
ların bir diğer özelliği olan, külliyeyi oluş

turan yapı gruplarının arastah bir sokakla 
iki bloka ayrılıp kervansarayın ayrı bir blok
ta yer almasına paralel biçimde kervan
sarayın arastarım doğu yönünde ayrı bir 
blokta yer almış olabileceği belirtilmiştir 
(Reyhanlı, EFAD, sy. 9 11978], s. 382) Nite
kim bugün arastanın doğu yönünde mev
cut yapı kalıntılarının kervansaraya ait ol_
ması ihtimali söz konusudur. Sinan Paşa 
Külliyesi, farklı yapı gruplarından oluşan 
zengin mimari programının yanı sıra ca
mi ve minaresini değerlendiren XVI. yüz
yılın en parlak çini örnekleriyle güçlü bir 
süsleme programına sahiptir. 
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SiNAN b. sABiT 
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Ebu Said Sinan b. Sabit b. Kurre 
(ö. 331/ 943) 

L Hekim, matematikçi ve ast ronom. _j 

Doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok
sa da Abbasl halifelerinden Muktedir-Bil
lah 295 (908) yılında hilafete geldiğinde 
on üç yaşlarında idi (Siyasetü'n-nüfüs, s. 
39) ; buna göre 282'de (895) doğduğu söy
lenebilir. Aslen Harranlı tanınmış bir aile
den olup Halife Me'mun'un kurduğu Bey
t ülhikrne'nin bilgin kadrosu içinde yer alan 
mütercim ve mat ematikçi Sabit b. Kurre'
nin oğludur. Babasından tahsil gören Sinan 
daha çok tıp, matematik, astronomi ve ta
rih alanlarında yoğunlaşmış ve tercüme 
işiyle de ilgilenmiştir. 

Sinan Muktedir-Billah, Kahir-Billah ve 
Razi-Billah'ın halifelik dönemlerinde sağ
Iık hizmetlerinin yaygınlaşmasını ve hekim
lerin sınava tabi tutularak bu meslek men
suplarının belli bir disiplin içinde çalışma

larını sağladı . Halife Muktedir-Billah onu 
sağlık hizmetlerinin başına getirerek ken
disinden Bağdat'taki blmaristanların sıkı 

bir şekilde denetlenmesini , 319 (931) yı
lında da yanlış tedavi sonucu bir hastanın 

ölmesi üzerine yazılı bir emirle Bağdat ve 
çevresinde hizmet veren hekimlerin sınav
dan geçirilmesini, başarılı olamayanların 
meslekten menedilmesini istedi. Meşhur 
hekimlerin dışında sınava alınan hekim sa
yısının 860'ı geçtiği görülmüştür; bu du
rum, o dönemde İslam medeniyetinin se
viyesini ve insan sağlığına verilen önemi 
göstermesi bakımından dikkat çekicidir (İb
nü'l-Kıftt, s. 191 ). Veba ve diğer salgın has
talıkların çoğalması üzerine Vezir Ali b. Isa 
İbnü'I-Cerrah , Sinan b. Sabit' e yazılı bir emir 
göndererek Bağdat ve çevresindeki hapis
hanelerde hastalanan mahkumlar için he
kimlerden oluşturulacak bir heyetin gö
revlendirilmesi ve her gün muayene ve te
davilerin yapılması yönünde talimat verdi. 
Bu emrin yerine getirilmesinden sonra da 
ikinci bir emirle köylere gidecek ve sonuç 
alıncaya kadar oralarda kalacak seyyar 
sağlık ekiplerinin oluşturulmasını, hizme
tin müslüman ve zimml ayırımı yapılmak

sızın bütün insanlara ulaştırılmasını , hat
ta hasta hayvanların da tedavi edilmesini 
istedi. Sağlık alanında büyük yararlıklar 
gösteren Sinan 306 (918) yılında bir has
t ahane yaptırması için Halife Muktedir
Billah'ı teşvik etti, o da Babüşşam sem
tinde Blmaristanü'l-Muktedir'i'yi inşa ettir
di. Yine Bağdat'ta aynı yıl içer isinde Sinan, 
Halife Mütevekkil-Alellah'ın annesinin vak
fı olan bir hastahaneyi B'imaristanü's-sey
yide adıyla yeniden tam teşekküllü bir has
tahaneye çevirdi. Aylık gideri 600 dinar 
olan bu kurumun başhekimliğine de kendi
si getirildi (a.g.e., s. ı 94-195; İbn EbO Usay
bia, s. 301-302) 

