SiNAN PAŞA
dedesinin adı İlyas'tır. Doğum yerine atfen
Arnasi nisbesiyle ve Beyzavl'nin Envdrü 'ttenzil ve esrdrü't-te'vll'i üzerine yazdığı
haşiyesi münasebetiyle "Muhaşşr' lakabıy
la anılmıştır. Babasının Halvetiyye şeyhle
rinden Habib Karamani'nin halifesi olduğu
rivayet edilir. Amasya'da Küçük Ağa Medresesi hocalarından Emir Kulu Şemseddin
Efendi ve Hüseyniye Medresesi hocaların
dan Taşköprülü Muslihuddin Efendi'den
ders aldı. Küçük yaşta iken hüsn-i hatta
üstadı Şeyh Hamdullah Efendi ile birlikte
İstanbul'a gitti. Zenbilli Ali Efendi'nin derslerine devam etti. Kanuni Sultan Süleyman'ın hacası Hayreddin Efendi'ye mülazım oldu. 928 (1522) yılından itibaren Gelibolu, Edirne ve istanbul'da Sahn-ı Sernan'ın
da aralarında bulunduğu bazı medreselerde müderrislikyaptı. 946'da ( 1539-40) Halep kadılığına tayin edildi. Bağdat'ta yürüttüğü teftiş çalışmaları Bağdat Beylerbeyi
Üveys Paşa'nın görevinden alınmasına yol
açtı. Daha sonra Halep beylerbeyliğine tayin edilen Üveys Paşa'nın talebi üzerine kadılıktan aziedilen Sinan Efendi (949/154243), aynı yıl Dımaşk, ardından Bursa (951/
1544) ve Edirne (Şaban 9521 Ekim 1545)
kadılıklarına getirildi. Şaban 954'te (Eylül
154 7) istanbul kadısı ve on gün sonra Anadolu kazaskeri oldu. Kanuni Sultan Süleyman ile birlikte Elkas (Tebriz) seferine katıldı (955/1548) . Değirmen (asiyab) vak'ası
sırasında (Şaban 958 1 Ağustos 1551) Rumeli kazaskeri ve İstanbul kadısı ile birlikte görevinden aziedildL Bu arada hacca giden Sinan Efendi, hakkında yapılan teftiş
sonunda temize çıktı. Rebiülahir 969'da
(Aralık 1561) Süleymaniye Darülhadisi müderrisliğine tayin edildi. Ebüssuüd Efendi'nin vefatı üzerine (982/1574) şeyhülislam
lık makamına geçmesi yönündeki teklifi
kabul etmedi. Safer 983'te (Mayıs 1575)
yaşlılığı sebebiyle vazifeden ayrıldı ve 1Z
Safer 986 (20 Nisan 1578) tarihinde istanbul'da vefat etti. Devrin tanınmış alimlerinden olan kayınpederi Sarıgörez NCıred
din Efendi'nin kendi adıyla anılan mahallede (Fatih semtincieki Sarıgüzel mahallesi) yaptırdığı caminin avlusunda gömülü olduğu kaydedilmektedir. Sinan Efendi
Amasya'da bir, İstanbul Anadoluhisarı'n
da iki cami yaptırmıştır. Günümüzde adı
Anadoluhisarı'ndaki Muhaşşi Sinan Efendi mahallesinde yaşamaktadır.
Eserleri. Sinan Efendi'nin eserlerinin baBeyzavl'nin Envdrü't-tenzil adlı meş
hur tefsirine yazdığı hacimli haşiye gelmektedir. Dönemin uleması tarafından takdirle karştianan (Ahmed b. Muhammed
şında

