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SULTAN MUSTAFA CAMii 
ve HAMAMI 

Horlos'ta 
XVIII. yüzyılın ik inci yarısında 

inşa edilen cami ve hamam. 
_j 

Rodos adasında kale içindeki bir mey
danlıkta yer alan caminin inşasına 1610-
1620 yıllarında Ebubekir Paşa tarafından 
başlanılmış , ancak yapı tamamlanamamış
tır. Daha sonra Sultan lll. Mustafa, cami
nin tamamlanmasını ve camiye gelir sağ
lamak için bir hamam inşa edilmesini em
retmiştir. Cami cümle kapısı üzerindeki ki
tabeye göre 1178 (1765) tarihlidir. 

Caminin demir parmaklıklarla çevrili av
lusuna birkaç basamakla ulaşılmaktadır. 
Kareye yakın dikdörtgen plana sahip ya
pının üst örtüsünü, harim mekanında ku
zeyde iki serbest sütuna ve güneyde mih
rap duvarına oturmak suretiyle yüksek bir 
kubbe, üç yöndeki dikdörtgen alanlarda 
ise tonozlar oluşturmaktadır. Kuzeyde du
varla sütunlar arasında kalan iki köşede 
birer küçük kubbe yer almıştır. Yapının ku
zey cephesinde günümüze ulaşmayan son 
cemaat yeri bulunmaktaydı. Dört sütuna 
oturan, sivri kemerli açıklıklı , üç kubbeli bu 
son cemaat yerini üç taraftan "U" şeklin
de ikinci bir son cemaat yeri çevrelemek
teydi. Eğimli bir çatıyla örtülü olan bu kı
sım da önde küçük ahşap taşıyıcılara otu
ruyordu. Caminin kuzey cephesinde yer 
alan cümle kapısının iki yanında birer pen
cere ve mihrap nişi mevcuttur. İki yanı sü
tunçelerle yumuşatılmış olan yuvarlak ke
merli cümle kapısı altta basık kemerli açık
lığa sahiptir. Kapı üzerinde caminin tarihi
ni veren iki beyitlik kitabe silmeli bir çer
çeve içindedir. Bunun üzerinde ortadaki 
"maşallah" yazısının iki yanında kabartma 
olarak bir vazoda çiçekler görülmektedir. 
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Bu kompozisyon, dilimli bir form içindeki 
bitkisel bezerne ve yanlardaki palmet mo
tifleriyle taçlandırılmıştır. Tahta kapı ka
natları ince işçilikleriyle dikkat çekmekte
dir. Caminin cephelerinde sivri kemerli iki 
sıra pencere açılmıştır. Alt sırada doğu ve 
batı cephelerinde üçer, güney cephesinde 
mihrabın iki yanında ikişer pencere görül
mektedir. Yan cephelerde kubbe eteğine 

yakın birer pencere daha yer almıştır. 

içten oldukça yüksek olan kubbeyi taşı
yan sütunlar mihrap duvarına paralel olup 
doğu , batı , kuzey ve güney cephelerine 
bağlanan kemerler mekanı altıya bölmek
tedir. Mahfile kuzey duvarına yerleştiril
miş merdivenlerle çıkılmaktadır. Dıştan ol
dukça sade ve süslemesiz olan caminin iç 
mekanında ölçülü bir süsleme kullanılmış
tır. Mihrap, klasik düzenden farklı biçimde 
iki yanında iyonik başlıklı sütunlara oturan 
üçgen alınlıklı bir düzenleme içinde ince
uzun bir forma sahip mukarnas kavsara 
ve mihrap açıklığından oluşmaktadır. Min
ber mermer olup yan aynaları üzerinde gül 
bezemeleri bulunan çerçeveli düzendedir. 
Alt pencere kenarlarında örme motifli bor
dür ve alınlıklarında hilal motifi kullanıl
mış, üst pencerelerin altından ve üstün
den geçen iki silme yapıyı bütünüyle do
laşmıştır. Kubbede, tonaziarda ve kemer
lerde girift bir şekilde kullanılmış geomet
rik ve bitkisel bezemeler, pa!miye ve çiçek 
motifleri, şemseler içinde bitkisel motifler, 
"C" kıvrımları gibi kalem işi süslemeler geç 
dönem özellikleri olarak görülmektedir. 

