
yan kağıdı üzerindeki "tezhibeş be-ka
lem-i Kara Mehmed Çelebi ser-nakka
şan-ı dergah-ı all üstadü'I-küttab fi sene 
962" ibaresi bu mushafın da onun eliyle 
tezhip edildiğini göstermektedir. Kara 
Memi üslGbunun en gelişmiş özelliklerini 
aksettiren bu mushaf 16 x 23 cm. ölçü
sünde ve 330 varaktır. Aharlı koyu krem 
rengi kağıt üzerine nesih hatla on beş 
satır yazılmış ve metnin etrafı devrinin 
özelliğine uygun cetvelsizken sonradan 
altın cetvel çekilmiş ve tezhip edilmiştir. 
üç varak halindeki zahriye sayfası. serlev
ha, Fatiha ve Bakara sürelerinin ilk ayet
leri , 329b, 330•, 33Qb sayfaları tam sayfa 
tezhipli, 3b, 4• sayfalarının bordür ha
linde etrafı tahrirli halkar. süre başları ve 
c üz, aşır, hizb ayet gülleri tezhiplidir. Kara 
Memi'nin bu eserinde de yarı stilize çiçek 
motifleri görülür. 33Qb sayfasında, süre 
başı ve gül tezhiplerinde geleneksel rüml 
ve hatayi motiflerine yepyeni bir uygula
ma ile bir canlılık katmıştır. 

Kara Memi tarzının izleri görülen diğer 
imzasız eserler arasında Topkapı Sarayı 
Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan (Revan 
Köşkü, nr. 738; iü Ktp., TY, nr. 6976) Di
van-ı Muhibbitezhibi, aynı yerdeki (Re
van Köşkü, nr. 824; Emanet Hazinesi, nr. 
2851) lake cilt kabı ile 947 (1540) tarihli 
kırk hadis (Emanet Hazinesi, nr: 2851 ). 

Ahmed Karahisarl'nin 9S3'te (1S46-47) 
istinsah ettiği mushaf-ı şerif (Yeni Yazma
lar, nr. 999). Kanuni Sultan Süleyman tuğ
rası (Güzel Yazılar, nr. 1400), yine Topkapı 
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde kayıtlı (Ha
zine, nr. 1517) 96S (1558) tarihli Arifi Fet
hullah Çelebi'nin Şehname-i AI-i Osman 
adlı eserinin V. cildini oluşturan Süley
manname'si, İ stanbul Türk ve İslam 
Eserleri Müzesi'nde kayıtlı (nr. 2191) 947 
( 1540) tarihli Hürrem Sultan vakfiyesi, İs
tanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nde (FY, 
nr. 1426). Şah Mahmud Nlşabürl murak
ka ı diye bilinen albüm içindeki meşhur 
İranlı hattatların kıta tezhipleri zikredi
lebilir. Bu eserler tezhip tekniği, renk ve 
desen kompozisyonu bakımından Kara 
M emi tarzında olmakla beraber saray na
k.ışhanesinde çalışan pek çok uzman sa
natkarın ortak işidir. 

Süleymaniye Camii için yazılan mushaf
ların tezhip ve cilt masraflarını gösteren 
İstanbul sarayiarına ait 960-963 ( 1553-
1556) tarihli muhasebe defterlerinde zik
redilen nakkaşlar arasında Kara Memi'
nin bir mushaf tezhip ettiği ve karşılığın
da 6000 akçe aldığı kaydedilir. Saray sa
natkarlarının padişaha takdim ettikleri 

bayram hediyelerini ve karşılığında aldık
ları ihsanları gösteren Topkapı Sarayı Mü
zesi Arşivi'ndeki (nr. D 8244) tarihsiz bel
gede, on yedi nakkaş arasında on altıncı 
sırada nakkaş Kara Memi'nin bir nak.ışlı 
divit, on beş boyalı kalem getirdiği kay
dedilir. 