Edirnevl, s. 400) haşiyenin mukaddimesinde Kanuni Sultan Süleyman'a övgüler yer
almaktadır. Kütüphanelerdeki nüshaları
nın çokluğu da (mesela bk. Süleymaniye
Ktp.,Ayasofya, nr. 317.318.3 19,320, 321;
Darnacl İbrahim Paşa, nr. ı 70. 171. 172.
173; Fati h. nr. 50 ı. 502. 503. 504; Amcazade Hüseyin Paşa, nr. 44, 45) eserin Osmanlı ilim dünyasında ne kadar yaygın olduğu
nu göstermektedir. Ayrıca Merginani'nin
eJ-Hiddye'sinin "el-Kerahiyye" (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa, nr. 621),
"el-Veşaya" ve "el-ljünşa" (Süleymaniye
Ktp., Darnacl İbrahim Paşa, nr. 622) başlık
lı bölümlerine, Sadrüşşeria'nın et-Tav:li]J
adlı fıkıh usulü eserinde yer alan ravinin rivayet ettiği hadise muhalif arneline dair
kısma (Süleymaniye Ktp., Servili, nr. 250,
vr. 25b·28a) ve Seyyid Şerif el-Cürcani'nin
Şer]Ju '1-Mevd]fıf'ında boşluk (hala) kavramına dair zikrettiği bir mesele üzerine
(Süleymaniye Ktp., Halet Efendi, nr. 802,
vr. 176• -ı8o•. 180b-J87b) kaleme aldığı haşiyeleri bulunmaktadır. Anadolu kazaskeriyken hakkında açılan tahkikatta kendisine yöneltilen soruları ve savunma tutanaklarını içeren Mecmua-yı Muhô.kemô.t-ı
Defter-i Eslô.f da günümüze ulaşmıştır
(Karatay, ı. 600). Aynı dönemde yaşayan Sinaneddin Yusuf el-Hamldl (ö. 912/1506 ı.
Sinaneddin Yusuf el-Gencevl (ö. 922/1516)
ve Sinaneddin Yusuf Güzelhisari'ye (ö. 936/
1530) ait bazı eserler, müellif isimleri yanında mesleklerinin benzerliği sebebiyle
Muhaşşi Sinan Efendi'ye nisbet edilmiştir.
Begavi'nin Meşdbi]Ju's-sünne'si üzerine
yazılan Müntehabô.t-ı Mesô.bih Tercümesi'ni (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü
Paşa, nr. 239) Muhaşşl Sinan Efendi'ye izafe eden kayıtlar doğru değildir.
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Asıl adı

Yusuf'tur. El yazısıyla bir fetva"Yusuf b. Hızır b. Celaleddin"
imzası (Uzunçarşılı, ilmiye Teşkilatı, lv. ı)
babasının istanbul'un ilk kadısı Hızır Bey,
dedesinin Sivrihisar Kadısı Celaleddin Efendi olduğunu göstermektedir. Annesi Osmanlı alimlerinden Molla Yegan'ın kızıdır.
Doğum tarihi ve yeri hakkında kaynaklar
farklı bilgiler vermektedir. Çağdaşı kaynaklardan Mecdi doğumu için 16 Receb 844
(11 Aralık 1440) tarihini zikreder. Tazarru'nô.me'nin yazma nüshalarından birinin sonunda Ebüssuüd Efendi'nin kalemiyle yazılmış tercüme-i halini gördüğünü söyleyen Recaizade Mahmud Ekrem'in Kudemô.dan Birkaç Şair (s. 9) adlı eseriyle diğer
bazı kitaplarda ise 841 ( 1437) yılında doğ
duğu kaydedilmektedir. Eserleri üzerinde
çalışan Mertol Tulum ile Emine Gürsoy Naskali doğumyılının 845 (1441) olduğunu belirtir. Hoca Sadeddin ve Sursalı Mehmed
Tahir onu Sursalı gösterirken İsmail Hakkı Uzunçarşılı Sivrihisar veya Bursa'da doğ
duğunu söylemekte, Faik Reşad ise istanbul'da dünyaya geldiğini ifade etmektedir
(Eslaf, s. 53)
sı altındaki

