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yine tam okunamayan bir kitabe vardır. 
ibadet mekanı oldukça aydınlık ve ferah 
olup mermerden yapılan mihrap ve min
ber dikkat çekicidir. Sade bezerne anlayı
şının görüldüğü caminin ananlması gerek
mektedir. 

Arast ada cami ile han kapılarının açıldı
ğı bölümde dua kubbesi yer almaktadır. 
Lüleburgaz ve Payas Sokullu Mehmed Pa
şa külliyelerinde de benzeri görülen dua 
kubbesi dört desteğin kemerlerle bağla
nıp üzeri pandantifli kubbeyle örtülen mi
mari bir birimdir. Açıklığı 9 metredir. Doğu 
ve batı yönlerine doğru birer eyvan şeklin
de genişletilerek doğudaki cami ile batı
daki ham birbirine bağlayan dua kubbesi
nin altında bazı önemli törenler gerçekleş
tiriliyordu. Arastanın kuzeybatı köşesinde

ki çifte hamam külliyenin bu yöndeki son 
sınırıdır ; han ve imaretle aynı düzlemde 
yer almış olmalıdır. Günümüze kısmen ve 
harap durumda ulaşan yapının doğu ve 
kuzey cephelerinden dükkanlarla çevrili ol
duğu sanılmaktadır. Caminin kuzeybatısın

da bir sıra ocaklı-nişii duvar kalıntısının 
mahiyeti tam anlaşılamamaktadır. Cami 
avlusunun kuzeydoğusunda mihrap duva
rı gibi duran bir yapı yer alır. Bir süre mes
cid olarak kullanılan yapının Evliya Çelebi'
nin sözünü ettiği tekke olabileceği düşü
nülmektedir. Bir namazgahın mihrabı ol
ması da mümkündür. Kitabesinden külli
yeye 1194 ( 1780) yılında eklendiği anlaşı
lan sebil-çeşme çifte hamamın köşesinde 
olup beş yüzlüdür. Taşkın çatısının merke
zinde barak bir kubbecik göze çarpar. Su 
haznesi arkadadır. 

Külliyenin arasta, han, imaret, tabhane, 
medrese, köprü, çeşme ve sıbyan rnekte
bi gibi diğer birimleri günümüze ulaşma
mıştır. İçinden İstanbul-Edirne tarihi yo
lunun geçtiği arasta kalan izlerden anla
şıldığ ı kadarıyla karşılıklı dükkaniarın yer-
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leştirildiği, üzeri açık bir sokak görünü
mündeydi. Kuzey-güney doğrultusunda 
uzunlamasına dikdörtgen planlı arasta, Lü
leburgaz ve Payas Sokullu Külliyesi örnek
lerinde görüldüğü gibi külliyenin omurga
sını oluşturuyor, yapı kütleleri arasında ya
pısal ve işlevsel bağiantıyı sağlıyordu. Ev
liya Çelebi, Havsa'da içinde değerli eşyala
rın bulunduğu 300 kagir kemerli dükkan
dan söz ederken arastayı kastetmiş olma
lıdır. Külliye alanında kazı yapılmadığından 
herhangi bir şey söylemek zor olsa da dük
kaniarın hamam civarından başlayıp köp
rüye kadar devam ettiği düşünülebilir. 

Kaynaklarda adı geçen han muhteme
len bugün park olarak kullanılan arasta
nın batısındaki geniş alanda yer alıyordu. 

