
Caminin kuzeydoğusunda yer alan ve 
kuzey köşesi surların dışında kalan ha
mamda kesme ve moloz taş kullanılmış
tır. Yapıda soğukluk kısmı altta kesme ve 
moloz taşla örülü olup değişikliğe uğra
mış olan üst kısmı ahşap hatıllı kerpiç dol
guludur. Üzeri ahşap kubbe ile örtülü olan 
soğukluk bölümünden açılan bir kapı ile 
ılıklık bölümüne girilmektedir. Aynalı to
nozla örtülü olan ıhklık bölümünde Bursa 
kemerli üç adet niş bulunmaktadır. Bu bö
lümde açılan iki kapıdan biri ile aynalı to
nozla örtülü helaya, diğeri ile de sıcaklık 
bölümüne geçilir. Hamamın sıcaklığı birbi
rine bir kapı ile açılan kare planlı ve kubbe 
ile örtülü iki birimden oluşmaktadır. Kub
beye geçişin tromplarla sağlandığı sıcak
lıkta duvarlara kurnalar için nişler açılmış
tır. Sıcaklığın ikinci biriminden açılan bir 
kapı ile külhan ve su depolarına geçiş sağ

lanmaktadır. Hamamın külhan bölümü ılık
lık bölümünün yanında yer almakta olup 
girişi güney yönünde bulunmaktadır. 

Sıbyan mektebi kesme ve moloz taşla in
şa edilmiştir. Kare planlı olan yapının üze
r i tuğla ile örülü çapraz tonoz örtülüdür. 
Yapının doğu cephesine açılan basık ke
merli girişi günümüzde yol seviyesinin al
tında kalmıştır. iç mekanda girişin karşı
sında bir ocak ve iki yanında birer nişe sa
hip olan mektebin doğu ve kuzey duvarla
rında da birer niş açılmış olup güney du
varında da pencere olması muhtemel bir 
açıklık görülmektedir. Sinan Paşa Külliyesi 
günümüze orüinal planı ile ulaşmamıştır. 

Ancak yapılan incelemeler sonunda dört 
yarım kubbeli merkezi plana sahip olduğu 
kabul edilen camisiyle bu planda ele alı

nan yapılar arasında erken bir örnek ola
rak dikkati çekmektedir. 
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SiNAN PAŞA KÜLLİYESİ 

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde 
XVI. yüzyıla ait külliye. 

L _j 

Sinan Paşa Camii, cümle kapısı üzerin
deki kitabesinden ve vaktiyesindeki kayıt
tan öğrenildiğine göre 931 (1524-25) yılın
da inşa edilmiştir. Yerin adı aslında Sıçanlı 
iken Sincanlı olarak değiştirilen ve resmi 
adı son yıllarda Sinanpaşa'ya çevrilen kü
çük bir yerleşim yerinin içinde bulunan bu 
cami esasında bir tabhaneli cami, t ürbe, 
aşhane-imaret ve büyük ihtimalle bir sıb
yan mektebinden oluşan bir külliye halin
de yapılmıştır. XVI. yüzyılda Osmanlı tari
hinde çok sayıda Sinan Paşa bulunmak
tadır. Bu külliyenin banisi olan Sinan Pa
şa'yı Edip Ali Baki, vaktiyede okunan "Ce
lalüddevle ve'd-din" ibaresini bir ön ad ola
rak kabul ederek Celaleddin Sinan Paşa 
şeklinde yazmayı teklif etmiş ve bu teklif 
başkaları tarafından da benimsenmiştir. 
Yine aynı yazar, 1047 (1637-38) tarihli şer

