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(Kasım1478) ve fat et ti ği kay dın dan, bu ta rih ten da ha ön ce in şa edil di ği ön gö rülür. Mi ma ri özel lik le ri bu na uy gun ol du ğu gi bi hazîre de bu lu nan me zar taş la rın da ki ta rih ler de bu du ru mu te yit et mek te dir. Yer li halk ya pı yı da ha çok El van Bey’in adıy la anar sa da bu doğ ru de ğil dir. Sul tan I. Meh med’in çaş nigîri ve im ra ho ru El van Bey’in oğ lu olan Si nan Bey’in kim li ğiy le ilgili de faz la bil gi yok tur. Gü nü mü ze ka dar bi na nın ona rım lar ge çir di ği ve ya pı ya birta kım ilâve le rin ya pıl dı ğı an la şıl mak ta dır. Ona rım lar dan bi ri, Sul tan II. Mus ta fa’nın Re bî ü lev vel 1108 (Ekim 1696) ta rih li ferma nı üze ri ne Bos tan cı ba şı Mus ta fa Ağa ta ra fın dan ger çek leş ti ril miş tir. Bi na nın önün de ki re va kın ke mer ara la rı na ko nulmuş ne sih ya zı lı iki mer mer kitâbe den bu mekânın bi na ya 1159 (1746) yı lın da ek lenmiş ol du ğu an la şı lır. Res to ras yon ön ce sinde mih ra bın üze ri ne ya zıl mış olan 1280 

(1863-64) ta ri hi de bir baş ka ta mi ra ta ait ol ma lı dır. Cum hu ri yet’in ilk yıl la rın da be ledi ye nin mal ze me am ba rı ola rak kul la nı lan ya pı 19681969’da Va kıf lar Ge nel Mü dürlü ğü ta ra fın dan res to re edil miş tir. Ya kın za ma na ka dar il çe nin halk kü tüp ha ne si olan ya pı nın 2013’te onay la nan res to rasyon pro je si kap sa mın da ona rıl dık tan sonra et nog raf ya mü ze si ola rak kul la nıl ma sı ta sar lan mış sa da pro je ye he nüz baş la nama mış tır.Tabhâne li ya pı la rın önem li ör nek le rinden bi ri olan Si nan Bey Zâvi ye si ana ek sen üze rin de bir bi ri ni iz le yen, bi ri kub be, diğeri ay na lı to noz la ör tü lü iki ay rı mekânın oluştur du ğu mer kezî bö lüm le gi riş so fa sı ve iki yan dan bağ lan tı lı oda lar dan meydana ge lir. Ku zey cep he sin de yer alan enlemesi ne dik dört gen plan lı re vak bu ti pin di ğer ör nek le rin den çok fark lı dır. Ol duk ça dar bo yut lar da ki bu kı sım, pâye le rin üs tü ne atı lan dai revî ke mer ler üze ri ne kub be li to

