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üzerinde yer alan mektep kare planlı olup 
kubbeyle örtülüdür. Merdivenle ulaşılan ya
pınıı:ı batı yönünde revaklı bir bölüm var
dır. ·Bir m ermer sütuna dayalı iki kemer! e 
dışarı açılan bu revaklnın üzeri il? aynalı 
tonazla örtülüdür. Bir sıra taş, iki sira tt.ığ- , 
la ile inşa edilenyapıda zengin kalem 'işi 
süslemeler görülmektedir. Yapının kuzey 
ve doğu cepheleri penceresiz olup içte ocak 
ve dolap nişleri yer almıştır. Güneycie mih
rap nişi ile altta iki, üstte bir, batıda ise 
revaka açılan bir pencere ve kapı. bulun

maktadır. Yapının güney cephesinde üç 
adet de kuş evi vardır. Arasta içinden ula
şılabilen · badrum katının ayrıca dışa açılan 
bir kapısı daha bulunmaktadır. Edirne 
Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derne
ği tarafından kullanılan mektebin alt katı 
kahvehane olarak hizmet vermektedir. 

Evliya Çelebi'ye göre Kavaflar Çarşısı ol
duğu belirtilen arasta camiye gelir sağla

mak amacıyla yaptırılmıştır. Cami dış av
lusunun batı duvarı önünde, kuzey-güney 
doğrultuda yer alan ana kolla buna dik bir 
kısa koldan oluşan yapı ZSS m. uzunlu
ğunda olup 124 adet dükkandan meyda
na gelmektedir. Taş-tuğla almaşık örgü
lü yapıda kemerli tonozlarla örtülü soka
ğın iki tarafında sıralanan dükkanlar kare 
planlı olup beşik tonozlarla örtülüdür. Dük
kaniarın dışa açılan pencereleri yoktur. To
noz örtünün eteklerindeki pencerelerle 
arasta sokağı aydınlanmaktadır. Arasta
nın kuzey, güney ve batı yönlerinde dışa 
açılan birer kapısı bulunmaktadır. Cami
nin şadırvan avlusunun yan kapıları ile ay
nı eksen üzerinde yer alan kısa kolun ke
siştiği yerde birbirinden farklı geometrik 
motifli pencerelerle süslenmiş oldukça gös
terişli bir dua kubbesiyle örtülüdür. Yük
sek kasnakit dua kubbesinin doğusundaki 
merdivenler cami avlusu ve arasta arasın
da bağiantıyı sağlamaktadır. Ayrıca kuzey 
ve güney köşelerinde daha küçük merdi-
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venli bağlantılar vardır. Günümüzde park 
olarak düzenlenmiş batı yönünde eskiden 
bazı yapılarlayemiş kapanı denilen iki kat
b. gı')niş aviulu bir hanın bulunduğu bilin
me,ktedir. 

Caminin mihrap yönünde Darülhadis 
Medresesi'nin yanında lll. Ahmed'in oğlu 
Şehzade Selim adına yapılmış olan açık tür
be bulunmaktadır. Kare planlı yapı dört 
mermer sütun üzerinde baklavalı başlıkla
ra oturan sivri kemerli açıklıklı olup pan
dantiflerle geçişi sağlanan kubbeyle örtü
lüdür. Ortada yer alan şahideli kabir mer
mer lahitlidir. Kuzeydeki dış avlu duvarı
nın doğu ucunda köşede akantus başlıklı 
bir sütun yer almaktadır. Bunun sağında 
bir çeşme izi mevcuttur. Caminin kıble yö
nünde Darülhadis Medresesi'nin doğusun
da bulunan haztre duvarı üzerinde iki yanı 
çeşmeli bir hacet penceresi mevcuttur. 
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SELİMiYE CAMii ve KÜLLİYESİ 

İstanbul'da 
XIX. yüzyılın başlarında 

inşa edilen külliye. 
_j 

lll. Selim tarafından Üsküdar'daki Kavak 
Sarayı arazisinde yaptırılan külliye, bina
larının çeşitliliği ve kapsamı ile geleneksel 
sultan külliyesi anlayışının dışındadır. Ta
mamı lll. Selim'in şahsi servetiyle inşa edi
len Selimiye Camii, yanında mektep, Nak
şibenôı zaYiyesiyle içinde mescid (Küçük Se
lim iye Camii; bk. SELİMiYE TEKKESİ), da
rüttıbaa, hamam, doksan yedi dükkan. on 
mesken, meşruta, dört çeşme. keresteha
ne, mumhane, beş boyacı ile bir iplik ağar

tıcılar yeri, kırk sekiz-kırk dokuzar adalı ye
di ayrı sandalcılar (ipekli dokuma) ham, pı
nar esnafı ham ve francala fırını yaptırıl
mıştır. Ayrıca Harem iskelesi ticari iskele
ye dönüştürülerek kayıkçı ve harnal odala
rı inşa edilmiştir. Bu yapılardan cami, ha
mam, muvakkithane, sıbyan mektebi ve 
bir çeşme günümüze ulaşmıştır. Selimiye 
Külliyesi'ne mimarlık ve şehircilik· tarihi 
açısından önem kazandıran en önemli ol
gu, birbirini dik kesen sokaklarıyla kentsel 

