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Yeni Bir  Turizm Rotası :  Büyük Usta Mimar Sinan

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, kamu yararına çalışır dernek 

statüsünde olup, 1930 yılından itibaren gümrük ve trafik mevzuatı 

hakkında özel statü ve görevlerle yetkilendirilmiştir.

92. yılını geride bırakan Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu, kurul-

duğu günden bu yana sadece kendisine verilmiş resmi görevlerle 

sınırlı kalmayıp, ülkemizde; turizm, otomobil, kültür- sanat, tarih ve 

spor gibi pek çok alanda  da öncü ve örnek çalışmalara imzasını 

atmıştır. Ülkemizin; ilk tanıtım afişleri, ilk turistik rehber kitapları, ilk 

karayolları haritası, ilk dil kursları, tercüman rehber sınavları, ilk oto-

mobil yarışları ve daha saymakla bitiremeyeceğimiz ilkleri… 

Günümüzde de Kurumumuz, kamu yararına sürdürdüğü hizmet-

leri ve sosyal sorumluluk projeleriyle çalışmalarına hız kesmeden 

devam etmektedir. Bu kapsamda Türkiye Turing ve Otomobil Kuru-

mu; 16. yy. Osmanlı sivil mimarisini yapmış olduğu eserlerle ölüm-

süzleştiren,  Türk Mimarlık Sanatımızın en önemli şahsiyeti, Mimar 

Sinan’ı “Yeni Bir Turizm Rotası: Büyük Usta Mimar Sinan” projesiyle 

yad etmektedir.

Projemizin amacı; İstanbul merkezli Mimar Sinan Eserleri üzerinde, 

turizm güzergâhları oluşturularak; Mimar Sinan ve onun eserlerini 

uluslararası düzeyde hak ettiği, gerçek anlamda tanıtılmasını sağ-

lamaktır.  Bu amaçla konunun uzmanları tarafından rotaların tespiti 

yapılarak, farklı dillerde uzman, yaklaşık 80 profesyonel turist reh-

berine, tümü Mimar Sinan alanında söz sahibi, kıymetli hocalarımız 

tarafından Sinan’ın; mimari, sanatsal, kültürel, tarihsel, edebi ve ma-

tematiksel açılardan anlaşılabilmesi amacıyla teorik ve uygulamalı 

eğitimler verilmiştir.

Yapmış olduğu eserlerle sanatını sürekli geliştiren, kendisini asla 

tekrar etmeyen ve kendisiyle yarışan Mimar Sinan sadece dönemi-

ne değil, yaşadığı coğrafyaya da damgasını vurmuştur.  Başta İs-

tanbul olmak üzere, imparatorluğun  geniş coğrafyasında hanlar, 

hamamlar, kervansaraylar, bedestenler, su yolları, kemerler, köprü-

ler, türbeler, camiiler gibi her biri mimari ve sanat tarihi açısından 

mükemmelliğin ün üst seviyesinde olan 400’e yakın  eserde onun 

imzasını görüyoruz.  Sinan, farklı ülkelerde, farklı şehirlerde yapmış 

olduğu şaheserlerle Osmanlı’nın mührü olmuştur.

5 Osmanlı Sultanı döneminde  yaşamış, 3 Osmanlı Sultanına mi-

marbaşılık yapıp,  50 yıl çalışma şerefine nail olan, gördüklerini, 

hissettiklerini, tasarladıklarını, eserleriyle taçlandıran, gözlerimize 

zarafet sunan, kalbimize taht kuran Büyük Usta Mimar Sinan’ın eser-

leri yıllara adeta meydan okumaktadır. Anlıyoruz ki Sinan; yaşadığı 

çağın insanına duyduğu saygıyı, verdiği değeri anlatmak istemiş ve 

tabii bizi de unutmamış. Büyük ustaya en güzel saygıyı Kanuni Sul-

tan Süleyman, Süleymaniye Camii açılışında ne güzel de göster-

miştir.  Süleymaniye Cami’nin yapımı tamamlandıktan sonra Mimar 

Sinan Camii anahtarlarını Sultan’a sunar. Muhteşem Süleyman,  Si-

nan’a bakarak “ Yapımını gerçekleştirdiğin bu Allah evini dua ederek 

açmak da sana düşer” demesi Cihan İmparator’unun ona vermiş 

olduğu değerin önemini, açıkça ortaya koymaktadır.

Biz de günümüzde Sinan’a olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi, 

onun bize bahşettiği eserlerini koruyarak, ihya ederek ve en önem-

lisi ziyaret ederek sahip çıkalım. Hadi gelin dünya mimarlık tarihine 

ve 16. yüzyıl Osmanlı mimarisine adını altın harflerle yazdıran,  Bü-

yük Usta Mimar Sinan’a vefamızı;  onu yeniden, hissederek, anla-

yarak, yaşayarak ve onun hikayesini ondan dinleyerek öğrenelim.

Sevgi, Saygı ve Selamlarımla.

Dr. Bülent KATKAK
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

Yönetim Kurulu Başkanı                                                             

Takdim
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Sahne büyük usta Sinan’ın

Evliya Çelebi, İstanbul Eminönü’ndeki Ahi Çelebi Cami’inde ‘seya-

hat’ rüyasını gördüğünde, millet, ümmete ve dahi tüm insanlığa 

büyük katkı ile görevlendirildiğinin hissiyatı ve bilincinde idi. Onun 

kendisi kadar ünlü eseri olan Seyahatname, bugün herkes için tar-

tışmasız bir kaynak eser niteliğindedir.

Koca Sinan, Kayseri Ağırnas’tan devşirildiğinde, ordu ve padişah 

hizmetinde Arap ve Acem ülkelerinde gezip gözlemlerini tamam-

layıp görgüsünü artırdığında, bu geniş coğrafyaya insanlığın ihtiyaç 

duyacağı bütün eserleri yapıp geleceğe miras bırakacağını ve in-

sanların bu eserleri görmek için seyahat edeceğini hissiyat olarak 

biliyordu.

Turing Kurumu, Cumhuriyetin ilanından 6 gün sonra 6 Kasım 1923 

yılında Türk Seyyahin Cemiyeti olarak kurulduğunda ülke için turiz-

min özünün seyahat etmek olduğunu biliyordu. Sinan’ın İstanbul 

merkezli kültürel coğrafyamıza yayılan eserlerini seyahat ederek 

görmenin hissiyatını taşıyordu.

Büyük Usta Koca Sinan, hiç kuşkusuz büyük bir deha idi. Sinan’ın 

büyüklüğünü anlamanın en doğru yolu; günümüzde yaşayan kendi 

eserlerini incelemektir. İstanbul’dan başlayarak UNESCO Dünya Mi-

ras Listesine girmiş bir dünya mimarlık klasiği olan Selimiye ile son 

bulacak rehberli bir gezi yapmaktır.  Bir batılı yazarın ‘başka hiçbir 

şey yapmasaydı da, sadece Mağlova Kemerlerini yapsaydı, bu onun 

dünya mimarlık tarihine girmesi için yeterli olurdu’ dediği su mede-

niyetini inşa eden kemerleri yerinde görmektir.

İttifak ettiğimiz husus; Sinan’ın gerçekten bugün bile hayranlıkla 

baktığımız büyük eserler bırakmış olmasıdır. Camiler, saraylar, han-

lar, hamamlar, çarşılar, köprüler, su yolları, türbeler, medreseler ve 

külliyeler olmak üzere irili ufaklı ama hepsi muhteşem güzellikteki 

eserleri koca Osmanlı coğrafyasına bir inci gibi dizmiştir. Küçüğünü 

de büyüğünü de estetik bakış açısıyla yapmıştır.

Bildiğimiz; tanımadan bir terakki olamayacağıdır. İşte Sinan’ı önce 

kendimize sonra da bütün dünyaya tanıtmak onu sevenlerin boy-

nunun borcudur. Zira inanıyoruz ki bilmeden sevmek olmaz.

Turizmin en önemli sorunlarından birinin ürün çeşitliliği olduğu-

nu biliyoruz. Bunu yaparken de uyduruk noktalardan değil kültür 

temelli ve sürdürülebilirliği olan konuları tercih etmemiz gerekiyor. 

İşte tam bir kültür turizmi ürünü olan;  İstanbul’dan başlayarak Mi-

mar Sinan eserlerini bir turizm güzergâhına dönüştürmek sureti ile 

gezilmesini ve tanınmasını sağlamak devamlılığı olan bir turizm çe-

şitliliğidir. Bu amaçla profesyonel uzmanlar tarafından oluşturulan 

farklı rotalar ve bu rotaların gezilebilir olmasını sağlamak için her 

türlü alt yapı düşünüldü ve buradan bir kültür turizmi ürünü çıkara-

bilmenin heyecanıyla bütün ayrıntılar göz önüne alınarak ustalıkla 

çalışıldı.

Amaç; kendimize ait küresel bir değerimiz olan Büyük Usta Mimar 

Sinan’ın eserlerini kendi insanımıza ve dünyadaki mimarlık merak-

lılarına tanıtmak sureti ile bir değer ortaya çıkarmaktır. Sinan’ı ger-

çekten anlama gayreti içerisinde olmamız ve bu doğrultudaki çalış-

malarımız turizmin çeşitlenmesine kültürel bir katkı sağlayacaktır.. 

İnanıyoruz ki bu rotaya katılarak Sinan’ı tanıma ayrıcalığına sahip 

olacak yabancı misafirler, onun eserlerine bizden daha büyük hay-

ranlıkla bakacaklardır.

Bu iddialı projenin bir ucundan tutmak suretiyle katkı veren bütün 

kişi ve kuruluşlara teşekkür borçluyuz. Sinan’a borcumuzu bu şe-

kilde ödeme gayretimizden dolayı da hepimiz mutluyuz. Buyurun, 

Sahne Sinan’ın.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili
Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu

I. Başkan Vekili
Büyük Usta Mimar Sinan Proje Yetkilisi
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Proje

Şehzade Mehmet Camii, Fatih
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Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan isimli pro-

jemiz 2014 yılı “Küresel Turizm Merkezi İstanbul” mali destek 

programı kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından fonlan-

mış olup, 01 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla Türkiye Turing ve Oto-

mobil Kurumun koordinasyonunda yürütülmeye başlanmıştır.

Projenin genel amacı, İstanbul ve Mimar Sinan’ a ilişkin pozitif algı-

nın güçlendirilmesine katkıda bulunarak İstanbul için yeni bir “kültür 

turizmi ürünü” yaratmaktır.

“Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan’” Projesi, 

2014-2023 İstanbul Bölge Planında “Yaratıcı ve Özgür İnsanlarıyla, 

Yenilik ve Kültür Kenti, Özgün İstanbul” vizyonu doğrultusunda ya-

yınlanan Küresel Turizm Merkezi İstanbul Mali Destek Programı’nın 

“Turizm sektörünün geliştirilerek İstanbul’ un diğer küresel turizm 

merkezleri ile rekabet düzeyi yüksek bir cazibe merkezi haline ge-

tirilmesine katkıda bulunmak” olarak ifade edilen genel hedefi çer-

çevesinde ve “bölge bütününde turizm çeşitliliğinin artırılması ve 

turizmin bütün yıla yayılmasının sağlanması” önceliği temelinde 

Mimar Sinan’ın ve eserlerinin dünya çapında tanınırlığının artırılma-

sına hizmet etmeyi amaçlamaktadır.

İstanbul Kalkınma Ajansı ile Türkiye Turing ve Otomobil Kuru-

mu’nun eş finansmanında, İstanbul Kültür ve Turizm İl Müdürlü-

ğü’nün ortaklığı ile Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ve İstanbul 

Rehberler Odası’nın paydaşlığında hayata geçen projemizin, hedef 

grupları küresel ölçekte mimarlık meraklıları ve turist rehberleri ola-

rak tanımlanabilecek iken, nihai yararlanıcıların ise İstanbul turizm 

sektörü ve şehir sakinleridir.

Mimarlık, şehir plancılığı ve sanat tarihi açısından çok önemli bir 

yere sahip olan Mimar Sinan ve eserleri, belirli akademik çevreler 

dışında yeterince tanınmamaktadır. Eserleri, görkemli kültürel miras 

varlıkları olarak korunmakta ve ziyaret edilmekte olsa da ziyaretçi-

lerin zihinlerinde henüz bilimsel verilere dayanan bir “Mimar Sinan” 

algısı oluşmuş değildir. Mimar Sinan’ın Osmanlı coğrafyası çapındaki 

dört yüze yakın eserinin yarısından çoğu İstanbul’da bulunmaktadır. 

Bu durum, Mimar Sinan’ın ve eserlerinin tanınırlığının artırılmasında 

İstanbul’a özel bir avantaj sağlamaktadır. Proje sonucunda kentimi-

ze ve Mimar Sinan’ın şahsı ile eserlerine duyulan küresel merak ve 

ilgi güçlenecektir. 

Proje, Mimar Sinan’dan yola çıkarak kendi değerlerimizden yeni bir 

“değer yaratma” çalışmasıdır. İstanbul’un en önemli değerlerinden 

biri olan ve hali hazırda turizm açısından layıkıyla değerlendirilme-

yen Mimar Sinan’ın ve eserlerinin özünü oluşturduğu “Mimar Sinan 

Turları” adlı turistik ürünün üretilmesi yoluyla İstanbul’un ve Mimar 

Sinan’ın itibarının artırılmasına katkıda bulunmaktır. Proje ile İstan-

bul, küresel kültür turizmi rekabeti çerçevesinde elini güçlendirecek 

yeni bir ürüne sahip olacaktır. Esasen mimarlık meraklılarına hitap 

edecek olan bu yeni kültür turizmi ürünü ile sosyo-ekonomik dü-

zeyi yüksek, bu sebeple şehre katkısı daha fazla olacak olan turist 

kitlesi hedeflenecektir. 