neşredeningirişi, I,“d-yv”;ayrıcabk.Hasan
Cellâb’ın girişi, XI, 5-16; Ser kîs, Mu£cem, II,
1724;Mu ham med Dâ vûd, Tâ rî Åu Tı¹ vân, Tıtvân
1379/1959,I,33;Ab düs se lâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde, De lîlü müßer riÅi’l-Ma³ ribi’l-aš½â, Dârül-
beyzâ1960-65,I,32-33,49,212;II,417;a.mlf., 
İt ¼â fü’l-mü¹âli£ bi-ve fe yâ ti a£lâ mi’l-šar ni’¦-¦âli¦ 
£aşer ve’r-râbi£ (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1997,II,569;a.mlf., Sel lü’n-ni ½âl li’n-ni-
Šâl bi’l-eşyâÅ ve eh li’l-ke mâl: Fih ri sü’ş-şüyûÅ 
(nşr.MuhammedHaccî),Beyrut1417/1997,s.
173-174;Ah med elMiknâsî, Ehem mü me½âdi-
ri’t-tâ rîÅ ve’t-ter ce me fi’l-Ma³ rib, Tıtvân1963,
s.21;Zi rik lî, el-A£lâm (Fethullah),III,265-266;Cirârî, et-Teßlîf ve neh Ša tü hû bi’l-Ma³ rib fi’l-šar-
ni’l-£iş rîn min 1900 ilâ 1972, Rabat1406/1985,
s.321-323;Fev zî Ab dür rez zâk, el-Ma¹bû£âtü’l-
¼a ce riy ye fi’l-Ma³ rib, Rabat1406/1986,s.28;İd rîs b. elMâhî elİd rî sî elKaytûnî, Mu£ce mü’l-
ma¹ bû£âti’l-Ma³ ribiy ye, Selâ1988,s.12;Ha san Cel lâb, Me¾âhi ru teß¦îri ½û fiy ye ti Mer râ küş fi’t-ta-
½av vu fi’l-Ma³ ribî, Merakeş1994,s.14,28,218-
223;İbrâhîm elVâfî, ed-Di râ sâ tü’l-Æurßâniy ye 
bi’l-Ma³ rib fi’l-šar ni’r-râbi£ £aşer el-hicrî, Dârül-
beyzâ1420/1999,s.272-274;M. Ab dul lah İnân v.dğr., Fehâri sü’l-ƒizâne ti’l-¥ase niy ye, Ra bat 1421/2000, I, 7475, 8687; Mu ham med elKådi rî – Mu ham med Melşûş, Fih ri sü’l-ma¹bû£âti’l-
¼ace riy ye ti’l-Ma³ ribiy ye, Dârülbeyzâ2004,s.
207-208;Ah med Mü te fek kir, “İbn İb râ him, £Ab
bâs”, Ma£le me tü’l-Ma³ rib, Rabat1410/1989,
I,84-85;a.mlf., “esSim lâ lî, elÆåŠî £Ab bâs b. 
Mu ¼am med”, Mv.AU, XIII,282-284;Mevsû£atü 
a£lâ mi’l-Ma³ rib (nşr.MuhammedHaccî),Beyrut
1417/1996,IX,3339-3340.

ÿAh met Özel

– —SÝNAN BEY ZÂVÝYESÝ

Geyve’de
XV. yüzyýlýn ortalarýnda

inþa edilen zâviye.
˜ ™

Sa kar ya ili nin Gey ve il çe si nin mer ke zinde yer alan bi na nın in şa kitâbe si ve vak fiye si yok tur. XVI II. yüz yıl ar şiv ka yıt la rı na da ya na rak bâni si nin Si nan Bey ol du ğu kabul edil mek te dir. Si nan Bey’in ya pı nın hazî re sin de ki me za rı na ait celî sü lüs me zar ta şın da 883 yı lı nın Şâban ayı or ta la rın da 

(I-II,Fas1322/1904;muhtevasıiçinbk.Ha-
sanCellâb,s.218-223;eseriçinyazılan
takrizleriçinbk.el-İ £lâm,I,29-56), da ha son ra Ah med Mü te fek kir bu nüs ha ile elHi zâ ne tü’lHa se niy ye’de ki yaz ma yı esas ala rak ese ri ye ni den ya yım la mış tır (I-II,
Merakeş1431/2010). Fas’ta ba sı lan eser lere da ir bib li yog ra fik kay nak lar da (bk.bibl.) ki ta bın taş bas kı sı nın 1322 yı lın da ya pıl dığı kay de dil mek le bir lik te mü el lif bu ta ri hi 
1326 ola rak zik ret miş tir (el-İ £lâm,I,56;
ayrıcabk.el-İ £lâm,HasanCellâb’ıngirişi,
XI,9). Eser de yer alan bil gi ler el-İ£lâm’da da tek rar lan mış tır. 3. Ce vâ hi ru el mâs 
fî te râ ci mi men is mu hü’l-£Ab bâs (nşr.
AhmedMütefekkir,Merakeş1433/2012). 
4. Tâ rî Åu ¦ev re ti (Ri sâ le fi)’ş-ŞeyÅ A¼-
med el-Hey be b. eş-ŞeyÅ Mu ¼am med 
Mu½¹afa Mâßil£ay neyn. Ket tâ niy ye Kütüp ha ne si’nde bu lu nan nüs ha sı bu kü tüpha ne nin Ra bat Umu mi Kü tüp ha ne si’ne nak liy le ora ya geç miş tir (Abdüsselâmb.
AbdülkådirİbnSûde,De lîl,I,212). 5. er-
Ri sâ le tü’l-muÅ ta ½a ra. Me ra keş ev li ya sının do ğum ve ölüm ta rih le ri, Me ra keş’e ge len le rin ge liş se bep le ri, şeh rin zâvi ye le ri ve mes cid le riy le il gi li muh ta sar bir eser dir 
(a.g.e.,I,49). 6. el-Ec vi be tü’l-fıš hiy ye 
ma£a’l-a¼ kâ mi’l-mü sec ce le. Ka dı lık göre vi sı ra sın da ver di ği ka rar la rı içe ren eser dört cilt olup bir nüs ha sı nın ço cuk la rı nın elin de ol du ğu kay de di lir. He nüz ya yımlan ma mış olan eser le ri de şun lar dır: el-
İmtâ£ bi-¼ük mi’l-iš¹â£, ¥âşi ye £alâ Øa-
¼î ¼i Müs lim, Dî vâ nü şi£r, Şer¼u Man-
¾ûme ti’s-Sul ¹ân Mev lây £Ab dil ¼afî¾ li-
Cem£i’l-ce vâ mi£, el-Æa²âß £ale’l-İs lâm 
bi-ye di eb nâßih.

