
Darülkurra’nın duvarları kesme taş ve üstü kurşun kaplıdır. Darülkurra’ya mukarnaslı ve 
kemeri renkli taştan bir kapıdan girilmektedir. Avlu dört yönden üstleri kurşun kaplı ve sivri 
kemerli revaklarla çevrilmiştir. 

Banisi Fatih Sultan Mehmet dönemi 
veziriazamlarından Mahmut Paşa’dır. 

1473 yılında yaptırıldığı kabul edilen cami, neredeyse bir asır sonra Mimar Sinan eliyle yeni 
baştan yapılırcasına kapsamlı bir onarım geçirmiştir. 1752 yılı depreminde hasar gören cami, 
1930’lu yıllara harap durumda ulaşmış, bakımsız bırakılarak uzun yıllar terk edilmiştir. 1942 
yılında temellerine kadar yıkık olduğu bilinen yapı 2007 yılında tekrar inşa edilmiştir.  Yapı 
süslemesizdir. Son cemaat yerinde revakları taşıyan kemerler renkli taş işçiliğine sahiptir. 
Cümle kapısının iki yanında yer alan mihrapçıklar dilimli kemerlidir.

A Journey From 
One Capital to Another 
Mimar Sinan, invites you to discover his 
works in Trakya.

With this map, departing from Büyükçekmece, just one 
stop away from Topkapı Palace in Istanbul, the capital of 
the Ottomans, you are going to discover Sinan’s monuments 
rising over the horizons of  Trakya cities - Tekirdağ, 
Kırklareli and Edirne.

On the four corners of the mosque, 70-meter high minarets with three balconies rise. The 
minarets, when seen from close-up appear shorter than the dome, can be seen better from 
a distance. The balconies of the two minarets can be accessed by three different ways. The 
mosque interior is decorated with Iznik tiles produced with the special techniques of the period.

The building, also known as Selimiye 
Darülhadis, is a part of the Sultan Selim 

II Külliye. It is believed that the medrese to southeast of the mosque was built between 1569 
and 1575 together with the mosque. It is the first one to be built among the other structures of 
Selimiye complex and of the two medrese of the Selimiye Mosque. Darülhadis and darülkurra 
are located in the outer courtyard behind the qibla wall of the mosque. It was used as a military 
prison in the 20th century. The medrese, which had undergone a radical renovation after 1954, is 
now being used as a Museum of Turkish-Islamic Artworks.

The darülkurra, the second medrese of 
Selimiye, is in a symmetrical position 

with the darülhadis and is located in the southwest direction of the mosque, adjacent to the 
south end of the bazaar. It is believed it was constructed between 1569-1575. Darülkurra consists 
of eleven rooms and one classroom, lined in an L shape along two arms, with the porches 
turning around four corners. The word darülkurra means the place where the Qur’an is taught.

Darülkurra’s walls are covered with cut stone and the roof is covered with lead. Entrance 
door of darülkurraa has muqarnas decorations and an arch of colored stone. The courtyard is 
surrounded on four sides by lead-covered and pointed arched porches. 

It was commissioned by Mahmut 
Pasha, one of the grand viziers of 

Fatih Sultan Mehmet period. The mosque, which is believed to be built in 1473, was heavily 
repaired by Mimar Sinan almost a century later. The mosque, which was damaged in the 
earthquake of 1752, became a ruin in the 1930s and was abandoned for many years. The 
building, which was known to have been destroyed by 1942, was rebuilt in 2007. The building 
has no decorations. The arches carrying porches in narthex have colored stone ornaments. The 
altars on both sides of the main entrance door has cusped arches.

tarafından Mimar Davud Ağa’ya yaptırılan arasta, külliyeye sonradan eklenmiştir. Eski sarayın 
olduğu Kavak Meydanı’nda olan külliye, şehir merkezindeki Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami’ye 
yürüme mesafesindedir.  

Sultan II. Selim tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan ve Mimarbaşı Sinan’ın ‘ustalık eserim’ 
dediği anıtsal yapı, Osmanlı-Türk sanatının ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarındandır. 
Eser, hem mimari üstünlüğü hem de taşıdığı sembolik değer ve önemle devrinin çok ötesine 
geçmiş, dünyaya mal olmuş bir çalışmadır. Bu yüzden cami, 2011 yılında UNESCO Dünya 
Kültür Listesi’ne alınmıştır. (Liste Referans No: 1366)

Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, 
kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen 

yere konumlanmıştır. Sultanın böyle ulu bir eseri başkent olan İstanbul yerine eski başkent 
Edirne’ye yaptırması, pek alışık olunmayan bir usul olsa da birçok tarihçi bunda bazı incelikler 
olduğunu ifade etmişlerdir. 

Mesela, Edirne’ye böyle bir caminin yapılması oranın Türk kalmasının mührü olarak kabul 
edilmiştir. Nitekim sonraki yüzyıllarda imparatorluğun başına gelen hadiseler bu düşünceyi 
doğrulamış, Edirne adeta psikolojik bir hat olarak Türklerin elinde kalmıştır. 

Bir tepe üzerinde yer alan Selimiye Camii’nde daha önce hiçbir camide görülmemiş bir teknik 
kullanılmıştır. Daha önceki kubbeli yapılarda, asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerinde 
yükselmesine rağmen, Selimiye Camii 43,25 metre yüksekliğinde, 31,28 metre çapında, tek bir 
kubbe ile örtülmüştür. Kubbe 8 sütuna dayanan bir kasnak üzerine oturtulmuştur. Kasnak, 
fil ayaklarına 6 metre genişliğinde kemerlerle bağlıdır. Sinan, bu şekilde örttüğü iç mekana 
verdiği genişlik ve ferahlıkla birlikte mekanın bir kerede kolayca anlaşılmasını sağlar. Kubbe 
aynı zamanda caminin dış görünüşünün ana hatlarını da belirler.