İstanbul turizminin ciddi bir çıkmazı olan Tarihî Yarımada ve belli 

başlı anıtsal yapılara (genellikle Topkapı Sarayı, Ayasofya ve Sulta-

nahmet Meydanı ile Kapalı Çarşı) odaklanan mekânsal yoğunlaş-

manın proje sayesinde önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Söz ko-

nusu hedefin gerçekleşmesi durumunda ise, şehrin dört bir yanında 

bulunan Sinan eserlerini yerinde görmek için İstanbul’a gelen tu-

ristlerin mevcut kalış sürelerinin artması kaçınılmaz olacaktır. Şeh-

rin diğer bölgelerini görme imkânı neticesinde turistlerin ülkemize 

maddi katkısı ciddi boyutta yükselecektir.

Proje faaliyetleri çerçevesinde; 

• Mimar Sinan’ın İstanbul’da bulunan 200’den fazla eserine ait 

envanter bilgileri gözden geçirilmiş, 

• Yenileme çalışmaları biten ve tekrar kullanıma kazandırılan/zi-

yarete açılan eserlere ait veriler yenilenmiş,

• Söz konusu eserlerle ilgili mevcut kaynaklar ele alınarak eğitim 

müfredatı hazırlanmış,

• Eserlere ait verilerin güncellenmesini ve doğrulanmasını mü-

teakip, turizm ürünü olarak acentelere sunulacak olan Mimar 

Sinan Gezi Rotaları oluşturulmuş,

• Proje ekibi ve İstanbul Rehberler Odası tarafından ortaklaşa se-

çilmiş 80 yetkin turizm rehberi, Mimar Sinan eserleri konusun-

da teorik ve pratik eğitimlere tabi tutularak kendilerine katılım 

belgesi verilmiş, 

• Mimar Sinan ve çağdaşı olan mimarlar hakkında uluslararası 

alanda faaliyet gösterecek bir ağ oluşturulmasına yönelik ça-

lışmalar gerçekleştirilmiş ve farkındalık yaratılması sağlanmış,

• Uluslararası medya mensupları ve yabancı akademisyenler-

den oluşan gruplara, eğitim verilen rehberler eşliğinde tanıtım 

amaçlı pilot geziler düzenlenmiştir.

Proje takvimimiz, 01 Temmuz 2015 tarihinde tamamlanmış olup, 

Mimar Sinan eserlerinin korunması, turizme kazandırılması ve ulus-

lararası alanda tanıtılmasına dair çalışmalar ise Türkiye Turing ve 

Otomobil Kurumu bünyesinde sürdürülmektedir.
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Mimar Sinan
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Türk mimarlık tarihinin en büyük ismi şüphesiz Mimar Sinan’dır. 

Sinan sadece Osmanlı mimarisinin değil dünyanın da en büyük 

mimarlarından birisidir. Kimliği, doğup büyüdüğü zaman ve coğrafi 

sınırların çok ötesine geçen bu büyük mimarın eserleri de mensubu 

bulunduğu imparatorluğun büyüklüğüne yaraşır bir sahayı kapla-

makta, birçok ülkeyi içine alan geniş bir coğrafya çağının şahidi ol-

maya ve Osmanlı kimliğini yaşatmaya devam etmektedir.

Ne zaman doğduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte doğumu 

1491’in öncesi olarak tarihlenmektedir. Hristiyan bir ailenin çocuğu 

olarak Kayseri Ağırnas’ta dünyaya gelmiştir.  Ancak, “Osmanlı kültü-

ründe yıkanmış bir Müslüman tasarımcı olarak bütüne katılabilme-

si için yeterince kabiliyetli olduğu fark edilmiş, böyle bir çocuğun 

köyündeki kaderine terkedilmesi yerine onu Osmanlı seçkinlerine 

dahil etmek üzere gerekli işlem başlatılmıştı.” Neticede etnik men-

subiyeti tartışılan Sinan’ın güçlü bir Osmanlı kimliğine sahip olduğu 

muhakkaktır.

Bu dehanın gelişiminde bu sistemin ve erken denilebilecek bir yaşta 

İstanbul’la tanışmasının rolü büyüktür. Topkapı Sarayına ve Ayasof-

ya’ya yakın, Roma dönemi mimarisinin merkez noktalarından birisi 

olan Hipodrom/Sultanahmet Meydanı civarında bir okulda yetiş-

tiği kabul edilen Sinan,  otobiyografisi olarak kabul edilen Tezkü-

retü’l-bünyan’da, Yavuz Sultan Selim’in hizmetinde Arap ve Acem 

diyarlarını gezip dolaştığını ve yine İstanbul’a döndüğünü belirt-

mektedir. Padişahın Mısır ve Hicaz bölgesinin Osmanlı sınırlarına 

dahiliyle neticelenen Mısır seferine katılmış, mimari çevreyi tanımış, 

Selçuklu ve Safevî yapılarının yanında antik yapıları ve Mısır piramit-

lerini de tanımıştır.

Seferlere iştiraki Sinan’ın görgü ve bilgisini çok geliştirmiş, kendisini 

gösterme kabiliyetini ve ileri görüşlülüğünü ortaya koyma imkanı 

sağlamıştır.

Kanûnî Sultan Süleyman’ın 1521’de Belgrad, 1522’de de Rodos se-

ferlerine yeniçeri piyadesi olarak katılmış, daha sonra da atlı sek-

banlara seçilmiştir.  Mohaç Meydan Savaşı’na (1526) katılan Sinan’a 

acemi oğlanları yayabaşılığı verilmiştir. Akabinde kapıkulu yayabaşı-

sı olmuş ve zemberekçibaşı tayin edilmiştir. 1532’de Alman, 1534’te 

Irakeyn seferlerinde gösterdiği başarıları ile dikkat çekmiştir. Ancak 

son seferindeki bir başarısı üzerine dikkatleri iyice üzerine çekmiş-

tir.  1537’de haseki olarak Korfu seferine, 1538’de de Boğdan seferine 

katılmıştır. Bu sefer sırasında Prut nehri üzerinde kurduğu köprü ile 

ordunun karşıya geçmesini sağlamıştır. Sinan’ın on üç günde yaptığı 

bu köprü âdeta efsane olmuştur. Bu görevi üstlendiğinde 48 yaşın-

dadır. Lütfi Paşa’nın, bu köprüyü korumak için kule yapılması fikri-

ne, stratejik bir yaklaşımla karşı çıkmış ve paşa ile tartışmıştır. Hatta 

bundan dolayı geleceği ile ilgili endişeye kapılmışsa da Sadrazam 

Lütfi Paşa, ölen mimarbaşı Acem Alisi’nin yerine kendisini tayini en-

dişesinin yersiz olduğu göstermiştir.

1537’de Mimarbaşı Sinan’ın asıl amacı da mimarlık olup bu tayinle 

önündeki bütün engeller ortadan kalkmıştır. Bundan sonraki İmzası 

artık “el-fakīr Sinan sermi‘mârân-ı hâssa”dır.  Elips biçimli mührünün 

ortasında, “el-fakîrü’l-hakîr Sinan”, çevresinde ise “bende-i miskîn 

kemîne derd-mend-i ser-mimârân-ı hâssa-müstmend” ifadesi ka-

zınmıştır. 

48 yaşında Mimarbaşılık görevini üstlenen ve vefatına kadar “Reîs-i 

mimârân”  kalan Sinan mesleğinde kaydettiği aşamayı üç yapıyla 

tanımaktadır.  Birincisi “çıraklık eserim” dediği Şehzade Camii’dir. 

1548’de tamamlanan bu külliye ile ilk büyük sultan camisini tamam-

lamıştır. İkincisi, “kalfalık eserim” dediği Süleymaniye Külliyesi’dir. 

1557’de biten bu yapı ile İstanbul’un ve Osmanlı imparatorluğun en 

görkemli yapılarından birisini tamamlamıştır. “Ustalık eserim” dedi-

ği yapı ise Edirne’de, II. Selim adına inşa ettiğini Selimiye Camii’dir. 

Selimiye tamamlandığında 83 yaşındaydı ve bundan dolayı “Koca” 

olarak anılıyordu .

1584’de Hacca giden Sinan,  Hac dönüşünde, 100 yaşı civarında idi 

ve görevini büyük bir coşkuyla,  vefat ettiği 1588’e kadar  sürdürdü.  

Yakın dostu Sâî Mustafa Çelebi tarafından kaleme alınan mezar taşı 

kitabesi şu cümlelerle bitiyor:

“Geçti bu demde cihandan pîr-i mi‘mârân Sinân.”

Süleymaniye Külliyesi’nin, kıbleyi esas aldığımızda, sol ayakucun-

daki türbesinde medfundur ve muhteşem bir esere atılan mütevazı 

bir imza gibidir.

Tarihsiz vakfiyesi mal varlığı ve nesliyle ilgili sorulara ışık tutmakta-

dır. Buna göre hanımı Mihrî kendisi hayattayken vefat etmiş, oğlu 

Mehmed Bey şehid olmuştur. Vakfiyeye göre neşeli iki kızı ve iki to-

runu ile devam etmiştir.  On sekiz ev, otuz sekiz dükkân, araziler, ev 

yerleri, bahçe, kayıkhâne, suyolu, değirmen pek çok mal varlığını ve 

300.000 akçe vakfetmiştir. Fakat Sinan’ı asıl yaşatan ve çağlar ötesi-

ne taşıyan ise mimarı olduğu yüzlerce eserdir. 
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Mimar Sinan’ın inşa ettiği eserlerin sayısı ile ilgili farklı listeler ve-

rilmektedir. Ancak döneme ait kaynakların karşılaştırılmasıyla ona 

ait eser listesini 452’ye kadar yükseltmek mümkündür. Ama bu lis-

teyi onun ömrü yanında yayıldığı geniş coğrafyayı, devrin ulaşım 

ve teknolojik imkanları ile üstlendiği görevleri dikkate alarak de-

ğerlendirmek gereklidir. Yaklaşık 100 yıl ömür süren Mimar Sinan 

bu kadar eserin her birisini bizzat kendisi inşa etmemiş, ayrıntılarla 

birebir ilgilenmemiş, bazı yapıların sadece planlarını çizmiş, proje-

leri değerlendirmiş, Reîs-i mimârân; Mimarbaşı olarak süreçleri yar-

dımcıları vasıtasıyla denetlemiş ve yönetmiştir. Bu durum Osmanlı 

İmparatorluğu’nun organizasyon başarısı kadar Mimar Sinan’ın 

yöneticiliğini, organizatörlüğünü, sevk ve idaredeki başarısını da 

göstermektedir. Aynı zamanda, Sinan Çağı’nda da onun takdirini 

kazanmış, yüksek seviyede iş yapabilen onun nezaretinde vazife ifa 

eden başka mimarların da varlığını göstermektedir. Dâvud Ağa ve 

Sedefkâr Mehmed Ağa bunlardan sadece ikisidir.

“Mimaride yeni çözümler, buluşlar, her şeyin ötesinde oranların 

ortaya konuşu Sinan’la birlikte klasik denilebilecek yeni boyutlara 

ulaşmış, mimarlık alanının bu ustası imparatorluğun kıtalar üstü eği-

limlerini hızla ve kuvvetle dış dünyaya yansıtmıştır. Bu üslûp, özel-

likle en güçlü tarzda yerleştiği eyalet ve şehirler üzerinde biçimler 

anarşisine son vermiş, kendi kimliğini dünya ölçeğinde ortaya koy-

muştur. Bu kimlik, Osmanlı düzeninin hâkim ve hükümran olduğu 

bölgelerin sanat kaderi üzerinde günümüze kadar uzanan izler bı-

rakmıştır. (Prof. Dr. Selçuk Mülayim)”

Mimar Sinan, öne çıkan kimliğiyle bir mimar olarak bilinmektedir. 

Fakat sadece mimarlık onu tanımlamaya yetmez. Aynı zamanda 

bir mühendis, iyi bir lojistikçi, şehir tasarımcısı, planlamacı, yönetici 

vb… pek çok hususiyet ile birikime de sahiptir ve bunun en önemli 

göstergesi eserleridir.

Mimar Sinan sadece yaşadığı devirde ve inşa ettiği eserde yaşama-

maktadır. Osmanlı ve Dünya Mimarisinde “Sinan Çağı” vardır.  Aynı 

şekilde Osmanlı mimarisinde daha yaşarken güçlü bir Sinan Okulu 

da teşekkül etmiştir. Böylece Mimar Sinan talebeleri ve eserleriyle 

Osmanlı mimarisinde etkisini ve sonraki asırlarda yol göstericiliğini 

sürdürmüştür. Günümüzdeki mimari arayışlar ve tartışmalarda oluş-

turduğu gündem onun ustalığı kadar çağları aşan etkisinin de en 

canlı örnekleridir. 

Mimar Sinan Türbesi, Süleymaniye
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Mimar Sinan’ın
İstanbul’u

Süleymaniye Medresesi (Rabi), Fatih
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Bu liste, mimar Sinan’ın İstanbul’daki eserlerinden günümüze ula-

şan ve özgün halini koruyan yapılardır. ÇEKÜL Vakfı tarafından 

hazırlanan liste alfabetik olarak sıralanmış, hangi ilçede bulundukları 

da yanlarına parantez içerisinde yazılmıştır. Külliyelere tek numara 

verilmiş birimleri o başlık altında sıralanmıştır. Külliyeyi de oluşturan 

yapıları tek tek sıraladığımızda İstanbul’da Sinan’dan günümüze ula-

şan yapı sayısı yüzü geçmektedir.