' iyye sicilindeki bir fermanda ona Lala Si
nan Paşa denildiğine de işaret eder. Hal
buki Evliya Çelebi, Sinan Paşa'ya "Gazi" la
kabını vermiştir. Her nedense bazılarınca 
Sinan Paşa'nın Akkoyunlu ailesinden Uzun 
Hasan'ın oğlu Mehmed Bey'in oğlu oldu
ğu yolunda bir iddia ortaya atılmıştır. Fa
kat bu iddiayı doğrulayacak sağlam hiç
bir dayanak yoktur. Edip Ali Baki'nin tek
rarladığı bir halk rivayetine göre Sinan Pa
şa , Çathöyük'ten bir çoban olarak hayat a 
atılmış ve Yavuz Sultan Selim'in gözüne gi-
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rerek vezir yapılmıştır. Bu rivayetin de sağ
lam bir esası yoktur. Sicill-i Osmani'de 
birçok Sinan Paşa anılmakta, ancak bun
ların Sincanlı 'daki imaretin kurucusu ile 
bağlantısı tesbit edilememektedir. Bunla
rın arasında 932'de (ı 525-26) iran'da şe
hid düşen bir Sinan Paşa dikkati çekmek
teyse de elde yine yeterli bir delil bulun
mamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü Ar
şivi 'nde sureti bulunan vaktiyeden KanCı
ni Sultan Süleyman devri vezirlerinden Si
nan Paşa'nın banisi olduğu anlaşılan ima
ret hakkında şunlar yazılıdır: "... Karahi
sarısahib şehrine bağlı Sıçanh-abad nahi
yesi hudutları içinde bulunan Çathöyük kö
yünde yaptırdığı imaretin bütününü vak
fetti. Bu imaret bir cuma mescidine, ge
lip giden müslüman misafirlerin yatması 
için iki eve, bir Kur'an okuluna, bir mutfa
ğa, bir fırına, bir mahzene veya bir amba
ra, gelen misarırlerin ve fakirierin hayvan
ları için bir tavlaya, buralardaki aletlere, 
eşyaya , yollara mütemmim ve tabi yapı

lara .. . " 

Evliya Çelebi bu külliyenin yapımından 
140 yıl sonra 1671'de çıktığı bir seyahatin
de uğradığı Karye-i Sinan Paşa'nın 200 ha
neli bir müslüman köyü olduğunu ve Ka
rahisar paşasının voyvodalığı hükmünde 
bulunduğunu, haftada bir büyük pazarı 
kurulduğunu belirtir. Evliya Çelebi imare
tin kurucusunu Gazi Sinan Paşa adıyla yaz
makta, imareti teşkil eden yapıların kub
belerinin kurşun kaplı olduğuna işaret et
mektedir. 

Külliyenin cümle kapısı kemeri üzerin
deki esas kitabesinin altında boya ile ya
zılmış ikinci bir kitabe yer almaktadır. Bo
ya ile yazılmış manzum kitabenin gerek 
ifadesinde gerek imlasında tam anlaşıla

mayan bir durum vardır. Tarihi de silikçe 
olmakla beraber tahminimize göre üstte
ki esas kitabenin benzeri olup 932 ( 1525-
26) olarak teşhis edilebilmektedir. İçinde 
gizli bazı manalar olduğu sanılan bu kita
benin esas yapı kitabesinden kısa bir sü
re sonra yazılmasına bir anlam verileme
mektedir. Ayrıca caminin dışında kıble du
varının saçağı dibinde aşağıdan oldukça 
zor okunabilen geç döneme ait üçüncü bir 
kitabe bulunmaktadır. Mihrabın tam üs
tüne isabet eden yuvarlak pencerenin hi
zasında sivri üçgen şeklinde bir alınlık içe
risine bir mermer levha üzerine işlenmiş üç 
satırlık bu kitabeden caminin Sinan Paşa 
ailesine mensup Necib Nuri Efendi adın
daki bir kişinin himmetiyle 1293'te { 1876) 
tamir etiirildiği öğrenilmektedir. Kitabede 
bu tamirin Sultan Murad döneminde ya
pıldığı haber verilmektedir. Bu durum son 
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derece ilgi çekicidir. Burada adı geçen pa
dişah V. Murad'dır. Bilindiği gibi V. Murad 
1876 yılının 30 Mayıs günü Osmanlı tah
tına geçmiş ve ancak üç ay süren bir pa
dişahlıktan sonra 31 Ağustos'ta hal'edil
miştir. Kitabede padişah V. Murad'ın adı 
ve tarih hiçbir şüpheye yer vermeyecek 
şekilde belirtidir. Yalnız doksan üç gün Os
manlı tahtında bulunan V. Murad'ın adı
na Anadolu'nun bu ücra kasabasındaki bir 
hayır eserinde rastlanması gerçekten şa
şırtıcı bir durumdur. Sinan Paşa Camii'
nin tamirinin 1876 yılının Haziran-Ağus
tos ayları içinde tamamlandığını bu ba
kımdan kesin olarak söylemek mümkün
dür. Diğer taraftan bu kitabenin adeta gö
rülmez bir yere yerleştirilmesinde de V. 
Murad'ın kısa süren saltanatının payı ol
malıdır. Tamiri yaptıranlar V. Murad adını 
veren kitabeyi değiştirmeyi doğru bulma
mışlar; fakat onu aşağıdan görülmez ve 
okunmaz bir yere yerleştirmeyi ihtiyata 
uygun bulmuşlardır. Bu taş kitabede man
zum tarihi yazan Feyii adında bir şairdir. 

