
SELiMiYE CAMii ve KÜLLiYESi 

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. 

BİBLİYOGRAFYA : 

/1/. Selim Vak[iyesi, VGMA, Defter, nr. 643; BA. 
CS, nr. 1164; BA. CA, nr. 51941 ; BA. D.BŞM. BNE, 
nr. 16122; TSMA, nr. 0 .2240; nr. E.9295/44; 
Cii.bl Ömer Efendi. Tarih (haz. Mehmet Ali Bey
han, doktora tezi, 1 992), İÜ Ed. Fak. Genel Ktp ., 
nr. TE 9 , tür.yer.; Ayda Are!, Onsekizinci Yüzyıl 
İstanbul Mimarisinde Batılılaşma Süreci, istan
bul 19 75 , s . 90 ; Selçuk Batur, "Bir Geç Osmanlı 
Yapısı, Üsküdar'da Selimiye Camisi", İsmailHak
kı Uzunçarşılı'ya Armağan, Ankara 1976, s . 375-
396; a.mlf., "Selimiye Camii" , DBİst.A, VI, 512-
515; Konyalı, Üsküdar Tarihi, I, 259-264; Il, 105-
106; Celal Esad Arseven, Türk Sanatı Tarihi, İs
tanbul, ts . (Maarif Basımevi), II, 418; İbrahim Din
çeli, Selimiye Camii İç ve Dış Mimari Süsleflle
leri (yüksek lisans tezi, 1 989), MÜ Sosyal Bilimler 
Enstitüsü; Mehmet Nermi Haskan. Yüzyıllar Bo
yunca Üsküdar, İstanbul 2001 , 1, 323-332; II , 
925-926, 973-974; ııı, 1160-1161 , 1481-1483; 
M. Gözde Ramazanoğlu, Osmanlı Yenileşme Ha
reketleri İçerisinde Selimiye Kışiası ve Yerleşim 
Alanı (doktora tezi, 2003 ), Yıldız Teknik Üniver
sitesi Fen Bilimleri Enstitüsü; Kevork Pamukci
yan, "Üsküdar'daki Selimiye Camii'nin Miman 
Kimdir?" , TT, Xlii (1990). s . 85-87; Oktay Aslana
pa, "Selimiye Camii" , TA, XXVIII , 398-399. 

liJ M. GözDE RAMAZANOGLU 

436 

r 
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. 



Selimiye Kıslasl'nı gösteren XVII I. yüzyıla ait bir gravür (Lady Alicia Blackwood, Scutary, the Bosphorus and the Crimea, 

(baskı yeri yok(1857, ll , lv. I) 

15 Haziran 1826'da Yeniçeri Ocağı'nın 
ilgasıyla birlikte kışianın yeniden inşası 
için hazırlıklar başlamış, Temmuz 1826'
da kışianın satılan arazisinin ve çevresinin 
kamulaştırma işlemleri tamamlanmıştır. 

Bu dönemde kışianın hem mimari proje
si hem maketi hazırlanmıştır. Bina iç av
lusu, avlu tarafındaki koridoru ve dış cep
heleri boyunca sıralanan odalarıyla yeni
den inşa edilen kışianın dış ve iç duvarla
rı taş. döşemeleri ve çatısı ahşaptır. Dört 
cephesinde birer kapısı olan yapının köşe
lerindeki kuleler de bu dönemde inşa edil
miştir. 27 Ocak 1829'da görkemli bir tö
renle açılan kışianın mimari sorumlusu dö
nemin Hassa başmimarı Seyyid Abdülha
lim Efendi, bina emini Hacegan-ı Divan-ı 
Hümayun'dan eski Filibe nazırı Morevi Os
man Efendi'dir. Yapının kapılarında fark
lı tarihlerde kitabelerin yer alması kışlada 
yapılan onarımiara işaret eder. Güney ka
pısında 1243 (1828). doğu ve batı kapıla
rında 1258 ( 1842). kuzey kapısında 1269 
(1853) tarihli kitabeler bulunmaktadır. 

ll. Mahmud zamanında bir cephesi ka
gire çevrilen binanın 1841 'de avlu tara
fındaki açık koridorları kapatılarak kagire 
dönüştürülmüştür. 26 Ekim 1847 gecesi 
çıkan yangında kuzey ve batı kanatları 
yanmış ve kısa bir süre sonra diğer du
varları da kagir yapılarak onarılmış, birinci 
kat koridorlarının döşemeleri voltaya dö
nüştürülmüştür. 1960-1965 onarımında en 
alt kat dışındaki bütün döşemeler beto
narıneye çevrilmiş ve kuzey kanadının do
ğu bölümünde binanın dış duvarları ko
runarak içi betonarme ile yenilenmiştir. 
Eğimli bir arazide Selimiye Kışiası gibi bü
yük bir binayı oturtmanın zor! uğundan do
layı binanın girişleri arasında kot farkları 

vardır. Kuzey cephesindeki giriş katı gü
ney cephesinin en üst katı haline gelerek 
binayı kesintisiz kuşatır. 

