
kavrayan, inatçı. garazkik. haşin ve mağ
rur bir zat olduğundan bahsedilir. Sinan 
Paşa. başta harem ve saray muhiti olmak 
üzere ulema ve asker çevresinden kıy
metli hediyelerle veya mevkiler vererek 
bir taraftar kitlesi oluşturmuş. siyasi gü
cü bu ekiple birlikte kullanmıştır. Özel
likle Lala Mustafa Paşa. Perhad Paşa gibi 
amansız rakipleriyle giriştiği siyasi müca
dele XVI. yüzyılın son çeyreğine damga
sını vurmuştur. Siyasi gücü yanında mu
azzam servetiyle de dikkati çeken Sinan 
Paşa'nın vefatı sonrasında iç ve dış hazi
neye büyük borcu olduğu görülmüş, ser
vetine, sahip olduğu mühimmat. cepha
ne ve kıymetli eşyasına el konulmuştur 
(a.g.e., s. 584-585). 

Başta istanbul olmak üzere Arabistan 
ve Balkanlar'da pek çok medrese, cami, 
imaret, sebil. darülkurra. han. hamam 
tesis edip bunlara önemli miktarda ge
lir tahsis etmiştir. istanbul'da Divanyolu 
üzerinde bugün çeşitli dernek ve kültür 
kurumunun merkezi olarak kullanılan 
külliye. sebil ve türbesi ziyarete açık bu
lunmaktadır. 
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XVI. yüzyıla ait külliye. 

_j 

Çarşıkapı civarında Divanyolu üzerinde
dir; medrese, türbe ve sebilden meydana 
gelir. Sanisi Yemen fatihi Vetiriazam Koca 
Sinan Paşa, mimarı Davud Ağa olan külli
ye , diğer birimlerden bir yıl sonra bittiği 
bilinen sebilin kitabesine göre 1 002'de 
(1594) tamamlanmıştır; klasik dönem 
mimarisinin seçkin bir örneğidir. itinalı 
bir işçilikle kesme taştan inşa edilen ya
pılar. pencereleri dövme demir şebekeli 
yüksek bir ihata duvarının içine alınmış 
ve duvarı n Divanyolu ile Bileyiciler sokağı
nın kesiştiği yere rastlayan köşesine se
bil yerleştirilmiştir. Avluya ana cadde
ye açılan basık kemerli cümle kapısın
dan girilir. 

Hadikatü'l-cevami'de darülhadis ola
rak geçen (ll. 2 ı) medrese dikdörtgen 
şeklindeki bir iç aviuyu dört yönden ku
şatmakta ve dershane ile buna asimetrik 
biçimde yerleştirilmiş on altı hücreden 
meydana gelmektedir. Kuzey cephesinde 
küçük bir taşkınlığı bulunan dershane ka
re planlıdır. Sekizgen kasnaklı ve tromp
Iu kubbesini bir paye ile iki sütunun des
teklediği kemerler taşır; güney cephesin
deki revak ise iki yanda birer kubbe ve 
ortada bir tonazla örtülüdür. Molla hüc
releri kubbeli ve biri avluya, altlı üstlü da
ha büyük ikisi dışarıya bakan üçer pence
relidir. Hücrelerin önünde baktavalı baş
lıklara sahip on dört sütunun taşıdığı on 
sekiz küçük kubbeyle örtülü bir revak ve 
avlunun ortasında sekiz sütunçeli bir şa
dırvan yer alır. 

Külliyenin en gösterişli birimini teşkil 
eden türbe onaltıgen planlı, basık kubbeli 
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Koca Sinan Paşa Türbesi - Beyaz ıt 1 istanbul 

ve kapısının önü sundurmalı bir yapıdır. 
Su nd urma. beş adet zarif sütunçeye otu
ran kemerler vasıtasıyla taşınmaktadır. 

Giriş cephesinin dışındaki cepheler altta
kiler dikdörtgen biçimli ve sivri kemeri i , 
üsttekiler almaşık kırmızı- beyaz taşlarla 
örülmüş yuvarlak kemerli olan çift sıra 
pencerelerle hareketlendirilmiştir. Dar 
saçaklı kubbe eteğinde yapıyı çepeçev
re dolanan mukarnaslı bir kuşak ve 
onun üstünde palmet dizili bir friz göze 
çarpar. İki mermer lahitle üç ahşap san
dukanın bulunduğu türbenin içi ise çok 
yalın görünümlüdür. Türbenin etrafı ve 
medrese ile ihata duvarı arasında kalan 
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1<oca Sinan Paşa Sebiıi ve külliyenin haziresinden bir görünüş 

bahçe XVIII. yüzyılda haztre haline geti
rilmiştir. 

Sekizgen planlı sebil mermer bir kaide 
üzerinde yükselmekte, mukarnaslı baş
lıklara sahip olan gömme sütunlar sivri 
kemerleri taşımaktadır. Yola bakan beş 
su verme açıklığı dökme demirden petek 
biçimi şebekeli ve bunlara ait mermer 
alınlıklar ajurludur. Sütun başlıklarının 
arasına yerleştirilen panolarda sülüs hat
la yazılmış on altı mısralık manzum kita
be yer alır. Sebilin geniş saçaklı basık ça
tısı ve külliyenin bütün kubbeleri kurşun 
kaplıdır. 