Fakat Edip Ali'nin işaret ettiğine göre Af
yonkarahisarlı Çizmecizade Osman Raşid 
Efendi adındaki bir şairin de bu tamirle il
gili bir tarihi bulunmaktadır. Bu manzum 
tarihte de aynı tarih verilmektedir. Bura
da yatan külliyenin kurucusu Sinan Paşa'

nın baş ve ayak şahidelerinde de yazılar 
vardır. 

Külliye ile ilgili olarak Edip Ali Baki ta
rafından on dört sayfalık bir monografya 
1947 yılında yayımlanmıştır. 195 1'de is
tanbul' daki Akşam gazetesinde çıkan bir 
yazıda buraya ait vakıflarda bir miktar pa
ranın bulunduğu haber verilerek bunun
la başta türbe olmak üzere külliyenin ta
mirine başlanacağına işaret ediliyordu. An
cak bu işlerin ne dereceye kadar gerçek
leştirildiği bilinemez. 1960 yıllarına doğru 
ek binalardan bazılarında yeni tamirler ya
pılmıştı. Türbe düzenlenmişse de caminin 
bazı kısımlarında önemli ölçüde bakımsız
lık izleri dikkati çekiyordu. 

Külliyenin merkezi olan cami Osmanlı 
dini mimarisinin XIV ve '101. yüzyıllarda çok 
sayıda örneğine rastlanan, fakat '1011. yüz
yılın ilk yarısı içlerinde artık yapımına de
vam edilmeyen zaviyeli (tabhaneli) camiie
rin sonuncularından biridir. Tabhane rne
kanlarında gezgin dervişterin misafir edil
diği bilindiği gibi Sinan Paşa Camii'nin esas 
kitabesinde de bu husus açıkça belirtil
mektedir. Tarih bakımından bu yapıya en 
yakın örnekler arasında Diyarbekir'de Bı
yıktı Mehmed Paşa tarafından 922-927'
de (1516-1 5 21) yaptırılan Fatih Paşa Ca
mii, İstanbul'da 929'da ( 1523) tamamla-
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nan Sultan Selim Külliyesi, Rodos'un 1 523'
te fethinin arkasından inşa edilen Süley
maniye Camii ve Silivri'de 927'de ( 1521) 

yapılan Piri Mehmed Paşa Camii, Saray
bosna'da 937'de ( 1530) inşa edilen Gazi 
Hüsrev Bey imareti, nihayet Halep'te 952'
de ( 1545) biten Hüsreviyye imareti yer al
maktadır. Malatya'nın yakınında Fethiye 
köyünde Kanuni Sultan Süleyman devrin
de yapılan imaret de bu gruba alınmalı
dır. Bunların hepsi, Sinan Paşa imareti'nde 
olduğu gibi yapının kuzey cephesinde boy
dan boya bütün binanın genişliğince uza
nan kubbeli bir son cemaat yerine sahip
tir. Yanlarda sadece dört köşe planlı birer 
tabhane odası bulunmaktadır. Daha erken 
örneklerde görülen, üzeri kubbe ile örtü
lü bir avlu hatırası olan ortası şadırvanlı, 
namaz rnekanına göre döşemesi daha al
çak olan, kubbesi aydınlık fenerli avlu bö
lümü artık tamamen ortadan kalkmıştır. 