· ölçekte tasarlanmış bir yerleşim alanının 
düzenlenmiş olmasıdır. Selimiye yerleşim 
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alanı ile Nizam-ı Cedid'i simgeleyen şehir 
kurulmuştur. Külliye cami yakınında sosyal 
merkez. Harem iskelesi çevresinde tekstil 
sanayii bölgesi ve konut bölgelerine ayrıl
mıştır. Selimiye bir kentsel tasarım proje
si ve uygulaması niteliği taşır. 

Caminin temeli 26 Nisan 1802 günü atıl
mış. S Nisan 180S'te ibadete açılmıştır : ki
tabesinde "mücessem bir nur" diye tanım

lanır. Yapının inşasına Hassa Başmimarı 
Mehmed Arif Ağa zamanında başlanmış. 
Ahmed NCıreddin Ağa'nın başmimarlığı dö
neminde tamamlanmıştır. Bina emini bir 
görüşe göre Uzun Hasan Efendi. diğer bir 
görüşe göre ise Hüseyin Efendi'dir. Taşe
ran olarak Foti Kalfa inşaatı yürütmüştür. 
Cami muvakkithane ve mektebi , hünkar 
mahfili ve bir abctest odasıyla birlikte yap
tırılmıştır. Ayrıca kaimmakam odası ile mü
ezzinler ve kayyimler için talimhane oda
ları vardır. iç avluda yer alan rikab-ı hüma
yun taşı günümüze ulaşmamıştır. 1806 yı
lında avluda bulunduğu bilinen. saçaklı sü
tun şeklindeki "nev-icad" sebil de zama
nımıza kadar gelmemiştir. Cami dikdört
gen biçimli genişçe bir avlu-bahçenin için
dedir. Selimiye Camii caddesindeki çift ta
raflı rampalarla çıkılan kapı avlunun esas 
girişidir. Selimiye Hamarnı caddesi tarafın
daki (kuzeydoğu) duvarı boyunca mektep, 
tuvaletler, su depol.arı, şadırvan, muvak
kithane vb. birimler sıralanır. Buradaki av
lu kapısının üstünde kagir bir su deposu 
vardır. Ayrıca caminin yan kanatlarının al
tında ve avlunun güneydoğu köşesinde su 
haznesi bulunur. 

Osmanlı baroku diye adlandırılan üslG
bun karakteristik binalarından biri olan 
camide bazı detaylarda empire üslGbu
nun kullanıldığı görülmektedir. Ana kub
be silmelerle belirlenen dört büyük keme
re oturur. Köşelerindeki süslemeli ağırlık 
kuleleri binanın yüksekliğini vurgular. Ana 
mekanın iki yanında revaklı yan galeriler 
kütleyi hareketlendirir. Bunların altında ab
dest muslukları yer alır. Cepheler çeşitli 
pencereler. kuwetli silmeler. sütunçeler. 
"S" ve "C" formlu kıvrımlarla tanımlanan 
mimari unsurlarla bezenmiştir. Deniz ka
buğu motifleri. kartuşlar gibi süsleyici un
surlar da mimari bütünlük içerisinde ya
pıyla kaynaşır. Son cemaat yerinin köşk 
şeklinde bir hünkar mahfiliyle bütünleş
mesi ve yapıya dıştan birleşen bir kanat 
şeklini alması Selimiye Camii'nde görülen 
bir yeniliktir. Hünkar mahfilinin asimetrik 
kütlesiyle simetriden kaçınan yaklaşımı il
gi çekicidir. Beden duvarları avlu duvarla
rına paralel olmayan caminin revaklı avlu
su da yoktur. Yüksek bir kaide üzerinde 
yer alan yapıya avludan yükselen üç yönlü 
geniş merdivenlerle ulaşılır. 

Caminin ibadet mekanı 1 S m. x 1 S m. 
ölçülerinde kare planlı. tek kubbeli merke
zi bir mekandan ve buna kuzey tarafın
dan eklenen mahfelden oluşmaktadır. Mih
rap bölümü bir miktar öne doğru çıkmış
tır. İki yanda dışa açılan sofalarla şekille
nen yapıda alt kısımlar mermerden olup 
üst kısımlar köfeki taşı ile ele alınmıştır. 
Kubbe kasnağındakilerle beraber beş sı
ra pencereli yapıda yuvarlak kemerli pen
cere düzenlerinden özellikle üç ve dördün
cü sıradakiler arasında yer alan pilastırlar 
dikkat çekicidir. içeride duvarların üst 
kısımları kalem işi nakışlarla süslenmiş
tir. Mihrabı ve minberi ineelikle işlenmiş 
mermerdendir. Ana mekanı ·üç yandan 
saran kuşak yazıda Feth suresinin yer al
ması ve cami görevlilerinin bir kısmının 
Feth suresini okumakla görevlendirilmesi 
lll. Selim'in fetihler dönemini yeniden baş
latma konusundaki kararlılığını yansıtır. 

