
KOCA MUSTAFA PASA CAMii ve KÜLLiYESi 

Koca Mustafa Paşa Külliyesi içindeki Saliha Hatun Türbesi 

sebilin sütunları ve başlıkları kaybolmuş
tur. Sonraki yıllarda sebilin boşluğu çi
mento ile sıvanarak kapatılmıştır. Solda
ki ise Karesi Mutasarrıfı Behçet Paşa'nın 
kız kardeşi Hacı Emine Hanım tarafından 
vakfedilmiş olup büyük ölçüde Tanzimat 
üsiObunda bir yapıdır. 

Türbeler. Rifat Paşa Se biJi'nin bitişiğin
de Sünbül Efendi Dergahı' nın şeyhlerine 

ait türbeler bulunmaktadır. Bunların ar
kasındaki bahçe içinde büyük ahşap ko
nak dergah şeyhinin eviydi. Şehrin ruha
niyetli ve önemli dini merkezlerinden biri 
halini alan Koca Mustafa Paşa Camii ve 
Külliyesi, başta gelen ziyaret yerlerinden 
biri olarak islamlaşan ve Türkleşen bu 
çevrede Türkler'in yoğun biçimde yaşadı
ğı bir mahallenin doğmasını sağlamış ve 
çok yakın tarihlere gelinceye kadar bu 
Özelliğini korumuştur. Bu eski İstanbul 
mahallesi karakteri Yahya Kemal Beyat
lı'nın bu semtin adını verdiği bir şiirinde 
de tasvir edilmiştir. 
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KOCA SEKBANBAŞI RISALESI 

Nizam-ı Cedid'i 
savunma amacıyla yazılan risale. 

L ~ 

III. Selim devri (1789-1807) askeri ye
nilenmesini tanıtıcı mahiyette ki eser
ler yanında bu yenilenmenin gerekli
liğini savunanlar içinde, daha ziyade 

Koca Sekbanbaşı Risô.lesi yakıştır
masıyla bilinen ve asıl adı Hulô.satü'l
kelô.m ii reddi'l-avô.m olan eser önem
li bir yer tutar. Hisalenin müellifi ola
rak çeşitli isim ve ihtimaller öne sürül
müş olmakla beraber kesin bir sonuca va
rılamamıştır. Yeniçeri Ağası Tokatlı Mus
tafa Ağa'nın eserin yazarı olduğu ileri sü
rülmekle birlikte bu bilgi şüphelidir (ko
nuyla ilgili tartışmalar için bk. Beydilli, İl
mf Araştırmalar, sy. 9 [20001. s. 45-66; Bi
rinci, s. ı 05-120). Nizam-ı Cedld'i tanıtan 
eserlerin başında gelen, Mahmud Raif 
Efendi'nin 1798'de Mühendishane Mat
baası'nda Fransızca olarak basılan Tab
leau des nouveaux n2glemens de l'Em
pire attaman adlı eserinin Türkçe özgün 
metne dayanan Fransızca tercümesinin 
kendi elinden çıkmadığının ve mütercime 
havale edildiğinin tesbiti karşısında (Bey
dilli. Türk Bilim ve Matbaacı/ık Tarihinde 

Mühendishane, s. 155) bunun da anonim 
nitelikte. bir veya birkaç kişinin katılımı ile 
hazırlanmış ısmarlama bir eser olabilece
ği ihtimali ağırlık kazanmakta ve bu hu
sus özellikle eserin iç tenkidiyle kuwet 
bulmaktadır. Risalenin İngilizce tercüme
sine eserinde yer veren ve çağdaş bir 
kaynak olan Wilkinson'un kaydına göre 
1804'te lll. Selim'in emriyle kaleme alın
mıştır (An Account of the Principalities, 

s. VII) . 

