1 Pertev Paşa Türbesi
Arnavut asıllı Pertev Mehmet Paşa, Kanuni Sultan Süleyman ve II. Selim dönemlerinde
vezirlik makamında bulunmuştu. Mimar Sinan’a İzmit’te büyük bir menzil külliyesini
yaptırmış ve sağlığında bu türbeyi de inşa ettirilmişti.
2 Siyavuş Paşa Evladı Türbesi
Genişçe bir avlu içinde yer alan türbenin üç cephesi avlu duvarının dışına taşmaktadır.
Avlu duvarı üzerinde Siyavuş Paşa için yapılmış 1011 (1602) tarihli bir çeşme vardır. Avlu
içinde, Osmanlı dönemine ait mezar taşlarının bulunduğu bir hazire yer alır. Türbede iki
adet ahşap sanduka, dokuz adet bitkisel süslemeli mermer sanduka bulunmaktadır.

Sinan,
sizi eserlerini
keşfetmeye
davet ediyor.
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Süleymaniye Külliyesi’nden
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3 Sokollu Mehmet Paşa Medresesi
Sokollu’nun Eyüp’te inşa ettirdiği külliyenin içinde bulunan dikdörtgen planlı medrese,
dikdörtgen planlı dar uzun bir avlunun iki yanında uzanan hücreler ve simetri ekseni
üzerinde yer alan dershaneden meydana gelmektedir. Medresenin doğu ve batı
kanatlarında 11, toplamda ise 22 adet kubbeli oda ve bir dershane yer almaktadır.
3 Sokollu Mehmet Paşa Darulkurrası
Türbe ve medresenin bulunduğu alandan alçak bir duvarla ayrılan bir avlu içinde yer
alan Darülkurra, küçük bir kubbeyle örtülen giriş saçağı ile kare planlı ana mekandan
meydana gelmektedir.
4 Sokollu Mehmet Paşa Türbesi
Osmanlı Devleti’nin önde gelen devlet erkânının kabri ve türbesinin yer aldığı Eyüp’te
bulunan Sokollu Mehmet Paşa Türbesi, medresenin hemen karşısında yer alır. Türbe,
üzeri düz çatıyla örtülü, üç kemerli bir revakla medreseye bağlanmaktadır.
5 Zal Mahmut Paşa Camii
Kareye yakın dikdörtgen planlı caminin pandantiflerle geçilen kubbesi 12.40 m çapında,
21.80 m yüksekliğindedir. Sinan’ın son dönemlerde yaptığı camilerde olduğu gibi, yüksek
cephelerde yer alan kafes işi alınlıklı bol sayıda pencereler, camiyi ışığa boğarak iç
mekanı aydınlık kılmaktadır.
5 Zal Mahmut Paşa Medresesi I
Tek minareli caminin iddialı anıtsallığına karşılık her iki medrese de daha geri
planda kalır. Her iki medresenin de asimetrik sıradışı planları, merkezde yer almayan
dershaneleri, eşitsiz aralıklı revakları vardır. Yukarı kotta bulunan bu ilk medrese,
camiyle aynı avluda yer almaktadır.
5 Zal Mahmut Paşa Medresesi II
Aşağı kotta yer alan L planlı medrese, türbeyle aynı avluyu paylaşmaktadır. Yapının
Haliç’e paralel kolunun birbirinden farklı boyutlu hücrelerinin kademeli düzeni,
deniz peyzajına ve rıhtım caddesi boyunca uzanan pencereli çevre duvarının açısına
uyarlanarak tasarlanmıştır.

sandukası yer alır. Türbenin çevresini saran küçük hazire kaybolmuştur.
18 Şah Huban Türbesi
II. Murat’ın eşlerinden olan Şah Huban Hatun’un türbesi, karşısındaki Şah Huban
Hatun Sıbyan Mektebi ile birlikte dikdörtgen bir avlunun içerisinde yer alır. Şah Huban
Hatun’un ahşap sandukası türbenin ortasına, günümüze ait, betondan bir seki üzerine
yerleştirilmiştir.
19 Sultan Selim (I) Medresesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın emriyle babası için yaptırılan Sultan (I) Selim Medresesi,
bir avlu etrafında sıralanan revaklı hücrelerden ve mescit olarak kullanılan büyük bir
dershaneden oluşur. Genel anlamda yığma taş tekniğiyle inşa edilen yapının dershanesi,
kesme küfeki taşından inşa edilmiştir. Bu malzeme seçimi dershanenin diğer hücrelere
göre daha önemli olduğunu vurgular.
20 Hüsrev Çelebi (Ramazan Efendi) Camii
Halk arasında Bezirganbaşı Camii olarak da bilinen bu mütevazi ölçülerdeki caminin
en etkileyici özelliği neredeyse tüm iç mekânı kaplayan 16. yüzyıl çinileridir. Dikdörtgen
planlı caminin üzeri, son cemaat yeri revağını da içeren dört yüzeyli, dik ve kurşun kaplı
ahşap bir çatıyla örtülmüştür. Özgün kurşun kaplı kırma çatının içinde eskiden ahşap bir
kubbenin var olduğu tahmin edilmektedir.
21 Haseki Hürrem Sultan Camii
Haseki Külliyesi, Sinan’ın mimarbaşı olduktan sonra yaptığı ilk eserdir. Cami külliyenin
doğusunda, diğer külliye ise yapıları bir grup halinde kuzeyde yer alır. Kubbeli bir
küpten ibaret olan caminin 11,30 m çapındaki iki kubbesi, dışarıdan yüksek yuvarlak
kasnaklara, içeriden ise istiridye kabuğu formundaki tromplara oturur. Sinan’ın 1538’de
yapılan özgün tek kubbeli camiine 1603-17’de Hasan Bey tarafından ikinci bir kubbe
yapılmış, üç kemerli revak eklenmiştir.
21 Haseki Hürrem Sultan Medresesi
Caminin karşısına gelen medrese üç tarafı odalarla çevrili revaklı bir avludan oluşan
klasik bir yapıdır. 1551 tarihli vakfiyesi, külliye tamamlandıktan sonra yazılmıştır.
Haseki Sultan medresesi çepeçevre revaklı bir avlunun üç yanına yerleştirilmiş kubbeli
birimlerden meydana gelir.
21 Haseki Hürrem Sultan Mektebi
Mimar Sinan, burada 15. yüzyılın ikinci yarısında (Fatih Sultan Mehmet dönemi)
ortaya çıkan bir prototipi uygulamıştır. Birinci birim iki cephesi sütunlu ve açık (yazlık)
dershane, ikinci birim ise kışlık olarak kullanılan üstü kapalı dershaneden (kışlık)
oluşur.
21 Haseki Hürrem Sultan Daruşşifası
Medresenin arkasında yer alan darüşşifa, diğerlerine kıyasla en özgün plana sahiptir
ve Mimar Sinan’ın “klasik” üslubunu yansıtır. Sekizgen avlulu benzer bir düzenleme,
Rüstem Paşa Medresesi (Cağaloğlu/Fatih)’nde görülür.

