HADlM SiNAN PAŞA
kalmış

olan dershane, üç kemeri korubir revak ve hücreler bulunmaktadır. Girişi güneybatı yönüne açılan dershane, bir kenan yaklaşık S,S m olan kare
planlı bir mekandır. Önünde iki kubbeyle
örtülen bir giriş mekanı yer almaktadır.
Cadde genişletilirken dershanenin kuzeydoğu yönünden yaklaşık 4,5 m yola terkedilmiştir. Giriş cephesinden geri kalanlardan anlaşıldığına göre, kapının iki yanında birer alt pencere, yukarıda 3 üst
pencere yer alıyordu. Kuzeybatı ve güneydoğu cephelerinden geri kalan kısım
larda, ilk pencerelerin . başlangıçları korunmuştur. Aynı zamanda mescit olarak
kullanıldığı belirtilen dershanenin kıble
hariç diğer cephelerinde 3 alt, 3 üst pencere düzeni olduğu nu sanıyoruz . Dershanenin örtüsü hakkında kesin bir şey
söylemek olası değilse de, duvar köşele
rinde pandantif başlangıcı bulunmaması. kubbeye geçişin büyük bir olasılıkla
tromplarla sağlandığına işaret etmektedir. Batı ve kuzeybatı cephelerinde mevcut hücreler de tromplu kubbelerle örtülüdür" (DBist.A, lll, 489-490) .
nabilmiş

Taş bir merdivenle inilen badrum üç
mekanla bir dehlizden ibarettir. Alt katta
ise gerçekten ne işe yaradıkları anlaşıla
mayan çeşitli büyüklükte mekanlar ve
bunları bağlayan koridorlar bulunur. Bu
mekanlardan bir tanesinde bir kuyu bileziği görülür. Girişin arkasındaki dikdört-
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kata çıkışı minare basamakları gibi helezonlu bir merdiven sağlar. Üst katta ortada iç aviuyu temsil eden dikdörtgen bir
boşluk vardır. Bunun bir kenarında, başlık
ları çok geç döneme ait iki sütunun desteklediği üç kubbeli bir revak görülür.
Çok az sayıdaki medrese hücreleri. bacaları hala duran ocaklı ve do laplı, kubbeli
mekanlar halindedir. Yandaki daha küçük
kubbeli odaların ne işe yaradığı anlaşıla
madığı gibi binanın önü kesildikten sonra yapılan yamuk mekanın da fonksiyonu bilinmez. Yapı iki yanına bitişikyeni binalarla sarılı olduğundan medrese hücrelerinin ewelce yanlarda devam edip etmediği anlaşılmamaktadır. Ayrıca mevcut
hücreler bir medrese için yetersizdir.
Bu medresenin mimarının kim olduğu
bilinmemektedir. Klasik şemadan uzaklaşarak çeşitli yeniliklerle bir yapı meydana getiren ustanın. bu yıllarda Hassa
mimarı olan ve Mimar Sinan'ın sanat akı
mını sürdüren Davud Ağa olabileceği akla
gelmektedir. XVII. yüzyılda Köprülü, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Amcazade
Hüseyin Paşa külliyeleri gibi benzerlerine rastlanan yapılardan olan Hadım Hasan Paşa Medresesi'nin restore edilerek
Türk sanatına kazandırılması gereklidir.
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(ö. 922/1517)
Osmanlı veziriazamı .

-,
_j

Dubrovnik belgelerine göre aslen Bosiçin Habeşli olmayan harem ağalarının bulunduğu Akağa
lar Ocağı'na alındı . Daha sonra sancak beyliğiyle saraydan çıkarıldı ve çok geçmeden Bosna sancak beyliğine getirildi. Yavuz Sultan Selim. İran seferi için İstan
bul'dan ayrılıp Maltepe konağına geldiğin. de Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa 'yı
görevden alarak yerine Hadım Sinan'ı getirdi (23 Nisan 15 14). Sinan Paşa , emrindeki Anadolu askeriyle Seyitgazi yakının
da Akçaviran konağında "alay gösterdi".
Ordu 1O Temmuz'da Akşehir sahrası Güzeller çayırında konaklayınca karakol hizmetine tayin edilerek ileriye gönderildi.
nalıdır. Hadım olduğu

Çaldıran'da, Osmanlı klasik savaş düzeni gereği Sinan Paşa beylerbeyilik kuwetleriyle ordunun sağ kolunda görev aldı . 2
Receb 920'de (23 Ağustos 1514) savaş
başladığı zaman Scffevl kuwetlerinin solunda yer alan Diyarbekir hakimi Ustaclu
Mehmed Han'ın (Ustacluoğlu Mehmed) hücumuna uğradı. Fakat t oplarla tam zamanında ateş açtırıp Safevi kuwetlerini
bozdu; bu arada Ustacluoğlu Mehmed yakalanıp öldürüldü. Çaldıran Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasında büyük payı olan
Hadım Sinan Paşa . 2S Ağustos'ta toplanan divanda savaş sırasında hayatını kaybeden Hasan Paşa'nın yerine Rumeli beylerbeyiliğine getirildi.