Yapıya bitişik halde kuzeybatı köşesin
de yer alan minaresinden günümüze kare 
kürsü kısmı ve gövdeye geçişi sağlayan 
pabuçluk kısmı ulaşmıştır. Kapısının üze
rinde besınele yazılıdır. 1863 Rodos dep
reminde tamamen yıkılmış olan minare 
daha sonra yeniden inşa edilmiş, ancak 
1973'te yıktırılmıştır. Eski kaynaklara gö-
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re XX. yüzyılın başında tek şerefeli ve ko
nik külahlı, 1930'lu yıllarda 30 m. yüksek
liğinde, silindirik gövdeli ve boğumlu kü
lahlıdır. Şadırvan caminin avlusunun dı

şında meydanda yer almaktadır. Önceki 
halinde sivri kemerler le bağlanan, volüt
lü başlıklara sahip sekiz sütunun taşıdığı 
bir kubbeyle örtülüydü. Şadırvanın on iki 
köşeli mermer su haznesinin her cephe
sinde musluğun iki yanında birer servi ağa
cı ve üzerlerinde gül, !ale, karanfil beze
meli vazolar yer almıştır. Günümüze yal
nızca harap haldeki bu su haznesi ulaş

mıştır. 1856 ve 1863 depremlerinde olduk
ça zarar gören camide bazı dönemlerde 
onarımlar yapılmıştır. Adaya Yunanistan'ın 

hakim olmasıyla cemaat azlığı ve imam 
yokluğu gibi sebeplerle ibadete kapalı tu
tulmuştur. Bir süreden beri Rodos Türk
leri'nin nikah törenleri için kullanılmakta 
olan camide yıkık olan soncemaat yeri ve 
minarenin onarımı beklenmektedir. 

Rodos'ta zamanımıza ulaşan üç Türk 
hamamından biri olan ve caminin çok ya
kınında yer alan Sultan Mustafa Hama
mı, Yeni Hamam veya Süleymaniye Hama
rnı adlarıyla da tanınmaktadır. Tek ha
mam olarak inşa edilen yapının su haz
nesi yerine daha sonra bir bölüm eklene
rek burası kadınlara tahsis edilmiştir. Bu 
hamam Yunanistan'da günümüze kadar 
ulaşan en büyük hamamlardan biridir. Yük
sek duvarlarıyla ihtişamlı bir görüntüye 
sahip olan yapı uzun dikdörtgen planda
dır. Erkekler bölümünün soyunmalık kıs
mı 13 x 13 m . ölçülerinde kare bir mekan 
olup çapı 13 metreye varan bir kubbeyle 
örtülüdür. Ortada şadırvan , kenarlarda 
tahta merdivenlerle çıkılan ve kafeslerle 
kapatılan sedirler bulunmaktadır. Sedirie
rin bulunduğu duvarlar dilimli kaş kemer
li girintHer olarak değerlendirilmiş, böyle
ce hem mekanın genişlemesi hem de de
korasyona katkı sağlanması mümkün ol
muştur. Soyunmalık kısmında istiridye ka
buğu süslemeli tromplar, ayrıca duvar yü
zeylerinde yer alan zincir, çiçek, yaprak mo
tifli bordürler ve geometrik bezerneler dik
kati çekmektedir. Soyunmalıktan köşeler
deki iki kapı ile üç eyvanlı ılıklık kısmına 
geçilmektedir. Ortadasekizgen bir göbek 
taşı , iki köşede birer halvet hücresi bulun
maktadır. Bu bölümde solda abdestha
ne, tıraş odası ve yahudi havuzu (çukuru) 
derulen, yahudilerin yoğun olduğu yerler
deki hamamlarda görülen su dolu bir çu-

. : kur mevcuttur. llıklıktan bir kapı ile ulaşı

lan sıcaklık kısmı üç eyvanlı ve iki köşede 
birer halvet hücreli plana sahiptir. Ortada 
sekizgen göbek taşı yer almaktadır. Bü-



tün mekanların üzerieri küçük kubbeler
le örtülmüştür. Hamam da 1863 depre
minde zarar görmüş, 1873 ve 1893 yılla
rında geçirdiği kapsamlı onarımlarla eski 
planı büyük ölçüde değişmiştir. Kadınlar 
kısmının uzun dikdörtgen planlı soyunma
lık bölümü iki kemere oturan düz bir dam
la kapatılmış, 7,80 x 7,80 m. ölçülerinde
ki diğer bölüm ise kubbe ile örtülmüştür. 

Şadırvan ve sedirierin yer aldığı bu bölüm
den basit plandaki ılıklığa birkaç basamak
la inilmektedir. Buradan iki sivri kemerin 
taşıdığı düz damla örtülmüş sıcaklık, ay
rıca halvetler ve küçük bir koridorla da he
lalara ulaşılmaktadır. 
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SULTAN SELİM CAMİİ 
ve KÜLLİYESİ 