Caminin dört köşesinde 70 metre uzunluğunda, üçer şerefeli dört minare yükselir. Yakından 
uzunlukları dikkat çekmeyen ve kubbeye göre alçak görünen minareler uzaktan bakılınca 
daha iyi fark edilebilmektedir.  Bu minarelerin ikisinin şerefelerine üç farklı yoldan 
çıkılabilmektedir. Yapının içi döneminin en özel tekniği ile üretilen İznik çinileriyle süslüdür.

Selimiye’nin iki medresesinden biridir. 
Selimiye Darülhadisi olarak da tanınan yapı, 

Sultan II. Selim Külliyesi’nin bir parçasıdır. Caminin güneydoğusunda yer alan medresenin 
cami ile birlikte 1569-1575 yılları arasında yapıldığı kabul edilmektedir. Selimiye Külliyesi’nin 
iki medresesinden ilk yapılanıdır. Darülhadis ve Darülkurra caminin kıble duvarı ardında 
dış avlu içinde yer almaktadır.  20. yüzyılda bir süre askerî cezaevi olarak kullanılmıştır. 1954 
yılından sonra köklü bir onarım görmüş olan medrese, günümüzde Türk İslam Eserleri Müzesi 
olarak kullanılmaktadır.  

Selimiye’nin ikinci medresesi olan 
Darülkurra, Darülhadis Medresesi 

ile simetrik bir durumda caminin güneybatı yönünde, arastanın güney ucuna bitişiktir. 
Darülkurra’nın yapım tarihinin 1569-1575 yılları arasında olabileceği kabul edilmektedir. 
Darülkurra dört kenarda dönen revaklarla birlikte iki kol üzerinde L tipinde sıralanan on 
bir oda ve bir dershaneden oluşur. Darülkurra sözcük anlamıyla Kur’an eğitimi veren yer 
anlamına gelmektedir.

Sinan’s works, the least or the most known ones, from Sultan 
Süleyman Külliye to Rüstem Pasha Caravansary, from Cedit 
Ali Pasha Bazaar to Sokollu Mehmet Pasha Bridge, each one 
is worth seeing to shed light on 16th century Thrace.

You can arrange a short and quick trip or visit all 
monuments of Sinan in order to understand his genius 
completely.  While following the map, you will lose yourself 
in the mists of time and rediscover Trakya, the gate of the 
Empire to the Balkans.

Büyükçekmece
The külliye (social complex) is located in the 
center of the Büyükçekmece District at a 

40-kilometer distance from İstanbul, at the point where the Büyükçekmece Lake and Sea of 
Marmara unite. 

A small mescid was added to the külliye which consists of a bridge and a caravansary, 
commissioned by Sokollu Mehmet Pasha after the death of Süleyman the Magnificent.  The 
sultan had ordered the public fountain at the bridgehead to the chief architect before starting on 
the Szigetvar campaign. 

It was built on the strait which unites the Sea 
of Marmara with the Büyükçekmece Lake. 

This bridge was crossed over in the majority of the campaigns to Rumelia in the Ottoman Era. 
Sinan talks about this structure with great praise in Tezkiretü'l Bünyan which lists the works of 
Mimar Sinan.

It is assumed that the mescid which 
has no epitaph was built in 1566 - 1568 

with the other monuments of the külliye. The mescid at the bridgehead of the Büyükçekmece 
Bridge integrated the identity of the Grand Vizier Sokollu Mehmet Pasha with Süleyman’s 
memory. 

The sanctuary in the size of 9.50 x 7 m is entered via gate which was shifted to the right from its 
northern facade. The structure was built of one row of cut-off limestone and two rows of brick 
like the caravansary. The building which used to be covered with a hipped roof was covered 
with a lead roof from the outside during the last repairment. The wooden last congregation 
place was transformed into a closed space towards the end of the 1980s.

Caravans and passengers, especially in the 
summer months, enter the mosque and first 

visit the Sultan Süleyman Fountain, which is undoubtedly the life spring of the külliye. On the 
European side, on the left side of the square, the fountain meets and gives life to the passengers 

Edirne şehir merkezinde Üç Şerefeli Cami’ye çok 
yakın bir konumda inşa edilen çarşının banisi, 

Trakya’da Mimar Sinan’a birçok eser inşa ettiren Semiz Ali Paşa’dır. İstanbul’daki Kapalı 
Çarşı’nın bir benzeri olarak kabul edilen çarşı, aslında iki tarafı dükkânlarla kaplı bir arastadır. 
Çarşının altı kapısı bulunmaktadır. 

Tezküretül Enbiye’de zikredildiği için bu yapı, Mimar Sinan’a aittir. Ancak kitapta bu yapı 
Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı olarak kaydedilmiştir. Şu anda kervansaraya ait bir bilgi 
bulunmadığından kervansarayın planlandığı ancak inşa edilmediği sonucuna varılabilir. Semiz 
Ali Paşa bu çarşıyı Babaeski’deki külliyesine gelir getirmesi amacıyla yaptırmıştır.  Çarşı, on 
altıncı ve on yedinci asrın canlı ticaret merkezlerinden biri olmuştur.