Evliya Çelebi'nin 120 ocaklı olup içinde 5000 
hayvanın barınabileceğini söylediği han bü
yük bir ihtimalle Lüleburgaz Sokullu Meh
med Paşa veya Karapınar Selimiye külli
yelerindeki haniara benziyordu. Dua kub
besinden hana açılan bölümde yapıya ait 
bazı izlere rastlanmaktadır. İmaret muh
temelen arastanın batısında hanla hamam 
arasında yer alıyordu. Evliya Çelebi ima
retteki yemek servisiyle ilgili bazı bilgiler 
vermektedir. Kaynaklarda sözü edilme
mekle birlikte menzil külliyelerinin gene
linde bulunan tabhane de burada olmalı
dır. Evliya Çelebi'nin bahsettiği medrese 
Gülçin Küçükkaya'nın yaptığı bir restitüs
yon denemesine göre "U" planlı olup ca
miyle ortak aviuyu paylaşıyordu. Caminin 
kuzeyine yerleştirilen medresenin önün
de de bir sıra revak dizisi yerleştirilmiştir. 
Bir kitabeden yola çıkılarak külliyenin bir 
de çeşmesi olduğu söylenmektedir. Edirne 
üzerine çalışmasıyla tanınan Ahmed Bad! 
Efendi'ye göre külliyede sıbyan mektebi de 
bulunmaktaydı. 
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L inşa edilen külliye. _j 

Eminönü Kadırga semtinde yer alan kül
liye Mimar Sinan'ın eseri olup cami, medre
se, tekke, dükkanlar ve çeşmelerden mey
dana gelir. Caminin kimin tarafından vak-



fedilmiş olduğu tartışmalıdır. Külliyeye adı
nı veren Sokullu Mehmed Paşa'nın (ö. 987/ 

1579) vakfiyesinde, gerek Eyüp'te türbe
sine bitişik medresenin gerekse Kadırga'
daki caminin paşa tarafından eşi İsmihan 
Sultan'a hediye olarak yaptınldığı belirtil
mekte, buna karşılık İsmihan Sultan'ın vak
tiyesinde söz konusu yapılar doğrudan ona 
mal edilmektedir. İsmihan Sultan, Rume
li'de babası ll. Selim tarafından 1568'de 
kendisine ihsan edilen köyler ve tarım ara
zileriyle İstanbul'daki gayri menkulleri kül
liyeye vakfetmiştir. Külliyenin batısında 
vaktiyle Sokullu Mehmed Paşa ile ismihan 
Sultan'ın sarayı bulunmaktaydı. Aynı av
luyu paylaşan cami-medrese ikilisinin ku
zeye açılan ortak girişi üzerinde yer alan 
kitabe bu iki yapının tamamlanma tarihi
ni (979/1572) verir. Ayrıca kitabede bura
da daha önce bir kilisenin yer aldığı belir
tilmiş. bazı araştırmacılar, adı kesin şekil
de tesbit edilemeyen bu yapının Azize (Ha
gia) Anastasia Kilisesi olduğunu ileri sür
müştür. Postnişin olarak görev alması ka
rarlaştırılan NGreddinzade Şeyh Mustafa 
Muslihuddin Efendi'nin inşaat bitirilmeden 
981 ·de ( ı 5 7 4) vefat etmesi tekkenin ca
mi ve medreseye göre daha geç bir tarih
te tamamlandığını gösterir. 

Külliyenin bulunduğu alanın kuzeydoğu 
köşesinde Helvacıbaşı İskender Mescidi yer 
alır ( 1546). Güneyden kuzeye, ayrıca doğu
dan batıya doğru eğimli bir araziye yayı
lan külliye yapıları farklı katlarda setiere 
oturtulmuştur. Arsanın kuzey kesimi şa
dırvan avlusu çevresinde yer alan cami
medrese ikilisine, güney kesimi tekkeye ay
rılmıştır. Kuzeydeki ana girişi izleyen mer
divenle şadırvan avlusuna çıkılır. Bu avlu
nun doğu ve batı yönlerine açılan iki tali 