Saray nakkaşları sadece saray kitaplığı 
için kitapların tezhip ve minyatürlenme
sinde değil aynı zamanda sarayın ve pa
dişahın inşa ettirdiği eserlerin tezyinatı
nı yapmakla da sorumlu idiler. Nitekim 
Süleymaniye Camii'nde kubbe ve kemer
Ierin tezyinatı (kalem işi) için Kara Me
mi'nin on günlük mesaisine mukabil120 
akçe aldığı yazılıdır (Barkan, ı , 177). 

Osmanlı saray nak.ışhanesinde gelişme 
zemini bulan tezhip sanatı XVI. yüzyıl or
talarında Şahkulu, bilhassa Kara Memi 
ve öğrencilerinin zevk ve dehasıyla altın 
çağını idrak etmiştir. Yetiştirdiği bu öğ
renciler arasında oğlu da yer almaktadır. 
Osmanlı sanatında sadece tezhipte değil 
camiierin çini ve kalem işleri, saray için 
imal edilen halı, kumaş ve el işlemelerin
de, ahşap, maden ve kuyumculuk işle
rinde Kara Memi üslübu uzun müddet 
hakim olmuştur. 
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KARA MURAD PAŞA 

KARA MURAD PAŞA 
(ö. 1065/1655) 

Osmanlı sadrazamı. 
_j 

1 004 ( 1596) yılı civarında doğdu. Arna
vut asıllı olup babasının adı Mustafa'dır. 
ı. Ahmed döneminde Yeniçeri Ocağı'na 
girdi ve sakson cu ortasında yetişti. Ardın
dan odabaşılığa, çok geçmeden de yaya
başılığa terfi etti. Saksoncubaşı olduktan 
sonra 1 048'de (1638) IV. Murad'ın Bağ
dat Seferi'ne katıldı. Bağdat'ın İran işga
linden kurtarılmasının ardından zağarcı
başı unvanıyla bir süre orada kaldı. 

1 OS5'te (1645) kul kethüdalığına yük
seltilen Murad Ağa, uzunca bir süredir 
ocak içinde terkedilmiş bazı adet ve tö
renleri ihya etti (Naima, IV. lll) . Bu sıfat
la yeniçeri ağasına vekaleten bir kısım ye
niçerilerle birlikte Girit' e gitti ve Venedik
liler'le savaştı. Bazı kalelerin alınmasında 
ve özellikle Hanya'nın zaptında önemli rol 
oynadı ( Karaçelebizade Abdü laziz Efen
di, Rauzatü'l-ebrar, s. 630). bir süre son
ra sekbanbaşılığa getirildi. Girit adasının 
kuzeybatı ucundaki Kisamo Kalesi'nin de 
zaptım sağlayan Murad Ağa, Deli Hüseyin 
Paşa'nın Girit serdarlığı döneminde bir 
süre Hanya muhafızlığı yaptı (Kati b Çele
bi. Fezleke, ll, 282, 283). Bu arada sekban
başılıktan alınmıştı. 

İstanbul'a döndükten sonra Sultan İb
rahim'in hal'i olayına karıştı. Ocakta res
ml görevi olmamasına rağmen nüfuzu 
büyüktü. Vezlriazam Hezarpare Ahmed 
Paşa'nın devlet adamlarından talep etti
ği kürk ve amber bedelini vermek iste
meyen ocak ağaları Kara Murad Ağa'nın 
etrafında birleşmişti. Ahmed Paşa ocak 
ağalarını topluca öldürtmek isteyince M u
r ad Ağa'nın evinde toplanan ağalar Ah
med Paşa'yı ortadan kaldırmaya karar 
verdiler ve isyan hazırlığına baş l adılar 