Eserin telif tarihi, metninde yer alan 
" ... geçen sene, 1 Z 17 senesi ... " ifadesin
den hareketle 1218 ( 1803) olarak tesbit 
edilmektedir. Rumeli'deki dağlı eşkıyala
ra karşı Nizam-ı Cedld askerinin sürdür
düğü başarılı harekat esnasında dile ge
tirilen bu tarihin, anlatırnın ayrıntılarına 
dayanılarak ve bunların başka kaynaklar
la karşılaştırılarak sınırlanması mümkün 
olabilmektedir. Metindeki " ... kemal m er
te be ortalık kış, kar, yağmur ve çamur 
iken ve eşkıya bir karyede mahfGzen du
rurlarken" ifadesinin eşkıyanın Ballı kö
yünde (Vasıf. vr. 243b-245b; Cevdet, VII, 
25 7) 1 Z 17 yılı içindeki ( 1803 yılı kışının ilk 
üç ayı) kıstırılma hadisesine işaret etmek
te olduğu açıktır. Aynı olayı zikreden, bu 
başarı vesilesiyle Nizam-ı Cedld'i tanıtan 
ve gerekliliğini savunan bir başka risale 
olarak kaleme alınan Seyyid Mustafa'nın 
Diatribe unvanlı eserinin 1803'te basıl
mış olmasından hareketle bu eserin de 
1218 yılının Mart 1804'e rastlayan kısmı

nı bir tarafa bırakarak aynı yıl içinde ya
zılmış olduğu kabul edilebilir. 

Risalenin telif sebebi olarak Nizam-ı 
Cedld uygulamasına muhalif olmasından 



ötürü Şehzade Mustafa'nın (IV. Mustafa) 
aydınlatılması amacıyla kaleme alındığı 
ifade edilmekle beraber (Cevdet. VII, 289-
290) bunun kabul edilir bir yanı yoktur. 
Eser Nizam-ı Cedld uygulamasına karşı 
oluşan muhalefete, henüz hafızalarda 
canlı olarak yaşamakta olan yakın geçmi
şin ağır askeri bozgunlarını, hezimetleri ni 
ve toprak kayıplarını, ordunun içinde bu
lunduğu çöküntüyü, düşman karşısına çı
kamayan perişan durumunu ve nihayet 
savaş kabiliyetini tamamen kaybetmiş ol
duğunun açıkça itiraf edildiğini hatırla
tır. Askeri yenilenmenin kaçınılmazlığını 
ve Avrupa usullerinin kabul edilmesin
deki mutlak zarureti vurgular. Bu anlatı
mın, genelde ağır bir dil kullanan ve ileri 
sürdüğü haklı tenkitleri çok defa acımasız 
bir sertlikle sürdüren ifadesi eserin kale
me alınma gerekçesini de ortaya koyar. 

Eser genel mahiyette bir girişle başlar 
ve böyle bir risalenin kaleme alınmasının 
gerekçelerine kısa bir temastan sonra 
eğitilmiş askerin gerekliliğini anlatmaya 
girişir. Yer yer soru- cevap şeklinde dü
zenlenen anlatım birtakım başlıklara bö
lünmüştür : "İbtida Nizam-ı Cedld'in vaz
'ına ve bazılarının Ia'n ve ta'nına sebep 
nedir onun beyanındadır"; "Asakir-i atlka
mızın hln-i vaz'larında olan keyfiyyat ile 
şimdiki halde olan halleri beyanındadır"; 

"Talimden asıl maksud ne olduğu beya
nındadır"; "Emin-i casus bulunmak tari
kini beyan ve casus belasıyla bir koca or
dunun perişaniyetini ilan eden makale-i 
ac'ibe ve gar'ibedir": "fract-ı cedld hazine
sinin vaz'ı niçindir ve bu mal nereden 
cem' ve ne mahalle sarfolunur onun be
yanıdır" (Koca Sekbanbaşı Risalesi, haz. 
Abdullah Uçman). 

Risale, daha önceki devirlerden örnek
lemelerde bulunmakla beraber genelde 
1768'de başlayan Osmanlı-Rus savaşın
da yaşanan zafiyet halini takip eder ve 
bunu çeşitli kritik vurgulamalarıyla 1792 
Yaş barışına kadar getirir. Ordunun içinde 
bulunduğu perişanlık halinde 1791 Zişto
vi barışından sonra Rus cephesinde mü
cadeleye devam edilememesinin belirtil
mesi, lll. Selim'in ısrarına rağmen sava
şamayacağını beyan etmesi, bunun ordu 
ricalinin tanzim ettiği bir mazharla istan
bul'a bildirilmesi, risalenin askeri yenilen
ıneye karşı çıkanların yüzüne vurduğu en 
dramatiksahnesidir (a.g .e., s. 60-61 ). Ya
kın devrin olaylarını bir görgü şahidinin 
müşahede ve bilgi sağlamlığı içinde ve
ren risalede, eski tasarruflara bir son ve
ren ve yeni vergilendirmeleri kaçınılmaz 