BİBLİYOGRAFYA:İf renî, Dü re rü’l-¼icâl fî me nâ šı bi seb£ati ricâl 
(nşr.HasanCellâb),Merakeş1421/2000,neşre-
deningirişi,s.19-20,96,dipnot139;Ab bas b. İb râ him, el-İ £lâm, I,19-20,28-56,140;VII,111,
113,114,155,159,190,207,209;ayrıcabk.
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ile ri sü rül müş tür (Özerginv.dğr.,sy.7
[1968],s.82).Ca mi nin ya pı mıy la il gi li ya zı lı bir bel ge mev cut de ğil dir. Bi na nın cüm le ka pı sı üze rin de ki dik dört gen bi çim li yu va nın içinde ol ma sı ge re ken taş kitâbe gü nü mü ze ulaş ma mış tır. Bu kitâbe bü yük ih ti mal le 
1939’dan ön ce ki tah ri bat sı ra sın da ye rinden sö kü le rek yok edil miş tir. Mih ra bın yuka rı kıs mın da du va ra yağ lı bo ya ile sağ lı sol lu ya zı lan kitâbe ler ca mi nin bâni siy le in şa ta ri hi ni ver mek te dir. Bu ka yıtlar her ne ka dar XIX. yüz yıl da ya pı nın içi be ze nirken ya zıl mış sa da doğ ru lu ğun dan şüp he edil me mek te dir. Kitâbe ler den sağ dakinde ca mi nin Si nan Pa şa’nın hay ra tı ol du ğu be lir til mek te, sol da kin de ise 1024 (1615) ta ri hi bu lun mak ta dır. Bu ra da ki “misâli cen net” iba re si de eb ced le ay nı ta ri hi ve rir. Ya pı içi nin süs len me si ca mi nin inşa sın dan on üç yıl son ra 1038 (1628-29) yı lın da ger çek leş ti ril miş tir. Ca mi du varı nın iç yü zün de ki alt sı va kat ma nın da bu lu nan 1096 (1685) ta ri hi ya pı nın in şa ta ri hin den yet miş iki yıl son ra ona rıl dı ğı nı or ta ya ko yar. Priz ren Ta rihî Eser le ri Ko ruma Ku ru mu ta ra fın dan 1971’de ya pı lan bir in ce le me de bi na nın ku zey trom pun da var lı ğı tes bit edi len 1281 (1864-65) kay dı ya pı nın ör tü sis te mi nin bu ta rih te ta mir edil di ği ni gös te rir.