1. At Meydanı İbrahim Paşa Sarayı(Fatih)

2. Atik Valide Nurbanu Sultan Külliyesi (Üsküdar) : 

3. Cami, Medrese, Mektep, Tekke, İmaret, Darülkurra, Kervansa-

ray, Darüşşifa

4. Hürrem Sultan Hamamı (Ayasofya, Fatih)

5. Bali paşa Cami(Fatih)

6. Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi (Beşiktaş)

7. Defterdar Mahmut Çelebi Mescidi (Eyüp)

8. Evvelbent Paşadere Kemeri (Kağıthane)

9. Gazi İskender Paşa Külliyesi (Beykoz): 

10. Cami, Türbe

11. Güzel Ahmet Paşa Türbesi (Fatih)

12. Güzelce (Gözlüce) Kemer (Sultangazi)

13. Hadım İbrahim Paşa Külliyesi(Fatih):

14. Cami, Türbe

15. Haseki Hürrem Sultan Külliyesi( Fatih): 

16. Cami, Darrüşifa, Medrese, Sıbyan Mektebi, 

17. Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye)

18. Havz-ı Kebir (Büyük havuz) (Kağıthane)

19. Hüsrev Çelebi Ramazan Efendi Cami (Fatih)

20. Hüsrev Kethüda Darülkurrası Vefa (Fatih)

21. Hüsrev Kethüda Hamamı (Ortaköy)

22. Hüsrev Paşa Türbesi(Fatih)

23. Kapıağası (Haramidere) Köprüsü (Beylikdüzü)

24. Kara Ahmet Paşa Külliyesi (Fatih):

25. Medrese, Türbe

26. Kılıç Ali Paşa Külliyesi (Beyoğlu) :

27. Cami, Hamam, Sebil, Türbe

28.  Kovuk (Eğri) Kemer (Eyüp)

29. Mağlova Kemeri (Gaziosmanpaşa)

30. Mehmet Ağa Külliyesi (Fatih):

31. Cami, Türbe

32. Mesih Mehmet Paşa Camii (Fatih)

33. Mesih Mehmet Paşa Türbesi(Fatih)

34. Mihrimah Sultan Külliyesi (Edirnekapı):

35. Cami, Medrese, Hamam 

36. Mihrimah Sultan Külliyesi (Üsküdar):

37. Cami, Medrese, Sıbyan Mektebi

38. Mimar Sinan Ağa/ Mimar Sinan Mescidi(Fatih)

39. Molla Çelebi (Fındıklı) Camii (Beyoğlu)

40. Saray Mutfakları (Topkapı Sarayı Fatih)

41. Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi (Fatih):

42. Cami, Türbe

43. Pertev Paşa Türbesi (Eyüp)

44. Piyale Paşa Camii (Beyoğlu)

45. Rüstem Paşa Camii (Fatih)

46. Rüstem Paşa Kervansarayı (Beyoğlu-Perşembe Pazarı)

47. Rüstem Paşa Medresesi (Fatih)

48. Rüstem Paşa Türbesi (Fatih)

49. Semiz Ali Paşa Medresesi (Fatih)

50. Sinan Paşa Külliyesi (Beşiktaş):

51. Cami, Medrese

52. Siyavuş Paşa Evladı Türbesi (Eyüp)

53. Sokullu Mehmet Paşa Cami Azapkapı (Beyoğlu)

54. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi (Eyüp) :

55. Türbe, Medrese, Darülkurra

56. Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi (Kadırga, Fatih): 

57. Cami, Medrese, Tekke

58. Sultan Murat Köşkü (Topkapı Sarayı, Fatih)

59. Sultan Selim (I) Medresesi (Fatih)

60. Sultan Selim (II.)Türbesi (Fatih)

61. Süleymaniye Külliyesi Süleymaniye (Fatih):

62. Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, (Hürrem Sultan Türbesi) 

Medrese-i Evvel, Medrese –i Sani, Medrese-i Salis, Medrese-i 

Rabi, Darülhadis, Darülkurra, Darüşşifa, Darütıbb, İmaret, Sıb-

yan Mektebi, Kervansaray, Hamam

63. Şah Huban Hatun Türbesi (Fatih)

64. Şehzade Mehmet Külliyesi (Fatih):

65. Cami, İmaret, Kervansaray, Medrese, Sıbyan Mektebi, Tabhane, 

Türbe

66. Şehzadeler Türbesi (Fatih)

67. Şemsi Ahmet Paşa Külliyesi (Üsküdar):

68. Cami, Türbe, Medrese

69. Tophane (Kurşunlu) Mahzeni (Beyoğlu)

70. Uzun Kemer (Eyüp)

71. Valide Sultan Hamamı (Üsküdar)

72. Zal Mahmut Paşa Külliyesi (Eyüp):

73. Cami, Türbe, Medrese (I), Medrese(II)
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Modern mimarinin ünlü isimlerinden Le Corbusier bir söyleşi-

sinde; “Sen taşla toprakla bir şeyler yaparsın o bir yapıdır. Ama 

birden bir şey yüreğime dokunur, ah ne güzel derim. İşte o mima-

ridir.” der.

Yaklaşık dört yüzyıl önce yaptığı yapılarla yüreğimize dokunan ve 

“ah ne güzel!” dediğimiz pek çok yapıyı inşa eden, mimarlık tarihinin 

en önemli mimarları arasında olan Sinan ise ilk bakışta mütevazi 

görünen ama kulak verildiğinde oldukça iddialı sözlerle seslenir ge-

leceğe: “Gelecekte yaptıklarımı görecek insaf sahiplerinin çabamın 

ciddiyetini göz önüne alarak beni hayırlı dualarla anacaklarını uma-

rım, inşallah.”

Sinan’a kadar 16 ayrı türde 477 adet yapı yapmak kimseye nasip ol-

mamıştır. Yapımlarının üzerinden 500 yıla yakın süre geçen Sinan 

yapılarından 120’yi aşkını günümüzde de kullanılmaya devam edil-

mektedir. Günümüze kadar bu çeşitlilikte ve sayıda yapı yapmak 

kimsenin başardığı bir iş de değildir onun dışında. Yapı teknolojisi-

nin ve mühendislik çözümlerinin hızla geliştiği çağımızda dahi bu 

mümkün değildir. 

1490’ların ilk yarısında Kayseri’ye bağlı Agırnaslı köyünde doğan 

Sinan, 1512-1513 arasında acemi oğlanı olarak devşirilir ve sarayda 

aldığı eğitim sonrası ordu ile birlikte 1521 Belgrad, 1522 Rodos, 1526 

Mohaç, 1529 Viyana, 1532 Almanya, 1534 Irak seferlerini katılır. Bu 

seferler sırasında yapımına ihtiyaç duyulan, köprü, ordugah ve yol 

üzerinde bulunan nehir ve göllerin geçilmesi için yaptığı tekneler 

ile dikkat çeker. Özellikle 1538’de Kara Buğdan seferi sırasında Prut 

nehri üzerine yaptığı köprü sonrası mimar Acem Ali’nin yerine Baş-

mimar olarak atanır ve elli yıl boyunca bu göreve devam eder. 

Bulunduğu bölgelerdeki önemli yapıları incelediğini ve bunlardan 

ders aldığını belirten Sinan, bilgi birikimi ve mimarlık mesleğindeki 

becerisinin yanı sıra aklıselim, uzun bir ömür yaşamanın ödülünü de 

alır. Mimar Sinan’ın çıraklık eserim dediği İstanbul Şehzade Camii’ni 

50’li yaşlarının ortalarında, kalfalık eserim dediği İstanbul Süleyma-

niye Camii’ni 60’lı yaşlarında, ustalık eserim dediği Edirne Selimiye 

Camii’ni 80’li yaşlarında yaptığını göz önüne alarak sağlıklı ve çalışma 

aşkı ile dolu uzun bir ömür sürmenin ne olduğu anlaşılabilir. 

Mimar Sinan’ın söz konusu yapıları nasıl projelendirdiği konusunda 

herhangi bir bilgimiz yok. Yapılarının listesini hazırlayan Sai Mustafa 

Çelebi de bu konuda bir açıklama yapmaz. Ancak dönemine ait bazı 

minyatürlerde Sinan’a atfedilen bazı görüntülere ve maketlere rast-

Dr. M. Sinan Genim

Mimar Sinan’ın
Yapıları

Ayasofya Haseki Hürrem Sultan Hamamı, Sultanahmet
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lamaktayız. Özellikle daha sonra III. Mehmed adıyla tahta geçecek 

olan şehzadenin 1582’de yapılan sünnet düğününde Sultanahmet 

Meydanı’ndan geçen esnaf alayları sırasında gördüğümüz, büyük 

ebatlı Süleymaniye Camii maketi, yapıların çizimden ziyade maket 

ile yapıldığını gösterir. XVI. yüzyıldan günümüze kalan bazı yapı 

planları mevcutsa da ekseriyetle maket kullanıldığı kabul edilmekte-

dir. Mimar Sinan’ın eğitiminin bir bölümünde ince marangoz olarak 

çalışması bu görüşü destekler mahiyettedir.

Sık sık karşımıza çıkan bir başka soru da Sinan’ın Ayasofya’dan etki-

lenip etkilenmediği, onu geçmek için çalışıp çalışmadığıdır. Elbette 

Sinan gibi mimar Ayasofya’dan etkilenmiş ve yapıyı detaylı olarak 

incelemiş, yapım sorunlarını araştırmıştır. Bunun aksini düşünmek, 

Sinan gibi bir dehayı küçük görmektir. Batı kaynaklı bazı çizim ve 

fotoğraflarda Ayasofya’nın günümüzde var olan dört minaresinin 

rötuşlandığını,  yokmuşlar gibi gösterildiği görürüz. Buna karşın 

görsellerin hemen hepsinde 1509 depremi sonrası büyük ölçüde 

hasar gören Ayasofya’ya Sinan tarafından yapılan müdahalenin, her 

iki cephesindeki Sinan yapımı destek duvarlarının varlığını görürüz. 

Anlaşılan bu destekler yapıyla o kadar bütünleşmişlerdir ki, sansür 

uygulayanların çoğu tarafından orijinal elemanlar olarak algılamış-

lardır. Ayasofya’ya bu tür bir müdahalede bulunmuş bir mimarın on-

dan etkilenmemesi ve onu görmezden gelmesi mümkün değildir. 

Mimari yapı içine alınan ışık oranında başarılıdır. “Mimari ışık ile var 

olur” denir; aydınlık bir yapı izleyiciyi daima etkiler. Sinan’ın Ayasof-

ya’dan hemen hemen bin yıl sonra yaptığı yapılarda aynı geleneksel 

malzemelerin (taş-tuğla-ahşap) kullanılmasına rağmen çok daha 

aydınlık ve ferah olması aradan geçen bin yılın gelişimidir. Üstelik 

Sinan yapıları merkezi plana daha uygun, mekanı bölen elamanların 

minimize edildiği, taşıyıcı ayakların yapı çeperine alındığı mühen-

dislik çözümlerini de içerir.

Günümüze kadar yapılan araştırmaların büyük çoğunluğunda Si-

nan yapıları mimari olarak değerlendirilmiştir. Değinilmesi gereken 

bir konu da bu yapıların lojistik sorunlarıdır. Aynı dönemlerde Ba-

tı’da yapılan yapıların yapımlarının gerek finansman güçlüğü ge-

rekse lojistik sorunlar nedeniyle yüz yıl, hatta iki yüz yıl sürdüğünü 

hatırlatmak isterim. Tek bir yapı olarak düşünülen Süleymaniye’nin 

cami, sekiz adet medrese, hamam, türbeler ve geniş bir alanı kap-

layan bir düzenleme olduğunu ve 1550-1557 tarihleri arasında yedi 

yıl gibi kısa bir süre içinde tamamlanmış olmasının arkasında yatan 

organizasyon başarısını araştırmak gerekmektedir. 

Prof. Dr. Ömer Lütfi Barkan’ın yaptığı araştırmalar göstermektedir ki 

bu caminin yapımı için İstanbul’da bulunan bazı kolonların yanı sıra 

Mısır ve Baalbek’ten bazıları 26, bazıları 73 ton ağırlığında kolonlar 

getirilmiştir. Dikkat çeken bir diğer husus da imparatorluk merke-

zinden bu kadar uzakta bulunan yerleşmelerde bu tür malzemenin 

bulunduğunun kayıtlara geçmiş olması ve envanterinin olduğudur. 

Dönemin ulaşım araçları ve yükleme şartları göz önüne alındığında 

Sinan’ın lojistiğin ne büyük bir başarı olduğu anlaşılabilinir.  

Mimar Sinan’ın yapılarını ve yapım yöntemlerini tanımak bizim gö-

revimizdir. Ancak, bu konuda yeteri kadar araştırma yaptıktan ve 

bilgi sahibi olduktan sonra onu tanıtmak imkanına sahip olabilece-

ğimizi unutmamamız gerekir.

Gazi İskender Paşa Camii
Sinan Paşa Camii, Beşiktaş
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Mimar Sinan’ın eserlerini gezmek, siyasi tarihimizde “Bir Osmanlı 
Asrı” olarak tanımlanan, mimarlık tarihinde “Sinan Çağı” olarak de-
ğerlendirilen, 16. Yüzyıl Osmanlı dünyasını keşfe çıkmak ve bir an-
lamda asırda gezinmek demektir.

Mimar Sinan eserlerini gezmek isteyenler için eserlerin türlerine, 
isimlerine, banilerine, bölgelerine ve Mimarımızın mimarlık dönem-
lerine göre farklı güzergâhlar belirlemek mümkündür. Mimarımızın 
sanat gelişimi yaygın şekli ile çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi olarak 
tanımlanmaktadır. Ancak mimarlık tarihi çalışmalarında buna iti-
razlar da yükselmekte ve 1., 2. ve 3. dönem şeklinde bir tasnif esas 
alınmaktadır.