6 Zal Mahmut Paşa Türbesi
Sinan, Zal Mahmut Paşa ve karısı Şahsultan için selatin türbelerinin bir benzerini inşa
etmişti. Çünkü Şahsultan II. Selim’in kızlarından bir hanım sultandı. İç içe eklemlenmiş
çift kubbeyle örtülü bu gösterişli yapı çift-çeperli tasarımıyla, Sinan’ın inşa ettiği Sultan
Süleyman ve II. Selim türbelerinin, adab uyarınca basitleştirilerek sütunlu revaklardan
arınmış bir varyasyonudur.

22 Sokollu Mehmet Paşa Camii Kadırga
Sokollu Mehmet Paşa adına 1571’de karısı tarafından yaptırılmıştır. Medresenin dış
duvarları daha ekonomik olan kesme küfeki taşı ve tuğla sıralarıyla almaşık olarak
örülürken, caminin hiyerarşik konumu vurgulanmak istercesine, cami kesme küfeki
taşından inşa edilmiştir. Cami için Venedik’ten 900 Murano kandili, Üsküp’ten kurşun,
Dubrovnik (Hırvatistan)’ten pencere camı ve birçok kandil sipariş edilmiştir.

7 Defterdar Mahmut Çelebi Mescidi
Haliç kenarında bulunan bu küçük yapı, Kanuni Sultan Süleyman devrinde,
başdefterdarlık yapan Nazlı Mahmud Çelebi tarafından yaptırılmıştır. Çeşitli kaynaklar,
Mahmut Çelebi’nin aynı zamanda mahir bir hattat olmasından dolayı, minare aleminin
bir hokkanın içindeki kalem şeklinde yapılmış olduğunu belirtir.

22 Sokollu Mehmet Paşa Tekkesi
Caminin kıble duvarı arkasında uzanan bir ara duvar, külliyenin güneyinde yer alan
tekkeyi külliyenin geri kalan kısmından ayırmaktadır. Tekke, eğimli arazi sebebiyle
diğer yapılara nazaran daha yüksek bir seviyede yer almaktadır. Halveti tarikatına bağlı
olarak faaliyet gösteren tekke uzun yıllar açık kalmış, “Tekke, Zaviye ve Türbelerin
Kapatılması”, adlı kanun neticesinde 1925 tarihinde kapatılmıştır.

8 Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı)
Anıtsal yapısı ve estetik tasarımıyla cami, Mihrimah’ın Üsküdar’daki camisini gölgede
bırakır. Fakat Üsküdar’daki çifte minareli camiden farklı olarak burada tek minare
kullanılmıştır. Mihrimah’ın anıtsal ölçeklerdeki kubbesi, Sinan’ın bir hanım sultan için
inşa ettiği en geniş ve yüksek kubbeli cami olma özelliğini taşır.
8 Mihrimah Sultan Hamamı (Edirnekapı)
Külliyenin doğusunda yer alan, çifte hamam olarak inşa edilen hamamın erkekler ve
kadınlar kısmı plan ve hacim bakımından birbiriyle aynıdır. Her iki bölüm de kare planlı
olarak inşa edilmiştir. Kubbeli ve kare planlı soyunmalığı (camekân), aynalı tonozlu
ılıklık kısımları takip eder.
8 Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı)
Medresenin 1568-69 yıllarında tamamlandığı tahmin ediliyor. Diğer vakıf mülkleri
nedeniyle dar bir üzerine konumlandırılan yapının simetrisi kısmen bozulsa da,
etrafındaki şehir dokusuyla organik olarak bütünleşiyordu. Cami ve U planlı medrese
aynı avluyu paylaşmaktadır.
9 Güzel Ahmet Paşa Türbesi
Mihrimah Sultan’ın kabri külliyedeki türbede değil de, çok sevdiği babasının türbesi
içerisinde yer alır. Külliyedeki türbe Mihrimah’ın damadı veziriazam Güzel Ahmet
Paşa ait olup, içerisinde paşa ve diğer aile mensuplarına ait on altı adet mermer sanduka
bulunmaktadır.
10 Semiz Ali Paşa Medresesi
1520’lerde devşirme olarak alınan ve Topkapı Sarayı’na içoğlanı olarak getirililen Semiz
Ali Paşa, 1546 yılında yeniçeri ağalığına yükseldikten sonra, Rumeli beylerbeyliğine,
oradan da Mısır beylerbeyliğine yükseldi. Sinan’a inşa ettirdiği, Süleymaniye medresesi
plan şemasına benzer biçimdeki medresenin odaları dikdörtgen planla medresenin
avlusu etrafında U biçiminde dizilidir.
11 Mesih Mehmet Paşa Camii
Enlemesine dikdörtgen planlı caminin 12,8 metre çapındaki kubbesi 8 adet filpaye ve
kemerlerin oluşturduğu sekizgen baldakene oturur. Caminin kuzeybatı köşesindeki
tek şerefeli minare 24 köşeli plana sahip olup, petek ve külahı dışında özgünlüğünü
korumaktadır.
11 Mesih Mehmet Paşa Türbesi
1589 yılında vefat eden baninin türbesi, caminin ön avlusunun ortasında, şadırvanın
bulunması beklenen noktada yer alır. Şadırvanın geleneksel yerini işgal eden türbe,
bâninin iğdiş edilmiş bedenini mecâzi olarak, çeşme grubu kitâbesinde değinilen diriltici
hayat suyuna (āb-ı hayāt) dönüştürür.
12 Mimarbaşı Sinanağa Mescidi
Kesme taş ve tuğla hatıllı duvarlarla inşa edilen yapı, enlemesine dikdörtgen planlı olup
eyvan tarzında önü açık yazlık bölüm, diğeri ise tamamen kapalı kışlık bölümünden
oluşmaktadır. Mescidi dışarıdan kısmen kuşatan L planlı yazlık bölüm, son cemaat yeri
revağını andırır.
13 Bali Paşa Camii
Kesmetaştandır ve minaresi klasik olarak sağındadır. II. Bayezid’in veziri Malkoçoğlu
Bali Paşa’nın başlattığı ve bitiremediği camiyi karısı Hüma Sultan tamamlatmıştır.
14 Hüsrev Paşa Türbesi
Sokollu Mehmet Paşa’nın ailesine mensup Hüsrev Paşa’nın türbesi Sinan’ın inşa ettiği
görülmeye değer türbelerden biridir. Her cephesi Osmanlı motifleri ile süslenmiş
edilmiş türbede, kubbeye geçiş bir sıra mukarnas, sekizgenden on altıya geçiş ise üç sıra
mukarnasla sağlanmıştır.
15 Hadım İbrahim Paşa Camii
Caminin planı ve tasarımı büyük oranda, yine Sinan’ın yapmış olduğu, Bali Paşa
Camii’ne benzemektedir. Fakat İbrahim Paşa’da payanda duvarları yükselerek üst yapı
kuruluşuyla bağlanırken, Bali Paşa’da duvarların alt bölümünü payandalayan ayakların
işlevi, mahfilleri taşımaktan ibarettir. Kare planlı caminin üzerini örten 12 m çapındaki
kubbeye geçiş dört köşedeki istiridye formunda tromplarla sağlanır.