Çaldıran dönüşünde yiyecek sıkıntısı çekilmemesi için Rumeli ve Anadolu beyler-
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beyiterine kışı Amasya'da geçirmeleri emri verilmişti. 1S1S yılı baharı nda Sinan Paşa Dulkadıroğulları ülkesini zaptetmekle
görevlendirildi. Zira Osmanlıl ar' ın desteğiyle Dulkadıroğulları Beyliği'ni ele geçiren Alaüddevle Memlükler 'le de anlaşa
rak ikili bir siyaset takip etmiş, böylece
ll. Bayezid döneminde Memlükler'le yapılan savaşlarda olumsuz bir rol oynamış
tı. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail üzerine
yürürken kendisini sefere çağırdığı halde
buna katı lmamı ş, üst elik Osmanlı ikmal
koliarına saldırmıştı. Bu sebeple Çaldıran
dönüşünde, Osmanlı hizmetinde bulunan
eski Dulkadır beylerinden Şehsuvar'ın oğ
lu Ali Bey, Kayseri ve Bozok sancakları
kendisine tevcih edilerek Dulkadriye sını
rına gönderilmişt i. Sıkışan Alaüddevle,
Memlük Sultanı Kansu Gavri'ye başvurup
korunmasını istedi. Kansu Gavri de Osmanlı padişahına bir elçi göndererek Şeh
suvaroğlu Ali Bey'in o yöreden alınmasını
talep etti. Bu durumda Dulkadıroğulları
problemini kesin olarak çözmeye karar
veren Yavuz Sultan Selim, S Haziran
1S1S'te Sivas'ta Hadım Sinan Paşa 'yı serasker tayin edip Alaüddevle üzerine gönderdi. Yanında Şehsuvaroğlu Ali Bey olduğu halde 10.000 kiş i lik bir kuwetle
Dulkadıroğulları topraklarına giren Sinan
Paşa, 12 Haziran 1S1S'te Göksun yakın
larında cereyan eden savaşta Alaüddevle'yi bozguna uğrattı . Ele geçirilen Alaüddevle, dört oğlu ve otuz kadar ileri gelen Dulkadır beyi öldürüldü. Yavuz Sultan
Selim, oğlu Süleyman'a gönderdiği Kemah ve Dulkadriye fetihnamesinde Sinan
Paşa'nın hizmetinden övgüyle söz ettiği
gibi, 18 Haziran'da Göksun çayırında toplanan divanda Sinan Paşa'yı Dukakinzade
Ahmed Paşa'nın katlinden sonra boş kalan veziriazamlığa getirdi.
Sinan Paşa'nın bu ilk sadareti çok sürmedi. Yavuz Sultan Selim, doksan yedi
günsonra 14Şaban 921 'de (23 Eylül
1515) Hersekzade Ahmed Paşa'yı beşinci
defa sadarete getirdi; Sinan Paşa' nın gönlünü almak için de kendisine nakit para
verip kılıç ve kaftan hediye etti. Ancak
Çaldıran'da yenilen Safevı1er'in Doğu Anadolu'dayeniden hakim olmak.için sarfettikleri çabalar ve elde ettikleri bazı başa
nlara öfkelenen Yavuz Sultan Selim Hersekzade Ahmed'i görevden aldı ve Hadım
Sinan Paşa'yı ikinci defa sadarete getirdi
(26 Nisan 1516). Onun bu ikinci veziriazamlığ ı Ridaniye'de şehid o lmasına kadar dokuz ay sürmüştür.
Sinan Paşa, sadarete getirilişinin hemen ardından Güneydoğu Anadolu böl-
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gesinde Osmanlı hakimiyetini sağlama k
için Diyarbekir yöresi seraskerliğiyl e görevlendirildi. 28 Nisan'da İstanbul'dan ayrılıp 40.000 kişiyle Elbistan'a vardığında
sınırdaki Memlük ümerasma mektuplar
yazarak Fırat' ı geçmek istediğin i bildirdi.
Fakat onlardan olumlu cevap alamadığı
gibi Kansu Gavri ile Şah İ smail arasında
iş birliğ i bulunduğunu anlad ı ve durumu
padişaha arzetti. Esasen 4 Haziran'da İs
tanbul'dan yola çıkmış olan Yavuz Sultan
Selim mektubu alınca Pilçayırı konağında
divanı toplayarak Memlük sultanına karşı savaş açılmasını kararlaştırmış. Hadım Sinan Paşa'ya da Fırat üzerinde köprüler kurup padi şahı beklernesi emredilmişti.
Padişah 23 Temmuz'da Elbistan önlerinde Sinan Paşa ile bu l uştu. Çeşitli bölgelerden gelen eyalet askerleriyle Mengli Giray' ın oğlu Sa'd Giray kumandasında
ki Kırım kuwet leri de burada orduya katı l dı. Bu arada ordugaha gelen Memlük
elçisi geri gönderildi ve Memlük sultanı
nın Halep'ten çıkıp iki menzil ilerideki Hz.
Davud Türbesi önünde Mercidabık'ta karargah kurduğu öğrenilince oraya hareket edildi. İki ordu 2S Receb 922 (24
Ağustos 1516) günü karşılaştı. Yavuz Sultan Selim her zaman olduğu gibi merkezde, Sinan Paşa ise sağ kolda yer aldı. Sinan Paşa' nın karşısında Memlükler'in sol
koluna kumanda eden Hayır Bey bulunuyordu. Savaş Osmanlılar'ın galibiyetiyle
sonuçlandı, Kansu Gavri de bu savaşta
öldü. Halep, Hama, Humus ve Şam ele
geçirildi; böylece bütün Suriye zaptedilmiş oldu.

