
ĐSTANBUL KÜLLĐYELERĐ (FATĐH / SULTAN SELĐM / ŞEHZADE MEHMET) 

TEKNĐK GEZĐSĐ RAPORU 

 

Fakültemiz lisans programında açılan MĐM 376 Anadolu Uygarlıkları Teknik 

Seçmeli Dersi kapsamında yapılması planlanan “Đstanbul Külliyeleri Teknik 

Gezisi”, 17 Kasım 2012 Cumartesi günü gerçekleştirilmiştir. 

 

Fatih Sultan Mehmet tarafından Havariyun Kilisesi kalıntıları üzerine 1463-1470 

yılları arasında Mimar Atik Sinan'a yaptırılan Fatih Külliyesi, Fatih Sultan 

Mehmet’in Đstanbul’u fethinden sonra Đstanbul’da inşa edilmiş ilk külliyedir. 

Külliye; cami, Akdeniz ve Karadeniz medreseleri, tetimme medreseleri, tabhane, 

kervansaray, darüşşifa, imarethane, mektep, kütüphane ve türbelerden oluşur. 

“Payandalı camiler planı” uygulanarak inşa edilen Cami, dört ayak üzerine oturan 

ana kubbe ile ana kubbeyi destekleyen dört yarım kubbe ile örtülüdür. Fatih 

Külliyesi medreseleri Türkleşen Đstanbul’un en önemli öğretim merkezi olarak bu 

şehirdeki üniversitelerin başlangıcı olmuştur. Külliyede Fatih Sultan Mehmet'e, eşi 

Gülbahar Hatun'a ve Sultan II. Mahmut'un annesi Nakşidil Sultan'a ait üç türbe 

de bulunmaktadır.  

 

Đstanbul'un yedi tepesinden Haliç'e en yakın olan tepede inşa edilen Sultan Selim 

Camii, Bizans dönemi saraylarından Bonos Sarayı üzerine kurulmuştur. Tabhaneli 

cami örneğinin son temsilcilerinden olan Camii, klâsik Edirne tarzı camilerdendir. 

Đçte ve avludaki sivri kemerli pencere alınlıkları renkli sır tekniği ile imal edilmiş 

ve zarif çinilerle süslenmiştir. Mihrabı çeviren çinilerin güzelliği sadece bu camide 

görülür. Caminin çevresinde yer alan medrese, sıbyan mektebi imarethaene ve 

hamam gibi yapılardan oluşan külliyenin haziresinde klasik tarzda inşa edilen, I. 

Selim Türbesi, Şehzadeler Türbesi ile Sultan Abdülmecit ile oğullarına ait bir 

türbe yer alır. 

 

Osmanlı Đmparatorluğu’nun en parlak devrinin büyük mimarı Mimar Sinan, 

Şehzade Camii ve külliyesini 1544-1548 tarihleri arasında tamamlamıştır. 

Şehzade Camii, Sinan’ın mimari dehasındaki ana devirler olan bu üç abide eserin 

ilk basamağıdır. Yarım kubbe problemini ilk defa ele aldığı külliyenin ana yapısı 

olan bu camide Mimar Sinan dört yarım kubbeli ideal bir merkezi yapı meydana 

getirip, Rönesans mimarlarının rüyasını gerçekleştirmiştir. Şehzadebaşı Camii'nde 



şadırvan avlusu ve cami kitlesi iki eş karedir. Caminin üstü yarım küre şeklinde 

bir büyük kubbe ve bunun etrafında dört yarım kubbeyle örtülmüştür. Külliyenin 

medrese, sıbyan mektebi, imaret ve tabhanesi, kuzey yönünde ve avluya duvar 

teşkil edecek biçimde yerleştirilmişlerdir. Şehzade cami haziresi birçok türbeyi 

içine almaktadır. Özellikle Şehzade Mehmet Türbesi süsleme ve bezeme 

bakımından Mimar Sinan’ın özenerek yaptığı bir abidedir. Bu yapı, şehzadeler 

adına yapılmış en büyük eser olduğu gibi, Sultan Süleyman’ın oğluna duyduğu 

derin sevginin de görkemli bir ifade ediliş yoludur. 

 

Gezi kapsamında ve dersin hedefleri doğrultusunda Osmanlı Đmparatorluğu’na ait 

dini yapılar yerinde görülmüş, incelenmiş ve mimar adaylarına aydınlatıcı bilgiler 

aktarılmıştır. Dersi alan ve geziye katılan on öğrenciden üçü, 50x70 cm. 

boyutunda poster ile yazılı ve görsel raporlar hazırlamışlar ve sunumlarını ilgili 

tarihi mekanlarda gerçekleştirmişlerdir. Fatih Külliyesi'nin medreselerinde 

yürütülen yenileme çalışmaları yerinde incelenmiş ve firma yetkilisinden 

restorasyon çalışmalarıyla ilgili bilgiler alınmıştır. Böylece, mimar adaylarına tarihi 

doku konusunda duyarlılık kazandırılmaya, tarihi eserlerin restorasyonunun 

önemini vurgulamaya, ülkemiz topraklarının tarihsel zenginliğinin ve çeşitliliğinin 

farkına vararak adayların bu alandaki genel kültürleri ve bakış açıları 

geliştirilmeye çalışılmıştır. 

 

 

                        Prof.Dr. Tülay ESĐN TIKANSAK 

                                                                      Arkeolog Sevinç MANGUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Đstanbul Külliyeleri Teknik Gezisi Fotoğrafları  

 

 

Aliye Yıldırım’ın Fatih Külliyesi Sunumu 

 

   

Fatih Camii’nin Portalı                 Fatih Camii’nin Đç Mekanı                                

 



  

Fatih Sultan Mehmet’in Türbesi    Fatih Külliyelerindeki Restorasyon Çalışmaları  
                                                Hakkında Yetkiliden Bilgi Alındı 
 

 

    

Sabahat Köse’nin Sultan Selim Külliyesi             Sultan Selim Camii Portalı 
Sunumu 
 



  

                Ayşe Totu’nun Şehzade Mehmet Külliyesi Sunumu 

 

Şehzade Mehmet Camii Şadırvanlı Avlusu 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