1569 yılında Sokollu Mehmet 
Paşa tarafından Mimar Sinan’a 

yaptırılan hamam, günümüzde tarihsel dokusunu koruyan ender hamam yapılarından en 
büyüğü kabul edilmektedir. Hamam kadınlar ve erkekler bölümü olmak üzere iki bölümden 
oluştuğu için Çifte Hamam olarak da ün yapmıştır. Yapı taş ve tuğladan almaşık örgüden ileri 
gelmektedir. Revaklar yine taş ve tuğladan iken örtü ögesinde tuğla tercih edilmiştir. Yapının iç 
bölümlerinde kullanılan ana malzeme ise mermerdir.

Sultan II. Selim tarafından, Tunca nehri üzerinde 1567 
yılında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Şehir merkezi 

ile II. Beyazid Külliyesi’ni birbirine bağlayan köprülerden biridir. II. Beyazid Köprüsü’ne ek 
olarak kesme taştan yapılan köprü, tek kemerli olup, kemer açıklığı 6,6 metredir. Tek kemerli 
ve tek gözlü oluşundan ötürü bu adla anılmaktadır. Su taşkınları nedeniyle 1611 yılında zemin 
yükseltilip, suların akış hızını sağlamak için çok kemerli üçüncü bir geçiş eklenmiştir. Eklenen 
bu üçüncü bölümün doğusunda Hanım Saraylı Bahçesi adı verilen bir gezi yeri bulunmaktaydı.

Osmanlı'nın kudretli padişahı Kanuni Sultan Süleyman’ın 
emriyle Mimar Sinan’a yaptırılan Adalet Kasrı, Edirne Saray-ı 

Hümayun içinde yer alan kule ve üzerindeki kasırdan oluşur. Muntazam kesme taştan inşa 
edilmiş kare planlı eser, kalın ve sağlam duvarlara sahiptir. 

Dönemin Divan-ı Hümayun’u, Bakanlar Kurulu ve Yargıtay’ı, olarak kullanılan kulenin, 
ilk katında şerbethane bulunurken, ikinci katında ise divan kâtiplerinin görev yaptığı 
bilinmektedir. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nın öncüsü olan Edirne Sarayı’nda yer alan kasır, 
Topkapı Sarayı’ndaki Adalet Kulesi’nin bir modelidir.

Kanuni Köprüsü sarayı şehre bağlayan ve Kanuni Sultan 
Süleyman’ın emriyle Mimar Sinan’a yaptırdığına inanılan 

köprüdür. Saray Köprüsü olarak da ün salmıştır. 

Köprü dört gözlü ve sivri kemerlidir. Ortadaki iki göz daha büyük tutulmuş yanlar daha küçük 
tutularak hareket sağlanmıştır. Köprünün uzunluğu 60 metre kadardır. Köprü muntazam 
kesme taştan inşa edilmiştir.  Köprü günümüzde oldukça iyi bir durumdadır ve geçirdiği 
başarılı restorasyonlarla klasik özelliklerini korumaktadır.

Edirne’nin kent merkezinde 
yüksekçe bir tepe üzerinde 

yer alan külliye cami, darülhadis ile darülkurra medreseleri ve sıbyan mektebinden oluşur. 
Kervansaray, tabhane ve imareti yoktur. Külliyenin batı yönünde bulunan ve III. Murat 

Bir Payitahttan 
Diğerine Yolculuk
Mimar Sinan, sizi eserlerini 
keşfetmeye davet ediyor.
Elinizdeki bu haritayla, Payitaht-ı 
İstanbul’daki Topkapı Sarayı’na 
yalnızca bir menzil uzaklıktaki 
Büyükçekmece'den yola çıkıp, 
Trakya şehirleri olan Tekirdağ, 
Kırklareli ve Edirne ufuklarında 
yükselen Sinan eserlerini 
keşfedeceksiniz.

Sultan Süleyman Külliyesi’nden 
Rüstem Paşa Kervansarayı’na, 
Cedit Ali Paşa Çarşısı’ndan Sokullu 
Mehmet Paşa Köprüsü’ne, Sinan’ın 
az bilineninden en ünlüsüne her 
biri görülmeye değer eserleri 16. yy 
Trakya’sına ışık tutuyor.

Kısa ve hızlı bir gezi düzenleyebilir 
veya Sinan’ı bütünüyle anlamak 
üzere tüm eserlerini ziyaret 
edebilirsiniz. Haritayı takip ederken 
tarihin derinliklerinde kaybolacak, 
imparatorluğun Balkanlar’a 
açılan kapısı Trakya’yı yeniden 
keşfedeceksiniz.

Külliye, İstanbul'dan yaklaşık 40 kilometre 
uzaklıktaki Büyükçekmece İlçesi'nin 

merkezinde, Büyükçekmece Gölü'nün Marmara Denizi ile birleştiği noktada yer almaktadır. 

Bir köprü ve kervansaraydan meydana gelen külliyeye, Kanuni’nin ölümünden sonra, Sokollu 
Mehmet Paşa tarafından bir küçük mescit eklenmiştir. Padişah, köprünün başındaki kamusal 
çeşmeyi, Zigetvar seferine çıkmadan evvel mimarbaşına sipariş etmiştir.

Marmara Denizi ile Büyükçekmece Gölü’nü 
birleştiren boğazın üzerinde inşa edilmiştir. 

Osmanlı döneminde Rumeli'ye yapılan seferlerin çoğunda bu köprü üzerinden geçilmiştir. 
Mimar Sinan eserlerinin listesini veren Tezkiretü'l Bünyan’da Sinan, bu abidevi eserden büyük 
bir övgüyle bahsetmektedir.