1912 yı lı na ka dar ca mi ola rak kul la nı lan ya pı Bal kan Sa va şı’nda Sırp iş ga li es na sında cep ha ne lik ha li ne ge ti ril di ve 29 Ka sım 
1915 ta ri hin de ki bir pat la ma so nu cun da ya pı nın için de, ka pı ve pen ce re le rin de tah ri bat mey da na gel di. II. Dün ya Sa vaşı yıl la rın da ka pa lı kal dı. 1948’de kül tü rel mi ras ola rak tes cil edi lip ko ru ma al tı na alı nan bi na da 1952’de bir res to ras yon gerçek leş ti ril di. 1968’de de Şark El Yaz mala rı Mü ze si ha li ne ge ti ril di. Ca mi de cid di an lam da ki ilk res to ras yon ve izo las yon çalış ma sı 1972’de ya pıl dı. 1991 yı lı na kadar sü ren bu ça lış ma nın ar dın dan iba de te açı lan ya pı gü nü müz de te miz, ba kım lı ve aslî gö re vi ni sür dü rür du rum da dır. Si nan Pa şa Ca mii’nin XIV. yüz yı lın or ta la rı na ait olan, Çar Du şan ta ra fın dan şeh rin he men dı şın da in şa et ti ri len ve kut sal baş me le ğin adıy la anı lan Sve ti Ar han gel Ma nas tı rı’nın taş la rıy la in şa edil di ği ne da ir bir ri va yet var dır. 1939’dan ön ce ki bir ta rih te bu ri vayet ba ha ne edi le rek hı ris ti yan halk ta ra fından son ce ma at re va kı yı kıl dı, müs lü man hal kın kar şı koy ma sı üze ri ne ha rim kıs mı za ra ra uğ ra ma dan kur ta rıl dı. Bu ri va yetin doğ ru lu ğuy la ya pı lan ça lış ma lar dan ke sin bir so nuç alı na ma mış tır. Ca mi nin in şa edil di ği kes me blok taş lar, da ğı nık 

min den yük sek li ği yak la şık 2,5 m. olan bir yük sel ti nin üze rin de ol ma sı ve uzun mi na re siy le şeh rin si lü eti ne hâkim bir yapı dır. Ca mi nin bâni si olan So fu la kap lı, Arna vut asıl lı Si nan Pa şa, Lu ma na hiyesine bağ lı Vi la kö yün de doğ du. Ha ya tı na dair bil gi ve ren kay nak la ra gö re (Naîmâ, I,
194,333;Si cill-i Os mâ nî,III,111-112) İstan bul’a gel dik ten son ra İs tan bul ağa lı ğı ve sek ban ba şı lık yap tı, 998’de (1590) ikin ci mîrâhur ve ar dın dan kul kâhya sı ol du. Erte si yıl ta yin edil di ği Bu din bey ler be yi li ği gö re vi ni on beş ay ka dar sür dür dü. 1003 

(1594-95) yı lın da Kars, 1004 (1595-96) yılın da Er zu rum bey ler be yi li ğin de bu lun du. Eğ ri Ka le si’nin fet hi ni mü te akip 1005’te 
(1596-97) Eğ ri bey ler be yi li ği ne ta yin edildi. Ka ni je Ka le si’nin ele ge çi ril me si üze ri ne 
1009 (1600-1601) yı lın da Bos na bey lerbe yi li ği ne ge ti ril di. 1012’de (1603-1604) ve zir lik ma ka mı na yük sel ti le rek İs tan bul’a çağ rıl dı. Bir yıl son ra Sad ra zam Mal ko çoğlu Ya vuz Ali Pa şa’nın Avus tur ya se fe ri ne çık ma sı üze ri ne sa de ce al tı gün sü ren sadâret kay ma kam lı ğı yap tı. Ay nı du rum Ve zî ri â zam La la Meh med Pa şa’nın Es tergon’a se fe ri sı ra sın da da ya şan dı, 1014 