Fatih Sultan Mehmed, Hızır Bey'i 1453'te kadı olarak İstanbul'a davet ettiğinde
oğlu Sinaneddin Yusuf on üç-on dört yaş
larındaydı. Burada dedesi Molla Yegan'ın
meclisine devam eden Molla Hüsrev, Molla Gürani, Molla Kırlmi, Hocazade Muslihuddin ve Kesteli gibi devrin büyük uleması ile tanıştı. Ali Kuşçu'nun da öğrenci
si olan Sinan Paşa, babasının muhitindeki ilmi sohbetlerden istifade ederek genç
yaşta edindiği geniş bilgisiyle dikkat çekti. Latifı ve ondan naklen Kınalızade Hasan
Çelebi tezkirelerindeki, "Henüz baliğ olmadan beliğ olup ve minber-i va'za çıkıp halka
emr-i ma'ruf ve nehy-i münker eder idi"
şeklindeki kaydı bunu göstermektedir. Sinan Paşa babasının 863'te ( 1459) ölümü
üzerine Fatih tarafından Edirne'de bir medreseye, ardından ll. Murad'ın yaptırdığı darülhadise müderris tayin edildi. Fatih'in teveccühünü kazandığında "hace-i sultani"
lakabıyla padişah hocalığına ve Sahn müderrisliğine getirildi. Devlet işlerinde de
hacasından faydalanmak arzusuyla Fatih
Sultan Mehmed 875'te ( 1470) ona vezaret
rütbesi verdi. Paşa unvanı buradan kaynaklanmaktadır. Mecdi, Sinan Paşa'nın 881'-
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SiNAN PAŞA
de (ı 4 77) Gedik Ahmed Paşa'nın azli üzerine veziriazamlığa getirildiğini, fakat aynı
yıl bilinmeyen bir sebeple aziedildiğini söyler (Şekaik Tercümesi, s. ı94) . Latifi'nin
ifadelerinden görevinden kendi iradesiyle
ayrıldığını anlamak mümkünse de ( Tezkire, s. ı 93) azilden sonra hapsedilmesi üzerine İstanbul uleması toplu halde padişa
ha müracaat edip Sinan Paşa hapisten çı 
karılmazsa bütün kitaplarını yakarak Osmanlı topraklarını terkedeceklerini bildirmeleri aksini düşündürmektedir. Bunun
üzerine Sinan Paşa hapisten çıkarılıp Sivrihisar kadılığı ve müderrisliği vazifesiyle
İstanbul'dan uzaklaştırıldı ve Fatih'in ölümüne kadar orada kaldı. Ancak Sinan Paşa yaşadıklarını bir haksızlık olarak değer
lendirdi ve Te zkiretü '1-evliyd'sında bunu üstü kapalı şekilde sık sık dile getirdi.
Ayrıca Madrifndme'sindeki ifadelerden
gözden düşmesinde kendisini çekemeyenlerin etkisinin bulunduğu anlaşılmaktadır
(s. 254-255) . ll. Bayezid tahta geçince (886/
ı 48 ı ) Sinan Paşa'ya vezirlik rütbesi iade
edildi, ayrıca 100 akçe yevmiye ile Edirne
Darülhadisi müderrisliğine getirildi. Buradayken Seyyid Şerif el-Cürcani'nin Ş erl).u '1Mevd~fının "Cevahir" bahsine bir haşiye
yazdığı gibi Türkçe eserlerini de bu tarihten sonra kaleme aldığı bilinmektedir.
Sinan Paşa , Mecdi'nin kaydına göre 24
Safer 891'de (ı Mart ı486) İstanbul'da vefat etti. Hoca Sadeddin aynı yıl Edirne'de
öldüğünü söyler. Katib Çelebi de aynı bilgiyi verir. Abdülkadir E rdoğan, " Paşanın
mezarı Eyüp'te meşhur Samsunlu Hasan
Efendi'nin kabri yanındadır" şeklinde kabri bizzat görmüş olduğu intibaını verecek
bir ifade kullanırken (Fatih Mehmed Devrinde İstanbul 'da Bir Türk Müte{ekkiri Şeyh
Vefa, s. ı4) Mertol Tulum da belediye mezarlıklar tasnif komisyonu üyesi Mesut Koman'dan aldığı bilgiye göre Sinan Paşa ile
ailesi kabirierinin ve mezar taşlarının mevcut olduğunu ve muhafaza altında bulunduğunu belirtmektedir_ Çok zeki olduğu,
daha gençken felsefeye merak sardığı için
babası tarafından azarlandığı bilinen Sinan Paşa mükemmel bir hatip ve tartış
macı olarak Fatih'in huzurunda yapılan ilmY münazaralarda takdir toplamıştır. Hoca Sadeddin ayrıca ll. Bayezid döneminde tasawufa yöneldiğini, "Husüsen Muslihuddin Mustafa Şeyh İbnülvefa'ya mezid
itikad ü irtibatı var idi" diyerek (Tacü't-tevarfh, ll, 499) belirtir. Başta Molla Lutfi,
Mirim Çelebi, Sarıgörez Nüreddin Efendi
olmak üzere öğrencileri arasında ürılü alimler vardır. Sinan Paşa . bilhassa nesirdeki
başarısı ve seeili üs!Qbu ile eşine az rastlanan bir müelliftir. Riyaziye, hey'et, fıkıh ve
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kelam mevzularında Arapça olarakyazdı
risalelerinin çoğunu Fatih Sultan Mehmed devrinde kaleme almıştır. Din, tasavvuf, ahlak ve evliya menkıbeleri konularındaki Türkçe eserleri ise ll. Bayezid devrine yani olgunluk dönemine rastlar_
ğı