Kitabesi olmayan mescidin, 
külliyenin diğer eserleriyle birlikte, 

1566 - 1568 yıllarında, yapılmış olduğu tahmin edilmektedir. Büyükçekmece Köprüsü’nün 
başındaki mescit, Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa'nın kimliğini Süleyman’ın anısıyla 
kaynaştırmaktadır. 

Kuzey cephesinden sağa kaydırılmış bir kapı ile 9,50 x 7 m ölçüsündeki harime girilir. Yapı, 
kervansarayda olduğu gibi, bir sıra kesme küfeki taşı ve iki sıra tuğla dizinden inşa edilmiştir. 
Mescit, içten düz ahşap tavanla örtülmüştür. Eskiden kırma çatıyla kaplı olan yapı, son 
onarımla birlikte, dışarıdan kurşun bir çatıyla örtülmüştür. 1980'li yılların sonlarında ahşap 
son cemaat yeri, kapalı hale dönüştürülmüştür.

Kervanların ve yolcuların özellikle yaz 
aylarında külliyeye girer girmez uğradıkları 

ilk yapı hiç şüphesiz külliyenin hayat pınarı olan Sultan Süleyman Çeşmesi’dir. Avrupa 
yönünden gelişte meydanın hemen solunda yolcuları karşılar ve susuzluklarını gidererek 
onlara hayat verir. Sokullu Mehmet Paşa Mescidi’nin hemen önüne mermerden inşa edilmiş 
olan çeşme, üstündeki kitabeye göre 1566 yılında yapılmıştır.

Silivri
Sinan’ın İstanbul’da yaptığı köprüler arasında, 
Büyükçekmece’den sonra en heybetli olanıdır. Sinan 

bu köprüyü Osmanlı ordularının Balkan seferlerine geçişi için tasarlamış olsa da köprünün 
bedeni otomobilden ağır vasıtaya kadar her türlü motorlu aracın yükünü 2006 yılı sonuna 
kadar taşımıştır. Köprü 1982-1985 yılları arasında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından 
onarılarak, ışıklandırılmıştır. 2006 yılı sonunda ise araç trafiğine kapatılmıştır. 

Marmara Ereğlisi
Veziriazam Rüstem Paşa’nın yerine geçen Semiz 
Ali Paşa tarafından Marmara Ereğlisi’ne yaptırılan 

caminin Mimar Sinan’a ait olduğu bilinmektedir. Mimar Sinan’ın ‘sakıflı cami’ denemeleri 
içerisinde örnek teşkil eden eser, ahşap direklerle ayakta tutulan sade bir son cemaat yerine 

ve daha çabuk ve ucuza mal edilebilen ahşap çatıya sahiptir. Sonraki dönemlerde neredeyse 
baştan yapılırcasına onarımlar geçiren Semiz Ali Paşa Camii, günümüzde Sinan etkisinden 
uzak bir portre çizmektedir.

Çorlu
Tezkiretü’l-Ebniye’de “Marmara'da 
merhum Mehmed Paşa Köprüsü” diye 

anılmıştır. Köprü Veziriazam Sokollu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. 
Ancak yapılış tarihi bilinmiyor. Çorlu’dan Marmaracık köyüne giden eski yolun üzerindedir. 
Çorlu suyu üstünde yer almıştır. Günümüzdeki İstanbul-Edirne karayolunun kuzeyinde kalan 
köprü, bu yoldan geçerken görülebilecek mesafededir.

Köprü, mimari özellikler açısından Edirne Saray Köprüsü ve Sinan’ın diğer köprüleriyle 
benzerlikler taşımaktadır. Korkuluk başlangıçlarında bulunan baba taşları diğer bir Mimar 
Sinan eseri olan Alpullu’daki Sinanlı Köprüsü ile aynıdır.

Tekirdağ
Veziriazam Rüstem Paşa tarafından 16. yüzyılın 
son yarısında Mimar Sinan’a yaptırılmış bir 

külliyedir. Külliye oldukça geniş bir alana yayılmış olup, cami, medrese, kervansaray, imaret, 
hamam ve kütüphaneden oluşan geniş bir komplekstir.  Mimar Sinan’ın eserlerinin zikredildiği 
tezkirelerde cami, medrese, kervansaray ve imaretin adı geçmektedir. Diğer yapıların daha 
sonraki dönemlerde eklenmiş olması muhtemeldir. Maalesef cami dışında diğer yapılardan 
sağlam olanı yoktur.

Veziriazam Rüstem Paşa tarafından 1552-1553 yılları arasında 
Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Külliye bir tepe üzerine uygun 

yerleştirilmiş ancak cami daha yüksek tutulmuştur.  Cami, medrese, kütüphane, bedesten, 
kervansaray, hamam ve imaret yapılarından günümüzde sadece cami, bedesten ve medresenin 
birkaç parçası gelebilmiştir. Mimar Sinan’ın eserlerinin kayıtlı olduğu kitaplarda kütüphane, 
bedesten ve hamama değinilmez; bu yapıların daha sonraki zamanlarda külliyeye eklendiği 
düşünülür.

Muntazam kesme taştan inşa edilen caminin harimi kare planlıdır ve üzeri tromplarla geçilen 
bir kubbeye oturur. Minberi mermerden yapılmış olması hasebiyle önemli bir yere sahiptir. 
Caminin tek şerefeli klasik bir minaresi bulunur. Nesih hatlı bir kitabede caminin 1841 yılında 
Sultan Abdülmecid tarafından restore edildiği anlaşılmaktadır.