(a.g.e., 11. 327). Fatih Camii'nde toplanan 
asiler önce Ahmed Paşa'yı parçalayarak 
öldürdüler, ardından Sultan İbrahim'i 
tahttan indirip yerine yedi yaşındaki oğ
lu IV. Mehmed'i tahta geçirdiler. Murad 
Ağa, cülüsu müteakip 29 Zilhicce 1 OSB'
de ( 14 Ocak 1649) yeniçeri ağalığına geti
rildi (a.g.e., ll, 329). Yeni sadrazam Sofu 
Mehmed Paşa'nın ocak ağalarından Sarı 
Hüseyin Kethüda'yı öldürtmesi ve Kösem 
Sultan'ı ortadan kaldırmak istemesi üze
rine vezlriazama kin bağlayan Murad Ağa 
durumdan büyük valide sultanı haberdar 
etti ve buna karşılık ondan sadrazamlık 
sözü aldı. 
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KARA MURAD PASA 

Osmanlı donanmasının Foça önlerinde 
Venedikliler'e yenilmesi bahanesiyle azie
dilen Sofu Mehmed Paşa'nın yerine 9 Ce
maziyelewel10S9'da (21 Mayıs 1649) sad
razamlığa getirilen Murad Paşa , konağı 

olmadığından hükümet işlerini bir süre 
Ağakapısı'ndan yönetti. Daha sonra Da
vud Paşa Sarayı'na taşındı, bu arada Ciga
lazade Mahmud Paşa'nın sarayını kirala
dı (Naima, IV, 406). Sadaretinin ilk hafta
larında Üsküdar'a yakın Bulgurlu'ya ka
dar gelen Ce! all elebaşısı Gürcü N ebi isya
nıyla uğraştı ve onu bertaraf etti (Meh
med Halife, s. 57) Bu hizmetine karşılık 
sam ur kürk ve hil'atle taltif edildi. 

Önceleri hükümet işlerini ocak ağalarıy
la birlikte yürüten Murad Paşa zamanla 
bunların. özellikle de küçük valid e Turhan 
Sultan'ın adamı Kethüda Bey'in müdaha
lelerinden rahatsız olmaya başladı. Ken
disi büyük valide Kösem Sultan tarafın
dan destekleniyordu. Ocak ağaları da bü
yük ve küçük valid e taraftarları diye ikiye 
ayrılmıştı. Bazan veZıriazama sert ve teh
dit edici hatt-ı hümayunlar geliyordu. So
nunda ocak ağalarının baskısına dayana
mayan Murad Paşa 7 Şaban 1 060'ta (S 
Ağustos 1650) sadrazamlıktan istifa etti 
ve kendi arzusu üzerine Budin beylerbe
yiliğine gönderildi. Üç buçuk yıl kadar bu
rada kaldıktan sonra S Muharrem 1 064'
te (26 Kasım 1653) kaptan-ı derya oldu 
(Kati b Çelebi, Fezleke, II, 392). Veziriazam 
Derviş Mehmed Paşa ile arası açık oldu
ğundan hazineden gerekli tahsisatı ala
rnamakla birlikte kendi kesesinden de 
h areayarak hazırladığı ve içinde yedi adet 
Trablusgarp gemisinin de bulunduğu do
nanma ile Gelibolu'ya hareket etti. Boz
caada'da Mısır'dan gelen gemilerle bu
luştu ve Çanakkale Bağazı'nı tutan Verıe
dik donarıması ile karşılaştı. Mi dilli ve Sa
kız' dan gelen bey gemileriyle Tunus'tan 
gelen gemilerin de iltihakının ardından 
Osmanlılar'ın hücumuyla başlayan deniz 
savaşı altı saat kadar sürdü ve Osmanlı
lar ' ın galibiyetiyle sonuçlandı. Kaynaklar
da zaferin kazanılması, Murad Paşa'nın 

baştarda yerine levend kıyafetiyle bir fır
kateyne binerek sürekli donanma gemi
leri arasında dolaşıp gazileri teşvik etme
sine bağlanır. Bunun ardından Ege'de do
laşan Osmanlı donarıması Eğriboz'a ve 
Mora sahillerine uğramış, yenilenen Ve
nedik donanmasıyla Değirmenlik adası 
önlerinde karşılaşmış ve onları geri çekil
meye mecbur bırakmıştı. Murad Paşa. 
bazı gemilerle bir süre Rumeli kıyısında 
dolaştıktan sonra Girit'e hareket etti. 
1065 Muharreminde (Kasım 1654) altı 