Bu tercihleri dikkate ve bazı tanımlamaları esas alarak Sinan güzer-
gâhları belirlemek mümkün.  Biz de meraklıları için banileri esas ala-
rak farklı listeler de önereceğiz. Ancak anlatımda önceliği sahaya 
çıkınca; yani ziyaret programını uygulamaya başlayınca esas alaca-
ğımız liste bölgeler ve güzergâh üzerindeki eserler,  özellikle örnek 
teşkil edenlerin olacaktır. 

Sinan’ın imar ve mimari dünyasında keyifli tarihi yolculuklar dileriz.

Rotalar

Atik Valide Nurbanu Sultan Camii, Üsküdar



28 29

Yeni Bir  Turizm Rotası :  Büyük Usta Mimar Sinan

Mimar Sinan’ın, çıraklık eserim dese de ustalığı kadar,  en ihtişamlı 

Osmanlı asrının “Muhteşem” Süleyman’ı ve muktedir kadını Hase-

ki Hürrem Sultan’ın hüznünün abidesinin önündeyiz… Evet, burası 

Şehzade Külliyesi… Kanuni Sultan Süleyman ile Hürrem Sultan’ın 

evlat acısının abideye dönüştüğü külliye… Camisiyle, kervansara-

yıyla, imaretiyle, tabhanesiyle, mektebiyle medresesiyle, Türbeleriy-

le, haziresiyle…

Kanuni Sultan Süleyman’ın kendisinden sonraki padişah adayı ola-

rak belirlediği Şehzadesi Mehmed adına yaptırdığı bu külliye bazı 

padişah eserinden daha ihtişamlıdır.

Duralım ve etrafa iyice bakalım… Bir nefeste, bir bakışta geçilecek 

bir yerde değiliz. Belki saatlerce temaşa etmemiz, sanatı, fonksiyo-

nu, mevkii üzerinde düşünmemiz gereken, sadece mimari bir ge-

leneğe, devrin sanatı işaret eden değil, toplumsal dokusuna, duygu 

dünyasına, anne baba hissine, evlat hasretine şahitlik bir külliyenin 

avlusundayız.

Burada, sadece tahtının sandukasının üzerine yerleştirilen Şehzade 

Mehmed’in değil, başka şehzadelerin de türbelerini ziyaret edebi-

lirsiniz… Hürrem’in damadı, Mihrimah Sultan’ın eşi, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın kudretli veziri Rüstem Paşa’nın türbesi de burada… 

Ölümle hayatın buluştuğu, ölümün sanatla simgeleştiği mekanlar…

Buradan yola koyulduğumuzda adımlarımız bizi Bozdoğan Kemeri 

başta olmak üzere çeşitli Bizans ve Osmanlı eserleriyle İstanbul’un 

imparatorluklar mirasına şahitlik eden mimari eserler arasından, ta-

rihin kadim soluğunu ve rengini hissederek Osmanlı imparatorlu-

ğunun zirvesine götürür… Arada, Şehzade Mehmet Paşa Külliyesi 

ile Damat İbrahim Paşa Külliyesi arasındaki Dedeefendi Caddesi’nin 

sonundaki Taştekneler Sokak’ta Hüsrev Kethüda Darülkurrası’nı da 

görme imkanımız olur... 

Ve Süleymaniye Külliyesi… 

Cami, Medreseler, İmarethane, Mektep, Çeşme, Darüttıp, Darüşşifa, 

1. Rota
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Daruülkurra, Darülhadis, Hamam,  Türbe…

Sadece mimari bir eser değil, imparatorluğun zirvesi ve özeti… Sa-

dece Sinan’ın, Sultan Süleyman’ı değil bir imparatorluğun, Osmanlı 

asrının sembolü… Siyasi, içtimai, iktisadi, dini, sanatı, eğitimi, bilimi, 

teknolojisi, mühendisliği, mimarlığı, tasarımcılığı, istihdam ettiği in-

san mozaiği, lojistiği, sağlığı, tıbbı, sosyal devlet yapısı, şehir planla-

ması ile imparatorluğun ifadesi… İstanbul’un seyrine doyum olma-

yan şaheseri… Muhteşem Yüzyılın ve Muhteşem şehrin sembolü…

Külliye’nin her bir birimi hem sanatta, hem fonksiyonellikte, hem 

Osmanlı protokolünde en önde geliyor.

Saatler yeter mi burayı anlatmaya, anlamaya, seyretmeye… Tarihin 

derinliklerinde uzun bir yolculuk Süleymaniye… Bir devrin abidesi… 

Belki önce Cami’nin çevresinde dolaşmak lazım… Her birisinin içine 

girme imkanı yoksa… Bu gezinti esnasında hem camiyi dışarıdan 

gözlemek hem de diğer birimlerin her birinin önünde nefeslenmek 

lazım. Sonra Cami…

Cami çıkışında hazireye uğramak lazım… Kıble tarafında… Sultan 

Süleyman’ın türbesi… 46 yıl hüküm sürmüş sultanın türbesi… Onun 

yanında ise Sinan’ın eli değmiş bir başka türbe… Kendi yaptırdığı, 

adını taşıyan büyük külliyesine değil de buraya defnedilen Hürrem 

Sultan’ın türbesi… Burada durmak hazireye de bakmak lazım… Si-

nan’ın eseri olmasa da onun etrafından şekillenen hazire… Sadece 

türbeleriyle değil, mezar taşlarıyla da ölümün sanatlaştırıldığı yer… 

Her birine nice duygunun, hüznün, yakarışın sanat  ve kelimelerle 

nakşedildiği mezar taşları… Daha ilk bakışta kadınıyla, çocuğuyla 

erkeğiyle sahibinin kimliğine şahitlik eden, sanat ve ustalık abidesi 

taşlar… Devlet adamıyla, ilim adamıyla, din adamıyla, vatandaşıyla… 

Bir devrin değil devirlerin şahidi kabirler… Ve bu mezarlar arasında 

iki kapıya açılan bir yol… 

Burada mutlaka huzuruna çıkmamız, duygularımızı ve teşekkür-

lerimizi kendi üslubumuzca sunmamız gereken birisi daha var… 

Sinan… Mimar Sinan… Koca Sinan… Büyük Usta…  Bu muhteşem 

külliyenin, kıbleye yöneldiğimizde “sol ayak ucu”nda, haşiyeleri cilt-

ler tutan bir büyük eserin sonuna atılan mütevazı imza gibi duran 

türbesinde bizi beklemekte… Uğramamak olur mu hiç?

Mimar Sinan’a veda etmek için bugünkü yolculuğumuzun son du-

rağına doğru yola çıkıyoruz. Kendisi Şehzade Mehmed Külliyesi’n-

de türbesinde medfun Rüstem Paşa külliyesine ineceğiz. İneceğiz 

diyorum Çünkü Süleymaniye’nin eteklerinde, Haliç’in kenarında 

inşa edilmiş. Süleymaniye Camii şehir siluetinde tepede yer alırken, 

Rüstem Paşa’nın camisi onun altına yerleştirilmiştir. Cami, İstan-

bul’un en yoğun geleneksel ticaret bölgesi, Tahtakale’nin ortasında 

yer alıyor. Mimarisi, çinisi ve İstanbul siluetine tesir eden mevkiiyle 

Rüstem Paşa Külliyesi en önemli sadrazam yapılarından birisidir...
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Eyüp’teyiz. İsmini HZ. Peygamberi Mekke’den Medine’ye hicretinde 

evinde misafir eden sahabeden alan semt…  Fatih Sultan Mehmet, 

İstanbul’un fethinden hemen sonra bu sahabenin kabri üzerine bir 

türbe sonra da yanına adıyla anılan bir külliye yaptırmıştır. Eyüp 

Sultan türbesi Osmanlı Devleti’nin en önemli dini merkezi olmuş, 

sultanlar tahta çıktıktan sonra kılıçlarını burada kuşanmış, ordular 

sefere çıkmadan önce ve sonra burada dua etmiştir. İlim ve devlet 

adamları da Eyüp’e özel bir önem vermiş, burada adlarını yaşatacak 

eserler yaptırmışlardır. Eyüp Sultan günümüzde de en önemli ziya-

ret merkezi olup toplumun farklı kesimlerinin buluşma noktasıdır…

Vaktiniz varsa ki, mutlaka olmalı, Piyer Loti Tepesine çıkıp güneşin 

doğuşuyla birlikte Haliç’i ve İstanbul’u seyretmelisiniz. En azından 

burada bir sabah çayı içilmeli… Gravürlere, kartpostallara, fotoğraflara 

konu olan bu tepeden Eyüp’e ve İstanbul’a bakmak bir ayrıcalıktır… 

Teleferiğin devreye girmesiyle buradaki seyirlik manzara ayrı bir zen-

ginlik kazanmıştır. Piyer Loti’den teleferikle Haliç’in kenarına inilmeli…

Burada ilk Sinan Durağı Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi’dir… Ancak 

ilk ziyaret edilmesi ve ihmal edilmemesi gereken yer ise Eyüp Sultan 

Türbesi… Sokullu Külliyesi de hemen yanında… Mesafe onlu met-

relerle ölçülebilecek kadar yakın… Haliç’in kenarından Padişahların 

kılıç kuşanmak için gittikleri Cülus yoluyla Eyüp Sultan Türbesine 

doğru hareket edilmeli… 

Sonraki durak Sokullu Mehmed Paşa Külliyesi… Medresesi, Darülkur-

rası, türbesi ve haziresiyle sizi bekliyor… Kanuni Sultan Süleyman, II. 

Selim ve III. Murad dönemin ve Osmanlı tarihinin en kudretli sadra-

zamı bu külliyede medfundur. Adına yaptırdığı ve yine Sinan eseri 

iki külliye (Azapkapı ve Kadırga) daha olmasına rağmen… Onun kar-

şısında ise Siyavuşpaşa’nın evlatları için yaptırdığı ama kendisinin 

de defnedildiği türbe yer alır. Aradan sadece bir yol geçiyor. Türbe 

bir anlamda Eyüp Sultan haziresindedir. Yine bu hazireye dahil sa-

yılabilecek küçük bir Sinan Türbesi daha var: Pertev Paşa Türbesi…

Eyüp Sultan Külliyesi çevresindeki Sinan eserleri ziyareti bitti. An-

cak Eyüp’deki Sinan güzergahımız sona ermedi. Eyüp’ün ev sahipliği 

yaptığı en önemli Sinan eserlerinden birisi de Eyüp Sultan Külliye-

si’ne yürüyüş mesafesindeki Zal Mahmud Paşa Külliyesi’dir… Kanuni 

2. Rota
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Sulan Süleyman’ın oğlu Şehzade Mustafa cellatlarının elinden kur-

tulduğunda onu yakalayıp cellatlara teslim eden kişi olarak şöhret 

bulmuştur.

II. Selim’in kızı Şah Sultan’ın kocası... İkisi de vefat ettikten sonra va-

siyetleri gereği yapılan külliyenin cami, türbe ve iki medresesi du-

ruyor. Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa’nın efsaneleşen sevgilerinin 

hüzünlü bir hatırası olarak da hatırlanan külliye Zal Mahmud Paşa 

adıyla anılsa da ikisinin ortak eseridir.

Eyüp’teki yolculuğumuz Feshane durağı karşısındaki Defterdar 

Mahmut Çelebi Camii ile son bulsa da güzergahımız devam ediyor. 

Yolumuzun devamında Edirnekapı Mihrimah Sultan Külliyesi var… 

İsteyen araçla gidebilir, ancak biz biraz da gayret edip Ayvansa-

ray’dan Edirnekapı’ya doğru İstanbul surlarının kenarından yürüme-

yi tercih ediyoruz. Sahile yakın, sahabeler haziresi olarak da bilinen 

hazireyi ziyaret ediyoruz. Burada İstanbul kuşatmasına katılan, tür-

beleri Fatih devrinin hatırasını yaşatan sahabe türbelerini ve fethe 

katılan türbedar Toklu Dede haziresine uğruyoruz.  Hemen üst tara-

fından Bizanslıların en önemli saraylarından birisini Tekfur Sarayı’nı 

gördükten sonra Eğrikapı’ya doğru yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. 

Buradaki hazire, sahabe makamları ve Eğrikapı’dan sonra Edirneka-

pı’ya doğru sur yolculuğumuz devam ediyor. 

Edirnekapı’da Mihrimah Sultan Külliyesi bizi bekliyor. Sinan’ın en gü-

zel ve farklı bir noktadan İstanbul siluetine zenginlik katan eserinin 

avlusundayız. Kanuni Sultan Süleyman’ın ve Hürrem Sultan’ın kızı, 

Rüstem Paşa’nın eşi… 16. yüzyılın en güçlü kadınlarından birisi… 

Burası Üsküdar’daki Külliye ile birlikte onun adını yaşatan ve hayrını 

devam ettiren en önemli eseri… Sinan’ın sanatkarlığının yadigarı… 

Mihrimah Sultan her iki külliyesinde değil de babasının türbesinde 

medfun… Buradaki türbesinde ise damadı veziriazam Güzel Ahmet 

Paşa yatıyor.

Yolumuz uzun vaktimiz kısa… Yürüyüşümüz devam etmeli… Yö-

nümüzü Saraçhane/Şehzadebaşı’na doğru çevirdik.. Karagümrük 

stadına 100-150 adımlık mesafede Semiz Ali Paşa Medresesi, onun 

biraz ilerisinde Nişancı Mehmet Paşa Külliyesi bizi bekliyor. Fethiye 

yakınlarında Çuhadar Sokak’taki Mehmed Ağa Külliyesi de bize Si-

nan’ı hatırlatıyor… Burayı da ziyaret ettikten sonra Sarı Güzel cadde-

sinin sağ/ Vatan caddesi tarafına, Mesih Mehmed Paşa Külliyesi’ne 

doğru yöneliyoruz. Hırka-i Şerif Camii’ne de yakın olan Külliye, Ya-

vuz Selim kavşağından sağa doğru inerken Eski Ali Paşa Caddesi 

üzerinde yer alıyor. Bani Hadım Mesih Mehmed Paşa’da buradaki 

türbesinde medfun.