Lüleburgaz
Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi'nin 
merkezinde yer alan bu menzil 

külliyesi, 1569-70 tarihinde yaptırılmıştır ve klasik dönem Osmanlı menzil külliyelerinin en 
büyüğüdür.  Külliye, cami, medrese, sıbyan mektebi, kervansaray, imaret ve tabhanelerden 
oluşan geniş bir alana yayılmıştır. Külliyenin ana omurgası ise bütün yapıları etrafında 
toplayan arastadır. 59 dükkândan oluşan dönemine göre oldukça büyük olan arasta külliyenin 
en önde gelen yapısıdır. Etrafında yer alan diğer yapılarla oldukça simetrik bir düzene sahiptir. 
Medrese ve sıbyan mektebi gibi eğitim yapılarının, bir menzil külliyesi olmasına rağmen önde 
tutulması baninin eğitime verdiği önemi göstermektedir.

Kervan yolu üzerinde yer alan en önemli duraklardan biri olan külliye bu kompleks yapısı ile, 
Lüleburgaz’ı dönemin sosyal ve ekonomik cazibe merkezi haline getirmiştir. 

Cami, Sokullu Mehmet Paşa’nın Lüleburgaz’a 
yaptırdığı menzil külliyesinin bir yapısıdır. 

Eser, muntazam kesme taştan inşa edilmiştir. Harim kısmı sağır bir kasnağa oturmuş olan 
kubbe dışarıdan dört köşede yer alan altıgen ağırlık kuleleriyle takviye edilmiştir. Bu kulelerin 
işlevlerinin bulunmasının yanında yapıya bir hareketlilik de kattığı söylenebilir. Caminin diğer 
hem cinslerinde pek görülmeyen bir özelliği de ikili son cemaat yerine sahip olmasıdır. 

Cami, zengin kalem işi süslemelerine sahiptir. Kubbenin göbeğinde dönen hat yazısı ilgi çeker. 
Kubbenin oturduğu pandantiflerde hat yazıları, geometrik ve bitkisel biçimli kalem işleri 
vardır. Caminin bütün pencerelerinin kalem işleri ve hat yazıları bulunmaktadır.  Şadırvanın 
kubbesinde oldukça yoğun kalem işi süslemeler uygulanmıştır.  

İstanbul-Edirne yolu üzerinde yer 
alan köprü Burgaz Deresi üzerine 

yapılmıştır. Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nin bir parçası olduğu düşünülen köprünün 16. 
yüzyılda Mimar Sinan tarafından yapıldığı tahmin edilmektedir. Kalker cinsi kesme taştan 
dört gözlü olarak inşa edilmiştir. 

Uzunluğu yaklaşık 84 metre, genişliği 6 metredir. Orta kemer açıklığı 8,5 metre olan köprünün 
iki büyük kemerinin arasında küçük bir tahliye gözü vardır. Taş Köprü olarak da bilinen tarihi 
köprü halen kullanılmaktadır.

Alpullu
Günümüze kitabesi ulaşmayan 
ama Mimar Sinan’ın tezkirelerinde 

zikredilen köprünün uzunluğu 123 metredir. Sinanlı Köprüsü olarak da tanınan bu yapının 
banisi Rumeli’nde birçok şehri ihya eden Sokollu Mehmet Paşa’dır ve yaklaşık 400 yıldır 
kullanılan köprünün sahip olduğu mimari özellikler bakımından ‘Anıt Köprü’ unvanına sahip 
olduğu ifade edilmektedir. Çok önemli bir yol güzergâhı üzerinde yer alan köprü işlevini hâlâ 
sürdürmektedir.

Babaeski
Eserin kesin olmamakla birlikte 1561-1565 yılları 
arasında yapıldığı tahmin edilmektedir. Cami olarak 

bilinen yapı aslında Mimar Sinan’a yaptırılmış bir külliyenin parçasıdır. Cami, arasta, medrese, 
kervansaray gibi yapılarla bir külliye olarak tasarlanmış yapılar topluluğundan günümüze 
sadece cami yapısı ulaşabilmiştir. Dışarıdan oldukça sade görülen cami, içerde muhteşem bir 
süsleme programına sahiptir. 

Camide hiç boş yer bırakılmadan neredeyse tüm yüzeyler süslenmiştir. Minare çokgen gövdeli 
olup şerefesinin altında mukarnas dolgulu bir süslemeyle bezenmiştir. Caminin girişinde son 
cemaat yerlerini taşıyan sütunların başlıklarında kullanılan Türk üçgenleri ve mukarnas 
süslemeleri dış cepheye hareket katan nadir süslemelerdendir. Son cemaat yerinin önünde 
yer alan çokgen planlı şadırvan eşsiz kalem işi süslemelere sahiptir. Onun dışında yine sütun 
başlarındaki Türk üçgenleri ve sivri kemerleri oldukça gösterişlidir. Şadırvanın kubbesinde yer 

alan kalem işi süsleme programı bitkisel ve geometrik olmasının yanında kubbe eteğini dolaşan 
bir hat yazısına da sahiptir. 

Havsa
Sokollu Mehmet Paşa, külliyeyi Hersek sancak 
beyi iken ölen oğlu Kasım Paşa adına yaptırmıştır. 

Havsa’da yer alan bu külliye diğer bir Mimar Sinan eseri olan Lüleburgaz’daki menzil külliyesi 
Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi’yle benzerlik gösterir. Paşa, Rumeli’de birçok yerleşim alanını 
imar etmiş ve diğer birçok imar faaliyetiyle bölgenin banisi olmuştur. Günümüze bu koca 
külliyeden sadece cami, hamam ve arastanın ortasında bulunan dua kubbesi ulaşabilmiştir. 