364 

düşman aktarması ve yüzlerce esirle is
tanbul'a döndü: üst üste üç sam ur kürk
le taltif edilerek kaptan-ı deryalıkta bıra
kıldı (a.g.e., ll, 394-395). 

Felç olmasından dolayı görevinden alı
nan Derviş Mehmed Paşa'nın yerine Ha
lep Valisi İpşir Mustafa Paşa sadrazam 
tayin edilmişti. Ancak onun Anadolu'da
ki karışıklıkları düzeltme bahanesiyle bir 
türlü İstanbul'a gelmemesi, hakkında ba
zı dedikoduların çıkmasına ve saraydaki 
rakiplerinden Defterdar Moralı Mustafa 
Paşa'nın alenen sadaret mührünü iste
mesine sebep oldu. İpşir'i sevmemesine 
rağmen padişahın huzuruna çıkan Kara 
Murad Paşa büyük fitneye sebep olacağı
nı söyleyerek bu tayini engelledi. Bu ara
da durumu mektupla İpşir Mustafa Pa
şa'ya bildirdi. Ancak vezlriazamın bir tür
lü gelmemesi üzerine faaliyetlerini arttı
ran rakipleri sarayda yapılan toplantıda 
mührün Moralı Mustafa Paşa'ya verilme
sini yeniden gündeme getirdiler ve bu hu
susta padişahı ikna ettiler. Tekrar devre
ye giren Kara Murad Paşa, bunun Anado
lu'yu karışıklıklar içine sakacağını söyle
yerek padişahı fikrinden döndürdü. Top
lantı sonunda Murad Paşa'ya saldıran sa
ray ağaları onu öldürmek istedilerse de 
başarılı olamadılar. Hayatını tehlikede gö
ren Murad Paşa, İpşir Mustafa Paşa ge
linceye kadar divan toplantılarına katıl
madı. 

Hayatından endişe ettiği için İzmit'ten 
ileriye geçmekte tereddüt gösteren İpşir 
Mustafa Paşa'ya valide sultanın güveni
lir adamı Reyhan Ağa vasıtasıyla haber 
gönderildi ve sadrazam sonunda ikna 
edildi. Kalabalık maiyetiyle Üsküdar'a ge
len İpşir Paşa ilk iş olarak görev yerlerinde 
bazı değişiklikler yaptı ve kendisine rakip 
gördüğü kişileri birer bahane ile bertaraf 
etti, bunlardan Defterdar Moralı Mustafa 
Paşa 'yı öldürttü. Bu arada Kara Murad 
Paşa ile de uğraşmaya başladı. Zira onun 
padişaha yakınlığını biliyordu ve bir an 
önce İstanbul'dan uzaklaştınlmasını isti
yordu. 

Venedikliler'e karşı kazandığı son deniz 
zaferleriyle ünü artmış olan Murad Paşa, 
bir bakıma makama gelmesine yol açtığı 
sadrazama yakıniaşmayı denedi ve ona 
bazı uyarılarda bulundu. Ancak sadraza
rnın kendisine karşı tutumu değişmedi. 
Görünürdeki tartışma konusu donanma
nın Akdeniz'e hareketi için gerekli nakit 
idi. Tersane tahsisatını kestiren İpşir Pa
şa, Murad Paşa'ya donanma giderlerini 
kendi kesesinden karşılamasını emret-

mişti. Vezlriazamın uzlaşmaz tavrı karşı

sında Murad Paşa kendi kesesinden har
cama yapmayı kabul etti, fakat bu arada 
İpşir Mustafa Paşa'yı ortadan kaldırma
nın yollarını aramaya başladı. Daha önce 
büyük valide Kösem Sultan'ın himayesin
de olduğundan sarayda birçok cas us u ve 
ihsanına nail olmuş kimseler vardı: böy
lece gelişmelerden haberdar oluyordu. 

