâfe. Fi yevm 1.5.
Cihet-i Bevvâbin. Fi yevm 8.
Cihet-i Ser-mahfil. Fi yevm 2.
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Cihet-i Huffaz. 6 nefer. Beher nefer fi yevm 1.
Cihet-i

Fi yevm 2.

Cihet-i Ho~-hân. Fi yevm 2.
Cihet-i Mü'ezzin. 2 nefer. Beher nefer fi yevm 4.
Cihet-i Nezâret. Fi yevm 3.
Cihet-i Amme-hân. Fi yevm 1.
Cihet-i Tebâreke-hân. Fi yevm 1.
Cihet-i Kürsi-hân. Fi yevm 1.
Cihet-i Salâ-hân. Fi yevm 1.
Cihet-i Cüz-hânân neferen 30. Beher nefer fi yevm 2.
Cihet-i Nokta-güzâr. Fi yevm 1.
Cihet-i Hâfiz-~~uhra. Fi yevm 1.
Cihet-i Muvakkit. Fi yevm 3.
Cihet-i Termim-i câmi`-i ~erif ve hammâm der-Tokat. Fi yevm 3.
Cihet-i Termim-i hammârn-~~Erzurum. Fi yevm 2.
Cihet-i Kayyum 2 nefer. Beher nefer fi yevm 3.
Cihet-i Sirci. Fi yevm 2.
Cihet-i Cah-ken. Fi yevm 2.
Cihet-i Kitâbet. Fi yevm 3.
Cihet-i Cibâyet 2 nefer. Beher nefer fi yevm 3.
Cihet-i Yasin-hân. Fi yevm 1.5.
Cihet-i Türbe-hân. Fi yevm 3.
Cihet-i cibâyet ve kitâbet-i hammârn ve dekâkin ve baz~~evkaf der-kaz.-i
Çorum. Fi yevm 3.
Mezkür cihet ~art-~~vâk~fd~r. Ziyade mühim olma~la yaz' olundu.
(TKA, TD, nr.14, vr.138a)
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Vakf-~~sâhibül-hayrât-~~Hanum Hatun. Zevce-i Ali Pa~a el-merhüm
Zemin-i Kilise-i Dek~i~? (
bâb midden i~tirâ olunmu~tur.

Hâliyâ dükkân bina olunmu~dur. 10

( TKA, TD,nr.14, vr.137b )

Elviye-i Vilâyet-i Erzurum
Livâ-i Erzurum der-tasarruf-~~ Temerrüd Ali Pa~a mirimirân-~~ sâblk-~~ Vilâyet-i Anadolu. Fi 9 Receb sene 972.
Hâs~l 1.292.532.
Berat ~üd. Fi sene-i m.
Terakki. 100.000. Fi 28 Ramazân sene 975.
Berat ~üd ma'a terakki. 1.307.949. Fi 3 Rebiülâhir sene 976.
Derdest-i Murad Pa~a mirimirân-~~sâblk-~~Ba~dad. R 10 Saferü'l-muzaffer
sene 980.
Has~l 1.300.000.
Berat ~üd ma`a ziyâde. Fi sene 981. 1.307.018.
Derdest-i Hüsrev Pa~a mirimirân-~~sâblk-~~ Karaman. Fi 3 Ramazân sene
981.
Has~l 1.200.000.
Berat ~üd ma`a. ziyâde. Fi sene 982. 1.307.018.
( BOA, MAD , nr. 563, s.146 )

-IVErzurum beylerbeyisine hüküm ki; Mekti‘b gönderüp Erzurum beylerbeyisi iken fevt olan Ali'nin hâl-i hayâunda Tokat'da bina eyleme~e mübâ~e-
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ret eyledü~i cami`in mühimmau içün mal~ ndan üç yüz bin akçe ihrâc edüp
ademleriyle Erzincan'a irsal edüp vefat eylemekle çâvu~lar gönderülüp akçe
getürdüp Erzurum kal'as~nda h~fz olunmu~dur ve Erzurum kurbünde Kara
Arz demekle ma'rüf köprünün binas~ndan ayr~~kalmayup köprünün binas~na
edüp msf~ndan ziyâdesi yap~lup ma'adas~~kaldu~un arz eylemi~sin.
~ mdi câmi`-i mezbetrun ta`miri içün zikr olunan üç yüz bin akçeyi vermek
emr edüp buyurdum ki, vusül buldukda zikr olunan cami' ta'mfri içün ifraz
eyledü~i üç yüz bin akçe veresin ki cami`-i mezbürun ta`mirine müba~eret
olunup itmâma eri~dürile ve köpri ahvali dahi sonradan görüle. 25 S [sene
980].
Fevt olan Erzurum beylerbeyinin kethüda's~~Bali'ye verildi. Fi 25 Safer..
( BOA, MD, nr. XIX, s.181/379)