Ailesinde ilk müslüman olan kişi Sinan 
b. Sabit'tir. Kaynaklarda anlatıldığına gö
re Halife Kahir-Billah ondan İslam'a gir
mesini istemiş , fakat Sinan kabul etme
miştir. Ardından halifenin gazabından kor
karak Horasan bölgesine gitmiş, bir müd
det sonra da Bağdat'a dönerek kendi ira
desiyle İslam'ı kabul etmiştir. Sinan'ın Ho
rasan'da büyük sıkıntılar çektiği tahmin 
edilmektedir. Çünkü çocuk yaşta eser ver
meye başlayan oğlu ünlü astronom-ma
tematikçi Ebu İshak İbrahim, bir eserinin 
önsözünde halifenin baskısından dolayı kaç
mak zorunda kaldığını ve büyük sıkıntılar 
çektiğini anlatmakta ve bu durum onun o 
sırada babasıyla birlikte olduğunu düşün
dürmektedir. Kahir-Billah 'ın ölümünden 
sonra Türk kumandanlarından Ebü'l-Hü
seyin Beckem, Sinan'ı özel hekimliğine ge
t irmek için sarayına davet etti; kendisi
nin çok asabi biri olduğunu, öfkesini tu
tamadığından dolayı çok haksızlıklar yaptı-
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ğını ve çok kan döktüğünü söyleyerek on
dan yardım istedi. Bunun üzerine Sinan'ın 

Beckem'e ahlak! reçete mahiyetinde bir 
mektup gönderdiği bilinmekte ve İbn EbO 
Usaybia'nın yazdıklarından Sinan'ın mek
tubundaki tavsiyelerin etkisini gösterdiği 
ve Beckem'in makul ve adil bir devlet ada
mı haline geldiği , hayır işlerine yönelerek 
Vasıt'ta fakir ve düşkünler için bir misafir
hane ve Bağdat'ta bir birnaristan yaptırdı
ğı öğrenilmektedir ('Uyünü'l-enba', s. 303-

304) . Adı geçen matematikçi EbO İshak 
İbrahim'den başka diğer oğlu Sabit b. Si
nan tarihçi olarak tanınmıştır. 

Yaşadığı dönemde ünlü bir hekim ola
raktanındığı halde kaynakların Sinan b. 
Sabit'in tıpla ilgili herhangi bir eserinden 
söz etmemesi dikkat çekicidir. Ali b. Hü
seyin el-Mes'Odl, Sinan b. Sabit'in bazı 
dostları için yazdığı ahlak, siyaset ve si
yasi tarihle ilgili yanlış bilgiler içeren bir 
eserini gördüğünü belirterek onun ken
di uzmanlık alanlarının dışına çıkrnakla ha
ta ettiğini ve eğer astronomi, geometri, 
meteoroloji ve felsefeye ilişkin konular
da yazsaydı daha başarılı olacağını söyle
mektedir (Mürücü'?-?eheb, I, 16-17). Bu
rada dikkat çeken husus söz konusu mü
ellifin, kendisiyle aynı dönemde yaşadığı 
halde Sinan'ın hekimliğinden söz etmeme
sidir. Aynı şekilde Sinan b. Sabit'in günü
müze ulaşan iki risalesi de tıpla ilgili olma
yıp biri ahlak, diğeri astronomi üzerinedir. 
Surılardan Siyasetü'n-nüfus (bk. bibl.) adı
nı taşıyanı ahiakla ilgili küçük bir risaledir. 
Bu eserinde insanın ruh hallerini ve dav
ranışlarını başarılı bir şekilde tahlil eden 
müellif, hayatı iyi değerlendirebilmek için 
örnrün iyi bir muhasebesini yapmayı, ken
di eğilimlerini inceleyerek kusur ve zaaf
larını görmeyi, sonra da bunları giderme
ye çalışmayı önerir ve her şeyin geçici ol
duğuna inanarak ölüm ve ölümden son
rası için hazırlanmanın önemini hatırlatır. 