Kara Murad Paşa'nın hedefi büyük bir 
isyan çıkararak İpşir Mustafa Paşa'yı or
tadan kaldırmaktı. Bunun için işe önce, 
İpşir Paşa ile birlikte Üsküdar'a gelen, fa
kat umduklarını bulamayan, bu yüzden 
vezlriazamla araları açılmış olan sipahi 
elebaşılarını elde etmekle başladı. Bun
ların en nüfuzlusu olan Kürt Mehmed'i 
bir gece Tersane'ye çağırdı ve onu ikna 
etti. Kaptan-ı derya ile görüşmesinden 
sonra İpşir'in kendileri hakkındaki tasav
vurlarından daha da kuşkulanan Kürt 
Mehmed bütün sipahilerle birlikte Mu
rad Paşa'nın yanında olacağına dair söz 
verdi ve o gece Tersane'den ayrıldı. Mu
rad Paşa, ertesi gece devletten alacaklı 
olan veya malları kalan diğer mağdurlar
la görüştü, kendisini destekledikleri tak
dirde zayiatiarını telafi edeceği hususun
da vaatte bulundu. Bu arada Yeniçeri 
Ocağı'nda etkili olan Kara Hüseyin Ağa'
nın da desteğini aldı. Bu görüşmelerden 
sonra büyük valideye haber göndererek 
denize açılineaya kadar üzerinden hima
yesini çekmemesini istedi. Yeniçerilere 
gerekli taktikleri verip güya sefere çıka
cakmış gibi donanma işleriyle meşgul ol
maya başladı. 

isyan Üsküdar'da patlak verdi. Kul ket
hüdasının kışla kapılarını kapattırması 

durumu daha vahim hale getirdi. 2 Re
ceb 1 06S'te (8 Mayıs 1655) SOO kadar si
pahi Kürt Mehmed önderliğinde Atmey
dam'na geldi. Asi lideri burada yaptığı 
konuşmada yeniçerileri de davet ederek 
birleşme teklifinde bulundu. Esasen ha
zır vaziyette olan yeniçeriterin katılmasıy
la isyancıların mevcudu iyice arttı (Naima, 
VI, 83-84) . Şeyhülislam Ebü Said Efendi'
yi yanlarına çağıran asiler, asıl hedefleri 
olan Vezlriazam İpşir Mustafa Paşa'yı da 
getirtmek istedilerse de akıbetini tahmin 
eden İpşir Paşa bunu kabul etmedi. Öte 
yandan isyanın gerçek tertipçisi olan Ka
ra Murad Paşa hiçbir şeyle ilgisi yokmuş 
gibi donanma işleriyle meşgul görünü
yordu. Vezlriazam sonunun iyi olmadığını 
anlayınca Üsküdar'a geçmek istedi, fakat 
bütün iskeleler tutulmuş olduğundan 
bunu gerçekleştiremedi. Bunun üzerine 
şeyhülislamla birlikte saraya gitti. Bu ara-



da vezlriazam ve şeyhülislamın konak
larını yağmalayan asiler. özellikle Hasan 
Can'ın oğlu Hoca Sadeddin Efendi'nin 
ahfadından Şeyhülislam Ebu Said Efen
di'nin 1 SO yıldan beri birikip kendisine 
intikal eden nefis eşya ve kitaplarını da 
telef etmişlerdi (a .g.e., VI, 91) Sarayda 
yapılan toplantı sırasında hayatından 

ümidini kesen İpşir Mustafa Paşa sacta
ret mührünü padişaha teslim etmek zo
runda kaldı. IV. Mehmed de hemen müh
rü Kara Murad Paşa'ya vererek onu vezl
riazam yaptı (Abdurrahman Abdi Paşa, s. 