Yolumuzun ucunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nün yanındaki 

Akşemseddin Caddesi ile Koca Sinan Caddesi’nin kesiştiği nokta-

daki mescid bizi bekliyor. Bu mescid şimdiye kadar gezdiğimiz ve 

bundan sonra ziyaret edeceğimiz nice külliyenin aksine Mimarımı-

zın kendi adına taşıyor. Banisi de kendisi olan Mimarbaşı Sinan Ağa 

Mescidi bu yönüyle diğer eserlerden bir hayli farklı bir özellik taşıyor. 

Nice baninin adını yaşatan esere imza atan Mimarımız kendi vakfı-

nın eseri olan ve hayır defterini açık tutacak bu mescidi inşa etmiş. 

Buradan sonra bizi, Fatih Belediyesi binasının yanındaki Şair Cem 

Sokak’taki türbesinde Hüsrev Paşa bekliyor. Bugünkü son durağımız 

ise, 300-500 adımlık mesafedeki Bali Paşa Külliyesi... Bu külliyenin 

tamamlanmasında da eşine büyük bir vefa ile bağlı bir hanımın, 

Hüma Hatun’un katkısı büyüktür.

Evet, bugünkü güzergahımız burada sona eriyor. Ne kadar çok yü-

rüdük, ne kadar çok eser gördük ve tarihle ne kadar da yoğun bir 

temas kurduk değil mi? Şimdi dinlenme ve düşünme vakti… 
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Mimar Sinan’ın
Banileri

Hüsrev Kethüda Hamamı, Ortaköy
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Diğer baniler Şeyhülislam Fenarizade Muhyiddin Mehmed Çelebi, 

Kazaskerlerden Amasyalı Kızıl Abdurrahman Çelebi,  Mevlana Ensarî 

Ahmed Çelebi, ve Molla Çelebi, Defterdar Mustafa Çelebi, Çavuşbaşı 

Mahmud Ağa, Tercüman (Drogman) Yunus Bey, Hürrem Çavuş, Fer-

ruh Kethüda, Kapıağası Mahmud Ağa, Bostancıbaşı İskender Paşa, 

Odabaşı Behruz Ağa, Muhasip Şemsi Ahmed Paşa, Darüssaade Ağa-

sı Mehmed Ağa, Cafer Ağa, Kasap Ustası Hacı Evhad ve Bezirgancı-

başı Hacı Hüsrev…

Görüldüğü gibi Sinan, devrinin padişahları başta olmak üzere pek çok 

devlet ve ilim adamı adına eser inşa etmiş ve Osmanlı coğrafyasına 

devletin gücünü, banilerinin hatırasını ve yardımseverliğini, kendisi-

nin mühendislik, mimarlık ve şehir tasarımcılığını nakşetmiştir.

Mimar Sinan banileriyle tarih içindeki varlığını sürdürürken bani-

lerde Sinan’la zaman içindeki yolculuklarını devam ettirmişlerdir.

Sinan’ın yapı listesine baktığımızda zengin ve çok üst düzey gru-

bunda yer alan bir bani listesiyle karşılaşıyoruz. Bunların başında Ka-

nuni Sultan Süleyman gelmektedir. Süleyman-Sinan buluşması bir 

anlamda Osmanlı mimarisinin zirvesine giden yolculuk olmuştur.  

Padişah, İstanbul başta olmak üzere İmparatorluğun pek çok böl-

gesine külliyeleriyle, köprüleriyle, su yapılarıyla ve diğer eserleriyle 

Sinan’ın mimari dehasıyla mührünü vurmuştur. Kanuni’den sonra 

II. Selim, diğer yapılar yanında ama asıl Edirne’deki Selimiye Külli-

yesi ile Sinan’ın zirve eserine banilik yapmıştır.  Sonra da III. Murad 

Sinan’la tarihe not düşmüş, iz bırakmıştır. Mimar Sinan’ın baniler lis-

tesindeki Sultanlar gurubunda üç Osmanlı padişahı dışında Kırım 

Hanı I. Devlet Giray Han da yer almıştır. Başta Gözleve Camii olmak 

üzere Kırım coğrafyasındaki Sinan eserleri bu baninin talebiyle ha-

yat bulmuştur.

Mimar Sinan’ın baniler grubunda Padişahlardan sonra ikinci sırada 

Valide Sultanlar ve Hasekiler, padişah kızları ve damatları ile sad-

razamlar gelmektedir. Haseki Kanuni Sultan Süleyman’ın hasekisi 

Hürrem Sultan, III. Murad’ın annesi Valide Nurbanu Sultan, Yavuz 

Sultan Selim’in kızı Şah Sultan, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızları 

Mihrimah ve İsmihan Sultan, II. Selim’in kızı Şah Sultan ile Kanu-

ni’nin damatları Sadrazam Rüstem Paşa, Sadrazam Sokullu Mehmed 

Paşa, Yavuz Sultan Selim’in damadı Sadrazam Karaahmet Paşa, II. 

Selim’in damadı Zal Mahmud Paşa ve Sadrazam Semiz Ali Paşa bu 

grupta yer almaktadır.

Vezir baniler ise şunlardır: Sofu/ Bosnalı/ Hacı Mehmed Paşa, Hadım 

İbrahim Paşa, Pertev Mehmed Paşa, Ferhat Paşa, Mesih Paşa ve Ni-

şancı Mehmed Paşa.

Barbaros Hayreddin Paşa, Sinan Paşa, Piyale Paşa, Uluç/Kılıç Ali Paşa 

ise denizciler yani Kaptan-ı derya olan Sinan banileridir.

Beylerbeyi, sancakbeyleri ve eyalet yöneticisi olarak tespit edilen bani 

sayısı ise 15’dir: Sofu/ Hacı/ Karaöz Mehmed Bey, I. Osmanşah Bey, 

Sokullu Kasım Paşa, Firdevs Paşa, Cenabi Ahmet Paşa, Lala/Tütünsüz 

Hüseyin Paşa,  Hacı/Doğancı Ahmet Paşa, Lala Mustafa Paşa, Köse 

Hüsrev Paşa, Hadım Ali Paşa, Çerkez İskender Paşa, Behram Paşa, Me-

lek Ahmet Paşa, Deli Hüsrev Paşa, Dukakinzade Mehmed Paşa.

Süleymaniye TürbesiKılıç Ali Paşa Külliyesi,Tophane
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Silivrikapı’dayız… Topkapı Zeytinburnu istikametinde, İstanbul sur-

larının önünden ilerleyip Silivrikapı’dan giriyoruz. Silivrikapı ve Hi-

saraltı caddelerinin buluştuğu noktada bizi karşılayan bir Sinan 

yapısının; ikinci vezirliğe kadar yükselen Hadım İbrahim Paşa’nın 

Külliyesi’nin önündeyiz…  Geriye cami ve türbesi kalmış bir külliye… 

Bu güzergahta hem bu külliyeyi, hem üç kademeli İstanbul surlarını, 

hem de sur içi İstanbul’undan günümüze intikal eden bir kesiti gezi-

yoruz. Zaman içinde zamanı yaşıyoruz. Ve yolumuzu Kocamustafa 

Paşa son durağa çeviriyoruz. Burada Hüsrev Çelebi (Ramazan Efen-

di) Camii’ni ziyaret ettikten sonra yürüyüşümüzü sürdürüyoruz.  Bu 

güzergahları yürüyerek gidebilirsek ne mutlu… Kolay değil… Ancak 

Eski İstanbul’dan günümüze ulaşan dokuyu, şehrin bu tarafını daha 

yakından görme imkanımız olacak.  Aksaray-Topkapı istikametin-

de, Pazartekke durağının karşısında Topkapı Caddesi’nin 300 metre 

kadar kuzeyinde Kara Ahmet Paşa Külliyesi bizi bekliyor. Kara Ah-

met Paşa, Yavuz Sultan Selim’in damadı, Kanuni Sultan Süleyman’ın 

eniştesi, Sadrazamlık yapmış bir Osmanlı Paşası…  Külliye, sonu 

idam da olsa, cami, medrese, türbe ve Sıbyan mektebiyle Paşa’nın 

hatırasını yaşatmaya devam ediyor.   

Vatan Caddesi ile Gureba Hastanesi ve Oğuzhan caddelerinin kesiş-

tiği noktada III. Murat’ın eşlerinden olan Şah Huban Hatun’un türbe-

si ile karşısındaki Sıbyan mektebindeyiz. Buradan yürüyüş mesafesi 

kadar yakın bir yerde Kanuni Sultan Süleyman’ın babası Yavuz Selim 

adına yaptırdığı medreseye ulaşıyoruz.  Baba-oğul, eğitim-mimari 

ilişkisini yansıtan güzel bir eser…

Yolumuzun devamında kudretli bir hanım Sultanın külliyesi var. Os-

manlı tarihinde kadın saltanat ilişkilerinin en kudretli isimlerinden 

birisinin eseri… Kanuni Sultan Süleyman’ın eşlerinden, Sultan II. Se-

lim’in annesi Hürrem Sultan’ın eseri… Uzun söze ne hacet… Kendisi 

gitmiş, eseri kalmış. Sinan’ın imzasını taşıyan ve estetiğini yansıtan 

en önemli eserlerden birisi… Camisiyle, medresesiyle, darüşşifasıyla, 

sıbyan mektebiyle… Hürrem Sultan’ın Külliyesi burada ancak türbesi 

Süleymaniye’de… 

3. Rota
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Vakit ilerledi, epey yol yüründü ancak gezimiz bitmedi. Son dura-

ğımız Osmanlı tarihinin en kudretli sadrazamlarından Sokullu Meh-

met Paşa’nın Kadırga’daki Külliyesi. Külliye Sultanahmet Meydanı’na 

yakın bir yerde… Sultanahmet Meydanı’ndan Kadırga yönüne doğru 

400 metre mesafede…

Sokullu Mehmet Paşa aynı zamanda II. Selim’in kudretli kızı İsmihan 

Sultan’ın kocası… Bu külliye de her ne kadar Sokullu adıyla anılsa da 

sadece onun eseri değil,  İsmihan Sultan’la ortaklaşa yaptırmışlar. 

Dolayısla Sokullu ve İsmihan Sultan Külliyesi olarak anılması daha 

doğru… Hayatta birleşen, eser inşasında ortak olan bu ikilinin ne 

yazık ki dünyadaki son mekânları ayrı… Paşa, Eyüp’teki Külliyesi’nin 

türbesinde, İsmihan Sultan Ayasofya Camii’ni avlusunda babasının 

türbesinde… 

Külliyeye girerken aslında büyük bir mimarın imzasını taşıyan eser-

lerinde, bir hanım sultanla kudretli bir vezirin imar dünyasındaki 

yolculuk için zor bulunabilecek zengin bir dünyanın kapısından 

içeriye adım atıyoruz . Ayrılırken o dünyaya veda ediyor gibi olsak 

da günün bütün birikimiyle birlikte büyük bir donanım ve tarihi biri-

kimle donanmış oluyoruz.

Seyahatimiz bittiğini göre şimdi bir çay molası… İster sahile inelim, 

ister Sultanahmet Meydanı’na doğru gidelim ama yarın Sultanah-

met Meydanında buluşmayı ihmal etmeyelim…

Haseki Hürrem Sultan Külliyesi, Fatih
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Sultanahmet Meydanı’ndayız. Diğer ismiyle At Meydanı.. Bir başka 

ismiyle Hipodrom’dayız… Aslında burası İmparatorlukların, ihtişa-

mın, törenlerin meydanı… Şölenlerin, yarışların sahası… Bir o kadar 

da isyanların meydanı… Burası imparatorlukların merkezi, Roma ve 

Osmanlı’nın Meydanı… Bu meydandan büyük ihtişam içerisinde 

nice imparatorlar, sultanlar geçti. Niceleri tahtını buradan ateşlenen 

veya burada alevlenen isyanlarla kaybetti. Bu meydanın tarihi, bir 

anlamda imparatorlar ve imparatorluklar tarihi… Şimdi de öyle değil 

mi? Roma’nın yönetim merkezi Büyük Saray’ın kalıntısı, dikilitaşları, 

Sultanahmet Külliyesi, Ayasofya’sı vb. ile dünyanın en büyük iki im-

paratorluğunun, Roma’nın ve Osmanlı’nın tarihi sırlarını gizlemeye, 

ihtişamını solumaya, hatırasını yaşatmaya devam etmiyor mu?

İbrahim Paşa Sarayı’nın önündeyiz. Türk İslam Eserleri Müzesi ola-

rak kullanılan bu bina Osmanlı ihtişam asrının, en güçlü Sultanının, 

Kanuni Sultan Süleyman’ın, devlet geleneğini bir kenara bıraka-

rak birden sadrazamlığa yükselttiği, enişteliği ile onurlandırdığı bir 

Osmanlı Paşası’nın sarayı…  Kanuni varken kendisini “Sultan” diye 

tanıtacak, elçilere “Ben istemezsem burada bir şey olmaz” diyecek 

kadar güç çağında gücün zirvesine göz kırpan bir sadrazam… Ve 

bu güç sarhoşluğu ile bir gece Sultan sarayında uyurken boynuna 

kemendin dolaştığı, mezarının yeri dahi bilinmeyen bir sadrazamın 

sarayı… Burası “Damat” “Makbul”, “Frenk” ve “Pargalı” “Maktul” İbra-

him Paşa’nın sarayı… Asıl yapısı itibariyle, Topkapı Sarayı’nın hemen 

karşısında, mimaride ve otoritede onunla rekabete heveslenen bir 

saray… Burada Mimar Sinan’ın imzası, İbrahim Paşa’nın hatırası var. 