Gereken idari tedbirleri almak için
uzun süre Şam'da kalan padişah, 1 Aralık 1S16'da Hadım Sinan Paşa'yı bir miktar askerle Gazze üzerine gönderdi. Cisriyakub, Taberiye gölü, Remle üzerinden
Gazze'ye varan Sinan Paşa, Canbirdi Gazali kumandasındaki Memlük kuwetleriyle 21 Aralık'ta şehrin güneybatısında
Hanyunis mevkiinde karşılaştı. Savaşta
Canbirdi yenildi, Memlük beylerinden birçoğu öldürüldü. Zafer haberi Şam'dan hareket etmiş olan padişaha Halhuliye Vurdu'nda ulaşmış , toplar atılarak şenlikler
düzenlenmiş ve müjdeyi getiren Kethüda Hasan'a 80.000 akçelik zeamet verilmişti.

Yavuz Sultan Selim 3 Ocak 1S17de Gazze'ye ulaşarak Sinan Paşa ile buluştu. Kahire üzerine hareket edilince Sinan Paşa
bir miktar askerle ileriye gönderildi. Çöl
geçilip Birketülhuccac'a vanldığında ur~
banın giriştiğl bir baskın hareketi Sinan

Paşa'nın

gayretiyle püskürtüldü (22 Ocak

1517).
Mıs ı r'ın Osmanlı topraklarına katı lma
sı

ile sonuçlanan ve 29 Zilhicce 922 (23
Ocak 1517) tarihinde cereyan eden Ridaniye Savaşı'nda Hadım Sinan Paşa yine
sağ kolda yer aldı. Yeni Memlük sultanı
Tarnanbay bütün kuwetleriyle Yavuz Sultan Selim'in bulunduğu merkeze saldır
dı. Orada başarılı alamayınca da sağ kota
yöneldi. Göğüs göğüse çarpışmaya dönüşen bu mücadelede Sinan Paşa yaralandı, otağına götü r üldüğünde de vefat
etti. Naaşı zaferin kazanılmasının ertesi
günü Şeyh Timurtaş Zaviyesi'ne gömüldü, Yavuz Sultan Selim de üzerine türbe
yapılmasını emretti.
Akağalar içinden veziriazamlığa kadar
yükselen devlet adamlarının ikincisi olan
Sinan Paşa cesareti, dürüstlüğü ve görevine bağlılığı ile tanınmıştır. Yavuz Sultan
Selim gibi çok sert bir padişaha hizmet
ederken onun gazabına u ğramamış olması sadakati kadar iyi bir yönetici olduğunu da göstermektedir. Bundan dolayı
padişah kendisini kaybetmekten dolayı
çok üzülmüş ve bunu, "Gerçi Mısır'ı aldık
ama Sinan 'ı kaybettik" sözleriyle ifade
etmiştir. Sinan Paşa'dan boşalan sadilret makamına da ancak on gün sonra
Vezir Yunus Paşa'yı getirmişti r.
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