30). 

Tertipiediği isyan sonunda S Receb 
1 06S'te (11 Mayıs 1655) ikinci defa sadra
zam olan Murad Paşa çok zor durumda 
kalmıştı. Çünkü bir yandan devlette pa
rası kalanların alacaklarını geri vermeye 
söz verdiğinden hazineyi tüketmiş. öte 
yandan daha önce kayıtları silinenlerle 
"veledeş" denilen sipahi oğullarını ocağa 
almakla devlet giderlerini en az bir misli 
arttırmıştı. Bu kadar masrafa para yetiş
tirmekte zorlanan Murad Paşa, tayinler 
için saraydan sık sık tezkireler gelmesi ve 
zorba ileri gelenlerinin tayin işlerine ka
rışmaları. taşrada Abaza Hasan önderli
ğinde Anadolu'da bir isyan çıkması karşı
sında çareyi kendi isteğiyle görevden ay
rılmakta buldu ( 16 Şevva l ı 0651 ı 9 Ağus
tos ı 65 5). Karaçelebizade. onun "hal' u ic
ıaı fikr-i fasidi belasına giriftar" olduğu
nu söyleyerek kendisinin buna karşı sert 
sözlerle mukabele ettiğini ve görevden 
ayrıldığını yazar (Zeyl-i Ravzatü'l-ebrar, s. 

268). Bazı kaynaklarda ise istifaya mec
bur edildiği rivayetine yer verilir (Naima, 
VI, ı ı 0- ı ı 2) . Hacca gitme isteği sebebiyle 
Şam beylerbeyiliğine getirildi. Birkaç ge
miyle Şam'a hareket eden Murad Paşa 
Payas'ta karaya çıktı. fakat burada rahat
sızlandı. Yolda hastalığı artınca Hama'da 
bir süre Arnavut Mehmed Paşa'nın kona
ğında kaldı ve orada sıtmadan öldü (Zil
hicce 1065/Ekim 1655).MehmedPaşa'
nın kendisi için hazırlattığı türbeye gö
müldü (Evliya Çe lebi, lll, 78) 

Kaynaklarda ümml. fakat zeki. cesur. 
soğukkanlı. gayretli. cömert. etkili konuş
masıyla çevresini yönlendirebilen bir kişi 
olarak nitelenen Kara Murad Paşa iri ya
pılı idi ve bu yüzden "dev" lakabıyla da 
anılırdı. Girit savaşlarında Hanya'nın ve 
bazı küçük kalelerin fethinde rol oynamış . 

kul kethüdalığında ocakta bir süredir yü
rürlükten kalkmış merasimleri ihya et
miş. kaptan-ı deryalığı sırasında Venedik
liler'e karşı zaferler kazanmıştır. Ancak 

İpşir Mustafa Paşa'ya karşı tertipiediği is
yan devlete çok pahalıya mal olmuş. Tar
huncu Ahmed Paşa zamanında nisbeten 
düzelen maliye tekrar bozulmuş. giderler 
gelirlerin çok üstüne çıkmıştır. 
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KARA MUSTAFA PAŞA 

(bk. MERZİFONLU 

KARA MUSTAFA PAŞA). 

KARA SiNAN 
(ö. 885/1480 [?]) 

Osmanlı alimi. 