Devşirmelik’ten sadrazamlığa, Parga’dan İstanbul’a uzanan, zeka-

sıyla, becerisiyle, başarısıyla zirveye giden basamakları atlayarak 

sıçrayan, kibriyle sonunu hazırlayan bir hayatın hatırası… Buyurun 

içeriye bizleri nelerin beklediğini yerinde görelim.

Aynı asırda, aynı mekanlarda, aynı olaylarda fail, meful ve şahit ola-

rak yer almış, ancak yan yana olmaktan çok karşı karşıya olmuş iki 

kişiden, bu dünyada kaybedenin sarayından çıkıp, kazanmış gözü-

kenin hamamına yöneliyoruz. Üç beş adım ötede Hürrem Sultan’ın 

hamamı bizi bekliyor.

4. Rota
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Ayasofya Camii’nin avlusunda II. Selim’in türbesindeyiz. Bu türbede 

42 sanduka bulunuyor. II. Selim’in yanında eşi III. Murad’ın annesi 

Nurbanu Sultan, kızları, oğulları ve torunları yatıyor. Burası mimarisi 

kadar hattıyla, çinisiyle, ince ve tefekkürî bir anlayışla planlanan öz-

gün bir sanat eseri… Bu dünya yolculuğunun son mekanı… Ölümün 

sanatı… Sanatın ölümle hayat buluşu…

Buradan Şehzadeler Türbesi’ne geçiyoruz… III. Murad’ın dört oğlu 

ile bir kızının türbesi… III. Murat ve III. Mehmet’in türbelerinin de 

Ayasofya’nın bahçesinde olduğunu hatırlatmakla yetinelim.

Ayasofya’dayız artık… İmparatorların tahtı, sultanların hayali ma-

bed… Kudüs’ü kurtarmak niyetiyle yola çıkıp İstanbul’u işgal edip 

şehri yağmalayan, kıymetli eşyaları “kaldırmak” için atlarla, katırlarla 

girdikleri, yükü taşıyamayanları boğazlayıp olduğu yerlerde bıraktık-

ları ve harabeye çevirdikleri mabed… Şehri fetheden ve Fatih unva-

nını alan Sultan II. Mehmed’in ise yeniçerisinin bir taşını kırmasına 

bile gönlünün razı olmayıp uğruna askerini yaraladığı mabed…

Ama biz Sinan’ın izini sürmeye devam edeceğiz. Çünkü Ayasofya’ya 

girmek demek dünyanın en uzun soluklu mabedlerinden birisinin 

tarihi seyrine çıkmak değil, aynı zamanda iki büyük imparatorluğun 

tarihi yolculuğuna da adım atmak demektir ki, bugünkü vaktimiz 

buna pek müsaade edeceğe benzemiyor. Eğer Osmanlı ve Sinan 

olmasaydı, onların içselleştirici, sahiplenici, dönüştürücü ve ihya 

edici tavırları olmasaydı da, taassupları galip gelseydi bugün Ayasof-

ya’dan söz etmemiz mümkün olmazdı. Bir Roma eseri olan Ayasof-

ya’nın ikinci banisi Osmanlılar, mimarı da Sinan’dır. Sinan’ın buradaki 

en görünen eserleri ise Ayasofya’nın batısında yer alan, 1930’lardan 

sonra ezan sesinin duyulmadığı minarelerdir.

Ayasofya Camii’nden çıktıktan sonra bir medreseye doğru yol alı-

yoruz. Caferağa (Soğukkuyu) Medresesi.. Cafer Ağa’nın Sinan’a sipa-

riş ettiği medresenin hitama erişini görmeye ömrü vefa etmeyince 

yapı kardeşi, Topkapı Sarayı’nın baş haremağası Gazanfer Ağa ta-

mamlanmıştır. Hani buraya kardeşler medresesi ya da Cafer ve Ga-

zanferağa Medresesi dense yeridir.

Şimdi Sarayın yollarındayız. Zaten hemen yanı başımızda… Topkapı, 

Osmanlı asırlarının/ ihtişamlı çağının mütevazı yönetim merkezi… 

Burada da Sinan’ın izini sürüyoruz… Pek çok izi arasında özellikle, III. 

Murad’ın odası ve sarayın mutfakları, Sinan’ın mimarisinin saraydaki 

hatıraları…

Bugünkü son durağımız yine bir Sadrazam yapısı… İki rakipten biri-

sinin sarayında başlayan yolculuk ikincisinin Rüstem Paşa’nın med-

resesinde sona eriyor. İstanbul Lisesi’nin bulunduğu Türkocağı Cad-

desi’nden sonra girilen Hoca Hanı Sokağı’nın devamındaki Rüstem 

Paşa Sokağı’na bakan kapıdan Rüstem Paşa medresesine giriyoruz... 

Paşa’nın türbesi Şehzade Külliyesi’nde, camisi Eminönü’nde, med-

resesi burada… 

Böylece bugünkü gezi sona erdi.. Kısa bir alanda ama Tarihin, ama 

bir şehrin tarihinin değil aynı zamanda İki büyük Dünya imparatort-

luğunun tarihinin merkezinde bir yolculuk oldu..… Ve gittiğimiz Her 

yerde Sinan bizimle idi… Belki de kulaklarımıza fısıldamak istediği, 

saltanatın sanatla kaim olabileceği, yani kalıcılığının sanatla sağla-

nacağıydı… Nice han, hakan, sultan sadrazam, onun çizgisinde ve 

imza attığı eserle manevi yaşamını sürdürmüyor mu?
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Üsküdar’dayız… Sur içi İstanbul’un en güzel seyredildiği, en güzel 

panoramik fotoğraflarının alındığı yerde… 

Üsküdar’dayız Hanım sultanların şehrinde… Hanım sultanların salta-

natlarını, Mimar Sinan’ın imzasını taşıyanlar başta olmak üzere abi-

devi eserlerle yaşadıkları zamanın asırlar sonrasına en güçlü şekilde 

taşıdıkları şehirde.. Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Gülfem Hatun 

(Gülfem Hatun Camii’nin banisi) , kızı Mihrimah Sultan, gelini Nur-

banu Sultan, Kösem Sultan (IV. Murad ve Sultan İbrâhim’in annesi, 

Çinili Külliyesi’nin banisi), Gülnuş Emetullah Sultan (IV. Mehmed’in 

eşi, II. Mustafa ve III. Ahmed’in annesi, Valide-i Cedid Külliyesinin 

banisi)… Hepsi burdalar… Hiçbir yerde Kudretli Osmanlı’nın kudretli 

hanımlarının hatırası Üsküdar’daki seslenseler birbirlerini duyabile-

cekleri kadar yakın ve yoğun değil… Bu nedenledir ki Üsküdar’ın bir 

diğer unvanı da Valideler şehridir.

Üsküdar’ın tepesindeyiz, Toptaşı’nda… Üsküdar’ın en büyük, İstan-

bul’un üç büyük külliyesinin birisinin önünde… Atik Valide/Valede-i 

Atik Nurbanu Sultan Külliyesi’nin girişindeyiz. Banisi Kanuni Sultan 

Süleyman ve Hürrem Sultan’ın gelini, II. Selim’in eşi, III. Murad’ın an-

nesi… Pek çok yerde eseri var ancak en büyük eseri burası… Seçil-

diği yer itibariyle oldukça manidar… Önemli ve görkemli bir yapı… 

Sahildeki Valide-i Cedid/Gülnuş Emetullah Sultan Külliyesi’nin inşa-

sından sonra Atik Valide/Valede-i atik ismiyle anılmaya başlanmış. 

Nurbanu Sultanı burada boşuna aramayın… Hatırlayacaksınız, ken-

disini Ayasofya Camii’nin avlusundaki II. Selim Türbesi’nde ziyaret 

edebiliyoruz… Bu muhteşem Külliye’yi ziyaret ettikten sonra şimdi 

yokuş aşağıya ineceğiz, Üsküdar’ın meydanına ve sahile… Araba bizi 

bekliyor, ancak tarihin damarlarında, Üsküdar’ın tarihi sokaklarında 

yolculuk yapmak isteyenler için yürümek de mümkün… Üsküdar 

Meydanı’na, Belediye Başkanlğı’nın yakınlarına gideceğiz. Burada 

Nur Banu Sultan’ın külliyesine gelir getirmesi maksadıyla yaptırdığı 

Atik Valide Sultan Hamamı’nı gezeceğiz… Sonra yüzümüzü sahi-

le çevirdikten, yani  doğrudan sahil yoluna indikten sonra 200-300 

5. Rota
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metre solumuzdaki Şemsi Paşa Külliyesi’ne halk arasındaki ismiyle 

Kuşkonmaz Camii’ne yürüyeceğiz. Deniz havasını soluyarak…

Bir meraklısı anlatmıştı… “Onlarca yıldır bu camiyi gören bir yerde 

oturuyorum kubbesine bir kuşun konduğunu görmedim” doğrudur 

banisinin isminden çok kuşkonmaz diye anılıyor zaten. Gerçekten 

muhteşem Sinan eserlerinden birisinin daha avlusundayız. Ve tabii 

İstanbul’un da huzurunda…  Yüzüne bakmaya cesaret edemiyor-

sanız başınızı kaldırın da gözlerinizi alamayacağınız İstanbul’u da 

uzun uzun seyredin. Çünkü hiçbir yerden bu şehir Üsküdar sahilin-

den göründüğü kadar güzel seyredilemez. Gün doğumundan batı-

mına… Gece yarısından gün ortasına…

Bir de Sinan’ın şehircilik anlayışını değerlendirin bu sahilde… Sü-

leymaniye ile Şemsi Ahmed Paşa külliyesi arasındaki orana, karşı-

lıklı duruşa ve Boğazdan girişe oluşturulan şehir siluetine… Bir de 

Sinan’sız İstanbul tahayyül edin. Geriye ne kalıyor…  Burada biraz 

soluklanalım, tefekkür edelim… Bir yudum çay içelim, doyasıya İs-

tanbul’a ve bir anlamda Sinan’a bakalım. Sinan’ı düşünelim…

Evet şimdi geriye dönüyor ve 300 metre geride bizi bekleyen Mih-

rimah Sultan Külliyesi’ne gidiyoruz. Hatırlayacaksınız, Edirkapı’da da 

Mihrimah Sultan’ın külliyesini ziyaret etmiştik… Rivayet odur ki, Si-

nan bu iki eser arasında denizin iki yakasında olmalarına karşın bir 

ilişki kurmuş. Yılın bir vaktinde güneş sabahleyin birinin ufkundan 

doğarken diğerinin ufkundan batarmış. İnanmıyorsanız gözleyin… 

İnanıyorsanız denk gelebilirsiniz…

Üsküdar’ın tarihi silüetini şekillendiren, gravürlerde, resimlerde, ve 

fotoğraflarda Üsküdar’ı da tanımlayan ve Üsküdar deyince akla ge-

len ilk mimari eserlerden olan Mihrimah Sultan Külliyesi’nin ziyareti 

bittiğine göre arabalara doğru yürüyelim. Kanlıca’ya kadar epey me-

safe var. Fakat 300-500 metre yürümenizin önünde bir mani yok ve 

mutlaka tavsiye ederiz. Tarih ve tabiat adına. Tabii göz zevkiniz, gö-

nül safanız ve sıhhatiniz için de mutlaka bu yürüyüşü yapmalısınız.

Kanlıca İstanbul’un bir başka güzel köşesi… Çınarın altında, denizin 

kenarında çay yudumlamayı ihmal etmeden, bir Sinan Eserini Gazi 

İskender Paşa Camii’ni türbesinde yatan banisini ziyaret ediyoruz. 

Vaktimiz varsa ki, mutlaka olmalı, boğazın bu harika manzarasına 

biraz daha yürüyerek eşlik etmeliyiz. Ama yol uzun, Beykoz’a ge-

çeceğiz. Sahil boyunca şoförümüze rica edelim de acele etmesin. 

Gözlerimizle de olsa, biraz manzaranın ve tarihin tadını çıkaralım…

Beykoz’a ulaştık ama yorulduk da… Biraz dinlenelim, terimizi ata-

lım… Nerede mi? Tabii ki bir Sinan eserinde… Odabaşı Behruz Ağa 

Beykoz Hamamı’nda…

Gezi bitti… Gün akşam oldu… Güneşin boğazın üzerine salınışı 

burada seyretsek, araba yerine bir tekne veya motor bulsak, biraz 

daha boğazın derinliklerine uzansak ve İstanbul’a boğazdan dön-

sek nasıl olur?...
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Dünya mirası sözleşmesi 

Temel amacı insanlığın zihninde barışın devamlılığı düşünce-

sini kültür, eğitim ve bilim yoluyla yaratmak ve sürdürmek olan   Bir-

leşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu UNESCO’nun 1946 

yılında yazılan kuruluş anlaşmasını oluşturan ilk 20 ülke arasında 

Türkiye de bulunmaktadır.

Bütün insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen evrensel değerle-

re sahip kültürel ve doğal sitleri dünyaya tanıtmak, toplumda söz 

konusu evrensel mirasa sahip çıkacak bilinci oluşturmak ve çeşitli 

sebeplerle bozulan, yok olan kültürel ve doğal değerlerin yaşatılma-

sı için gerekli işbirliğini sağlamak amacıyla 1972’de UNESCO 16’ıncı 

Genel Kurulunda Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına 

Dair Sözleşme 190 ülke tarafından imzalanmıştır. Türkiye de 1983 

de sözleşmeyi imzalamıştır.  Sözleşmenin kurallarına göre, devlet-

ler yalnız kendi vatandaşları için değil, bütün dünya için koruma-

yı garanti ettikleri kültür varlıklarını UNESCO’ya sunarlar ve gerekli 

değerlendirmeden geçen aday anıt ve sitler Dünya Mirası Listesi’ne 

alınır. 