Eserleri. Türkçe . 1. Tazarru 'ndme. Esas
itibariyle mensur olmakla birlikte içinde
yer yer manzumelerin de bulunduğu bu
eser müellifin Türkçe kitaplarının ilki ve
en ünlüsüdür. Tazarru'd t-ı Sinan Paşa,
Dard'atndme gibi isimlerle de anılır. Sinan
Paşa, Madrifndme'nin "Sebeb-i Te'lif-i Kitab" bölümünde Tazarru 'ndme'den bahsederken tedristen artakalan zamanını boş
geçirmeyip birkaç ay içerisinde bu eseri
meydana getirdiğini, Hakk' ın övgüsünde
aklına gelenleri yazdığım. konusunun da,
" Esası usQI-i meşayih-i hakikat üzerine
vuruluptur ve binası kavaid-i ehl-i tarikat
üzerine konuluptur" cümleleriyle tasavvufı
bir mahiyet taşıdığını belirtir. Bütünüyle mensur bir münacat sayılabilecek olan
eserde paşa dünyadan ahirete kadar süren
uzun yolculukta önce Hak'tan lutuf, sonra
peygamberlerden, Hz. Muhammed'in al ve
ashabından, dört imamdan ve tarikat ehlinden manevi yardım dilemekte, öldükten
sonra kitabını okuyacaklardan rahmet ve
Fatiha istemektedir. Yer yer hikayeler. kıs
salar ve nasihatlerle bezenmiş eserin kütüphanelerde bulunan yazmalarının çokluğu büyük bir rağbet gördüğünü düşün
dürmektedir_ Eserin ilmi neşrini Mertol
Tulum gerçekleştirmiştir (Ankara 200 ı) . Sinan Paşa üç dilin unsurlarının özellikleriyle yazd ığı bu eserinde kuwetli, ahenkli ve
tabii bir üslüp kullanmıştır. Yoğun secilerle süsled i ği nesrinde kafiye başta olmak
üzere nazmın birçok özelliğini nesre taşı 
mıştır. Tazarru'ndme, klasik edebiyatta
süslü nesir çığrını açan ilk eser olup "Sinan
Paşa üs!Qbu" diye bilinen üslübu da beraberinde getirmiştir. Eserde müellifin inşa
kabiliyetinin yanı sıra dini, manevi ve fenni ilimlerdeki bilgisi de ortaya konulmuş
tur. z. Madrifndme. Sinan Paşa'nın ahlaka dair yazmış olduğu bu ikinci mensur
eser Nasihatname ve Ahlaknam e adlarıyla da anılır (Osmanlı Müelli{leri, II, 223).
Kitabın yazılış sebebinin belirtildiği " .. . gah
dünyanın fenasından şikayetler edem ve
gah nefsin rnekrlerinden hikayetler edem,
gah ahiakın iyilerinden takrir ve gah hikmet yolundan makalat edem ve gah tevbYh yüzünden kelimat edem, gah akl-ı maaştan beyan edem , geh akl-ı meaddan,
geh ahlak- ı fukaradan söyleyem, geh adi
ü daddan, geh dervişler dilinden bir tuti-i
güya olup şekerler yiyem. geh aşıklar ağ
zından bir bülbül-i hoş-avaz olup destan-