(1605) yı lın da sa dâ re ti tem sil et ti. Si nan Pa şa 1016’da (1607) ikin ci de fa Bos na ve er te si yıl Şam bey ler be yi li ği ne ta yin edil di. Ca mi nin ya pı mı nın ta mam lan dı ğı 
1024’ te (1615) İs tan bul yo lun da Ro dos to / Ro dosçuk (Tekirdağ) ya kın la rın da ve fa tı üze ri ne na aşı nın Ge li bo lu’ya gö tü rü le rek bir tür be ye gö mül dü ğü Priz ren’de ki Rus baş kon so lo su İvan Yas tre bov ta ra fın dan 

noz lar la ör tü lü üç bö lüm den olu şur. Ana bi nay la olan bağ lan tı sın da or ga nik uyumsuz luk lar ve oran bo zuk lu ğu gös te ren bu bö lüm geç bir ta rih te ilâve edil di ği ni bel li eder. Ön so fa nın üze ri se kiz gen bir kasnağın üs tü ne otu ran mu kar nas lı bir kub beyle ör tü lü dür. Geniş Bur sa ke me riy le bu me kândan ay rı lan iba det mekânı al çak bir se kiy le yük sel tilmiş tir. Üze ri ay na lı bir tonoz la ör tü lü olan bu bö lü mün kıb le du varı nın or ta sın da ki mih rap ya rı si lin di rik bir niş ha lin de dir. Tabhâne oda la rın dan sağda ki mu kar nas lı bir kub be ye sa hip tir. Solda ki ise ge çiş le ri de ko ra tif Türk üç gen leriy le sağ la nan bir kub be ile ör tülüdür. Her iki kub be nin de se kiz gen sa ğır kas nak la rı var dır. Ka nat lar da ki oda la rın ocak la rı orta dan kal dı rıl mış sa da yük sek ba ca la rı halen mev cut tur. Ma sif du var la rı üze ri ne iki sı ra ha lin de açı lan pen ce re ler ya pı nın içini ye te rin ce ay dın lat mak ta dır.Kes me taş ve tuğ la kul la nı la rak in şa edi len ya pı nın dış cep he le rin de ba zı ba sit süs le me le re rast la nı lır. Tuğ la nın eni ne, bo yu na ve yas sı ko num lar da kul la nıl ma sı ile oluş tu ru lan bu süs le me ler gi riş cep hesin de ki dik dört gen niş le rin için de ve yan ka nat la rın pen ce re alın lık la rın da bu lu nur. Du var la rı sı van mış ol du ğun dan ya pı nın içi son de re ce sa de gö rü nüm lü dür. Mih rap kub be si ve du va rın da bit ki sel de sen li ba sit ka lem işi be ze me ler gö rü lür. Ya pı nın ar ka kıs mın da gü ney ba tı kö şede yer alan hazîre ol duk ça ba kım sız bir hal de dir. Si nan Bey’in bu ra da ki me zarının baş ucu taşı gi rift dallar ve rûmîler le taçlandırılmış tır. Hazîrede ki me zar taşlarından bir kıs mı il çe nin baş ka yer le rin den bu ra ya ta şınmış tır.
BİBLİYOGRAFYA:İbn Battûta, Se ya hatnâme (trc.A.SaitAykut),

İstanbul2004,I,432;Sa kar ya İl Yıl lı ğı 1967, İs-
tanbul1970,s.123;Ay ver di, Os man lı Mi‘mârîsi 
III, s.275-278,şekil461-469;Yıl dız De mi riz, Os-
man lı Mi ma ri sin de Süs le me I: Er ken De vir 1300-
1453, İstanbul1979,s.564-565,rs.600-601;Yu suf Çe tin, Sa kar ya’da Türk Mi ma ri Eser le ri, 
Adapazarı2008,s.117-130,rs.53-65;Se ma vi Eyi ce, “Bur sa ve Çev re sin de Türk Sa na tı”, TTOK 

Bel le te ni, sy.239(1941),s.4;a.mlf., “Zâvi ye
ler ve Zâvi ye li Ca mi ler”, İFM, XXIII/1-2(1963),
s.34,plan9.

ÿEnis Ka ra ka ya

– —SÝNAN PAÞA CAMÝÝ

Kosova Prizren’de
XVII. yüzyýla ait en büyük cami.

˜ ™

Priz ren’in gü ney do ğu sun da Bis tri ça 
(Bis trit sa) neh ri nin sol kı yı sın da Şa dırvan di ye anı lan ke sim de yer al mak ta dır. Kalenin bu lun du ğu te pe nin ete ğin de ki ze

Sinan Paşa Camii – Prizren / Kosova