23 Rüstem Paşa Medresesi
Vaktiyle İstanbul’un en yoğun ticaret bölgesinin ortasında, Eminönü/Cağaloğlu
bölgesinde yer alan medrese dışarıdan kare içeriden ise sekizgen planlıdır. Medresenin
avlusunu çevreleyen revaklar, dershanenin önündeki aynalı tonoz dışında, kubbeyle
örtülüdür. Osmanlının klasik dönem mimari üslup özelliklerini taşıyan bina, sade
cephe mimarisine karşın arazi üzerindeki yerleşimi, plandaki bütüncül yaklaşımı ile
günümüze ulaşan önemli eserlerden biridir.
24 Kapıağası Cafer Ağa Medresesi
Külliyeden bağımsız olarak inşa edilen yapının inşası Kapıağası Cafer Ağa tarafından
başlatılmış, fakat ölümünün ardından kardeşi tarafından bitirilmiştir. Kuzey-güney
doğrultusunda düzenlenmiş bir yapı, dikdörtgen avluyu çevreleyen, kolları eşit uzunlukta
olmayan U planlı dizilmiş hücreler ve revaklarla, U’nun açık bırakıldığı cephenin
ortasına yerleştirilen dershane odasından oluşmaktadır.
25 Atmeydanı Sarayı (Türk İslam Eserleri Müzesi)
Atmeydanı tarih boyunca şenlik, tören, düğün, yarış, isyan gibi önemli olaylara sahne
olmuştu. Paşanın daha kapı ağası olduğu dönemde, prestij sembolü sayılan bu alana
saray yaptırması, paşanın iktidarının ve padişaha olan yakınlığını gösteriyordu.
Atmeydanı’na doğru alçalan bir alanda yer alan sarayın temel ve beden duvarları yığma
taş tekniği ile inşa edilmiştir.
26 Haseki Hürrem Sultan (Ayasofya) Hamamı
İstanbul’da Ayasofya Müzesi ile Sultanahmet Camii arasında yer alan Türk hamamı;
Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan tarafından, Mimar Sinan’a 16. yüzyılda
Ayasofya’nın yanına inşa ettirilmiştir. Sinan, geleneksel Osmanlı hamam mimarisinden
farklı bir üslup deneyerek kadınlar ve erkekler bölümünü aynı aks üzerine
yerleştirmiştir.
27 Sultan Selim (II) Türbesi
Ayasofya Müzesi’nin bahçesinde yer alan Sultan II. Selim Türbesi, II.Selim tarafından
yaptırılmış ancak ölümünden üç yıl sonra tamamlanmıştır. Daha sonra diğer sultan
türbeleri de hanedanın sürekliliğini simgelemek amacıyla aynı hazireye ilave edilmiş,
Ayasofya’nın yan tarafı hanedan mezarlığına dönüşmüştür. Büyük bir saltanat mezarlığı
sayılabilecek türbede toplam 42 sanduka bulunmaktadır.