Buna karşılık cami olarak kullanılan esas 
namaz mekanında kah basit, dört köşe ve 
kubbe ile örtülü bir mekan tatbik edilmiş, 

kah bu kısımda genel cami mimarisinin 
gelişmesine uygun biçimde yeni şekiller 
denenmiştir. Sincanlı'da Gazi-Lala Sinan 
Paşa imareti bu ikinci gruba girmektedir. 
Ortadaki namaz mekanları değişik ve ge
nel cami mimarisinin akımına ayak uydu
ran biçimdedir. Silivri'de Pir! Mehmed Pa
şa ile Saraybosna'da Gazi Hüsrev Bey ima
retleri mihrap kısmında yarım kubbeli bir 
bölümün katılması suretiyle daha değişik 
bir şekil almış. Diyarbekir'de Fatih Paşa 
Camii ise istanbul'un selatin camilerinde 
uygulanan dört payeli, dört yarım kubbe
li şeklin bir benzeri olarak meydana geti
rilmiştir. Halbuki Sinan Paşa imareti'nde 
daha değişik bir biçim kullanılmış ve bir
birini takip eden, enine gelişen iki mekan 
inşası suretiyle bu namaz bölümü meyda
na getirilmiştir. Ortadaki kare bölümler 
kubbelerle örtülmüş, yanlarda kalan dar 
bölümler daha alçak yarım kubbelerle ka
patılmıştır. Böylece Sinan Paşa imareti'
nin cami kısmı tabhaneli camiler arasında 
çok değişik bir şekil kazanmıştır. 

Cami kısmının Türk sanatı mimarlık ta
rihi içindeki durumu Semavi Eyice'nin ma
kalesinde etraflı şekilde açıklanmıştır (bk. 
bibl.). Caminin içinin çok geç bir devirde 
büyük ölçüde değişikliğe uğradığı anlaşıl
makta ve orijinal hiçbir tezyinat görülme
mektedir. Yine geç bir devirde yapıldığı an
laşılan bir mihrap bulunmaktadır. Bu mih
rabın da süslemesi dönemin mimarisine 
aykırı bir süsleme ile gözü rahatsız ede
cek derecede aşırı motif ve renklerle be
zenmiştir. Aynı üslup minberde de farke-

dilir. Caminin içinin 1876 tamirinde çok 
değiştiritmiş olduğu anlaşıldığı gibi aynı 
husus minaresinde de farkedilmektedir. 
Kürsü muntazam taş-tuğla örülü sekiz
gen biçimli olup yuvarlak gövdeye geçiş 
pabuç kısmında tuğladan üçgenler yardı

mıyla sağlanmıştır. Bunun da üzerinde bir 
bilezikle başlayan gövde yükselir. Şerefe 
çıkması konsollar halindedir ve aralarında 
1876 onarımında yapılan pencere alınlık
ları gibi üçgen süslerin bulunması gövde 
ile şerefenin aynı tamirde yenilendiğinin 
işareti olsa gerektir. Şadırvan da bugün
kü haliyle orijinal değildir. Belki havuz kıs
men eski olabilir. Üzerini koruyan sundur
ma ahşap direkiere oturan ahşap çatı ha
lindedir. 

Avlunun sağ tarafında ve avlu duvarına 
bitişik olarak inşa edilmiş tek kubbeli bir 
yapı bulunmaktadır. Avluya bakan cephe
sinin bir kenarında bir kapısı ve bir pen
ceresi olan bu binanın ne olduğu bilinme
mektedir. Bazıları buna misafirhane de
mekteyse de kanaatimizce bu doğru ola
maz. Misafirhane doğrudan doğruya ca
minin iki yanına bitişik olan tabhane oda
larıdır. Bu tek kubbeli mekanın bir sıbyan 
mektebi olması mümkündür. Nitekim Si
nan Paşa'nın vaktiyesinde burada bir mek
tep olduğu bildirilmektedir. 1968 yılında 
yapılan restorasyonun pek başarılı olduğu 
söylenemez. 