Günümüzde kubbede bulunan celi sülüs 
hatlar İsmail Hakkı Altunbezer'e ait olup 
bazı yazı ve kıtabeleri ise Çarşambalı Arif 
Bey (ö . 1892) tarafından yazılmıştır. Hün
kar mahfilini taşıyan sütunların başlıkla
rındaki detay farklılıkları bu bölüm ün ona
rım gördüğünü ortaya koymaktadır. Cami
nin kuzeyinde iki köşede yer alan minare
ler yüksek kaideler üzerine oturmakta olup 
ova! geçişli şerefelere sahiptir. Üstte bo
ğumlu taş külahla sonianan minarelerin 
3 Şubat 1823 tarihinde lodos fırtınasında 
yıkıldığı ve kısa süre içinde yenilendiği bi-
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linmektedir. 19S4-19S9 yılları arasında ya
rım kalan bir onarımın ardından yıkılına 
tehlikesi gösteren kasır ve mahfiller 1967-
de elden geçirilmiş. caminin tamamı 1999-
2002 yıllarında tamir edilmiştir. Hünkar 
mahfilinin batı kanadı İbrahim Hakkı Kon
yalı Kütüphanesi olarak hizmet vermekte
dir. istanbul'da ölen kara kuwetleri men
subu subayların askeri cenaze törenleri 
Selimiye Kışiası Muhafız Bölüğü tarafın
dan Selimiye Camii'nde yapılmaktadır. Ca
minin mihrap cephesinde mimari detay
larının titizliği dikkat çeken simetrik gö
rünümlü iki kuş evi vardır. 

Cami avlusunun kuzeydoğu köşesin
de, camiyle birlikte inşa edilen sıbyan 
mektebi daha sonra değişikliğe uğramış
tır. Yapı bugün dikdörtgen planlı, saçak
lı , kiremit kaplamalı kırma çatıyla örtülü 
bir binadır. İki katlı olan yapının alt katı 
taş, üst katı ahşap olarak inşa edilmiştir. 
Bina bir dönem karakol hizmeti görmüş
tür. Günümüzde alt katı halk kütüphane
si, üst katı meşrutadır. 

Caminin avlu duvarına bitişik küçük bi
rimin muvakkithane olduğu kabul edilir. 
Kareye yakın dikdörtgen planlı yapı kur
şun kaplamalı tonoz kubbeyle örtülüdür. 
Alt kısmı kesme taş olup pencere hizasın
dan yukarısı mermer kaplamalıdır. Köşe

de yer alan yapı yuvarlak kemerli bir kapı 
açıklığına sahip olup iki cephelidir. Köşeye 

Selimiye Camii'nin harim kı smından bir görünüş 
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gelen yerde yuvarlak, diğer iki yönde dik
dörtgen açıklıklı iki penceresi vardır. işle
vini yitiren mekan, günümüzde askeri ce
naze törenlerinde kullanılan malzemenin 
korunduğu depo vazifesi görmektedir. 

Hamam caminin kuzeyinde olup Kavak 
Sarayı Hamarnı'nın yerine ve bu hamamın 
temellerinden yararlanılarak inşa edilmiş
tir. Ayni divanında belirtildiği üzere 1217 
(1802) yılında tamamlanan yapının bina 
emini Ali Bey' dir. Tek hamam şeklinde in
şa edilen hamamın soğukluk kısmı beto
narme olarak yeniden yapılmıştır. I lıklık 
kısmında odalar ve tuvaletler vardır. Bü
yük bir kubbenin örtlüğü sıcaklık bölümü, 
etrafını çevreleyen küçük kubbeli dört hal
veti ve beşik tonoz örtülü üç eyvanı ile kla
sik hamam şemasına sahiptir. llıklık kıs

mının halvetlerindeki iki kurnanın sarayın 
eski hamamından kaldığı düşünülebilir. Se
limiye Kışiası 'nın Birinci Ordu Komutanlığı'

nın kullanımına verilmesinden sonra bir 
süre kışla hamarnı olarak kullanılmıştır. Gü
nümüzde ise depo vazifesi görmektedir. 