30 Şehzade Mehmet Tabhanesi
Fatih Camii’nin tabhanesiz plan tipi yeniden yorumlanarak, cami bedeninden ayrılan
tabhane külliyenin bir müştemilâtına dönüştürülmüştür. Erken dönem özellikleri
gösteren yapı, ortadaki fenerli kubbe ile örtülü holü çevreleyen kubbeli dört bölümden
oluşan simetrik iki tabhaneden meydana gelir.
31 Hüsrev Kethuda Darulkurrası
Sadrazam Kara Ahmet Paşa’nın kethüdası olan Hüsrev Kethüda, İstanbul’da birçok
hayır eseri bina etmiştir. Bunlardan biri de Vefa’de bulunan darulkurradır. İçten: 703
X 703 cm, dıştan: 905 X 906 cm boyutlarında, kare planlı yapının üzeri içeriden dilimli
tromplara, dışarıdan sekizgen kasnağa bir kubbeyle örtülüdür.
32 Süleymaniye Külliyesi (1550-1557)
“Muhteşem” lakabıyla anılan Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmıştır.
Konumuyla İstanbul’un en etkili silüetini tamamlar. Merkezinde cami ile Sultan
Süleyman ve Haseki Hürrem Sultan’ın türbeleri, uzun kenarlarında ise medreseleri yer
alır. Külliyede yer alan caminin dört minaresi Kanuni’nin Fatih’ten sonra İstanbul’da
dördüncü padişah, on şerefesi ise Osmanlı padişahlarının onuncusu olduğunu ifade eder.
32 Kanuni Sultan Süleyman Türbesi
Kanuni Sultan Süleyman’ın ölümünden sonra 1566-1568 arasında inşa edilen sekizgen
planlı türbede, bu tarihe kadar Osmanlı türbe mimarisinde olmayan bir uygulama
yapılmış, dışarıdan yüksek bir seki üzerine kurulmuş, yapı sekizgen planlı bir revakla
çevrelenmiştir. 17. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan ve 20. yüzyıla kadar süren definlerle
büyüyen hazirede toplamda 581 adet mezar yer almaktadır.
32 Hürrem Sultan Türbesi
Kanunî Sultan Süleyman ile birlikte çıktığı bir Edirne gezisi sonrasında vefat eden
Hürrem Sultan’ın türbesi 1557-1558 yılında tamamlanmıştır. 16. yüzyıl için daha
karakteristik bir kütle ve cephe tasarımı ortaya koyan, dıştan sekizgen, içten onaltıgen
planlı türbe, dairevî bir kasnak üzerine oturan 9,2 m çapında kubbeyle örtülmüştür.
32 Sultan Süleyman Medresesi (Evvel ve Sani)
Caminin batısında bulunan Evvel (Birinci) ve Sani (İkinci) medreseleri olarak
anılmaktadır. Karşılıklı olarak inşa edilen bu iki medrese, simetrik plana sahiptirler.
Bu çifte medresenin 1552-1553 tarihlerinde tamamlandığı tahmin edilir. Yapıdaki
iki yandan gelip dershaneye saplanan revaklar, dershanenin karşısında eyvana
benzeyen üç gözlü oturma yerleri, helalara ana yapı içerisinde çözüm getirilişi, talebe
odaları pencerelerindeki aydınlıklar gibi öğeler, medrese mimarisinde daha önce
karşılaşılmayan mimari çözümlemeler içerirler.
32 Sultan Süleyman Medresesi (Salis ve Rabi)
Haliç’e bakan ikiz Salis(üçüncü) ve Rabi(dördüncü) medreselerinin tam olarak ne zaman
tamamlandığı bilinmemekle birlikte, 1558 yılı yapıların tamamlanma tarihi olarak
kabul edilmektedir. Külliyenin doğusunda, yan yana dizilmiş medreseler yirmi talebe
odası ve bir dershaneden meydana gelir. Medreseler, gerek fevkani dershaneleri, gerek
eğimli avlu ve basamaklı revakları ve medrese altına yerleştirilen mülâzım hücreleri ile,
Osmanlı klasik mimarisinin münferit ve son derece ilginç örneklerinden biridir.
32 Süleymaniye Darülhadisi
Külliyedeki beş medreseden biri olan bu darülhadis, Hz. Muhammet’in hadisleri üzerine
eğitim yaptığı için külliyedeki medreseler içerisinde en yüksek payeye sahipti. Vakfiyede
darülhadisle ilgili şu cümle yer alır: “Hz. Peygamber’in eser ve haberlerinin [hadisler]
nakledilmesi için câminin kıblesinde kıymette bahasız [paha, değer] ve benzeri olmayan
bir Dâru’l-hadis inşâ eylediler”
32 Süleymaniye Mektebi
Sani ve Evvel medreselerinin yanı başında yer alan bu çifte medresenin 1552-1553
tarihlerinde tamamlandığı tahmin edilir. 5.87 x 8.86 ölçülerindeki yapı, dikdörtgen planlı
olup üzeri tonoz ve kubbeyle örtülmüştür.
32 Sultan Süleyman Darüşşifası
Tıp medresesinin karşısında art arda revaklı iki avludan oluşan yapının birinci revağı
poliklinik olarak kullanılmaktaydı. 40-50 yatağa sahip darüşşifaya başvuran her hasta,
hastalık ayrımı yapılmaksızın kabul ediliyordu. Diğer Osmanlı darüşşifalarından
farklı olarak ayrı bir asabiye servisi bulunan yapı, bir dönem akıl hastanesi
olarak kullanılmıştı. Burada, Edirne Darüşşifası’nda olduğu gibi, müzikle tedavi
uygulanmaktaydı.
32 Süleymaniye İmareti
Kaynaklarda “dârüzziyâfe” adı ile anılan Süleymaniye İmareti, kervansaray ile
darüşşifanın arasında yer almaktadır. Tabhane(kervansaray) misafirlere, imaret ise hem
misafirlere hem de alt katta planlanmış olan kervansaray bloğuna hizmet vermekteydi.
En geniş yerinde yaklaşık 70 x 48 metreyi bulan imaretin, kuzeydeki kapısından
merdivenlerden aşağıya doğru inilerek iç avluya ulaşılır. Kendine has ahenkli oranlarıyla
insanı kavrayan bu avlunun ortasında güzel bir şadırvan göze çarpmaktadır.
32 Süleymaniye Kervansarayı
Süleymaniye Tabhanesi olarak da bilinen kervansaray, külliyenin kuzeyinde, imaretin
yanındadır. Haliç yönüne doğru alçalan bir yamaç üzerinde inşa edilen kervansarayın
sokak boyunca devam eden kuzey duvarı payandalarla desteklenir. Kervansaray revaklı
ve şadırvanlı bir iç avlu çevresine dizilmiş kare planlı, kubbeli odalardan meydana gelir.

