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SOKOLLU MEHMET PAŞA 

KÜLLİYESİ TARİHÇE 



PAYAS,  medeniyetler şehri Hatay’ın kuzeyinde tarihi dokusuyla ünlü bir 

kenttir.  

 

PAYAS, bulunduğu konum itibariyle stratejik bir öneme sahiptir. Payas, 

güvenlik açısından her zaman önemli bir üs olmuştur. Haçlı seferlerinde 

Kudüs’ü  Anadolu’ya bağlayan yol üzerinde bulunmasından dolayı bir 

karakol gibi görev yapmıştır. Cenevizliler, bölgeye hakim olduğu dönemde 

ise Payas Kalesi gibi askeri amaçlı yapılar kazandırmışlardır.  

 

Payas, Osmanlı devletine geçtiği zaman ise Hac yolu üzerinde bulunması 

sebebiyle kervanların güvenliğini sağlama görevi devam etmiştir. 

 

Payas’ın tarih sahnesinde askeri öneme sahip olmasının yanı sıra,sosyal 

ve  ekonomik açıdan kaderinin değişmesi 1576 yılında tamamlanan 

SOKULLU MEHMET PAŞA MENZİL KÜLLİYESİ sayesindedir. İpek yolu 

ve Hac yolu üzerinde yeni bir  dinlenme alanı olmasını sağlayan yapı, 

Anadolu’da bulanan benzerlerinden plan kurgusu ve büyüklüğü ile fark 

göstermektedir. 

 

 

 
 

 



Külliye, Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii ile aynı 

dönemde tasarladığı yapılardan biridir. Hassa Mimarlar Ocağı ile birlikte 

tasarlanan ve yapılan yapı Payas Kalesi’ni de planlarının içerisine dahil 

etmiş, bir bütün olarak düşünmüştür. İsmini aldığı Sokullu Mehmet Paşa 

tarafından yaptırılan Külliye, 13.000 m2’lık bir alana oturmuştur. 

 

Külliye’yi oluşturan ana omurga kuzey-güney doğrultusunda 48 dükkanlık 

Arasta olup; Büyük Avlu, Tabhane, İmaret, Cami, Sübyan Mektebi, Çifte 

Hamam ve Dua Kubbesi’nden oluşmaktadır.  

 

Külliye Cumhuriyet’ten sonra ulaşım yollarının da değişmesiyle eski 

önemini kaybetmiş,1964’ten itibaren yapılan onarımlar yeterli gelmemiş, 

atıl duruma düşmüştür. Şehrin merkezi durumunda olan bölge, zamanla 

şehrin yukarısına doğru kaymış ve ticari açıdan cazibe merkezi olmaktan 

çıkmıştır.  
 

 

 





SOKOLLU MEHMET PAŞA 

KÜLLİYESİNİN TARİHİ MİSYONU 
Osmanlı tarihinin en yüksek çağı kabul edilen 16. Yüzyılı Türkler için adeta 

özetleyen dört ad vardır: Kanunî, İstanbul, Sokullu Mehmet Paşa ve o dönemin 

yansımasını görselleştiren ‘’MİMAR SİNAN’’. Fakat daha geniş bir kültürel 

perspektifte, Osmanlı İmparatorluğu tek bir simgeyle temsil edilmek istenseydi, bir 

kutlu bilge olarak yaşam ve yapıtlarını özümlemiş bir kimlikle Mimar Sinan 

önerilebilirdi. Osmanlı  klâsik  mimarî  üslubunun  biçimlenmesinde, döneme adını 

vermesinde  Mimar Sinan'ın dehası, yeteneği ve bilgeliği önemli bir rol oynamıştır. 

 

Sinan'ın sanatçı kimliği, sanatının içeriği, bu sanatın Osmanlı, İslâm ve Çağdaş 

Türk kültüründeki konumu ve anlamı, onun yarattığı mimarinin dünya sanat 

tarihindeki yeri sadece yaşadığı yüzyıla değil, 19.,20, ve hatta 21. yüzyıla da 

damgasını vurmaya devam etmiştir. 

 

1576 yılında tamamlanan ve kervanların geçiş yolu üzerinde bulunan SOKULLU 

MEHMET PAŞA MENZİL KÜLLİYESİ’ni inşa eden Koca Sinan Ortadoğu ve Arap 

dünyasını Anadolu’ya bağlayarak yüzyıllar sürecek bir bağ nasıl kurmuşsa,1577 

yılında da yine geçiş yolu üzerinde bulunan Bosna Hersek'in Vişegrad kentinde 

DRİNA KÖPRÜSÜ’nü inşa ederek Avrupa ve Asya’yı birbirine bağlamış; gelecek 

nesillere ölümsüz bir tarihi misyon yüklemiştir. 

 

Bu misyonun adı; ‘Ebedi Dostluk ve Kardeşliktir.’ 