Ona göre tek değer akleden nefistir (en
nefsü'n-natıka); her ne kadar bu nefis sayı
ca çoksa da insanların ortak paydasını mey
dana getiren cevher tektir. Özde birlik bu
lunduğuna göre insanların birbirini sev
mesi gerekir. Sevgiyi engelleyen ise öfke
li nefistir. Lider olma arzusu, kibir, gurur. 
haset ve yoksulu küçümseme gibi ahlaka 
aykırı huyların tamamı öfke gücünden kay
naklanır. İnsan aklı sayesinde bu gücü et
kisiz kılarsa bütün insanlarla dost ve kar
deş haline gelir. Nitekim insanlar ya fazi
letli ya da kusurludur. Buna göre faziletli
leri sevmeli, kusurlutara da şefkat ve mer
hametle davranmalıdır (s. 61 ). Yine insan 
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kemale ermek için öz eleştiri yaparak ku
surlarının farkına varmalıdır. Devlet bü

yüklerinin bunu başarmalarının çok zor ol
duğunu söyleyen Sinan. onlara çevrelerin
deki insanlardan zekasma güvendikleri bi
rini kendi davranışlarını kontrol etmek ve 
gereken uyarılarda bulunmak üzere gö
revlendirmelerini tavsiye eder ve bu göre

vi üstlenen kişiye karşı da minnet ve şük
ran duymaları gerektiğini belirtir (s. 65-

66). Müellifın Kitabü'l-Enva' adındaki di
ğer risalesi, halk astronomisi ve meteoro
lojisi üzerinedir ve Julio Samso ile Blas Rod
riguez tarafından bir makale çerçevesin
de tanıtılmıştır (Al-Anda/us, XLIII [Mad
rid ı 9761. s. ı 5-48) . Sinan b. Sabit'in bun
lardan başka adı bilinen eserleri de şun
lardır: Risale ii taril;].i mülı:lki's-Süryaniy
yin, Risale fi'l-far]f. beyne'l-müteressil 
ve'ş-şa'ir, Nevamisu Hermes ve's-Sü
ver ve'ş-şalat elleti yuşalli biha'ş-Şa
bi'un, Risale ii al]bôri ô.bô'ihi ve ecda
dih, Ma]f.iile fi'l-eşkôl ~evati'l-i)ututi'l
müsta]f.ime, Risale fi'n-nücum, Risale 
ii ]f.ısmeti eyyô.mi'l-cümu'a 'ale'l-kevô.
kibi's-seb'a, Risale ii me~hebi'ş-Şabi'in, 
er-Resô.'ilü's-sultaniyyô.t ve'l-ii)vaniy
yat (İbnü'l-Kıftl, s. ı 95; İbn EbQ Usaybia, 
s. 304). 
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Halvetiyye tarikatının 
İbrahim Ümml Sinan'a 

(ö. 976/1568) 
nisbet edilen bir kolu. 

_j 

ı 

_j 

Tarikatın kurucusu İbrahim Ümmi Si
nan'ın Bursalı, Prizrenli veya Karamanlı ol
duğuna dair farklı rivayetler bulunmakta
dır; ancak Sursalı olma ihtimali daha kuv
vetlidir. İstanbul'da medrese tahsili gör
dükten sonra Karaman'a giden ümmi Si
nan, Halvetiyye tarikatının dört ana kolun
dan biri olan Ahmediyye'nin kurucusu Yi
ğitbaşı Ahmed Şemseddin'in halifelerin
den İzzeddin Karamani'ye intisap etti. Sey
rü sülı1künü tamamlayıp hilafet aldı. Ba
zı kaynaklarda mürşidinin Kasım Larendi 
(Kasım Çelebi, ö . 941/1534 [?])olduğu da 
kaydedilmektedir (Ata!, s. 63; Sarı Abdul
lah Efendi, s. 142; Tomar-Halvetiyye, s. 99). 