40 Molla Çelebi Fındıklı Camii
Yapının 1570’de onaylanan vakfiyesine göre külliye olarak yapılması planlanmış, cami ve
hamam Sinan’a yaptırılmıştı. Günümüze ulaşmayan Sıbyan mektebi ve hamamla birlikte
küçük bir külliye olarak tasarlandığı görülen Molla Çelebi Camii; Mimar Sinan’ın altıgen
şemalı camilerindendir.
41 Sinan Paşa (Beşiktaş) Camii
1555-1556 yılları arasında yapılan caminin duvarları, Sinan’ın inşa ettiği diğer kaptan-ı
derya camileri gibi kesme taştan değil de, taş ve tuğla dizilerinden oluşan almaşık
tekniğiyle inşa edilmiştir. Donanmanın her yıl Beşiktaş’tan ayrılmadan önce camide
kalabalık cemaat halinde namaz kılmalarına olanak sağlamak amacıyla büyük bir iç
mekân tasarlanmıştır.
41 Sinan Paşa Medresesi
Sinan Paşa Medresesi, Sinan Paşa tarafından yaptırılmış külliyenin bir yapısıdır.
Külliyeden geriye sadece cami ve medrese kalmıştır.Tuğla ve taştan almaşık malzeme
kullanılarak inşa edilen medresenin 12 göz hücresi bulunmaktadır. Avlusunda mermer
bir şadırvan yer almaktadır.
42 Barbaros Hayrettin Paşa Türbesi
Denizcilerin piri Barbaros Hayrettin Paşa’nın Galata surları dışında, Beşiktaş iskelesi
civarında mescid, medrese, imaret ve türbeden oluşan külliyesi, kendi sahil sarayının
bitişiğinde yer alıyordu. Sinan tarafından yalnızca türbesi inşa edilen külliye ve saray
günümüze ulaşamamıştır. Barbaros’un türbesi, Sinan’ın inşa ettiği ilk mezar yapısıdır.
43 Hüsrev Kethuda (Ortaköy) Hamamı
Sadrazam Kara Ahmet Paşa’nın kethüdası olan Hüsrev Kethüda’nın yaptırmış olduğu
hayır eserlerinden biri olan hamam, çifte hamam olarak inşa edilmiş, yapının kadınlar
ve erkekler bölümü aynı plan şemasına sahiptir. Ortası kubbeli, enine sıcaklıklı ve üç
halvetli plan tipi kullanılmıştır.
44 Mihrimah Sultan Camii
Hanım sultanlar için yapılan camiler, mütevazı bütçelerle inşa edildiğinden, genellikle
anıtsal bir mimariye sahip olmazlardı. Çifte minareli, dört ayaklı sultanî kubbesiyle
Mihrimah Sultan Camii, önceki hanım sultan eserleri arasından sivrilir.
44 Mihrimah Sultan Medresesi
Mihrimah Sultan Medresesi, caminin doğusunda, camiye göre hafifçe kuzeye dönen bir
eksen üzerinde yer alır. Dışa çıkıntı yapan anıtsal giriş kapısı, mukarnaslı kavsarayı ve
basık yuvarlak bir kemere sahiptir.

Uzun Kemer
26 metreye yakın yüksekliği ve 711 metrelik uzunluğuyla Kırkçeşme Su Tesisleri’nin
en büyük yapısıdır. Muntazam kesme taşlara sahiptir. İki katlı yapıda, üstte 50, altta
ise 47 göz bulunur. Bu gözler sivri kemerlere sahip olup, açıklıkları 4.5-5.35 m arasında
değişmektedir.

45 Şemsi Ahmet Paşa Camii
İstanbul’da Boğaz dalgalarının duvarlarını serinletmeye hâlâ devam ettiği tek camidir.
Halk arasında Kuşkonmaz Camii adıyla da bilinir. Küçük ölçekli olarak tasarlanan
caminin iç mekânı, sonradan eklenen görevli odası ve kadınlar bölümü nedeniyle zor
algılanır bir hale gelmiştir.

Güzelce Kemeri
Günümüzde Alibeyköy Barajı’nın su toplama havzası içinde kalan baraj 170 m uzunluğa,
32 m yüksekliğe sahiptir. İki katlı olan kemerin üstte 11, altta ise sivri kemerli 8 gözü
bulunmaktadır. Roma dönemi su kemerlerinin standart karakterlerinden ayrılan bir
tasarıma sahiptir. Roma ve Bizans su kemerlerinin alt ve üst kalınlıkları aynıyken,
Sinan’ın inşa ettiği kemerler aşağıdan yukarıya doğru incelmektedir.