Külliyenin yakınında Çiçekçi semtinde III. 
Selim'in bir çeşmesi bulunmaktadır. Kül
liye yapılarıyla birlikte ele alındığı anlaşı
lan çeşme, kitabesine göre 1217 ( 1802) ta
rihlidir. On mısralı kitabenin metni Seyyid 
İhya Efendi'ye, hattı Yesarlzade Mustafa 
İzzet'e aittir. Taş-tuğla almaşık örgülü bir 
hazneye sahip yapının pahlı olan bir köşe
sine yerleştirilen mermer çeşme üzerin
deki tuğra bugün mevcut değildir. İki yanı 
pilastırlarla sınırianan çeşme yuvarlak ke
merli olup aynası ova! formludur. 
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SELİMiYE KIŞLASI 

İstanbul' da XIX. yüzyılın ilk yarısında 

L inşa edilen kıŞla. _j 

Kareye yakın dikdörtgen planlı (267 x 

I 98 m.), iç avlu! u, yüksek istinat duvarla
rı üzerinde yükselen üç katlı çok büyük 
ve ihtişamlı bir yapı olup köşelerindeki ku
leler abidevi görünüşünü tamamlar. İlk de
fa Sultan lll . Selim tarafından 1800-1803 
yıllarında Üsküdar'daki Kavak Sarayı'nın ar
sasına yaptırılmıştır. 1803'te müştemila
tıyla bir likte tamamlanan kışla, bugünkü 
binanın üçte bir i kadar bir alana sahip ol
makla birlikte dönemi için büyük bir ya
pıdır ve İ stanbul'daki büyük kışialar dö
neminin başlangıcını teşkil eder. Nizam-ı 
Cedld hareketini başlatan lll. Selim, kışla
sını yeni düzenin askeri alandaki mekansal 
karşılığı olarak inşa ettirmiştir. 

Yapının iki katlı ve iç aviulu olduğu, plan 
şemasının avlu tarafında açık bir koridorla 
dış cepheler boyunca sıralanan odalardan 
meydana geldiği , yirmi dokuz adalı kısmi 
bodrumu bulunduğu tesbit edilmektedir. 
Bu dönemde köşelerinde kuleler yoktur. 
Binanın kuzey ve güney cephelerindeki ka
pıları özenle işlenmiştir. Talim meydanı 
deniz tarafındadır. İki kasr-ı hümayundan 
biri giriş kapısının üzerinde, diğeri talim 
meydanındadır. Bir de camisi vardır. Has
tahane, mutfak, çamaşırhane gibi servis 
birimleri kışianın doğusunda ve batısında 
olmak üzere ikişer tanedir. 

Binanın dış duvarları düzgün kesme taş, 

ara duvarları moloz taş örgülü, döşemele-

Selimiye Kışi as ı - istanbul 

ri ve çatısı ahşaptır. Yapının içinde kalem 
işi bezemelere yer verilmiştir. Kışianın ön 
keşif defterinde Mimarbaşı Mehmed Arif 
Ağa'nın imzası vardır. Mühendis olarakAb
durrahman Efendi görevli olup bina emi
ni Baruthane Nazırı Ahmed Efendi'dir. III. 
Selim dönemi boyunca kışianın özel bir adı 
olmayıp bu dönemde sırasıyla Muallem 
Bostan! Neferatının İkameti İçin İnşa Edi
len Yeni Kışla, Muallem Asker Kışlası , Ka
vak Sarayı Arsasındaki Neferat Kışiası gibi 
sıfatlarla tanımlanır. 180S'te Üsküdar Kış
lası , 1807'de Muallem Bostan! Neferatı 

nın Kışiası diye anılır. 18SO'dan sonra Se
limiye Kışiak-ı Aıısi, Selimiye Kışla-i Hüma
yunu olarak adlandırılır. 

İnşaat defterine göre benzersiz biçimde 
ve "yoktan var edilerek" (Icad ve ibda') ya
pıldığı ve kütlenin büyük olduğu ifade edil
miştir. Burada diğer kışialardan farklı şe
kilde bir mehter bölüğü , topçular ve sü
vari birliği bulunur. Askerler fenn-i hende
se kurallarına göre eğitilir. Nizam-ı Cedld 
kapsamında kurulan Anadolu kışialarından 
askerler getirilerek burada talim yaptırıl
mıştır. 1807'de Kabakçı Mustafa ayaklan
masıyla Nizam-ı Cedld hareketine son ve
rildiğinde kışianın han yapılması için fer
man çıkmış , süslemeli kapı saçakları yıkıl
mıştır. Temmuz 1808'de ll. Mahmud tah
ta çıktıktan sonra onarılan bina Sekban-ı 

Cedld askerlerine tahsis edilmiştir. Kasım 
1808 isyanında yeniçeriler tarafından "kül
liyen ve bir daha bina olunmamak üzere" 
yakılmış , 1809'da enkazı ve arazisi satışa 
çıkarılarak tarihten tamamen silinmeye 
çalışılmıştır. 