seralıklar

eyleyem, geh germ olup arifler makamından haberler verem, geh tenezzül gösterip yine zahidler makamına
inem ... "(s. 26 ) cümleleri aynı zamanda
eserin muhtevasını ortaya koymaktadır.
Seeili bir üsttip ve parlak bir nesir örneği
olarak hikmetler ve nasihatlerle bezenmiş
olan eser İslam ahlakının esaslarını öğret
meyi hedef almakla beraber içinde filozofların, özellikle Eflatun'un nasihatlerinden
de nakiller vardır. Eserin bir önsözle birlikte faksimile baskısı İsmail Hikmet Ertaylan tarafından yapılmıştır (Maari{name, istanbul 196 1). 3. Tezkiretü '1-evliyd. Yirmi sekiz evliyanın menakıbından meydana gelmiştir. Madr i fndme'nin sonunda,
"Çün söz buraya geldi, bu cildi bunda tamam edelim. inşaallah cild-i aharda Tezkiretü'l-ev liy d'ya ihtimam edelim" demesinden müellifin Madrifndme'den sonra bu eserine başladığı anlaşılmaktadır. Sinan Paşa eserinde Feridüddin Attar'dan
sonra yaşamış olan birkaç velinin menkı
belerinden de bahsedeceğini söylemesine
rağmen bu eklemeleri yapmadan tezkireyi tamam lamıştır. Eserin ilmi neşri Emine Gürsoy Naskali tarafından gerçekleşti
rilmiştir (Ankara 1987).
Arapça . Sinan Paşa' nın Arapça eserleri
medrese kitaplarının şerhlerine yaptığı Mşiyelerden oluşur. Çoğu küçük risaleler halinde olan bu çalışmalar şöylece sı
ralanabilir: 1. l:fdşiye 'ald Şerl).i'l-Mülal).
l).aş. Çağmini'nin el-M ülal).l).aş fi'l-hey'e
adlı eserine Kadızade-i Rumi'nin yaptığı
şerhin haşiyesidir (Akseki ilçe Halk Ktp .,
nr. 302, vr. ıo7b-ı 9 4b ) . Z. Risdle fi'z-zdviyeti'l-l).ddde ig;d fürizat l).areketü el).adi Q.ıl'ayhd tal).şulü zdviye münferice.
Ali Kuşçu ' nun Fatih'in huzurunda bilmece tarzında sorduğu hendeseyle ilgili bir
meseleye Sinan Paşa 'nın verdiği cevaptır
(Süleymaniye Ktp. , C§rullah Efendi, nr.
ı465 , vr. 89-90). 3. }jaşiye 'ald Şerl).i'l
Meva]fıf. Seyyid Şerif el-Cürcani'nin kelama dair eserinin haşiyesidir (Süleymaniye Ktp., C§rullah Efendi, nr. ı ı88 , 2 07ı ;
Hami diye, nr. 734; İzmirli , nr. ı ı 5) . 4. Fetl).u 'l-Fetl).iyye. Ali Kuşçu ' nun er-Risdletü'l-Fetl).iyye'sinin şerhidir (Süleymaniye
Ktp., F§tih , nr. 5396/3, vr. 78-188). S. BurMneddin el-Merginani'nin eJ-Hiddye'sinin taMret bahsine dair risalesi (Osmanlı
Müellifleri, II, 223). 6. Kaöı Beyzavi'nin Envdrü 't-tenzil ve esrdrü't-te'vil adlı tefsirine Mşiye (N uruosmaniye Ktp., nr. 500) .
7. }jdşiye 'ald Şadrişşeri'a 'ale'l-Vi]fiiye (Süleymaniye Ktp., Fatih , nr. 53, 84, vr.
ı 0- ı 9) . 8. Risdle ii cev dbi Kesteli 'ammd isteşkelehu min Ş erl).i'l-Mevd]fıf.
bazı

SiNAN PAŞA CAMii
Mevd]sıf şerhinde müşkül bulduğu bir

mesele hakkında Kesteli'ye yazdığı cevaptır (Süleymaniye Ktp., Karaçelebizade Hüsameddin, nr. 330, vr. 2-3). 9. Ta'lilsiit 'ald
l:fdşiyeti't-Tecrid li's-Seyyidi'ş-Şerif (Süleymaniye Ktp., Hacı Beşir Ağa, nr. 199, vr.
67-69) . 10. Risdle ii J:ıalli işkdli mu'addili meşiri'l- 'Utdrid (Süleymaniye Ktp.,
Fatih, nr. 5396, vr. J9ıa-b) . 11. Ecvibe 'an
i'tirdzdti'l-~astalldni fi'l-cüz'ille~i Id yetecezzd (Süleymaniye Ktp., Hasan Hüsnü
Paşa, nr. 600, vr. 92a-b).
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lunduğu kısımlarda taç şeklinde, diğer yerlerde dendantarla nihayetlenmektedir. Caminin güneybatı cephesinde 1182 (1768)
yılında Hasan es-Sawaf tarafından yaptı
rılan çini bir güneş saati mevcuttur. Güneydoğu cephesinde ise mihrabın üzerinde bir yuvarlak pencere ile iki yanda ikişer
tanesi revaklara ait olmak üzere toplam
altı dikdörtgen pencere yer alır. Cephe bitkisel motifli dendantarla son bulmaktadır.

