
Синан Паша Џамија

Џамијата Синан Паша е изградена во 1615 година од Софу Синан Паша, бег на Будим. 
Џамијата гледа на главната улица во Призрен и е доминантна карактеристика во хоризонтот 
на градот. Изградбата на џамијата започнала во 1600 година и била изградена со иницијатива 
на Софу Синан Паша, поранешен бејлербеј и кајмакам во Босна. Нашироко се смета дека 
камењата користени за изградбата на џамијата биле земени од блискиот манастир Свети 
Архангели, српски православен манастир основан од српскиот император Стефан Душан. 
Всушност, делови од поранешниот манастир може да се видат во џамијата. Манастирот, кој 
бил напуштен по пристигнувањето на Османлиите во 16 век, пропаѓал во урнатини се до 17 
век. Хасан Калеши, албански историчар, во 1972 година тврди дека Софи Синан Паша не 
можел да нареди какво било уништување на манастирот, бидејќи тоа било невозможно без 
указ на Султан, наместо тоа, тој наредил да се користат резервни камења за подобро дело 
како што било наложено Султанот.

Џамијата опфаќа отприлика 14 м (46 ft) со 14 м (46 ft) и е во форма на квадрат. Има една 
голема купола и друга помала полу купола што го покрива михработ, кој е обоен и има покрив 
како сталактит. Ѕидовите и куполата внатре во Џамијата Синан Паша биле насликани во 19 век, 
претежно од цветни дезени и стихови од Куранот. Минбарот е насликан со цветни мотиви. И 
големата купола и полу куполата на џамијата се покриени со олово. Камениот под на џамијата 
и столаријата се оригинални.

Џамијата може да се посети како дел од Старата Трговска Патека

Оваа публикација е изработена со помош на Европската Унија, во рамките на проектот „Поддршка на регионалниот туристички 
потенцијал“, Договор за грант бр. 2018 / 396-513. Содржината на оваа публикација е единствена одговорност на спроведувачките 
организации и на никаков начин не може да се смета дека ги одразува гледиштата на Европската Унија.
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