 



DRİNA KÖPRÜSÜ 



Payas Belediyesi’nin 2010 yılında Vakıflar’dan 49 yıllığına 

kiraladığı Külliye’nin Nisan 2011 yılında başlayan restorasyon 

çalışmaları Aralık 2013’de, Belediye’nin öz kaynakları ile 

tamamlanmıştır. 

 

Restorasyon projeleri kapsamında Han, Hamam, Tabhane, 

Arasta, İmaret kısımları onarım görmüştür. 

YAPISAL ONARIMLAR - RESTORASYON SÜRECİ 



Onarım esnasında özgün kısımlar güçlendirilerek bırakılmıştır. 





RESTORASYON ÖNCESİ VE SONRASI  

ARASTADAN HAN AVLUSUNA GİRİŞ 

TAÇ KAPI 



ARASTA 



HAMAM - SOĞUKLUK 



DUA KUBBESİ 



HAN AVLU VE 

TABHANE 

AVLUSU 



AVLU 



TABHANE ODALARI 



HAN BÖLÜMÜ 



RESTORASYON SONRASI KÜLLİYE 

Sokullu Mehmet Paşa Külliyesinin gelecek nesillere aktarılması ve 

ecdadın eserini en iyi şekilde bugün ve ileri ki dönemlerinde yaşaması için 

Payas Belediyesi olarak Sivil Toplum Kuruluşlarıyla ortaklıklar kuruyoruz; 

ÇEKÜL Vakfı’ndan teknik destek alıyoruz.  

 

2014 Temmuz ayında ÇEKÜL Vakfı ile birlikte başladığımız kimlik olma 

yolunda, daha fazla mesai harcayarak ‘Tarihi Yeniden’ yapılandırıyoruz. 

 

Külliyeden başlayarak ilerleyen bu süreçte kentin odak noktasını bu 

bölgeye kaydırmak ana hedefimizdir. 

 

Külliyeyi turistik bir mekan olarak görüp sadece turizm yönüyle bakmak 

gelecek nesillere aktarımında çok doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Yerel 

halkın kullanımı ve bir kültür olarak Külliyeyi, Payas ve bölge halkı olarak 

yaşatmak temel ilkemiz. 

 

Bu TEMEL İLKE kazanıldığında zaten kendiliğinden doğan bir çekim 

merkezi olacaktır.  



ÇALIŞMA ALANI 

 

Proje çalışmalarımızı 

bu sorular üzerinden 

başlattık. 



Kentsel Korumada Bir Model Oluyoruz !!! 

Tamamen Payas Belediyesi inisiyatifinde ve öz kaynaklarıyla teknik 

kalitesinin üst standartlarda olduğu; Mimar Sinan’ın eserlerine yakışır 

bir restorasyon çalışması yaptık.  

 

Dönüşümü yerinde canlandırıyor, kimlikli bir kent oluşturuyoruz.  

‘Payas ŞENLENDİRME Projesiyle’ şehrimizi Körfez’in en güzel kıyı 

kenti haline getiriyoruz. 

 

“Payas Şenlendirme Projesi”, Osmanlı şehircilik pratiğinde 

“şenlendirme” olarak adlandırılan ilkelerin günümüz kentsel yenileme 

ve canlandırma ilkeleriyle birleştirilerek; Payas’ta sürdürülebilir, 

mekânsal gelişimi sağlamayı, kentin sosyal ve ekonomik 

haraketliliğini arttırmayı amaçlayan bir vizyon projesidir. 

 

Sokullu Mehmet Paşa’nın bir şehircilik hareketinin tohumunu attığı 

külliye inşaatından 500 yıl sonra Payas Külliyesi “şenlenen” bir kentin 

tekrardan kalbi haline geliyor. 
 



Özgün İşlevlendirme Yapıyoruz !!! 

Restorasyon hamlesinin belki de en kolay kısmı onarım ve inşa süreci, 

yapılan uygulamalarda yanlış işlevlendirme, maliyeti ve emeği yüksek olan 

restorasyonu hiçe sayar. Biz de bu hususta hassas davranarak, külliyenin 

doğasından yararlanarak, döneminde kullanımı nasılsa o şekilde 

değerlendirmeyi yol gösterici olarak kabul ettik. Külliye eskiden kentin ana 

odağı, kentin canlılık merkeziydi. Bugün aslına uygun olarak tekrar kentin 

ana odağı, canlılık merkezi olacak şekilde işlevlendiriyoruz. 

 

Burayı ölü bir anıt müze olarak değil, hak ettiği biçimde hayat dolu, 

yaşayan bir cazibe merkezi olarak kullanıyoruz. 

 

Misafirlerimizi burada ağırlıyor, kentin kimliği olarak arkasındaki 500 

yıllık mirasa sahip çıkıyoruz. Burayı kentin etkinlik merkezi yapıyoruz. 

Ana avluda ramazan şenlikleri, konserler, tiyatrolar, düğünler, 

yemekler, fuarlar, kutlamalar düzenliyoruz. İnsanlar burayı sadece 

gezmeye değil, burayı yaşamaya davete diyoruz.  