Halen Dünya Mirası Listesinde 2015 yılı itibariyle 1007  kültür ve 

doğal varlık yer almaktadır. (779 kültür varlığı, 197doğal varlık, 31 

karma sit , 31 sınır ötesi varlık, 46 tehlike altında varlık, 2 adet lis-

teden çıkarılmış varlık)

Dünya mirası kavramı ve ölçütleri

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü olan UNESCO ‘nun 

32’inci  Genel Konferansında Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Ko-

runmasına Dair Sözleşme dışında 2003 tarihinde Somut Olmayan 

Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kabul edilmiştir. 

Kültür  mirasının seçimi için evrensel olmayı amaçlayan bir yakla-

şımla uluslar arası üstün evrensel değerler olarak tanımlanan öl-

çütler oluşmuştur.  Bu ölçütler başlangıçtan bu yana sayısı artarak 

günümüze 10 adet ” üstün evrensel değer” tanımı olarak ulaşmıştır. 

Dünya Mirası olmak için varlığın üstün evrensel değer olarak  tanım-

lanmış 10 tane  ölçütün biri yada birkaçına sahip olması , malzeme, 

tasarım, işçilik, işlev, konum  ve yerleşim açısından özgün olmak ve 

Dünya Mirası ve 
Mimar Sinan

Prof. Dr. Demet BİNAN 
MSGSU Mimar Sinan

Araştırma ve Uygulama
Merkezi Müdürü

Kılıç Ali Paşa Hamamı, Tophane
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bozulmamışlık yani bütünlük   göstermesi  ve koruma ve yönetim 

koşullarını sağlaması gereklidir.

Dünya Miras listesine girmek için kültür varlıkları için (6) altı, doğal 

varlıklar için (4) dört adet “üstün evrensel değer ölçütü tanımlan-

mıştır”. Dünya miras listesine girebilmek için bunlardan birine sahip 

olmak gereklidir.

Bir mimari kültür varlığının anlam kazanabilmesi için gereken ve 

onun gerçekliğini, değerini ve bütünlüğünü kanıtlayan tüm özellik-

leri olan “özgünlük”ile  varlığın konum, tasarım, malzeme ve işçilik 

özellikleri açısından içinde bulunduğu kültür alanının bozulmamış ve 

tahrif edilmemiş bir belgesi olması istenir.  İlk yapımından günümüze 

yapıların bünyesinde yer alan ve yapının kimliğini oluşturan tarihsel 

katmanlar, özgünlüğünün bileşenleri olarak kabul edilir.

Dünya Mirasına aday kültür varlıklarının iyi korunmuş olmaları, bo-

zulma süreçlerinin denetim altına alınmış olması istenir. Dünya Mi-

rası Listesi’ne önerilen tüm varlıklar bütünlük koşulunu sağlamalıdır. 

Bütünlük testiyle doğal veya kültürel varlığın niteliklerinin tam ve 

eksiksiz var olup olmadığı irdelenir.Mimari mirasın yapısal ve mima-

ri olarak bir bütün tanımlaması ile miras olma durumunu belge-

leyen tüm unsurlarıyla var olması durumudur. Bütünlük varlığın fi-

ziksel durumu yanında, somut olmayan yönlerini de kapsamaktadır. 

Türkiye ‘de dünya mirası listesinde yeralan varlıklar

UNESCO Somut Kültürel Miras  kategorisinde Türkiye’den 13 adet 

varlık dünya miras listesindedir. 1985 İstanbul’un Tarihsel bölgeleri 

(İstanbul surları, Sultanahmet arkeolojik parkı, Zeyrek, Süleymani-

ye),1985 Göreme- Kapadokya milli parkı, 1985 Divriği Ulu Camii ve 

Şifahanesi,1986 Hattuşaş,1987 Nemrut Dağı,1988 Xanthos – Leto-

on,1988 Hierapolis Pamukkale,1994 Safranbolu Kenti, 1998 Troya 

Arkeolojik sit alanı, 2011, Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi, 2012 

Çatalhöyük Neolitik Yerleşmesi, 2014 Bergama Çok Katmanlı Kültü-

rel Peyzajı,2014 Bursa ( Hanlar bölgesi ve sultan külliyeleri) ve Cu-

malıkızık 

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras  kategorisinde Türki-

ye’den 12 adet varlık dünya miras listesindedir Meddahlık Geleneği 

2008,Mevlevi Sema Töreni 2008,Karagöz 2009,Nevruz 2009,Aşıklık 

Geleneği 2009,Geleneksel Sohbet Toplantıları 2010,Kırkpınar Yağlı 

Güreş Festivali 2010,Alevi- Bektaşi Ritüeli Semah 2010,Geleneksel 

Tören Keşkeği 2011,Mesir Macunu Festivali 2012,Türk Kahve Kültürü 

ve Geleneği 2013,Ebru Sanatı 2014.

Dünya miras listesinde olan Sinan yapıları

Mimar Sinan otobiyografileri olarak tanımlanan Tezkiretü’l Bünyan 

‘da 344 yapı, Tezkiretü’l Ebniye’ de 378 yapı, Tuhfetü’l Mi’marin’ de 

ise 423 adet yapı Mimar Sinan tarafından yapılmış yapılar olarak 

gösterilmiştir. Her üç tezkerede olan kayıtlı yapıların toplam sayısı 

477’ dir. Her üç tezkerede görülen yapı sayısı ise 312’dir.

Sinan’ın tasarlayıp inşa ettiği, onardığı, ya da ona yakıştırılan 477 ya-

pının , 29’u saptanamayan; 172’si yangın, deprem ve imar faaliyetleri 

sonucu yok olan, 49’u daha sonra klasik dönem mimarisinden farklı 

tarzda  yenileştirilen; 23ü harabe, 204’ü ise özgün 16. Yüzyıl biçim ve 

üslubunu koruyarak zamanımıza ulaşan yapılardır. 

Döneminin malzeme, teknik , estetik değerini en üst düzeyde içe-

ren ve günümüzde de mimarlık, mühendislik ve şehircilik açısından  

özgün ve üstün evrensel değerler taşıyan bu yapılar içinde Dünya 

Miras Listesi’nde kayıtlı olan  yalnızca iki yapı görülmektedir.  Bu 

yapılar Bosna-Hersek’te, Vişegrad’da olan Sokollu Mehmet Paşa 

Köprüsü (1571-1577) ile Edirne’de olan  Selimiye Cami ve Külliyesi 

(1569-1575) dir.

Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü altı adet üstün evrensel değer öl-

çütünden  ikisini taşıdığı (ii,iv), aynı zamanda özgünlük, bütünlük 

değerleri ile koruma ve yönetimine   sahip olduğu için 2007 yılında 

Dünya Miras Listesine girmiştir. 

Kriter kapsamında; “jeostratejik öneme sahip bir konumda yer alan 

köprü tarihsel süreç içinde  Hıristiyanlık ve İslam arasında;  Balkan-

lar, Osmanlı İmparatorluğu ve Akdeniz dünyası arasında önemli kül-

türel değişime tanıklık etmiştir. Osmanlılardan sonra Avusturya-Ma-
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car, Yugoslav Federasyonu ve Bosna Hersek Cumhuriyeti  olmak 

üzere farklı siyasal ve kültürel güçlerce köprü onarım ve yönetimi 

gerçekleşmiştir” olarak tanımlanmaktadır.

Kriter kapsamında ; “Vişegrad  Köprüsü; değerleri ve başarılarıyla in-

sanlık tarihinin önemli bir aşaması olan Osmanlı Klasik  döneminin 

zirvesinin mimarideki ifadesidir” olarak tanımlanmaktadır.

Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi 2011’de Dünya Mirası olarak ilan 

edilmiştir. Taşıdığı iki üstün evrensel değer ile Dünya Mirası olmuş-

tur. Bunlardan biri “insanoğlunun yaratıcı dehasının bir  başyapıtını 

temsil etmesi”  ki kararda “Mimar Sinan’ın yaratıcı dehasının başya-

pıtı” olarak tanımlanmıştır. 

İkincisi “insanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren 

bir yapı türü, mimari, teknolojik grup veya peysaj  için istisnai bir ör-

nek olması”  dır. Kararda “Selimiye Cami; kubbesi, mekansal konsepti, 

mimari ve teknolojik uyumu ile şehir peysajını taçlandıran konumu, 

insanlık tarihindeki önemli bir aşamayı, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

doruk noktasını temsil eder” olarak tanımlanmıştır.

Mimar Sinan’ın Dünya Miras listesinde ismi olan  bu iki yapısı dışında  

dolaylı olarak listede olan yapıları da vardır. Örneğin İstanbul Sü-

leymaniye Külliyesi (1550-1557) . İstanbul’un Tarihsel bölgeleri olan; 

İstanbul surları, Tarihi Yarımadanın ucundaki arkeolojik park, Zeyrek 

ve Süleymaniye’nin  UNESCO tarafından 1985 yılında Dünya Miras 

Alanı olarak tanımlanmasını sağlayan dört(4) üstün evrensel değe-

rin   ikisinde Süleymaniye Cami ve Külliyesi  bu değerleri taşıyan 

varlık olarak tanımlanmıştır. Bu üstün evrensel değerler Edirne Seli-

miye Külliyesi’nin seçilmesini sağlayan değerlerle aynıdır. Bunlardan 

birincisi  “insanoğlunun yaratıcı dehasının bir başyapıtını temsil 

etmesi” ki burada Ayasofya’da Süleymaniye Cami ve Külliyesi’yle 

birlikte başyapıt olarak belirtilmiştir.

“(iv) İnsanlık tarihinde önemli bir aşamayı veya aşamaları gösteren 

bir yapı türü, mimari veya teknolojik grup veya peyzaj için istisnai 

bir örnek olması” ölçütünü karşılayanlar olarak Topkapı Sarayı ve 

Süleymaniye Cami ve Külliyesi belirtilmiştir. 

1985 yılında Dünya Miras alanı olan İstanbul’un Tarihsel bölgeleri 

(İstanbul Kara Surları, Sultanahmet Arkeolojik Parkı, Zeyrek, Süley-

maniye), içinde pek çok Sinan eseri mevcuttur. Önemli külliyelerden 

bir çoğu da dünya miras alanlarında yeralmaktadır. Örneğin; Şeh-

zade Külliyesi Süleymaniye Dünya Miras Alanında, Kadırga Sokullu 

Külliyesi Sultanahmet Arkeolojik Parkı’nın içinde , Edirnekapı Mih-

rimah Külliyesi İstanbul Karasurları Dünya Miras Alanında koruma 

bandı içinde yeralan önemli külliyelerdendir. 

Dolayısıyla Sinan’ın dünya mirası olarak ilan edilmiş Sokollu Mehmet 

Paşa Köprüsü, Edirne Selimiye Cami ve Külliyesi ile ona  atfedilen 

üstün evrensel değer ölçütleriyle dünya mirası ilan edilmiş alanda 

yeralan   İstanbul Süleymaniye Cami ve Külliyesi’nin korunmasın-

da ulusal yükümlülükler dışında, uluslararası boyutta tüm dünyaya 

karşı bir yükümlülükler vardır. Osmanlı İmparatorluğunun gücünü 

ve sınırlarını gösteren mühürler olarak tanımlayabileceğimiz  üstün 

evrensel ölçütlere sahip Sinan  yapılarının Dünya Miras Listesi için-

deki sayısının artırılması ve  bütüncül olarak bir yönetim  stratejisi 

içinde  tanımlanması, korunması ve tanıtılması gerekmektedir. Bu 

gerçekleşmediği takdirde UNESCO Dünya Miras Listesi”nden “Teh-

like Altındaki Dünya Miras Listesi”ne oradan da listeden çıkarılmaya 

kadar giden yaptırımlar  sözkonusudur.
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Bugün denizciler günü aslında… Başka duraklara uğrasak da umu-

miyetle Kaptan-ı deryaların/denizcilerin huzuruna çıkıyoruz. Hem 

de cihanı titreten Osmanlıları denizlerde zaferlere koşturan, “Os-

manlı Asrı”nın denizcileriyle buluşacağız.

İlk durağımız Kasımpaşa… Asıl yapısı itibariyle Osmanlı denizcili-

ğinin kalbinin attığı semtin adı Kasımpaşa… Tersane-i Amire’nin 

merkezi… Bizi burada büyük bir denizci ve onun adını yaşatan kül-

liyesi bekliyor. Piyale Paşa Külliyesi’nden söz ediyoruz. Banisi, Ma-

caristan’da Hırvat asıllı ayakkabıcı bir babanın oğlu iken, Osmanlılar 

tarafından devlet hizmetine alınarak Kaptan-ı Deryalığa kadar yük-

seltilmiş, pek çok fütuhatta bulunmuş, önemli devlet hizmetlerini 

yerine getirmiş bir devlet adamı… Kanuni Sultan Süleyman tarafın-

dan Şehzade (II. Selim) Selim’in kızı Gevher Han ile evlendirilmiştir.

Piyale Paşa Külliyesi kendisine özgü mimarisiyle Mimar Sinan’ın im-

zasını taşıyor. Paşa, hanımı Gevher Han Sultan, yedi oğlu ve dört 

kızıyla birlikte külliyenin haziresindeki türbesinde yatıyor.