girişi vardır. Daha yüksek bir katta bulu
nan tekke ise güneydeki Su Terazisi saka
ğına açılan bağımsız bir girişle donatılmış
tır. Tekkeyle cami-medrese ikilisini ayıran 
duvarın batı tarafındaki kapıdan caminin 
yanındaki safaya ulaşılmaktadır. Külliyenin 
kuzeybatı köşesinde kitleden çıkıntı yapan 
su haznesi, bunun üstünde medrese hela
ları ve önünde iki çeşme yer alır. Dükkan
Iardan altısı kuzeyde medrese odalarının 
altında ana girişin yanlarında. dördü batı
da tekke odalarının altında sıralanır. Kül
liyenin çevresindeki yapı adalarında yer al
dığı vakfiyede belirtilen iki kervansaray, on 
dört dükkan, fırın ve on beş adayı içeren 
bina, camide görevli iki imarnın ikametine 
mahsus, zemin katında üç dükkanın bu
lunduğu meşruta günümüze kadar gel
memiştir. 

Yatayda ve düşeyde medrese odalarının 
kitlesinden taşan kare planlı ve kubbeli 
dershane kuzeydeki geniş, yanlardakiler 
dar olmak üzere üç sivri kemerle dışa açı
lan bir alt yapıya oturur. Şadırvan avlusuna 
ulaştıran ana giriş ve bunu izleyen merdi
ven dershanenin altında yer almaktadır. 
Gerek dershanenin gerekse medrese oda
larının dış duvarları kesme taş ve tuğla 
sıralarıyla almaşık olarak örülmüş, buna 
karşılık dershanenin alt yapısında kesme 
taş örgü tercih edilmiştir. Dershanenin av
lu (güney) yönünde bulunan kubbeli say
vanın altında iki yandan merdivenlerle çı
kılan bir sahanlık mevcuttur. İki sıralı pen
cerelerle donatılan mekanın kubbesi içe
riden tromplara, dışarıdan sekizgen bir 
kasnağa oturmaktadır. On altı adet kare 
planlı ve kubbeli medrese odası "L" biçi
minde iki eşit parça halinde aviuyu ku
şatmakta, bunların önünde ahşap örtüsü 
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kurşun kaplı revak uzanmaktadır. Revakın 
taşıyıcı sistemi bakiava başlıklı sütunlar ve 
kırık kaş kemerlerden oluşur. Caminin son 
cemaat yeri revakıyla medresenin batı ve 
doğu kanatları arasında kalan avlu yan gi
rişleri müezzin ve kayyuma mahsus fev
kanl ve kubbeli odalarla taçlandırılmıştır. 
Medrese hücrelerine göre daha yüksekte 
kalan söz konusu odalar medrese ve ca
mi kitlesi arasında kademeli bir geçiş sağ
lar. Son cemaat yeri kare planlı ve pan
dantifli kubbelerle örtülü yedi birimden 
oluşur. Kubbeler mukarnas başlıklı mer
mer sütunlara oturan sivri kemerlerce ta
şınmaktadır. Mihrap-taçkapı eksenindeki 
birimin kemeri diğerlerinden çok az daha 
geniş ve yüksek tutulmuş. bunun üzerin
deki kubbe de hafifçe yükseltilmiştir. 