kılmış olan Irad-ı cedld uygulamasının bü
yük bir vukufla savunulması . bu kısımda 
teknik bilgiye sahip bir kişinin müdahale
sinin bulunduğu şüphesini uyandırmak
tadır. Eserin çeşitli yayımları olmakla be
raber ( TOEM, 37/42 ilave, istanbul 1328; 

Abdu llah Uçman, istanbul, ts [ 1976] ; İn g. 
tre. W. Wilkinson,AnAccounto{thePrin
cipalities o{Wallachia and Moldavia, Lon
don 1820. s. 265-355) mevcut yazmaları
nın karşılaştırılmasıyla ilmi bir neşri he
nüz yapılmamıştır. 
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KOCA SİNAN PAŞA 
(ö. 1004/1596) 

Osmanlı sadrazamı. 
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Arnavut asıllı Ali adlı bir köylünün oğlu 
olup Luma'da Thpojani'de, bir başka riva
yete göre ise Delvine'de dünyaya geldi. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle 
birlikte ikinci sactareti sırasında yetmiş 
yaşında olduğundan hareketle 1 520 yılına 
doğru doğduğu ileri sürülür. Çağdaş kay
naklarda seksen doksan yaşiarına kadar 
yaşadığından bahsedilir (Selanik!, s. 581-

583). "Koca" dışında Yemen ve Tunus fa
tihi lakaplarıyla da anılır. lll. Murad ve lll. 
Mehmed dönemlerinde beş kere sactaret
te bulunmuş. kendine has kişiliği, adam
ları. serveti ve vakıfları ile şöhret kazan
mıştır. Küçükyaşta devşirilerek kendisin
den önce saraya alınan ağabeyi Ayas Pa
şa'nın yardımıyla Enderurfa girdi. Ağabe
yinin sayesinde kısa sürede yükselerek 
Kanuni Sultan Süleyman'ın çaşniglr başısı 
oldu. Daha sonra Malatya sancak beyliğiy
le saraydan çıktı; ardından Kastamonu, 
Gazze ve Nablus sancak beyliklerinde bu-

KOCA SiNAN PAŞA 

Sadrazam Koca Sinan Paşa'yı tasvir eden bir minyatür 

(Tarih -i Feth-i Yemen, iü Ktp ., TV; nr. 6045, vr. 7'1 

lunduktan sonra Zilhicce 971'de (Temmuz 
1564) Erzurum, Reb'iülewel 973'te (Ekim 
1565) Halep ve 24 Cemaziyelahir 97S'te 
(26 Aralık 1567) Mısır beylerbeyi oldu. Ya
vuz Sultan Selim'in kızının kızıyla evlendi
ği ve Emine Hatun isimli bir kızının doğ
duğu bir arzuhalden anlaşılmaktadır. 

Mısır beylerbeyili ği sırasında karşı kar
şıya kaldığı en önemli meseleYemen'de 
imam Mutahhar'ın isyanıdır. İsyanı bas
tırmak üzere Şam Beylerbeyi Lala Mus
tafa Paşa vezaret payesiyle serdar olarak 
görevlendirilmiş, emrine verilen askerin 
önemli bir kısmı ile mali desteğin Mısır 
hazinesinden karşılanması kararlaştırıl
mıştı. Sinan Paşa , Yemen isyanının görü
şüldüğü Kahire'de toplanan bir divanda 
ağabeyi Ayas Paşa'nın katlinden sorum
lu gördüğü Lala Mustafa Paşa ile anlaş
mazlığa düştü ve onu aziettirerek 21 Sa
fer 976'da (15 Ağustos 1568) Yemen ser
darlığının vezaret payesiyle kendisine ve
rilmesini sağladı. Mekke üzerinden Ye
men'e varan paşa önce buradaki Kahire 
Kalesi'ni aldı, gönderdiği kuwetlerle Aden 
ve civarını , daha sonra San'a'yı ve ardın-
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