Selimiye Kışlası, Kırım savaşında İngiliz 
askerlerine verilmiş. aileleriyle gelen as
kerlerin ikameti sağlanmış. savaş sırasın
da hastahane olarak kullanılmıştır. Hasta 
ve yaralı İngiliz askerlerine bakmak üzere 
gelen Florance Nightingale kışianın Selimi
ye Camii tarafındaki kulesinde ikamet et
miştir. Padişaha ayrılan bu kulenin Floran
ce Nightingale'e tahsis edilmesi ilginçtir. 
Burası halen Florance Nightingale Müzesi 
olarak korunmakta olup ziyarete açıktır. 

Kırım savaşında büyük dikkat çeken bina 
Avrupa gazetelerine de konu olmuştur. Os
manlı ordusundaki ilk terhis töreni 26 Mart 
1844'te bu kışlada yapılmıştır. Büyük Üs
küdar yangınında harikzedeler (Temmuz
Ekim ı 887), sonraları muhacirler (ı 92 ı) 
ve mübadele sırasında göçmenler (ı 950) 
Selimiye'de ağırlanmıştır. I. Dünya Sava
şı'nda asker sevkiyatı Selimiye Kışiası'n
dan yapılmış. 1920'de İstanbul'un işgalin
de kışla İtalyan kontrolüne girdiğinde esir 
düşen Osmanlılar burada tutulmuştur. Kur
tuluş Savaşı sırasında Selimiye Kışiası'n
dan Anadolu'ya silah kaçırılmış. işgal son
rasında İstanbul'a giren ilk piyade birlik
leri Selimiye'de kalmıştır (ı 923). Cumhuri
yet'in ilk yıllarında bir süre boş kalan kışla
nın maddi ve manevi değerinin iade edil
mesine karar verilerek 1959'da askeri or
taokul yapılmıştır. Kışla 1964 yılından beri 
Türk Silahlı Kuwetleri'nin Birinci Ordu'su
nun yönetim merkezi ve Birinci Ordu Ko
mutanlığı karargahıdır. 
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Il. Selim'in 
Edirne'de Selimiye Külliyesi'nde 

kurduğu kütüphane. 
_j 

ll. Selim'in 982'de (ı 574) yapımı tamam
lanan Selimiye Külliyesi'nde medresesi için 
tesis ettiği kütüphane caminin güneyinde 
sağ tarafta yer almakta, gerek dönemine 
göre zengin koleksiyonu gerekse katalo
gunun mükemmeliyeti bakımından dikka
ti çekmektedir. Kuruluşu sırasında kütüp
hanede 400 civarında kitap bulunmaktay
dı. Bu kitapların bir listesi, bu külliyenin vak
fiyesinin sonunda bulunmaktadır (VGMA, 

ı395, s. 9ı-ı ı4) . ll. Selim vakfıyesinde da
ha önce görülen konu başlıklarından farklı 
bir konu başlığının bulunmadığı , ancak fı
kıh bölümünde fetva diye yeni bir alt baş
lık ihdası yoluna gidildiği görülmektedir. 
Kitapların tavsifinde de Fatih ve İsmihan 
Sultan kataloglarında görülen yol takip 
edilmiştir (Erünsal, s. 226). Vakfiyeye ekli 
olarak hazırlanan katalog un girişinden an
laşıldığına göre burada, Süleymaniye'de ol
duğunun aksine külliyenin tamamlanma
sından birkaç yıl önce, kurulacak kütüp
hane için Hazine-i Amire'den kitap temin 
edilmiştir : "Sultan Selim Han hazretlerinin 
mahrüse-i Edirne'de bina buyurulan med
rese-i şerifelerine vakf için Hızane- i Ami
re'den ihraç olunan kitaplar evsafıyla def
ter olunmak ferman olmağın işbu defter-i 
haklkat-güster sernanine ve tis'a mie se
nesinde ... tahrir olunup .. . " (VGMA, ı 395, 

s. 9 ı) . 23 Şaban 980 (29 Aralık 1572) ta
rihli bir belgeden öğrenildiğine göre hazır
latılan kitaplar muşarn balara sarılarak san
dıklara konulmuş ve Edirne'ye gönderil
miştir (BA, MAD, KK. 67, s. 776) 

ll. Selim, 987 (1579) tarihli vakfiyesine 
personelle ilgili olarak diğer kütüphane 
vakfiyelerinde yer alanlardan farklı şart-
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