Harim doğu-batı doğrultusunda (enine) 
gelişen dikdörtgen biçimindedir. Mekanın 
13 m. çapındaki kubbesini taşıyan altı adet 
duvar payesinden kuzeyde ve güneyde (mih
rap ve giriş cephelerinde) yer alan dördü dik
dörtgen, yanlarda yer alan ikisi çokgendir. 
Kuzey duvarındakiler hariç diğerleri cep
helerde çıkıntı yapar. Kubbenin ağırlığı bu 
payelere oturan altı adet sivri kemer ara
cılığıyla zemine intikal eder. Taşıyıcı siste
mi yönlendiren altıgenin kuzey ve güney 
kenarları harim duvarlarına paralel olup bu 
yöndeki duvar payelerine oturan kemer
ler duvar sathınctan az miktarda taşmak
tadır. Doğu ve batıdaki payelerden hare
ket eden. kuzey ve güney duvarlarıyla 60° 
açı yaparak bu yönlerdeki payelere ulaşan 
kemerierin gerisinde mukarnaslı pandan
tiflerle donatılmış birer yarım kubbe yer 
alır. Caminin kitlesine merkezdeki kubbe 
egemendir. Kubbe ağırlığının yan (yatay) 
birleşkeleri yarım kubbelerce karşılandı
ğından klasik dönem Osmanlı camilerinin 
büyük çoğunluğunda kubbe kasnağında 
mevcut payanda kemerciklerine burada 
gerek görülmemiştir. Batıda ve doğuda
ki payeler, ayrıca harimin güneydoğu ve 
güneybatı köşelerindeki payandalar fark
lı yükseklikte, sekizgen prizma biçiminde 
kubbeli ağırlık kuleleriyle taçlandırılmıştır. 
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Sokullu Mehmed Paşa camii'nin çini pencere alın lıklarından 

biri 

Harimin duvarlarında en alt sırada mer
mer söveli ve ahşap kepenkli dikdörtgen 
pencereler, bunların üstünde iki sıra ha
linde tepe pencereleri bulunur. Yan mah
fiileri karanlıkta bırakmamak amacıyla bun
ların hizasına denk gelen alttan ikinci sıra
daki pencereler açılabilir dikdörtgen pen
cere olarak tas.arlanmıştır. Taşıyıcı siste
mi oluşturan duvarların tepe pencerele
rinden dinamik ifadeli sivri kemerler kul
lanılmış, buna karşılık merkezdeki kubbe
nin silindir biçimli kasnağında sıralanan 
pencerelerde statik ifadeli yuvarlak ke
merler tercih edilmiştir. Aynı türde kemer
ler yarım ku b belerin eteğinde de yer alır. 

Geometrik şebekeli korkulukların sınır
landırdığı yan mahfiileri taşıyan, farklı ge
nişlikte ve yükseklikte, kırmızı ve beyaz taş
larla örülmüş sivri kemerler yeknesak ol
mayan bir görünüm arzeder. Yan mahfille
re göre daha alçak tutulan müezzin mah
fili bunların kuzeybatı köşesine yerleştiril
miştir. Harimin kuzeybatı köşesinde yük
selen çokgen gövdeli ve ahşap konik kü
lahlı minarede şerefe altı mukarnas dol
guludur. Minarenin simetriği olan nokta
ya fevkanl mahfiilere çıkan merdiven yer
leştirilmiştir. 

Çevresini kuşatan çini bezernenin orta
sında yalın tasarımıyla hoş bir tezat oluş
turan mermer mihrap yanlardan çubuk
lu gömme sütuntarla kuşatılmış ve rumi 
dolgulu bir alınlıkla taçlandırılmıştır. Mu
karnaslı kavsaraya sahip mihrap hücresi 
(nişi) kum saatleriyle son bulan yeşil por
tirden sütunçelerle sınırlıdır. Geometrik şe
bekeli korkuluğu, alt kısmındaki dilimli ke
merleri, kum saatli ince sütunçeleri ve ru
mi bezemeli alınlığa sahip kapısıyla klasik 
üslubu yansıtan minber, sivri kemerli köş
künü taçlandıran ve mekanın bezernesine 
uyum sağlayan çini külahıyla dikkati çeker. 