Bulak semtinde Camiussinaniyye caddesinde bulunan cami Mısır Beylerbeyi Koca
Sinan Paşa tarafından 979'da (ı 57 ı) yaptırılmıştır. Nil nehrinin yakınında etrafı duvarlarla çevrili büyük bir bahçe içindedir.
İki bahçe girişinden doğudaki 1902'de yı
kılmıştır. 1913'te büyük bir onarım geçiren yapının Kral Faruk zamanında (ı 9361952) başta kubbesi olmak üzere bazı bölümleri yenilenmiş ve önündeki cadde açıl
mış , 1983 yılında tekrar restore edilmiştir.
Düzgün kesme taş işçiliği gösteren yapı
Evliya Çelebi tarafından "Rum tarzı yekpare müdewer kubbesi resas ile mestCır
bir cami-i nCırdur. Mihrabı ve minberi gayet musannadır. TCılen ve arzan yüz elli
ayaktır" şeklinde tasvir edilmektedir.

İç mekanı 15 x 15 m. ölçülerinde kare
caminin üç tarafında, ortada mukarnaslı bir niş içinde basık kemerli birer
girişle bunların iki yanında sivri kemer alın
lıklı, demir parmakiıktı ve dikdörtgen şe
killi birer pencerenin açıldığı görülmektedir. üç yönden sivri kemerierin taşıdığı ve
küçük ku b belerin örtlüğü on bir bölümlü
bir revakla kuşatılan harim mukarnas dolgulu, üst diliminde "Allah" lafzına yer verilen, üç dilimli trompların taşıdığı sekizgen
kasnağa oturan 15 m. yüksekliğindeki bir
kubbeyle örtülmüştür. Ahşap trabzanlı bir
kedi yolunun bulunduğu kasnakta iki kat
halinde bol miktarda pencere açıklığına
yer verilmiştir. Bu kadar çok pencere açıl
masına rağmen revaklar dolayısıyla cami
loş bir iç mekana sahiptir.

SiNAN PAŞA, Koca
(bk. KOCA SİNAN PAŞA).
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SiNAN PAŞA CAMii
XVI.
L

Kahire'de
ikinci yarısında
inşa edilen cami.

yüzyılın

Dıştan

27 x 35 m . ölçüterindeki caminin
ve kuzeydoğu cepheleri aynı düzenlemeye sahiptir. On altı
taş ayakta aralarındaki on beş sekizgen
veya yuvarlak şekilli mermer sütunun taşı
dığı yirmi sekiz sivri kemerle dışarıya açı
lan bir revak üç cepheyi bir uçtan öbür uca
kuzeybatı, güneybatı

kuşatmaktadır. Giriş kapılarının karşısına

denk gelen revak gözleri diğerlerine göre
daha büyük tutulmuştur. Kemerterin hemen üstünde etrafı zencerek motifleriyle
çerçevetenmiş birer şebekeli yuvarlak pencereye yer verilmiştir. Bunların bazılarında
"Allah" lafzı yazılıdır. Revaklar girişlerin bu-

planlı

Tromplar üzerinde yükselen kubbeyle
örtülü kare mekandan ibaret planı dolayı
sıyla Sinan Paşa Camii'nin Kahire'deki prototipleri, Çerkez Memlükleri'nden Emir
Yeşbek Min Mehdi tarafından yaptırılan
biri Köbrilkubbe, diğeri Abbasiye semtinde yer alan iki küçük camidir. Etrafını kuşatan revakları dolayısıyla Edirne Lari Paşa ve Üsküdar Çinili camileriyle benzerlik
gösteren Sinan Paşa Camii Kahire'de inşa
edilmiş olan Ebü'z-Zeheb Camii'ne (ı ı 89/
ı 775) öncülük etmiştir.
Kıble duvarının ortasındaki çok renkli
mermerden yapılmış mihrabı ile kuzey-

Koç

SiNAN PAŞA, Cigalazade
L

(bk. CiGALAZADE SiNAN PAŞA).
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SiNAN PAŞA, Hadım
L

(bk. HADlM SiNAN PAŞA).

Sinan Paşa
CamiiKahire 1
_j

Mısır
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