Ümml Sinan bir süre Manisa ve. Uşak çev
resinde irşad faaliyetinde bulundu. Ardın
dan İstanbul'a dönerek 958 (1551) yılında 
Topkapı ile Şehremini arasında bugünkü 
Arpa Emini mahallesi Kanlı Bostan soka
ğında yaptırdığı, kendi adıyla anılan tek
kede irşad faaliyetini sürdürdü ve burada 
vefat etti. Cenaze namazı Fatih Camii'n
de kılındıktan sonra naaşı tekrar buraya 
getirilirken yolda zuhur eden manevi bir 
işaret üzerine Eyüp'e götürülüp halifele
rinden Nasuh Efendi'nin Otlukbayır 1 Düğ
meciler semtinde yaptırdığı tekkeye def
nedildi. Vefatma "şeyhullah" (976) ibare
si tarih düşürülmüştür. 300 kadar halife 
yetiştirdiği kaydedilen Ümml Sinan'ın en 
tanınmış halifesi Ehl-i beyt muhabbetini 
terennüm ettiği şiirleriyle meşhur, Seyyid 
Nizarnoğlu diye tanınan Seyyid Seyfullah 
Efendi' dir. Sinaniyye, esas olarak İstanbul'
da açtığı üç tekkede tekkelerin kapatıldığı 
1925 yılına kadar faaliyet göstermiş, ba
zı Sinani şeyhleri diğer tarikatıara ait tek
kelerde şeyhlik görevinde bulunmuştur. 
Tarikat XVI. yüzyılın ortalarından itibaren 
Balkanlar'da da yayılmıştır. 

Bazı kaynaklarda Kanuni Sultan Süley

man tarafından inşa ettirildiği bildirilen 
Şehremini'ndeki tekkede ümmi Sinan'ın 
vefatının ardından kızı Abide Hatun'un eşi 
ve Sinan'ın halifesi Mir Ali Alemdar 998 
(1590) yılına kadar meşihat makamında 
bulunmuş, daha sonra Abide Hatun'un 

damadı Halepli Şerif Mehmed Efendi (ö. 

1023/1614) ve Şerif Mehmed Efendi'nin 
oğlu Ced Hasan Efendi (ö. 1088/1677) uzun 
yıllar şeyhlik yapmışlardır. Tekkenin meşi
hatı babadan oğula intikal suretiyle Hü
seyin Hüsameddin Efendi (ö. ı 147/1734), 

Mustafa Efendi (ö ı 180/1766), Hasan Efen
di (ö. 1210/1 795) şeklinde devam etmiştir. 

Aile dışından NizamY Şeyh Mustafa Efendi 
(ö. 1213/1798) ve Gülşeni şeyhi Ali Efen
di'nin (ö. 1219/1804) ardından Sinaniyye'
ye de intisabı bulunan Şabani-Nası1hl şey
hi, şair Mustafa Zekai Efendi (ö. ı 227/ 

1812) postnişin olmuştur. ÜmmiSinan Tek
kesi bu dönemden itibaren Zekal veya Ze
kalzade Tekkesi olarak anılmaya başlan
mıştır. Tekkenin haziresinde defnedilen 
Mustafa Zekal Efendi halk tarafından Oruç 
Baba diye tanınmış, ramazanın ilk günü 
kabrinin çevresinde toplanılarak iftar et
mek bir gelenek halini almıştır. 

Eyüp Düğmeciler'deki tekke Ümmi Si
nan'ın kabrinin burada bulunması sebe
biyle tarikatın asitanesi olarak kabul edil
miştir. XVI. yüzyılın ortalarında Ümmi Si
nan'm halifelerinden Nasuh Efendi tara
fından yaptırılan tekke 1826-1839 yılları 
arasında yenilenmiş ve bazı küçük bölüm
ler ilave edilmiş, XIX. yüzyılın son çeyre
ğinde esaslı bir onarım görmüştür. Tek
kenin son şeyhi Kurtuluş Savaşı yıllarında 
Ankara'da valilikyapan Yahya Galib Efen
di'dir (Kargı, ö. 1942) . Yahya Galib Efen
di'nin Cumhuriyet'ten sonra burayı ika
metgah olarak kullanması tekkenin ha
rap olmasını önlemiştir. İstanbul'da Üm
ml Sinan adını taşıyan diğer bir tekke Şeh
remini'ndeki tekkenin hemen yakınında 
bulunmaktadır. Pazar Tekkesi adıyla da 
anılan bu tekke Ümml Sinan'ın ilk halife
si Hariri Mehmed Efendi tarafından kurul
muştur. Ümmi Sinan Tekkesi'nde görev 
yapan Ced Hasan, Hüseyin Hüsameddin 
ve Hasan efendiler bu tekkenin de şeyhlik 
görevini üstlenmişlerdir. Daha sonra Şum
nulu Mehmed Salih Efendi ve oğlu Ahmed 
Zarifi Efendi bu tekkede görev yapmış-
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