Cami muntazam kesme taştandır. Caminin önünde üç kubbeli bir son cemaat yerinin varlığı 
zemindeki sütun izlerinden bilinmektedir. Daha sonradan onarılan son cemaat yeri üç 
gözlüdür ve üç gözü de kubbeyle örtülmüştür. Kubbeler pandantiflere oturmuştur. Taç kapının 
iki yanında birer kapı ve pencere yer almaktadır. Pencere ve kapı arasında mihrapçıklar 
bulunmaktadır.

Edirne
Caminin banisi Defterdar 
Mustafa Paşa, Kanuni Sultan 

Süleyman ve II. Selim zamanlarında defterdarlık görevinde bulunmuştur. Sitti Sultan 
Camii’nin kuzeybatısında yer alan caminin kitabesi bulunmadığından kesin yapılış tarihi 
bilinmemektedir.  Mimar Sinan’ın Selimiye’yi inşa ettiği sıralarda bu camiyi de yaptığı tahmin 
edilmektedir. 

Hali hazırda bozulmuş olmasına karşın yüksek kubbesi, ince ve zarif minaresi, sade ve olgun 
cepheleriyle Sinan’ın bir eseri olduğu kendini hemen belli etmektedir. Tek kubbeli olarak 
yapılan caminin kubbesi yüksekçe bir kasnağa oturarak oldukça ihtişamlı bir görünüm 
kazanmıştır. Caminin harim kısmı almaşık örgüyle tanzim edilmişken, son cemaat yeri kesme 
taştan inşa edilerek eser hareketlendirilmiştir.  Son cemaat yerinin sağ tarafında yine kesme 
taştan ele alınan ince ve uzun minare ile bütünlük teşkil etmektedir.  

Edirne’nin en güzide eserlerinden Eski 
Cami’nin arkasında yer alan kervansaray, 

Veziriazam Rüstem Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Eser, taş ve tuğla 
kullanılarak inşa edilmiş almaşık örgülü bir yapıdır. Zamanında koza satışı olduğu için Koza 
Han olarak da anılan yapı, büyük ve küçük han olarak bilenen iki bölümden oluşmaktadır. 

Eser diğer Osmanlı yapılarından bir özelliğiyle ayrılmaktadır. Yapıldığı yerin sokaklarına 
göre şekillenen yapı, bu yönüyle Memluk yapılarına benzemektedir. Mekânların kısıtlı olması 
sebebiyle böyle bir uygulama Osmanlı eserlerinde pek karşımıza çıkmamaktadır. Ancak 
çevresine göre şekillenmesine rağmen yapının geometrik diyebileceğimiz bir düzeni vardır.

Edirne şehir merkezinde birçok tarihi eser ile birlikte bir bütünlük arz etmektedir. Bedesten 
ve Eski Cami ile birlikte Osmanlı Edirne’sinin tarihî merkezini süsleyen kervansaray, Sinan’ın 
önemli yapılarından biridir. 1972 yılında kapsamlı bir onarımla otele dönüştürülen yapı 1980 
yılında Ağa Han Mimarlık Ödülü’nü kazanmıştır.

by satisfying their thirst. The fountain, built in front of Sokullu Mehmet Pasha Mescid in 
marble, was built in 1566 according to its inscription.

Silivri
Among the bridges that Sinan made in Istanbul, it is the 
most imposing one after Büyükçekmece. Sinan designed 

this bridge for the Balkan expeditions of the Ottoman armies, but over the years until the end of 
2006, the burden of the bridge has included cars to the heavy vehicles. The bridge was repaired 
by the General Directorate of Highways between 1982-1985. At the end of 2006, the bridge was 
closed to vehicular traffic. 

Marmara Ereğlisi
It is known that the mosque was commissioned by 
Semiz Ali Pasha who replaced the Grand Vizier 

Rüstem Pasha. The work, that is an example of 'wooden-roofed mosques' built by Mimar Sinan, 
has a simple narthex and easy-to-construct and cost-effective wooden roof. Semiz Ali Pasha 
Mosque was exposed to repairs and almost completely re-built over time, today it has lost its 
original qualities.

Çorlu
It is referred to as ‘Mehmet Pasha 
Bridge in Marmara’ in Tezküretü’l-

Enbiye. It was built by Mimar Sinan upon the order of Sokollu Mehmet Pasha. However, the 
exact date of construction is unknown. It is on the old Marmaracık-Çorlu road. It spans over the 
Çorlu Stream. This bridge which is to the north of Istanbul-Edirne highway can be seen when 
passing through this road. It has many similarities with Edirne Saray Bridge and other bridges 
of Mimar Sinan. The king post stones on the railing tops are similar to the ones in the Sinanlı 
Bridge in Alpullu. 

Tekirdağ
The külliye was commissioned by Grand Vizier 
Rüstem Pasha in the last half of the 16th century 

and spreads over a very large area and consists of a mosque, medrese, caravansary, almshouse, 
hamam and a library. In collective biographies where the works of Mimar Sinan are cited, 
only the mosque, medrese, caravansary and almshouse are mentioned. It is likely that other 
structures were added in later periods. Unfortunately, no structure other than the mosque has 
reached the present day.

It was commissioned by Grand Vizier Rüstem Pasha 
and built between 1552 - 1553. The complex was 

conveniently placed upon a hill, but the mosque was kept on higher ground. Among the mosque, 
the medrese, the library, covered bazaar, caravansary, hamam and the almshouse buildings; only 
the mosque, covered bazaar and a few parts of the medrese have reached the present day. The 
library, the covered bazaar and the hamam are not mentioned in the books where the works of 
Mimar Sinan are recorded; thus it is believed that these structures were added to the complex 
later.