45 Şemsi Ahmet Paşa Türbesi
Şemsi Ahmet Paşa’nın türbesi, sıra dışı biçimde camiye bitişik olarak inşa edilmiştir.
Tunç şebekeli bir kemerle ayrıldığı caminin iç mekânının uzantısıdır.
46 Atik Valide Sultan Hamamı
Yeşil Direkli ve Büyük Hamam adıyla da bilinen eser, III. Murat’ın annesi Nurbanu
Valide Sultan tarafından Üsküdar Toptaşı’ndaki Atik Valide (Nurbanu) Sultan
Külliyesi’ne gelir getirmesi amacıyla yaptırılmıştır. Tuğla hatıllı yığma taş sisteminde
inşa edilen, çifte hamam tipindeki yapı, 1964 yılından beri Mimar Sinan Çarşısı adıyla
hizmet vermektedir.
47 Atik Valide (Nurbanu) Sultan Camii
Atik Valide (Nurbanu) Külliyesi, kocası II. Selim’in taht mücadelesini kazanmasının
ardından iktidarı daha da pekişen Valide (Nurbanu) Sultan’ın gücünü kuvvetlendirir
nitelikte, boyutları açısından İstanbul’un en büyük külliyelerinden biridir. Külliyenin
harika peyzajı kısmen yok olsa da, özellikle bahar aylarında, revaklı avluda açan çiçekler,
asırlık çınar ve daha nice farklı ağaç çeşidi, eski devirlerin anılarını zihinde tutar.
47 Atik Valide (Nurbanu) Sultan Kervansarayı
Darülkurra, imaret ve darüşşifanın oluşturduğu yapı bloğunun en önünde yer alan,
kuzey-güney doğrultusunda uzanan, dikdörtgen planlı yapı çifte kervansaray olarak
düzenlenmiştir. Misafirhane ismiyle de bilinen kervansaray, bimarhane ve imaret
binalarıyla, Bağlarbaşı Caddesi arasında uzanan büyük bir yapıdır.
47 Atik Valide Sultan Darulkurrası
Darülhadis ve Darülkurra 1940’lardan 1980’li yıllara kadar Toptaşı Cezaevi olarak
kullanılmıştı. Toptaşı Cezaevi, bu dönemde sanatçılar, aydınlar, mafya gibi çok farklı
kesimlerden kişinin kaldığı ünlü bir mekandı.

33 Rüstem Paşa Camii
Tahtakale’deki cami, Rüstem Paşa’nın ölümünden sonra eşi tarafından tamamlanmıştır.
Süleymaniye Camii şehir siluetinde tepede yer alırken, Rüstem Paşa’nın camisi onun
altına yerleştirilmiş, böylece bir hiyerarşi yaratılmaya çalışılmıştır.

yer alan 37 x 44 m boyutlarındaki dikdörtgen planlı yapı, imareti oluşturan tabhane ve
mutfak kısımları gibi, kendi iç avlusu çerçevesinde düzenlenmiştir.

28 Mutfaklar
Divan veya Adalet Meydanı olarak da bilinen ikinci avluda yer alan saray mutfakları,
Matbah-ı Amire ismiyle anılmaktaydı. Günde ortalama üç bin kişiye yemek hazırlayan
mutfak, özel durumlarda onbin kişiye kadar yemek çıkarabilmekteydi. Mutfaklar 15.
yüzyılda yapılmış, 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde genişletilmişti. 1574
yangınından sonra Mimar Sinan tarafından genişletilerek yeniden inşa edilmiştir.

34 Piyale Paşa Camii
Akdeniz’de bir çok zafer kazanan Hırvat asıllı Piyale Mehmet Paşa’nın Kasımpaşa
tersanesi yakınına yaptırdığı bu cami, paşanın zaferlerle dolu geçmişini hafızalarda
canlı tutar. Halefi Piyale Mehmet Paşa’nın camisi de arkaik bir plan tipini yeniden
yorumlayarak, erken Osmanlı devri ulu camileri gibi altı kubbeli olarak inşaa edilmiştir.

30 Rüstem Paşa Türbesi
Rüstem Paşa Türbesi , 1562 yılında eşi Mihrimah Sultan tarafından vakfedilmiştir.
Sekizgen planlı türbenin üzeri kubbeyle örtülüdür. Kurşun kaplı kubbe, kesme küfeki
taşından yapılan duvarlara doğrudan oturur.
30 Şehzade Mehmet Camii
Şehzade Mehmet’in anısına yaptırılan bu anıtsal yapı, Mimar Sinan’ın İstanbul’daki ilk
selâtin camisi olma özelliğini taşır. İstanbul’da daha önce yapılan selâtin camilerinin
sert çizgili kübik üslûbundan farklı olarak Şehzade Camii, piramidal kütleli üstyapı ve
uyumlu oranlara sahiptir. Caminin iç mekânı dışarıdan rahatlıkla algılanır.

16 Karaahmet Paşa Camii
12 m çapındaki merkezi kubbe, sivri kemerler ve altı adet kırmızı granit sütuna oturarak
altıgen baldakeni meydana getirir. İç mekândaki altıgen baldakenli kuruluş, kubbe
kasnağını destekleyen altı adet payanda kemeriyle dış kütleye yansıtılmıştır.

30 Şehzade Mehmet Medresesi
Kesme küfeki taşından yapılmış medrese, külliyenin dış avlu kuzey duvarını
oluşturmaktadır. Açık ve kapalı dershanelerin arasına yerleştirilmiş medrese, asimetrik
plan kurgusuna rağmen klasik tipolojisine uygun olup tasarım ve süslemede cami ile
paralellik kurmuştur.
30 Şehzade Mehmet Mektebi
Külliyenin bir bölümünü oluşturan sıbyan mektebi, caminin dış avlusunun güneyinde,
imaretin yanında yer alır. Kare planlı yapının üzeri sekizgen bir kasnak üzerine oturan
7.50 m çapında bir kubbe örtülüdür.