1865 Hocapaşa yangınında zarar gören 
külliye o zaman onarılmış. 1973-1974 yıl
larında sistemli biçimde restore edilmiş
tir. Medrese halen Balkan Türkleri Daya
nıŞma ve Kültür Derneği ile ilim ve Ede
biyat Eseri Sahipleri Meslek Birliği tara
fından kullanılmaktadır. 
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(bk. YÜSUF PAŞA, Koca). 
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KOCABAŞI 
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Osmanlılar'·da gayri müslim cemaatlerin 
ileri gelenlerine verilen ad. 

L _j 

Osmanlı toplumunda belirli bölgelerde
ki hıristiyan tebaanın önde gelen, tanın
mış . bazı hallerde kendilerine danışılan 
bir nevi ihtiyar heyetini oluşturan sivil 
temsilcilerin başı durumundaki kimseleri 
ifade eder. XVII. yüzyıl Osmanlı kaynak
larında bunlar için "reaya vekilleri~ tabiri 
de geçer. Zamanla bu vekiliere belgeler
de ileri gelen, yaşlı ve tecrübeli sıfatiarına 
uygun olarak "koca" adı verilmiştir (En
dülüs'te hıristiyan cemaat liderleri için bk. 
KÜMİS). Ege adalarıyla ilgili Muharrem 
1 083 (Mayıs 1672) tarihli bir kayıtla, ye
niden tahriri yapılan adalardan halkın bi
rer ve ikişer kocaları gelip defter ve ka
nunname suretleri aldıklarından söz edilir 
(Ege Adalarının Egemenlik Devri Tarihçe
si, s. ı 07) . Reblülahir 1107 (Kasım 1695) 
tarihli bir belgede ise Sakız adasında or
taya çıkan meseleler için buradaki koca
başıların İstanbul'a gönderilmesi isten
miştir (a .g.e., s. 113). Bu kayıtlar, söz ko
nusu temsilcilerin devlet nezdinde gide
rek önemlerinin arttığını gösterir. Önce
leri devletin çeşitli mali istekleri ve vergi 
meseleleri hususunda kendilerini muha
tap aldığı bir nevi mahalli temsilci duru
munda olan ve bulundukları mahalle ya
hut köy halkı tarafından seçilen kocaba
şıların ön plana çıkmaları 11 02' de ( 1691) 

gerçekleştirilen cizye vergi reformundan 
sonradır. Onların bir güç odağı haline ge
lişleri, müslüman gruplar içinde ayanın 
yükselişiyle hemen hemen aynı döneme 
rastlar. Bu bakımdan bazı araştırmalar
da kocabaşılardan hıristiyan cemaatlerin 
ayanı şeklinde de bahsedilir. Kocabaşı 
özellikle XIX. yüzyılda Balkanlar. Anadolu 
ve Ege adalarındaki hıristiyan topluluklar 
arasında "çorbacı" tabiriyle de anılmıştır. 
Yine aynı yüzyıla ait kayıtlarda bunlardan 
"kura vekilleri, milletbaşı" olarak söz edil
diği dikkati çeker. Belgelerde bu gibi ta
birlerin birbirinin yerine kullanılması bu 
sivil oluşumun bir müessese niteliği ka
zanmadığını . devletin resmi yapısında ve 
işleyişinde bir anlam taşımadığını gösterir. 

Kocabaşılar, genellikle bulundukları köy 
veya mahallenin halkı tarafından ileri ge
lenler arasından ·seçilir. 1139 (1727) ta
rihli bir belgede Tokat'taki hıristiyan hal
kın bir araya gelerek ittifakla bir kocabaşı 
seçtikleri belirtilir. Sakız'da Katalik halkın 
temsilcileriyle ilgili Cemaziyelewel 1163 
(Nisan 1750) tarihli bir kayıtla ise kocaba
şıların kendi aralarında ve "kilise meşve
retiyle" tesbit edildiği bildirilir. Bunların 
görevlerinin kendi topluluklarının işlerini 
görmek, herhangi bir davada papazlarla 
beraber mahkemede kendilerine danışıl
mak olduğu belirtilir. Hıristiyan halkın 
şer'! davalarında, miras paylaşımı ve di
ğer bazı meselelerde kadı tarafından alı
nan karara kanşamayacakları ifade edi
lerek yetkilerinin dereceleri belirlenmiş
tir (a.g.e., s. 164-165). XIX. yüzyıla ait ka
yıtlarda kocabaşılığın mahalli temsilci ola
rak eskiye göre daha farklı bir nitelik ka
zandığına işaret edilir. Kocabaşıların söz 
sahibi, devlete sadık, tecrübeli, vilayet 
halkının ihtiyaçlarını görecek kudrette, 
halkı hoş tutacak kimseler olması , her
hangi bir bölgede bulunan topluluğun 
seçtiği kocabaşıların devlet merkezine 
bildirilmesi ve oradaki kayıtlara geçiril
mesi, kendilerine özellikle mali bürolar
dan bir tescil belgesi verilmesi gerektiği 
belirtilmektedir. Kocabaşılarla ilgili prob
lemierin artması ve Mora isyanı üzerine 
Süleyman Penah Efendi her kazadan iki 
veya dört kocabaşının hüccetle tayin edil
mesini. kendilerine kaza idaresinden yıl

lık ZSO kuruş verilerek bir yıl için görev 
yapmalarını, böylece bunların bulunduk
ları yerlerde güç odağı haline gelmeleri
nin engellenmesini teklif etmiştir (bk. 
T\1, 11/ 11 [ 1943J. S. 396). 

Başlangıçta cizye ve diğer vergilerin da
ğıtım ve toplanmasında, bunların devlet 
görevlilerine tesliminde vazifeli olan ko-