Aşhane-imaret binası avlunun sağ ta
rafında bir sıra üzerinde dizilmiş, hepsi de 
beşik tonozlarla örtülü değişik ölçülerde 
dört mekandan ibarettir. Bunların üçü bi
rer kapı ile avluya açılmaktadır. Bir tane
sinin dışarıya bağlantısı yoktur. Bu en ku
zeydeki mekanın içine ancak ikinci mekan
dan girilebilmektedir. Bu ilk odanın sadece 
iki mazgal biçiminde penceresinin olması 
bunun vakfiyede adı geçen mahzen olma
sı ihtimalini hatıra getirir. İkinci mekan 
hem dışarı ile hem de birinci ve üçüncü 
odalarla bağlantılıdır. Bunu takip eden 
üçüncü oda ise sadece ikinci mekandan 
geçilen bir bölümdür. Avluya açılan geniş 
bir penceresi ve ocağı vardır. Nihayet dör
düncü mekan tamamen ayrı olup bunun 
da dışa bağlantı sağlayan bir kapısı ve oca
ğı vardır. Bu dört mekanlı ek binanın aş
hane-imaret olması kuwetle muhtemel
dir. Aşevinde adam başına sabah akşam 
birer ekmek, 30 dirhem bal, SO dirhem 
karabiberli pirinç pilavı, 25 dirhem et ve
rilmesi, ramazan, cuma ve kandil günle
rinde bunlara zerde ilave .edilmesi gerek
tiği vakfiyesinde kaydedilmiştir. 

Avlu kapısının hemen sağında bugün 
biraz çukurda kalmış olan Sinan Paşa'nın 



Sinan Paşa'nın açık türbesi 

açık türbesi vardır. Dört sütuna dayanan 
dört kemer üzerinde küçük bir kubbe bu
lunmaktadır. Türbenin avlu duvarı dışın
daki yola bakan cephesinde kemerin üst 
tarafında bulunan çok silinmiş, bozulmuş. 
yumuşak taşa işlendiği için okunınası he
men hemen imkansız olan kitabe türbe
nin geç bir devirde değişikliğe uğradığını, 
hatta belki kubbesinin yeniden yapıldığı
nı göstermektedir. Bu bozuk kitabedeki 
tarihin 1314 ( 1896) olduğu sanılmaktadır. 
Ayrıca kitabede bir ay-yıldız motifinin bu
lunması da bunu doğrular mahiyettedir. 
Bu duruma göre türbenin kubbesi çok geç 
bir devirde büyük bir tamir geçirmiş olma
lıdır. Türbenin içinde mermer bir lahit, baş 
ve ayak şahideleri mevcuttur. Bu taşlar dik
katli ve iyi bir taş işçiliğine sahiptir. Ayak 
şahidesinde babasının adının Mehmed 
olduğu ve şehiden 932 (1525-26) yılında 
vefat ettiği bildirilmektedir. Şehid denil
mesi de ayrıca dikkat çekicidir. Bu sıfat bu
gün savaşta hayatını kaybedeniere veril
diği gibi o devirde bazan idam edilen ve
zirler için de kullanılmaktadır. Aynı şekil

de kubbeyi taşıyan dört sütunun başlık
ları da itinalı bir işçilikle işlenmiş olmakla 
beraber bunların tamamlanmadan bıra
kıldığı ayrıca dikkati çeker. 

imaretin avlusunda avlu kapısından ca
miye uzanan yolun solunda tek başına bir 
de mezar bulunmaktadır. Bu mezar. ka
lın mermer levhalardan oluşan lahitle nis
betsiz bir şekilde baş ve ayak ucuna dikil
miş iki silindirik taştan oluşmaktadır. An
cak bu taşların üzerinde mezarın kime ait 
olduğunu belirtecek hiçbir yazı mevcut de
ğildir. Lahit kısmında oldukça itinalı birta-

kım işlemeler bulunmasına karşılık şahi

delerin tamamen boş olması gariptir. Lah
din üzeri de bir kapakla kapatılmıştır. Bi
linmeyen bir tarihte gerçek kitabeli şa
hidelerin yok olduğuna ihtimal verilebilir. 
Belki de Sinan Paşa'nın kabrinin üstünde 
görülen mermer kavuk buraya aitti. Bir 
halk rivayetinde bu kabrio Sinan Paşa'nın 
hocasına ait olduğu ileri sürülürse de bu 
söylentiyi doğrulayacak bir bilgi elde edi
lememiştir. 