_j 

_j 

Akhisar yakınlarında Seydi köyünden 
olup doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl 
adı Sinaneddin Yusuf. babasının adı Ab
dülmelik. dedesininki Bahşayiş'tir. Arap-

KARA SiNAN 

ça. fıkıh, astronomi gibi ilimleri tahsil et
tikten sonra müderrislik yaptığı kayde
dilir. Dini il imler ve edebiyatta devrinin 
önde gelen alimleri arasında sayılan Kara 
Sinan'ın vefat tarihi de kesin olarak bilin
memektedir. Bazı kaynaklarda 852 ( 1448) 
olarak verilen tarih (Osmanlı Müellifleri, 
I, 397; Hediyyetü 'l-'arifin, Il. 560) Hez
mü '1-cüyrJ.ş adlı eserinin telif yılı olup 
Keşfü':v~unrJ.n'da ez-Zamô.'irisimli ese
rini de 868'de (1464) telif ettiği belirtilir 
(ll. ı 087) İbnü'l-İmad ölüm tarihini 885 
( 1480) yılının başları olarak kaydeder (Şe
?erat, VII. 343). 

Eserleri. 1. fjô.şiye 'alô. ŞerJ:ıi'1-Vi]:ra
ye (Ri'ayetü '1-vil):aye bi-Vil):ayeti'r-riva
ye). Sadri.işşerla es-Sanl'nin. dedesi Ta
cüşşerla'nın fıkha dair Vi]:rayetü 'r-rivô.
ye adlı eserine yazdığı şerhin haşiyesidir 
(Süleymaniye Ktp., Laleli, nr. 866, Damad 
ibrahim Paşa, nr. 583, vr. ı -378; Murad 
Molla Ktp., Murad Molla, nr. 799). 2. Zey
nü '1-Menô.r. Ebü'l-Berekat en-Nesefi'nin 
fıkıh usulüyle ilgili Menô.rü '1-envô.r'ının 
şerhidir (Süleymaniye Ktp., Yozgat. nr. 
373 [müellif hattı[; Carullah Efendi, nr. 
5 39). 3. e1-Mazbut şerJ:ıu '1-Ma]:rşrJ.d . 

Sarf ilmine dair e1-Ma]:rşud isimli meş
hur eserin şerhidir (Süleymaniye Ktp , Fa
tih, nr. 485 ı; Beyazıt Devlet K tp., Bayezid, 
nr. 663 I, 6632). 4. Revô.J:ıu '1-ervô.J:ı. Ah
med b. Ali b. Mes'ud'un sarf ilmine dair 
Merô.J:ıu'1-ervô.J:ı'ının şerhidir (Süleyma
niye Ktp., Fatih, nr. 4795, Esad Efendi, nr. 

3 I 34; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 67 I 5, 
675 I; Çorum il Halk Ktp., nr. 2872; ayrıca 
bk. Brockelmann, GAL, ll , 24; Suppl., ll, 
14). S. eş-Şô.fiye şerJ:ıu'ş-Şô.fiye. İbnü'l
Hacib'in sarfla ilgili eş-Şô.fiye adlı eseri
nin şerhidir (Süleymaniye K tp., Harput, nr. 
I 9. Bağdat lı Vehbi Efendi, nr. I 842; Beya
zıt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 6735; iü Ktp ., 
AY, nr. 1312,2516, 2966). 6. Hezmü'1-cü
yuş fi'l-galib ve'1-maglr1b. Muhtasar bir 
eser olup müellif bunu daha sonra fjaz
mü'1-cüyuş adıyla şerhetmiştir (Keşfü '?

?Unun, ll, 2043). 7. ez-Zamô.'ir (a.g.e., ll , 
1088). 

Kaynaklarda ve kütüphane kayıtların
da Kara Sinan'a nisbet edilen fj ô.şiye 
'a1ô. şerl_ıi'1-mü1a]]]].aş fi'1-hey'e ve Ec
vibe 'an i'tirô.zô.ti'1-Kastallô.ni fi'1-cüz
'i'lle~i 1ô. yetecezzô. adlı risalelerin Si
nan Paşa'ya ait olduğu anlaşılmaktadır. 
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