Piyale Paşa Külliyesi’ndeki ziyareti tamamladıktan sonra Haliç’e yö-

neliyoruz. Süleymaniye Külliyesi’nin karşısında, sadrazamıyla padi-

şahı arasındaki farkla orantılı bir görünüm taşıyan ve Haliç’in Be-

yoğlu kıyısında, Unkapanı köprüsünün bitişinde ve yolun Karaköy’e 

dönen köşesindeki Sokullu Azapkapı Camii’ne geliyoruz. Külliye 

Barbaros Hayreddin Paşa gibi büyük bir denizcinin vefatından sonra 

onun görevini üstlenen Sokullu Mehmed Paşa’nın denizci geçmişiy-

le bağ kurma özelliği taşıyor. Bulunduğu yer itibariyle de kendisinin 

de gelişimine önemli katkılarda bulunduğu Haliç Tersanesi’nin sa-

hasında. Eyüp ve Kadırga’daki Sokullu Mehmed Paşa Külliyelerinden 

sonra Üçüncü Sokullu külliyesindeyiz. Sokullu, her üçü de Sinan 

eseri olan külliye sayısı büyüklükleri itibariyle İstanbul’da başka bir 

sadrazama nasip olmayan bir konumun sahibi…

Bu ziyareti bitirdikten sonra sahil yolculuğumuz sahil boyu devam 

ediyor... Ancak Tophane’ye doğru ilerlerken sağ tarafımızda yer alan 

6. Rota
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İstanbul silueti ve tarihi yarımadanın panoramik görüntüsünü iz-

leyebiliriz.  Karaköy’de tanıdık bir baninin eseri bekliyor bizi. Daha 

önce türbesine, camisine ve bir medresesine uğradığımız Kanuni 

Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa’nın Kurşunlu Han olarak 

da bilinen Kervansarayı’na uğramayı ihmal etmiyoruz. Sonra Top-

hane. Burada bizi bir başka büyük Osmanlı denizcisi Kaptan-ı Derya 

Kılıç/Uluç Ali Paşa bekliyor.

Aslen Kalabriyeli Giovan Dionigi Galeni, papaz olmak üzere Napo-

li’ye giderken Osmanlı denizcilerine esir düşünce hayatında yeni bir 

sayfa açılır. Müslüman olarak Uluç, daha sonra da başarılarıyla Kılıç 

Ali adını alan Paşa,  İnebahtı hezimetinde donanmanın kumanda 

ettiği kolunu kurtarmasıyla haklı bir şöhret kazanmış ve hafızalarda 

iz bırakmıştır. İstanbul Tersanesi’nin genişletilmesi, donanma ge-

milerinin daha büyük ve gösterişli yapılmasında rol oynayan, kürek 

çekmeyi kolaylaştıran ve hızlandıran değişikliklere imza atan Paşa 

Denizcilik bilimine de önemli katkılarda bulunmuştur.

Hayata vârissiz veda eden “Koca Kaptan” banisi olduğu, Sinan’ın im-

zasını taşıyan külliyesi içindeki türbesinde de yalnız yatmaktadır.

Esaretten Kaptan-ı deryalığa kadar yükselen Kılıç Ali Paşa, Külliyesi 

yanındaki çeşmeyle pek çok seyyahın ilgisini çekmiş, çeşitli gravür-

lere konu olmuştur.

Fındıklı’da ise bir başka Sinan eseriyle buluşuyoruz: Molla Çelebi (Fın-

dıklı) Camii.. Banisi Molla Çelebi olarak da tanınan Anadolu kazaskeri, 

devrin önde gelen uleması arasında yer alan Mehmet Vusulî Efendi’dir. 

Yolculuğumuz sürüyor. İleride, yani Beşiktaş’ta iki Kaptan-ı Derya daha 

bizi bekliyor. Sinan Paşa ve Barbaros Hayreddin Paşa.

Beşiktaş’tayız. Barbaros Bulvarı ile Beşiktaş caddesinin birleştiği nok-

tada, bir Sinan eseri olan Kaptan-ı Derya Sinan Paşa’nın külliyesin-

deyiz. Ne yazık ki banisi külliyesinin tamamlanmasını göremeden 

hayata veda etmiş. Bu yüzden olsa gerektir ki, külliyesine değil, Üs-

küdar’da yengesi Mihrimah Sultan’ın külliyesinin haziresine defne-

dilmiştir. Külliyeyi abisi sadrazam Rüstem Paşa tamamlamıştır. Sinan 

Paşa’nın külliyesini denizcilerin piri Barbaros Hayreddin Paşa’nın 

türbesinin karşısına yaptırması ise Osmanlı denizcilerinin halefleri 

tarafından Barbaros’un nasıl algılandığını göstermesi açısından da 

manidardır.

Yolun sağına geçiyor ve Barbaros Hayreddin Paşa’nın türbesini ziya-

ret ediyoruz. Burada sadece büyük bir Osmanlı denizcisi değil, yaşa-

dığı çağda dünyanın en büyük denizcisi yatmaktadır. Vefatına  “Mâte 

reîsü’l-bahr, 953” (Denizin reisi öldü)  tarihinin düşülmesi bir hakikatin 

ifadesinden başka bir şey değildi. Bu türbede bir şahıs değil bir “efsa-

ne” zaman içindeki yolculuğunu, akademik çalışmalara, hikayelere, 

romanlara, şiirlere, sinema filmlerine, belgesellere dizilere konu olarak 

sürdürmekte, hayatiyetini devam ettirmektedir. Onun üstüne yerleş-

tirilen kubbeyi inşa etmek de Mimar Sinan’a düşmüştür. Aslında türbe 

burada yalnız değildi. Türbe Barbaros Hayreddin Paşa tarafından yap-

tırılan medresenin yanına inşa edilmişti. Türbede ise kendisine Câfer 

Paşa, Barbaros Hayreddin Paşa, Cezayirli Hasan Paşa ve Barbaros’un 

hanımı Bâlâ Hatun eşlik etmektedir. Paşa’nın yakınları ise Türbenin 

haziresine defnedilmişler. Türbenin hemen yanı başında Büyük bir 

Barbaros Hayrettin Paşa anıtı yer almaktadır. Denizcilik müzesinin 

aralarında hiçbir yapı olmayacak şekilde burada açılmış olması da bir 

tercihin ve ona hürmetin ifadesidir.

Sabahtan beri hareket halindeyiz. Şimdi biraz ter atma vakti. Buy-

run gezimizin son durağına; Ortaköy’deki Hüsrev Kethuda (Ortaköy) 

Hamamına…
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Bugün tarihi tanımlama ile İstanbul (sur içi) ve Bilâd-ı selase (Üs-

küdar, Eyüp, Galata) dışındayız. Aslında bugün suyu takip edeceğiz. 

Mimar Sinan’ın su yapılarını gezeceğiz. Kolay bir gezi değil. Yorucu 

olacak, geniş bir coğrafya üzerinde dolaşacağız. Bugün her zaman-

kinden daha çok sportif giyime ve yürüyüş ayakkabılarına ihtiyacı-

mız olacak. Düz yolda da yürüyeceğiz, çalılar arasında inişli çıkışlı 

yollarda da, tabi su kemerlerini yakından görmek istiyorsak, adım-

layacağız. Hiç olmazsa ve mutlaka Mağlova kemerine ulaşmalıyız ki 

hem Osmanlı su medeniyetinin estetik dünyasına hem de Sinan’ın 

mimari dehasına farklı bir boyutta şahitlik edebilelim…

Çünkü bu yapılar, o zamana kadar inşa edilen tesislerin en mükem-

meli, Mimar Sinan’ın en önemli mühendislik yapısı ve hacimce en 

büyük eseridir. Yürüyüşümüze başlamadan önce Sinan’ın bu eserle-

rinin inşa öyküsünü kısaca hatırlayalım:

Mimar Sinan’ın su kemerleri Belgrad ormanlarından toplanarak İs-

tanbul’a getirilen ve genel olarak Kırkçeşme Suları olarak anılan su 

güzergahındadır. Bu sular kadar suyun İstanbul’a getirilişi, Sinan’ın 

karşılaştığı muhalefet ve Mimarımızın bunları aşmadaki başarısı da 

onu tanımamız açısından ayrı bir öneme sahiptir.

İstanbul’un artan su ihtiyacına cevap arayan Kanuni Sultan Süley-

man, Kırkçeşme sularını şehri taşımaya karar verir. Ancak bu son 

derece maliyetli, meşakkatli, maharet ve teknoloji gerektiren bir iştir. 

Süleymaniye Külliyesi’nin 35 milyon Kırkçeşme tesislerinin ise 50 

milyon akçeye mal olduğunu söylemek işin büyüklüğü konusunda 

bir fikir verecektir. 

Kanûnî Sultan Süleyman Kâğıthane çevresinde avlanırken eski bir 

su yolundan sızan su görünce buradan İstanbul’a su getirmenin 

mümkün olup olmadığı konusunda Mimar Sinan’ı görevlendirir. 

Uzun araştırmalar neticesinde Mimarımızın olumlu cevap vermesi 

üzerine inşaatın başlaması emrini verir. 

7. Rota
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Fakat Sadrazam Rüstem Paşa ve üst düzey devlet yöneticileri suyun 

getirilmesine karşı çıkarlar. Çünkü şehre bol su getirilirse İstanbul’a 

göçün artacağını bunun da çeşitli sorunlara yol açacağına inan-

maktadırlar. Fakat Kanûnî Sultan Süleyman suyun kendi vakfı olarak 

şehre getirilmesinde kararlıdır. 

İnşaat başlar ama Suyun ve Sinan’ın muhalifleri durmazlar. Mimarın 

bu işte başarısız olacağını, suyun yetersiz olduğunu, hazinenin israf 

olacağını padişaha fısıldarlar. Fakat Sultan söylenenlere karar ver-

meyip yerinde incelemeler yapar ve kararından vazgeçmez. Büyük 

bir muhalefete rağmen, Padişahın desteğiyle 1554’de başlayan Kırk-

çeşme sularının inşası 1563’ten önce tamamlanır. 

Bu konunun teferruatını Mimarımızın anlatımından öğrenmek iste-

yenler için öncelikle Sai Çelebi’nin onun anlatımından kaleme al-

dığı Tezkiretü’l-bünyân’a bakmasını salık veririz… Ayrıca Eyyûbî’nin 

Menâkıb-ı Sultân Süleymân Hân’ı da bu konuda ayrıntılı bilgiler ih-

tiva etmektedir. 

Kemerburgaz’dayız…  Gezimize abidevi kemerlerle başlıyoruz. Eğ-

rikemer, Kovuk Kemer (Müderris Köyü Kemeri) ve Uzun kemer… 

Bunlar arasında Kovuk Kemer’in farklı bir hikayesi vardır. Çeçen’in 

belittiğine göre, Kırkçeşme tesisinin bütün bölümleri Osmanlı yapısı 

olmasına karşılık Kovukkemer’in en alt katının bir bölümü ile orta 

katın çok küçük bir kısmı Geç Roma devrinden kalmıştır. Geri kalan 

kısmının ise Mimar Sinan tarafından 1563-64’de yapıldığı arşiv kayıt-

larıyla ortaya konulmuştur. 

Uzun Kemer ise 711 m. İki katlı olup Kırkçeşme tesislerinin en büyük 

yapısı. Üst katta elli, alt katta kırk yedi kemer vardır. 

Burada çok fazla vakit geçirme şansımız yok… Hatıra fotoğrafları-

mızı da çektirdiğimize göre yönümüzü Sultangazi’ye çeviriyoruz. 

Çünkü Sinan’ın en görkemli su yapısı bizi bekliyor. 

Sultangazi’de önce abidevi kemerlerden Güzelce (Gözlüce) Ke-

mer’in yanına inemesek de-ki o kadar da kolay değil, bir anlamda 

dağcı olmayı da gerektiriyor, ama denemeye de değer- uzaktan da 

olsa görmemiz önemli… Ama Mağlova’yı yakından görmeden, al-

tından geçen sulara ayaklarımızı değdirmeden olmaz. Gerçek bir 

mühendislik ve mimarlık harikası… Alibey Deresi üzerinde yer alı-

yor. Arabadan indikten sonra yaklaşık bir kilometre kadar Alibeyköy 

barajının kenarından, orman içinde, patika bir yoldan ilerleyeceğiz 

ve kemere ulaşacağız…

Gerçekten harika bir su yapısı.  Ayrılmak kolay değil ama Sinan’ın 

göreceğimiz başka su yapıları da bizi beklemekte. Kağıthane’ye 

geçiyoruz. Havz-ı Kebir’i ziyaret ettikten sonra Büyükçekmece’ye 

gitmek için arabalarımıza biniyoruz. Burada en güzel Sinan köprü-

lerinden birisinin üzerinde yürüyeceğiz. Osmanlı köprü mimarisinin 

günümüze ulaşan en muhteşem örneklerinden olan köprü, Mimarı-

mızın dehasının ve Osmanlı mühendisliğinin anıtıdır.

Büyükçekmece’deki eski köprüden halkın büyük zorluklar içinde 

geçtiğini gören Kanuni Sultan Süleyman, Baş mimarı Sinan’a bu-

raya güzel bir köprü yapılmasını emreder. Ancak Zigetvar Seferin-

de (1566) vefat eden padişahın ömrü köprüyü görmeye yetmez. 

Gerçekten bir mühendislik ve mimarlık harikası olan köprü II. Selim 

devrinde, 1567-1568’de tamamlanır. Seyyahların büyük beğenisini 

kazanan köprünün orijinal hali ve nostaljik görüntüleri gravürlerle 

de görsel olarak belgelenmiştir.

Nice sefere giden Osmanlı ordusuna geçit veren, bir o kadar za-

fer sevincine ve bozgun hüznüne de şahitlik eden “Büyükçekmece 

Köprüsü, inişli çıkışlı dört bölümden oluşmuş ilgi çekici bir mühen-

dislik eseridir. 

Üzerinde Sinan’ın imzasını taşımasıyla da dikkat çeken bu köprüden 

geçip Sinan eseri olan Kanuni Sultan Süleyman Sebili, Kervansarayı 

ve Sokullu Mehmed Paşa Mescidi’ni ziyaret ederek gezimizi tamam-

lıyor ve şehrin merkezindeki konaklama mekanlarımıza doğru yola 

çıkıyoruz.



Piyale Paşa Camii, Beyoğlu
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