-VPasin beyine hüküm ki; Bundan akdem [Erzu]rum beylerbeyisi iken vefat eden Ali Bey'in muhallefaundan nakle kabil olanlar~ n göçürüp mahrüse-i
~stanbula gönderilmek emrim olmu~, ol emr ala-malcâne mukarrer olma~~n
anda olan tavara kifayet mikdan harcl~ k verüp ve sultina
'
ve esbab~~göçürme~e harçl~ k verüp irsal eylemek emr edüp buyurdum ki vusül buldukda te'hir etmeyüp, sab~ ka gönderilen emr mücebince nal(' olacak esbab~~ ve tavan
içün kifayet kadar harcl~ k verüp ve sultana dahi laz~m oldu~u üzre harcl~k
verüp irsal eylemek ard~nca olas~z ve ne mikdar harcl~k verilüp ne vechile tedarik olundu~un yazup bildiresiz ve mü~arün-ileyha sultan dâmet-i ismetihân~ n nakli husüsunda ihtimamla mukayyed olup menazil ü merâhilde ta`ab
çekdirmelü eylemeyesiz.
Fevt olan Erzurum beylerbeyinin kethüdas~ na verildi. Fi 26 Ra [980].
(BOA, MD, nr. XIX, s. 269/541 )

-VIErzurum beylerbeyisine hüküm ki; Sab~ ka Erzurum beylerbeyisi iken fevt
olan Ali Bey'in nefs-i Tokat'da bina eyledü~i cami' mühimml içün Bayburd'da ve Gümü~han~'nda der-mahzen olan ku~e kur~un' kirayla Tokat'a gönde-
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rilmek ve Kar~ nca Halil o~lu ~brahim ve kar~ ndas~~ Fettâh çeribas~~ o~lu Abdülhamid ve kar~ nda~~~zimmetlerinde bir mikdâr demüri olup an~~ dahi tahsil edüp kirâyla mahall-i mezbüra irsâl eylemek emr edüp buyurdum ki,
zii`emâdan mütevellisi olan A~ac~ k dernekle ma`rüf Hac~~Tursun vardukda
bu bâbda mukayyed olup zikr olunan demüri mezbürlardan tahsil etdirüp
dahi hâs~ l olan demüri der-mahzen olan kursum kirâyla Tokat'a irsâl eylemek bâb~ nda enva`-~~ say ve ikdâm eyleyesin. 16 Ramazânü'l-mübârek sene
980.
( BOA, MD, nr. XXI, s. 25/74.)

-VIITokat kâd~s~ na hüküm ki; Sâb~ kâ Erzurum beylerbeyisi iken fevt olan Ali
Bey'in Tokat'ta binâ eyledü~i câmi`sin nâz~ r olmak emr edüp buyurdum ki,
vusül buldukta zikr olunan binâya sen nâz~ r olup mi'mâr~~ olan Kara
Mi'mâr'a ihtimân~~eyleyüp yarar bennâ ve üstâd getirdüp câmi`in itmâm~ na
sa`y ü ikdâm eyleyüp itlâf ü isrâfdan hazer eyleyesin ve vaki' olan nukücl~ n
bil-fil minevelli olan zi~ `emâdan A~ac~ k demekle ma`ri:~ f Hac~~ Tursun nâm
kimesne ma`rifeti ile rehn ile murâbahaya verdirüp müflise verdirmeyesin.
~öyleki müflise verilüp mâl zâyi` olursa tazmin etdirile. 16 Rarnazânül-mübârek sene 980.
(BOA, MD, nr.XXI, s. 25/75)

Tokat kâd~s~ na hüküm ki; Bundan akdem Erzurum beylerbeyisi iken fevt
olan Ali Bey'in Tokat'da binâ eyledü~i câmi`sin nâz~ r olmak emr edüp buyurdum ki, zikr olunan binaya sen nâz~ r olup bini emini olan Mahmud ve
mütevellisi olan A~ac~k demekle ma`rüf Hac~~ Tursun ma`rifeti ve mübâseretleriyle mi'mâr~~ olan Kara Mi'mâr'a ihtimâm eyleyüp yarar bennâ ve üstâdlar getürdüp câmi`in it~nâm~ na envâ'-~~ sa'y ve ihtimâm eyleyüp itlâf ü isrâfdan ziyâde hazer eyleyesiz.
Mütevellisi Hac~~Tursun'a verildi. Fi 12 Ramazân [980].
(BOA, MD, nr.XXI, s. 61/150)
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Ek XI - Temerrild Ali Pa~a'n~n Mezan

Ek MI - Temerrild Ali Pa~a'n~n e~ine ait oldu~u tahmin edilen mezar.
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Ek XIII - Temerrüd Ali Pa~a'mn o~lu Mustafa Bey'in mezar~.

Ek XIV - Tokat'ta Temerrüd Ali Pa~a ve ailesinin türbesi.
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Ek XV - Tokat Ali Pa~a Cami.

Ek XVI - Tokat Ali Pa~a Cami.

Erhan Afyoncu

Ek XVII - Çorum Ali Pa~a Hamam~~(Yeni Hamam).

Ek XVIII -Çorum Ali Pa~a Hamarm (Yeni Hamam)

Erhan Afyoncu

Ek XIX - Erzurum'da Temer~-üd Ali Pa~a taraf~ ndan yapt~r~lan köprü
(Karas Köprüsü/K~ nal~~ Köprü).

Ek XX -Karas Köprüsü (Erzurum).

Erhan Afyoncu

Ek XXI - Karas Köprüsü (Erzurum).

Ek XXII - Karas Köprüsü (Erzurum).