35 Sokollu Mehmet Paşa Camii Azapkapı
Sokollu Mehmet Paşa’nın Azapkapı’da inşa ettirdiği caminin konumu paşanın
zaferlerle dolu denizci geçmişine göndermede bulunur. Haliç’in karşı kıyısında yer alan
Süleymaniye siluetiyle yakın bir ilişkisi vardır. Caminin özellikle gün batımına doğru
Haliç’e bakan cephesindeki renkli camlardan süzülen ışık, benzersiz bir görsel etki
yaratmaktır.
36 Rüstem Paşa Kervansarayı
Tarihi yarımadanın karşısında, Galata surlarının iç tarafına paralel olarak inşaa edilen
kervansaray, 16. yüzyılın yoğun ticari hayatına hizmet vermiştir. Karaköy’de, Fatih
Bedesteni yakınında bulunan bu kervansarayın, Ceneviz kilisesi olan Saint Michel’in
kalıntıları üzerine yapıldığı bilinmektedir.
37 Kılıç Ali Paşa Camii
İstanbul’da Sinan’ın kaptanı deryalar için deniz kıyısına inşa ettiği üç külliyeden biridir.
Türbe, medrese ve hamamdan oluşan bir de külliyesi vardır. Kubbenin iki yanındaki
yarım kubbeler, diğer iki yanındaki kemerler ve destek duvarlarıyla cami Ayasofya’nın
küçük boyutta bir revizyonudur.
37 Kılıç Ali Paşa Türbesi
Sinan tarafından yapılmış olan Şehzadeler ve Zal Mahmut Paşa türbeleri gibi sekizgen
gövdeli, duvarları küfeki taşından inşa edilmiştir. Cami gibi, türbe de tipolojisiyle, selâtin
yapılarına öykünmüş, Sinan’ın inşa ettiği Sultan Süleyman ve II. Selim türbeleri gibi,
burada çift cidarlı kubbe kullanılmıştır.
37 Kılıç Ali Paşa Sebili
Kubbe eteğine kadar olan yüksekliği 3.90 m. olan kubbeli sebil, külliyenin çevre
duvarının kuzeydoğu köşesinde yer alır. Konumuyla, cami tasarımının kamusal meydana
doğru yönelimini vurgular. Sebilin ön cephe kısmen beyaz mermerle kaplıyken, diğer
cephelerde kesme küfeki taşı kullanılmıştır.
38 Kılıç Ali Paşa Hamamı
1578-1583 tarihleri arasında inşa edilen Kılıç Ali Paşa Hamamı, diğer Osmanlı
hamamları gibi taş ve tuğla sıralarından oluşan almaşık duvar tekniği ile inşa edilmiştir.
14.10 metre genişliğindeki görkemli kubbesi, caminin ana kubbesinden daha büyüktür.

Mağlova Kemeri
Sinan’a ün kazandıran ve kendisinin de övgüyle bahsettiği Kırkçeşme Su Tesisleri’ne
bağlı Mağlova Kemeri, bu tesisin en güzel yapılarından biridir. Sinan’ın yaratıcı
mühendisliği kadar kubbeli taşıyıcı sistemler konusunda ustalaşmış bir mimarın tasarım
gücünü sergilenmiştir. 257 m uzunluğunda ve 27.5 m yüksekliğindeki yapı, iki katlı
olarak inşa edilmiş olup her katta yuvarlak kemerli dörder büyük göz yer alır.
Havzı Kebir
Kırkçeşme Su Tesisleri’nden gelen sular, Mağlova Kemeri yöresinde silindir şeklindeki
bu havuzda birikmekteydi. İki kademeli olarak inşa edilen havuz, belirli bir kısma
kadar toprağa gömülüdür. İç kısımda, Kırkçeşme Su Tesisleri’nden gelen suların
havuza dökülmesini sağlayan oluklar yer alır. Yüzlerce yıla rağmen oluklardan hala su
akmaktadır. Havuz işlevini devam ettirmektedir.
Eğri (Kovuk) Kemer
207 m uzunluğa ve 35 m yüksekliğe sahip kemer, taşların cinsi, taş işçiliği ve örgüsü
gibi detaylarla Uzun Kemer’e benzemektedir. Üç katlı yapının birinci katında 4, ikinci
katında 10, üçüncü katta 33, toplamdaysa 47 kemer yer alır. Üçüncü kattaki 13 sivri
kemer dışındaki diğer kemerler yuvarlak kemerlidir.
Haramidere Köprüsü
Sinan’ın İstanbul’da inşa ettiği az sayıdaki köprüden biridir. Yapının banisi bilinmemekle
birlikte, Sinan döneminde yaşamış bir kapuağası tarafından yaptırıldığı bilinmektedir.
Köprü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece gölleri arasındaki Haramidere üzerinde yer
almaktadır.

47 Atik Valide Sultan Medresesi
Caminin kuzeyinde yer alan medrese, camiye göre aşağı kotta yer almakta ve cami avlusu
kuzey revağının ortasında bulunan kemerli kapıdan merdivenlerle medrese avlusuna
inilmektedir. Yapının ana kapısı, batı kolunun ucunda bulunmaktadır.

27 Şehzadeler Türbesi
Şehzâdegân Türbesi adıyla da anılan Şehzadeler Türbesi, Ayasofya haziresinde, III.
Murat Türbesi’nin bitişiğinde yer alır. Türbede III. Murat’ın dört oğlu ile bir kızı gömülü
olup, toplam 5 sanduka bulunmaktadır.

29 Sultan (III) Murat Köşkü
Topkapı Sarayı’nın Harem bölümünde yer alan ve Murad-ı Sâlis Kasrı olarak da bilinen
köşk, III. Murat’ın resmi ve özel dairesi olarak kullanılmaktaydı. İki katlı yapının üst katı
kışlık, alt katı ise yazlık olarak düşünülmüş olup köşkün altında, tonozla örtülü geniş bir
şadırvanlı havuz ve üst katta I.Ahmet zamanında yaptırılan cumba vardır.

“Yeni Bir Turizm Rotası Olarak Büyük Usta Mimar Sinan Projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmektedir.”

44 Mihrimah Sultan Sıbyan Mektebi
Cami - medrese ikilisinden, bir sokakla ayrılan sıbyan mektebi, külliyenin güneyinde
bulunur. Camiyle bağlantısı, dar bir sokağa açılan mütevazi kapıdan sağlanır. Ağır bir
kütlesel görünüme sahip sıbyan mektebi, medresenin bozulan iç mimarisine karşılık, içte
ve dışta özgünlüğünü korumuştur.