 

Sayısı daha da artan etkinliklerle burayı Payas’ın Kültürel Kalbi 

yapıyoruz. 
 



ÖN GÖRÜLEN KULLANIM ALANLARI 









ÇEKÜL VAKFI VE PAYAS BELEDİYESİ OLARAK NELER 

YAPIYORUZ ? 

• Külliyenin iç mekan kurgusu ve işlevlerini belirliyoruz. 

 

• Külliyenin idari ve yönetim şemasını oluşturuyoruz 

 

• Arasta içindeki dükkanların tasarımlarına rehberlik ediyoruz. 

 

• Han avlusunda yapılacak etkinlik rehberini belirliyoruz. 

 

• Külliyenin tüm bölümlerinin nasıl kullanılacağına karar verme aşamasında öncülük 

ediyoruz. 

 

• Çocuklara yönelik ‘’Külliye Sınıfı’’ projesini gerçekleştirmek, bu proje kapsamında 

çocuklara yönelik eğitim programı uyguluyoruz. 

 

• Külliyede oluşturacağımız kent müzesinde ‘’Payas Kent Sohbetleri’’ etkinliğini 

gerçekleştirmek ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 

 

• Kamu çalışanlarına ve yerel esnaflara eğitimler düzenliyoruz. 

 

• Kentsel ölçekte külliye ve çevresini tasarlıyoruz. 

 



Külliye Sınıfı Projemiz 

Kültürel mirasın korunmasının sadece restorasyon olmadığını, mirasımızın 

genç nesillere aktarılması gerektiğini biliyoruz. Bu yüzden külliyenin bir 

kısmını okul haline getirdik. Payas’taki ilkokul öğrencilerini tek tek, sınıf sınıf 

bu binaya getiriyoruz. Bu binanın içinde kültür mirasını öğretiyoruz. 

Çocuklarımız Külliye’nin koridorlarında oyun oynuyor, avlusunda yemek 

yiyorlar.  

 

Yarın Payas’ın kültürünü yaşatacak çocukları bugünden yetiştiriyoruz. 



Arasta - Canlanmanın İlk Adımı 

Arastadaki dükkanlarda Osmanlı dokusuna uygun ve Hatay’ın yöresel 

ürünlerinin de sergileneceği bir konsept uygulanmıştır. Dükkânlarımızda 

kadınlarımız öncelikli tutulmuştur. Tamamı kadınlardan oluşan çarşımızda, 

esnaflarımızın atölyeleri de aynı çarşıda olup yaşayan bir sergi alanına 

dönüşmüştür. Dükkanlarımızın dekorasyonları tek tip ve yapının önüne 

geçmeyecek şekilde tasarlanmıştır. 



KİMLİKLİ BİR KENT İNŞA EDİYORUZ !!! 
  

 

ÇÜNKÜ; 

 

 

• Kentin geleceği kültür mirası üzerinden şekilleniyor. 

 

• Koruma, modern işlevler ile bütünleşiyor. 

 

• Anıt eserler halkın kullanarak yaşatıldığı bir kamusal alan haline 

geliyor. 

 

• Katılımcı politikalar ile sivil toplum ve yerel yönetimler bir araya 

geliyor. 
 

 

 

 



Hem kimliğine saygılı, hem de çağdaş bir tasarım dilimiz var...  



Kent Mobilyalarımız Kurumsal Kimliğimizle Bütünleşiyor… 



Etkinliklerimizden Örnekler… 

Akdeniz Ülkeleri Mutfak Günleri 

Tiyatro Etkinliklerimiz  

Halk Çalıştaylarımız  

ve Sohbetlerimiz 



Misafirlerimizden 



YAPACAKLARIMIZ DAHA BİTMEDİ !!! 
  

 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) 2015 Yılı Turizm 

Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı Kapsamında; 

 

 

• ‘Payas Sahili Cin Kule İle Canlanıyor’ Projemizle, Cin Kule’yi 

restore edeceğiz. 

 

• ‘Payas Sarı Selim Camii Medrese Odalarının Tadilatlarının 

Yapılarak Turizme Kazandırılması’ Projemizle, Sarı Selim 

Camisini Külliyeye yakışır bir duruma getireceğiz. 

 

• Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleriyle, Payas’ın Tarih Aksı 

içerisinde yer alan Payas Kalesi’nin restorasyonunu yapacağız. 
 

 

 

 







PAYAS BELEDİYESİ 

STANDI 

ANTALYA YAPEX 2014 

FUARI 



13. METİN SÖZEN Koruma Büyük Ödülü 





                 ÇEKÜL Vakfı'nın Kurucusu ve Başkanı  

 

Prof. Dr. Metin SÖZEN’e 
ÇEKÜL Vakfı Yüksek Danışma Kurulu Üyelerine 

ve 

‘Payas Şenlendirme Projesi’ Çalışma Ekibine  

 

Sonsuz Teşekkürlerimizi Sunarız… 

 

BEKİR ALTAN 

Payas Belediye Başkanı          
               