Cepheleri son derece sade olan cami
nin iç mekanı zengin süslemeleriyle göz 
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kamaştırır. Sır altı tekniğiyle üretilmiş olup 
gerek desen ve renk gerekse sırlama açı

sından dönemin en kaliteli ürünleri olan 
İznik çinileri bezerneler içinde en çarpıcı 
grubu meydana getirir. Söz konusu çini
ler, içerik bakımından stilize bitkisel motif
ler ve hat kompozisyonları olarak iki grup
ta toplanabilir. Hat kompozisyonları ise çe
şitli ayetterin yanı sıra esrna-i hüsnadan 
bazılarını, kelime-i tevhidi, kelime-i şeM
deti, Allah, Muhammed, dört halife, Ha
san ve Hüseyin isimlerini içerir. Çini süs
leme, harimin güney duvarında iki duvar 
payesi arasında kalan kesimi mihrap ve 
yatay silmeler dışında tamamen kapla
maktadır. Kubbeyi kuşatan altı adet pan
dantif de çini kaplıdır. Bunların yanı sıra 
son cemaat yeri pencereleriyle harimdeki 
alt sıra pencerelerin üstlerine, en yukarı
daki tepe pencerelerinin aralarına, duvar 
payelerinin üst bitimlerine kare ve yuvar
lak hat levhaları yerleştirilmiştir. Sinan'ın 

diğer bir eseri olan Tahtakale'deki Rüstem 
Paşa Camii'nden farklı olarak burada çini 
bezerne mimariyi gölgelememekte, tam 
aksine tabi olduğu mekan tasarımının ca
zibesini arttırmaktadır. 

Kalem işleri harimdeki diğer önemli be
zeme grubunu oluşturur. Kubbede ve ya
rım kubbelerde merkezdeki dairesel hat 
kompozisyonlarından eteklere doğru ge
lişen ışınsal motifler yer alır. Onarımlarda 
aslına sadık kalınarak yenilenen bu beze
melerin yanı sıra mahfi! tavanlarında ah
şap üzerine, girişin küçük tavanında ve 
bunun üzerindeki mahfilin konsonarında 
taş üzerine uygulanan kalem işleri kendi 
türlerinin en güzel örnekleridir. Diğer bir 
bezerne grubu da avlu girişinin tavanında 
ve diğer bazı yerlerde bulunan malakarl 
süslemelerdir. Gerek kalem işlerinde ge
rekse malakarl bezemelerde ·sonsuza gi
den geometrik yıldız geçmeler ve düğüm
lerle birbirine eklemlenen şemseler türün
den kompozisyonlar kullanılmıştır. Osman
lı mimarisinde Edirne üç Şerefeli Cami'den 
( 144 7) beri var olan, Sinan tarafından bir
çok camide uygulanan altı destekli şerna
nın bu yapıda en kusursuz biçimine ulaş
tığı hususunda bütün araştırmacılar hem
fikirdir. Ayrıca camideki süsleme progra
mının mekan tasarımıyla gösterdiği uyum 
istisnasız bütün yayınlarda vurgulanmış
tır. 

Külliyedeki tekke Osmanlı mimarisinin 
klasik döneminden kalan nadir tarikatya
pılarındandır. Açık aviulu ve revaklı Osman
lı medreseleriyle benzerlik gösteren~bu te
sis kendine has özellikler taşır. Güneyde 
camiyle aynı eksende yer alan basık ke-

merli mütevazi kapıdan kare planlı ve kub
beli bir eyvana, buradan da iki sıralı beşer 
birimden oluşan bir revaka geçilmekte, 
bunun gerisinde revakla aynı ende olan 
tevhidhane bulunmaktadır. TevhidMne gi
rişi önündeki kare planlı revak birimi kub
beyle, dikdörtgen olan diğerleri aynalı to
nozlarla örtülüdür. Örtü öğelerini taşıyan 
sivri kemerler kuzeyde ve güneyde duvar
lara, ortada kare kesitti sütunlara otur
maktadır. Aynı eksen üzerinde sıralı bu 
cümle kapısı-revak-tevhidhane grubunun 
batı ve doğu yönlerinde on birer adet der
viş odası barındıran "L" biçiminde iki ka
nat uzanır. Konuıniarına göre kare ve dik
dörtgen planlı olan bu odalar mütemadi 
beşik tonozla, önlerindeki revak da küfe
kiden kare kesitti sütunlara oturan ahşap 
sundurmayla örtülüdür. Batı yönündeki 
revak odaların bitiminde kuzeye kıvrılıp 
tevhidMnenin batı yönündeki cephesi bo
yunca devam eder. Arsanın eğiminden ya
rarlanılarak tekkenin batı kanadı iki katlı 
olarak tasarlanmış, alt katta basık kemer
li bir revakın arkasına dokuz adet beşik 
tonozlu oda, tevhidhanenin altına da kü
çük bir hamam yerleştirilmiştir. Tekkenin 
en ilginç bölümü şüphesiz tevhidhanedir. 
Ortada bir kubbe, yanlarda düz tavanlar
la örtülü olan dikdörtgen planlı mekanın 
güney duvarının ekseninde (normalde mih
rabın bulunması gereken yerde) giriş, bunun 
tam karşısında ayinlerde önüne şeyh pos-