İstanbul' da XVI. yüzyılda 
Kanuni Sultan Süleyman tarafından 
babası Yavuz Sultan Selim adına 

yaptırılan külliye. 
_j 

Fatih ilçesinin Yavuzselim semtindeki 
Çukurbostan denilen Bizans açık su haz
nesi yanında Haliç'in dik yamaçları üze
rindedir. Bu mevkiye aynı zamanda Mir
za Sarayı dendiği rivayet edilir. Külliye 
esas olarak cami, iki tabhane, Sultan Se
lim ve Hafsa Sultan türbesi, şehzadeler 
türbesi, mektep ve imaretten teşekkül 
etmiştir. Bir hayli uzakta olduğu halde bir 
çifte hamam da külliyeden sayılmaktadır. 
Ayrıca yine Kanuni Sultan Süleyman tara
fından Yavuz Sultan Selim adına Mimar 
Sinan'a yaptırılan ve dershanesi de bir ca
mi olarak düzenlenen medrese ve çeş

meden oluşan küçük bir ikinci külliye Ye
nibahçe'de bulunmaktadır. Evliya Çele
bi'ye göre bir kervansaray da mevcut
tur (Seyahatname, ı. 325). Peçuylu İbra
him, Kanuni'nin babasının vefatından son
ra kabri üzerine bir türbe ve cami, ima
ret, mektep, medrese, darüşşifa ve darüz
ziyafe yaptırdığını ve bunun için 400.000 

altının iç hazineden verildiğini kaydeder 
(Tarih, ı . 425). Külliyenin cami, tabhane, 
türbe, mektep ve belki de imaretinin o sı
ralarda mimarbaşı olan Acem Ali tarafın
dan, hamam ve kervansarayın da Mimar 
Sinan tarafından yapıldığı tahmin edilebi
lir. Bunlardan başka sonradan ilave edilen 
Sultan Abdülmecid Türbesi ve bir meşruta 
binası külliye sınırları içindedir. Caminin, 
cümle kapısı üzerindeki üç satırlık Arap
ça kitabeye göre, 929 Muharreminde (Ara
lık ı 522) Sultan Selim'in emriyle yapılmış 
olduğu yazılıdır. Sultan Selim Türbesi'nde
ki kitabede ise türbenin Kanuni tarafın
dan inşa ettirildiği aynı tarihle kaydedil
mektedir. Sultan Selim'in vefatı 8-9 Şev
va! 926 (21-22 Eylül 1520) tarihinde oldu
ğuna göre külliyenin yapımını belki de Sul
tan Selim vefatından önce emretmiş veya 
buna niyet etmiş, ancak ömrü vefa etme
diğinden külliye Kanuni tarafından bitirii
miş ve babasına hürmeten kendi adını yaz
mamıştır. İsmail Hami Danişmend, kaynak 
vermeden caminin yapımına 9 Cemaziye
lahir 927'de ( 17 Mayıs ı 521) başlandığını 

kaydeder (Kronoloji, ll, 65, 68). 

Sultan Selim'in Vakıflar Genel Müdürlü
ğü Arşivi'ndeki vakfiyesi 14 Ramazan 964 
(11 Temmuz 1557) tarihlidir (VGMA, Sul
tan Selim Vak{iyesi, Kasa 182 K ve Latin 
harfli sureti için bk. m 2136) Emlak ve 

SULTAN SELiM CAMii ve KÜLLiYESi 

akarının tesbiti için o sırada sadrazam 
olan Rüstem Paşa görevlendirilmiştir. Türk
çe yazılan vakfiyeye göre Sultan Süley
man'ın, babası tarafından inşası müyes
ser olmayan bir "imaret-i aliye", ruhunu 
taziz için bir türbe, bir cami, bir matbah, 
sekiz adalı bir tabhane ve yer olmadığı için 
bir başka yerde dershaneli bir medrese ve 
bir mektep, bir çifte hamam yaptırmış ol
duğu kaydedilmektedir. Vakfiyenin birin
ci kısmında Rumeli, ikinci kısmında Ana
dolu'da olan emlak ve akar kaydedilmek
tedir. Buna göre külliyeye gelir sağlamak 
için İstanbul'da bir çifte hamam ve dük
kanlar, Rumeli ve Anadolu'da köyler, mez
raa ve tarlalar sayılmaktadır. 

Külliye kuzeybatı-kıble istikametinde ya
muk bir dikdörtgen biçiminde bir ihata du
varı ile çevrilidir. Haliç tarafı ve kıble tarafı 
istinat duvarları ve payandalarla destek
lenerek yer kazanılmıştır. Külliyenin dört 
kapısı vardır. Evliya Çelebi, kapılara isim 
vererek Haliç tarafında kırk merdiven de
nilen uzun ve dik bir merdivenle bağlan
tılı olan ve bu adla anılan bir kapı, kıble ta
rafında türbe kapısı, kuzeybatı tarafında 
bulunan mektep yanında çarşı kapısı ve 
Çukurbostan tarafındaki kapıyı saymakta
dır (Seyahatname, 1. 148). Külliyenin kuze
yindeki düz sahada bir zamanlar imaretin 
bulunduğu bilinir. Caminin kıblesinde Sul-

Istanbul Sultan Selim Camii ve Külliyesi (Fatma - Orhan Durgut fotograf arşivi) 
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