The sanctuary of the mosque built from regular cut stone has a square plan and lodged into a 
dome held by tromps. Its minber is significant because it is made of marble. The mosque has a 
classic minaret with a single balcony. According to an inscription with naskh calligraphy, the 
mosque was restored by Sultan Abdülmecid in 1841.

Lüleburgaz
Located in the center of the 
Lüleburgaz District of Kırklareli, this 

post complex was built in 1569-70 and it is the largest one among all classical period Ottoman 
post complexes. The külliye spreads over a wide area consisting of a mosque, medrese, primary 
school, caravansary, almshouse and a guest house. The main backbone of the külliye is the 
bazaar that is in the middle of all the buildings. The bazaar composed of 59 shops which is quite 
large compared to others at that time, is the most prominent structure of the külliye. It has a 
highly symmetrical layout together with other structures around it. The fact that the külliye 
features education buildings such as the medrese and the primary school, despite being a post 
complex suggests that the commissioner of the building attached importance to education.

This sophisticated külliye, which was one of the most important stops on the caravan road, 
turned Lüleburgaz into a social and economic center of attraction. 

The mosque is one of the structures of 
the külliye built in Lüleburgaz upon the 

order of Sokollu Mehmet Pasha. The building is made of regular cut stone. The dome, whose 
sanctuary section is placed on a false pulley, is reinforced with hexagonal weight towers on the 
four corners outside. Besides the functional purposes of these towers, it can be said that they 
add dynamism to the structure. One characteristic of the mosque that is not often seen in other 
similar examples is that it has a dual narthex. The mosque has rich hand-drawn ornaments. 
The calligraphy work in the heart of the dome stands out. In the pendants on which the dome 
is placed, there are calligraphies, geometrical and floral designs. All windows of the mosque 
are adorned with hand-drawn works and calligraphies. The dome of the fountain is also heavily 
decorated with hand-drawn works. 

It is located on Burgas Creek which 
is on the Istanbul-Edirne route. It 

is considered that the bridge is a part of the Sokollu Mehmet Pasha Külliye and was built in 
the 16th century by Mimar Sinan. It was made of ashlar which is a type of lime stone and was 
built with four niches. The length is about 84 meters, the width is about 6 meters. The space of 
middle cincture length is 8.5 meters. Also known as Taş Köprü, the bridge is still used today.

Alpullu
The length of the bridge which 
does not have an inscription but 

is mentioned in collection of biographies of Mimar Sinan is 123 meters. The commissioner 
of this structure, also known as Sinanlı Bridge, was Sokullu Mehmet Pasha who helped the 
revival of many cities in Rumelia. The bridge that is in use for almost 400 years has the title of 
‘Monument Bridge’ for its architectural features. The bridge is still in use today.

Babaeski
Although the date of construction of this work 
is uncertain, it is estimated that it was erected 

between the years of 1561-1565. The Semiz Ali Pasha Mosque actually used to be a part of a 
complex built by Mimar Sinan. In fact, from the buildings designed as a complex including 
structures such as a mosque, bazaar, medrese and a caravansary, only the mosque has survived 
to this day. 

The mosque, which looks quite simple from the outside, has a magnificent decorative plan 
inside. Almost all  interior surfaces are ornamented without leaving any space. The minaret 
has a polygonal body and lower part of the minaret balcony is decorated with muqarnas-filled 
ornaments. The Turkish triangles and muqarnas ornaments used in the titles of columns 
carrying narthex at the entrance of the mosque are rare ornaments that add a dynamic feeling 
to the exterior. The polygon-planned fountain in front of the narthex has unique hand-drawn 
ornaments. Apart from these, the Turkish triangles and pointed arches at the top of the columns 
are quite spectacular as well. The hand-drawn decoration plan on the dome of the fountain 
includes floral-patterns and geometric calligraphy works circling around the dome.

Havsa 
Sokollu Mehmet Pasha commissioned the complex 
in memory of his son Kasım Pasha who passed 

away when he was serving as a flag officer in Herzegovina. This complex in Havsa is similar to 
Sokollu Mehmet Pasha Külliye in Lüleburgaz, which is another work of Mimar Sinan. Pasha 
built various residential areas in Rumelia and became the founder of the region with his other 
numerous commissions. Only the mosque, the hamam and the prayer dome located in the 
middle of the bazaar of this huge complex have reached the present day.

The mosque is made of a regular cut stone. The pillar traces on the floor indicate that a 
three-domed narthex was present in front of the mosque. The narthex restored later has three 
chambers, each of which covered with a dome. The domes are placed on pendants. On each side 
of the crown door, there is a door and window. And there are small altars between the window 
and the door.

Edirne
Defterdar Mustafa Pasha, 
the commissioner of the 

mosque, served as provincial treasurer under Sultan Süleyman and Selim II. The exact date of 
construction is not known as there is no inscription on the mosque that is on the northwest of 
Sitti Sultan Mosque. However, it is believed  that Mimar Sinan built this mosque in the same 
period when he built Selimiye. 

Despite the the changes to the mosque over time, the dome quickly reveals itself as an artwork 
of Sinan with its fine and elegant minarets, simple and mature facades. The dome of the single-
domed mosque was placed on a high pulley, giving it a magnificent appearance. 

While the sanctuary section of the mosque has walls built with alternating layers of stone and 
brick, the narthex was constructed from cut stone, giving the building a sort of dynamism. It 
forms an integrity with elegant and tall cut-stone minaret on the left side of narthex.