47 Atik Valide Sultan Darüşşifası
Nurbanu Sultan’ın vakfiyesine göre her türlü hastaların tedavileri için yapılmış bir hayır
kurumu olduğu belirtilen yapı Toptaşı Bimarhanesi adıyla da bilinir. İmaretin kuzeyinde

30 Şehzade Mehmet Türbesi
Abidevi yapısıyla selâtin camilerine öykünen cami dışında türbe de selâtin türbelerini
andırır. Türbenin içerisinde dört sanduka bulunur. Şehzade Mehmet’in sandukasının
üzerinde dört ayaklı, fildişi kakmalarla süslü ahşap kafesli tahtın, gerçekleşemeyen
hükümranlık kaderine gönderme yaptığı iddia edilir.

17 Karaahmet Paşa Türbesi
Sinan’ın inşa ettiği diğer türbelerle kıyaslandığında, yüksek bir cepheye sahiptir.
Türbe dıştan altıgen, içten ise onikigen planlıdır. Türbenin içerisinde yalnızca baninin

30 Şehzade Mehmet Kervansarayı
Tabhaneye bitişik durumdaki kervansaray, bu yapının güneyinde yer alır. Dikdörtgen
planlı ve ahırdan müteşekkil bu yapı, ortada yer alan üç ayakla, sekiz eşit birime
ayrılmıştır. Bu sekiz birimin üzeri kubbelerle örtülmüştür.

39 Tophane (Kurşunlu) Mahzeni
Öncesinde genel olarak ormanlık bir bölge olan Tophane’de kentsel yerleşim, esas
olarak İstanbul’un fethinden sonra, semte adını da verecek olan Tophane (Kurşunlu)
Mahzeni’nin inşa edilmesiyle başlamış. Eğimli bir arazi üzerinde yer alan yapı, yüksek
bir subasman ve tonozlu bir alt yapı üzerinde inşa edilmiştir. Yapı, vaktiyle denizden
rahatlıkla görülebilmekteyken 20. yüzyılın başında yapılan kıyı kesimi doldurulması ve
binaların yapılması neticesinde yapının denizle olan ilişkisi bozulmuştur.

32 Süleymaniye (Dökmeciler) Hamamı
Etrafında dökmeci esnafı yerleştiğinden Dökmeciler Hamamı olarak da adlandırılan bu
yapı, külliyenin güney ucuna yerleştirilmiştir.

15 Hadım İbrahim Paşa Türbesi
Caminin kuzeybatı tarafına yer alan paşanın türbesi, mütevazı bir mimariye sahiptir.
Beyaz mermerden inşa edilmiş üstü açık türbenin dört yüzü mermer çerçevelerle altı
bölüme ayrılmıştır. Dikdörtgen planlı türbe dışarıdan da, beyaz mermerden duvarlarla
çevrilmiştir.

16 Karaahmet Paşa Medresesi
Cami ve aynı avluyu paylaşan U planlı medrese, on altı hücre ve bir dershane odasından
oluşur. 5.60 m çapındaki bir kubbeyle örtülü dershane odası, mihrap aksını vurgular.
Mihrimah Sultan (Edirnekapı) ile Sinan Paşa (Beşiktaş) külliyeleri ile benzerlik taşır.

30 Şehzade Mehmet İmareti
Kaynaklarda “dârüzziyafe” ve “dârü’l-it’am” gibi adlarla anılan Şehzâde Mehmet İmareti,
Şehzâde Camii’nin dış avlusunu güney yönünde sınırlayan Dede Efendi Sokağı’nın
güney yakasında bulunmaktadır. Kuzeydeki kapıdan girilen imaret, kare planlı, revaksız
bir iç avlunun sağında ve solunda yer alan altışar kubbeli iki bölümden oluşur.

47 Atik Valide Sultan İmareti
Bu menzil külliyesi, imparatorluğun anayolu üzerinde Mekke’ye giden hacıların, Asya’ya
gidip gelen yolcu ve tüccarların ihtiyaçlarını karşılıyordu. İmaret birimleri, Sinan’ın
yolculara yönelik birkaç işlevi bir blokta bir araya getiren bu yaratıcı düzenin günümüze
gelen tek örneklerindendir.
47 Atik Valide Sultan Tekkesi
Daha önce kızı İsmihan ile damadı Sokollu Mehmet Paşa’nn Kadırga’daki
külliyelerindeki tekke gibi, Valide Sultan Tekkesi de, Sinan’ın yapmış olduğu nadir
tekkelerden birine örnek oluşturur. Dar ve eğimli arazi nedeniyle kısmen yamuk bir plan
uygulansa da Sinan araziyle tekkeyi organik olarak bütünleştirmiştir.
47 Atik Valide Sultan Sıbyan Mektebi
Günümüze ulaşabilen bir kitabesi bulunmayan kare planlı yapının üzeri pandantifli,
kasnaksız bir kubbeyle örtülüdür. Genel anlamda sade olan bu mütevazi ölçülerdeki
yapının kubbe içinde ve pandantiflerinde kalemişi süslemeler kullanılmıştır.

Haramidere Köprüsü

48 Gazi İskender Paşa Camii
Kanuni Sultan Süleyman’ın sarayının bostancıbaşılığından Mısır beylerbeyiliğine kadar
yükselen, “Magosa fatihi” lakabı ile meşhur Gazi İskender Paşa tarafından Kanlıca’ya
inşa ettirilmiştir. Enine dikdörtgen planlı cami, tuğla hatıllı yığma taş örgü sisteminde
inşa edilmiştir.
48 Gazi İskender Paşa Türbesi
Camiye bağlı türbeler geleneksel olarak caminin güneyindeki hazirede yer almasına
karşın Gazi İskender Paşa Türbesi, standart yerleşim yeri olan kıble duvarının arkasında
değil, alışılmadık bir biçimde caminin kuzeyinde, deniz tarafında yer almaktadır. Türbe
dikdörtgen planlı, kagir duvarlı ve düz ahşap çatılıdır. Ayrıca türbede iki adet tarihsiz
mermer lahit bulunmaktadır.
49 Odabaşı Behruz Ağa (Beykoz Hamamı)

Mağlova Kemeri
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