Sinan Paşa Külliyesi'nin bir parçası olan 
hamam ise külliyenin biraz uzağında bu
lunmaktadır ve tek hamamdır. Dış mima
risi pek açıkça görülememekte, soyunma 
yeri ise geç bir döneme ait olduğunu gös
termektedir. Bir ılıklık bölümünden son
ra gelen sıcaklık kısmı dört eyvan şeması
na göre inşa edilmiş olmakla beraber bir 
eyvan yapılmadığından üç eyvanlı olarak 
kalmıştır. Dolayısıyla sadece iki halvet hüc
resine sahiptir. Hamamın batı cephesine 
bitişik çok yeni tarihlere ait bir de çeşme 
görülür. Bu çeşmenin taşları eski işlenmiş 
parçalardan oluşmaktadır. Öğrenildiğine 
göre orüinal esas çeşme hamamın giriş 
cephesine bitişik olarak yapılmışken 1953-
1955 yıllarında buradan sökülmüş ve mi
mari parçaların bir araya getirilmesi sure
tiyle bugün görülen hüviyetsiz çeşme bi
naya yapıştırılmıştır. 
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liJ SEMA Vi EYicE 

SiNAN PAŞA KÜLLİYESi 

Bursa Yenişehir'de 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Sadrazam Koca Sinan Paşa tarafından 
yaptırılan külliye günümüzde cami, imaret 
ve tekke olarak kullanılmış olması muhte
mel beş birimli bir yapıdan meydana gel
mektedir. Bir çevre duvarı içine alınmış 
olan yapılar topluluğundan cami güney yö
nünde yer alırken bunun kuzey-güney doğ
rultusunda beş birimli tekke bulunmak
tadır. Günümüzde kısmen ayakta kalabi-

SiNAN PASA KÜLLiYESi 

ıen bir çevre duvarı Ue b~ yiipıya bağlanan 
im"Ciret.kuzeyde dogu:batı yöf1ünde. yerleş~ 
tirilmiŞtii:. · Külliyenin doğus~nda klızey:gü
ney doğruıtusund~y$r ~aıan . kaiİntııai aras~ 
taya aittir;· Topkapı Sarayı Muzesi Sinan 
Paşa Arşivi kayıtlarında ve Evliya Çelebi'
nin Seyahatname'sinde kervansarayın adı 
geçmekteyse de yapı günümüze ulaşma
mıştır. Külliyenin bir hamarnı olduğu ye
rel kaynaklar tarafından belirtilmekte, an
cak bugün bunu doğrulayacak mimari bir 
veri bulunmamaktadır. Caminin güneyin
de kareye yakın dikdörtgen planlı, doğu
batı yönünde beşer birimden oluşan yapı 
kalıntısının medreseye ait olma ihtimali 
vardır. Külliyeye giriş iki kapı ile sağlan
makta olup bunlardan biri tekke olması 
muhtemel yapının güney duvarı üzerinde
dir, diğeri ise kuzey yönünde arastaya açı
lan kapıdır. inşa kitabesi bulunmamakla 
birlikte arşiv kayıtlarından hareketle külli
yenin inşasının 980'de (ı 572-73) başlayıp 

990'dan (ı 582) önce tamamlandığı kabul 
edilmektedir. Bu tarihierne her ne kadar 
Sinan'ın başmimarlık dönemine rastlarsa 
da ona ait tezkirelerde külliyenin adı geç
memektedir. Yapılarında kesme ve moloz 
taşla tuğla malzemenin kullanıldığı külliye 
1966-1968 yıllarında Vakıflar Genel Mü
dürlüğü tarafından restore edilmiştir. 

Külliyenin güneyinde yer alan cami tek 
kubbeli harimi ve üç birimli son cemaat 
yeriyle basit bir plan özelliği gösterir. Ya
pının ana kitlesi, kirpi saçaklarla bölüm-
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