The caravansary, which is located behind 
the Old Mosque and one of Edirne’s most 

distinguished works, was built by Mimar Sinan upon the order of Grand Vizier Rüstem Pasha. 
Its walls are built with alternating layers of stone and brick. The building, which is also known 
as Koza Han (Cocoon Inn) because cocoons used to be sold there, consists of two sections, which 
are known as large and small inns.

The work is distinguished from other Ottoman constructions because of a specific 
characteristic; the structure was shaped according to the streets where it was built, similar to 
Mamluk structures in this respect. Because of the limited space, we do not see such application 
in most of Ottoman structures. However, even though it is shaped according to its surroundings, 
we can say that the building has a geometrical plan.

It forms an integral part of Edirne city center together with many other historical monuments. 
The caravanserai that adorns the historical center of the Ottoman Edirne together with the 
Covered Bazaar and the Old Mosque is one of the important structures built by Sinan. 

The building, which was transformed into a hotel with extensive renovation in 1972, won the 
Aga Han Architecture Award in 1980.

The commissioner of the bazaar built near the 
Üç Şerefeli Mosque in Edirne city center was 

Semiz Ali Pasha who commissioned many other works to Mimar Sinan in Thrace. The bazaar, 
which is regarded as a similar version of the Grand Bazaar in Istanbul, is actually a marketplace 
including shops running along on both sides. The bazaar has six doors.

According to Tezküretül Enbiye, this building was designed by Mimar Sinan. However, it was 
recorded as Ali Pasha Bazaar and Caravansary in this book. As now there is no information 
about the caravansary, it can be concluded that the caravansary was planned but never built. 
Semiz Ali Pasha commissioned this bazaar to create income for his complex in Babaeski. The 
bazaar was one of the main trading centers of the sixteenth and seventeenth centuries.

The hamam built by Mimar Sinan 
in 1569 is considered to be the 

largest bath structure preserved in its historical fabric today. The hamam is also known as Çifte 
Hamam (Double Hamam) because it consists of two sections; the women’s and the men’s. 

The building was constructed from alternating stone and brick layers. While the porches are 
made of stone and brick, only brick was used for the roof. Inside the structure is clad with 
marble.

It was built by Mimar Sinan over the Tunca River by the 
order of Selim II in 1567. This bridge connects the complex 

to the city center. The bridge is made of cut stone and similar to the Bayezid II Bridge, it has one 
arch that spans 6.6 meters. 

Its name means 'lonely eye' because it has only one arch. Because of overflows, the ground was 
lifted up and a vital third passageway was added in 1611. There is a park named Hanım Saraylı 
Garden to the east of this third passageway.

Adalet Kasrı built by Mimar Sinan 
upon the order of Sultan Süleyman, 

includes the tower located in Edirne Imperial Palace and the summer palace above it. The 
structure has square-shaped plan and has thick and solid walls of regular cut stone.

It is known that there is a sherbethouse on the first floor of tower which was used as the Divan-ı 
Hümayun, Council of Ministers and the Supreme Court of the period. The council clerks 
worked on the second floor. Located within the Edirne Palace that was the predecessor of 
Topkapı Palace, the Adalet Kasrı was used as a model for the Adalet Tower in Topkapı Palace.

It is the bridge that connects the palace to the city. It is believed 
to have been built by Mimar Sinan upon the order of Sultan 

Süleyman and is also known as the Palace Bridge. 

The bridge has four chambers and a pointed arch. The two chambers in the middle are designed 
larger than the ones on the sides and thus a dynamic look is achieved. The length of the bridge 
is 60 meters and it is made of regular cut stone. This bridge is in a very good condition today and 
has preserved its classical features thanks to successful restorations.

The mosque complex is 
located on a high hill in 

the city center of Edirne. It consists of darülhadis, darülkurra medreses and a primary school. 
There is no caravansary, guest house or almshouse. The bazaar on the east of the complex was 
commissioned by Murat III and built by Architect Davut Agha and later added to the complex. 
The complex located in Kavak Square, where the old palace is located, is walking distance to the 
Old Mosque and Üç Şerefeli Mosque in the city center.

The monumental structure commissioned by Sultan Selim II and built by Mimar Sinan and 
defined as ‘my masterpiece’ by Architect Sinan is one of the masterpieces of Ottoman-Turkish 
art and world architecture history. This is a world-renowned work of art that has gone beyond 
its time with its architectural superiority and symbolic value and significance. Therefore, the 
mosque was included in UNESCO World Heritage List in 2011. (List Reference No: 1366)

The mosque, which is the symbol of Edirne and the Ottoman 
Empire, is located in the center of the city, in a place formerly 

called Sarıbayır and Kavak Square. 

Although it was unconventional that Sultan ordered the construction of such great artifact in 
the old capital Edirne, instead of the new capital Istanbul; according to many historians, such 
practice has certain subtle implications. For example, building such mosque in Edirne helped 
to secure and preserve Turkish qualities of Edirne. As a matter of fact, the events experienced 
in the following centuries by Ottoman Empire confirmed this idea; and Edirne stayed under the 
control of Turks almost as a psychological frontline.

In Selimiye Mosque located on a hill, a unique technique that had never been seen before 
was employed. In the previous examples of domed structures, the main dome rises above the 
stepped half domes, however, Selimiye Mosque is covered with a single dome, 43.25 meters in 
height and 31.28 meters in diameter. The dome is mounted on a pulley based on 8 columns. The 
pulley is connected to the elephant feet by 6-meter-wide arches. By covering the interior space 
as so, Sinan gives it spaciousness and roominess and allows it to be perceived at once. The dome 
also sets the outline of the exterior look of the mosques.
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