Sokullu Mehmed Paşa Camii 'nin mihrap duvarı 



tunun serildiği mihrap görünümlü bir niş 
yer alır. Yapının konumu ve tekke sakinle
rinin namazı külliyenin camisinde kıldıkla
rı dikkate alındığında bu mekanda gerçek 
bir mihraba gerek duyulmadığı anlaşılmak
tadır. 

Halvetiyye'ye bağlı olarak faaliyete ge
çen tekke XVIII. yüzyıl başlarına kadar söz 
konusu tarikatla Celvetiyye arasında el de
ğiştirmiş, bu tarihten tekkelerin kapatıl
dığı 1925 yılına kadar Halvetiyye'nin Şaba
niyye koluna hizmet etmiştir. Ayin günü 
perşembe olan tekkede 1301 r. (1885-86) 
yılında yedi erkekle bir kadının ikamet et
tiği Dahiliye Nezareti'nin istatistiğinde be
lirtilmiştir. Tekkeyle cami arasında camiy
le aynı katta yer alan hazlrede postnişinle
rin ve bunların aile fertlerinin yanı sıra So
kullu Mehmed Paşa ile İsmihan Sultan'ın 
oğlu İbrahim'in neslinden gelenler gömü
lüdür. 
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SOKULLU 
MEHMED PAŞA KÜLLİYESİ 

Lüleburgaz' da 
XVI. yüzyılınikinci yarısında 

inşa edilen külliye; 
_j 

Sokullu MehmedPaşa. külliyenin yapı
mını büyük ihtimalle mesleğinde zirveye 
ulaştığı 1 560'lı yılların başında başlatmış
tır. Kitabe, vakfiye gibi belgelerle mimari 
ve bezemedeki üslGp özellikleri külliyenin 
1 569'da ve en geç 1 570'1i yılların başların
da tamamlandığına işaret eder. Külliyenin 
tasarımını ve inşasını dönemin başmimarı 
Sinan ve ona bağlı Hassa Mimarları Oca
ğı gerçekleştirmiştir. Sinan'ın banilerle kur
duğu düşünülen diyaloglar sonucu Sokul
lu'nun istekleri doğrultusunda bir menzil 
külliyesi tasarladığı söylenebilir. Bu bağ
lamda Sokullu, Lüleburgaz'ı sadece bir 
menzil olarak görmek istememiş, cazibe 
merkezi olmasına katkı sağlayacak med
rese, sıbyan mektebi, su getirtme ve çeşit

li yapılarla insanların çevreden gelip yer
leşmesini sağlayacak özendirici girişimler
de bulunmuştur. 

İçinden tarihi İstanbul-Edirne-Orta Av
rupa güzergahının geçtiği yolun iki tara
fına inşa edilen elli dokuz dükkanla dua 
kubbesinden meydana gelen arasta kül
liyenin omurgasını oluşturur. Arastanın gü
neyinde cami, medrese ve sıbyan mekte
bi, kuzeyinde kervansaray, imaret ve tab-
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