
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 
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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-
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tan Selim'in türbesi ve diğer türbeler var
dır. Külliyenin batısı tamamen Çukurbos
tan'la sınırdır. 

Cami. Vakfıyesinde minber, mihrap, mi
nare ve şadırvanlı olarak belirtilen yapı bü
yük ku b besi ve birer şerefeli iki minare
siyle Haliç ve Çarşamba tarafından etkili 
bir görünüşe sahip olup tabhaneli camiie
rin son örneğidir. Kesme küfeki taşından 
inşa edilen yapıda yer yer bazı kemerler 
ve bazı kısımlarda kırmızı taş kullanılmış
tır. Klasik üsiGptaki iç avlu üç kapılıdır ve 
kubbeli bir revakla çevrilidir. Mermer dö
şeli avlunun ortasında bir şadırvan bulu
nur. Evliya Çelebi, vakfiyede de zikredilen 
bu şadırvanın sekiz sütunlu ve sivri kub
beli saçağının IV. Murad tarafından yaptı
rıldığını söyler (a.g.e., a.y.). 

Cami plan olarak daha çok Edirne Beya
zıt Camii'ne benzemektedir. iki tarafında 
dörder adalı tabhaneleri vardır. Tek kub
besi duvar içine gizlenmiş dört büyük ke
mer üzerine oturur. Minareler avlu yan du
varları ile tabhanelerin birleştiği köşeler
dedir. Caminin kubbesi ana beden duvar
larına göre biraz iri durmaktaysa da sa
kin, vakur ve heybetli bir görünüme sahip
tir. Caminin avlu duvarları klasikleşmiş bir 
tertipte iki sıra pencerelidir. Yan giriş kapı
ları kemerli sade bir niş içerisindedir. Or
ta kapı ise zengin mukarnaslı ve yukarıda 
dendanlı tacı ve kırmızı beyaz taşla örül
müş geçmeli kemeriyle bir hayli gösteriş
lidir. Avlu ve son cemaat yeri duvarında 
bulunan pencerelerin kemerleri dışarıda 
kırmızı ve beyaz taşlarla örülmüştür. İçe
ride ise kemer aynalarında sarı ve yeşilin 
hakim olduğu renkli sır tekniğinde çini pa
nolar mevcuttur. Son cemaat duvarında 
caminin cümle kapısının iki tarafında iki
şer alt pencere ve birer mukarnaslı mih
rap bulunmaktadır. Dipteki üçüncü pen
cereler tabhanelere aittir. Mermer cümle 
kapısı, etrafında zengin silmeli bir çerçeve 
ve çok temiz işçiliği olan zengin mukar
naslarıyla gösterişli bir yapıdır. Yanlarda 
beş köşeli ve mukarnaslı nişler ve köşeler
de rumi desenlerle çok sanatkarane işlen
miş kum saatleri vardır. Kapı kemeri üze
rinde caminin üç satırlık sülüs eelisiyle ya
zılan Arapça kitabesi mevcuttur. Kapı ka
natları ahşap kündekari sanatının en gü
zel örneklerindendir. 

Caminin harimi 24,35 x 24,30 m. ölçü
lerinde bir kare şeklindedir. Sıvasız duvar
ları yüzünden !oş bir tesiri vardır. Dört du
varı, yuvarlak kemerler ve (pandantif) aslan 
göğüsleriyle son bulur. Kubbe kasnağında 
duvarlardaki pencereler binaya yeterli ışık 
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vermemektedir. Binanın üstünü örten kub
be büyük bir mekan duygusu oluşturmalv 
ta ve binaya olağan üstü bir heybet ver
mektedir. Caminin kıble tarafında altta 
dört, yanlarda ikişer pencere vardır. Diğer 

yan pencereler tabhanelerin eyvaniarına 
birer kapı ve odalarına birer iç pencere 
şeklinde açılır. Sağda tabhane köşe odası
na isabet eden pencerenin önünde bulu
nan müezzin mahfiline bu pencere için
den bir merdivenle çıkılır. Müezzin mah
filinin taşıyıcı kare ayakların araları altta 
sağır korkuluklarla, üstte içieri rumi oyma
larla bezeli Bursa kemerleriyle kapatılmış
tır. Son cemaat duvarlarındaki dört pen
cere imam ve müezzinlerin kullandığı se
kili eyvaniara açılır. Cümle kapısı üstünde 
bulunan balkana kapının iki tarafından du
var içinden yuvarlak merdivenlerle ulaşıl
maktadır. Caminin alt pencereleri kemer 
aynaları içinde de avludaki çini panoların 
farklı renklerle tekrar edildiği görülür. Bun
lardan sadece minberin sağındakinde laci
vert zemin üzerine mihrap ayeti yazılmıştır. 

Camide bulunan hünkar mahfili sol dip 
köşededir ve buraya pencere içinden bir 
kapı ve merdivenle ulaşılmaktadır. Bu gi
riş penceresine ayrıca dışarıdan da giril
mektedir. Bu pencerenin dışı iki kapılı kü
çük bir avlu haline getirilerek hünkarın 
özel girişi için ayrılmıştır. Mahfi! mukar
nas başlıklı yedi sütun üzerindedir. Tava
nı XVI. yüzyılı hatırlatan , fakat daha çok 
XVIII. yüzyıla tarihlenebilecek müstesna 
güzellikteki altınlı kabartma rumi ve hata
yi bezemeler, cetveller ve buketlerle süs
lenmiştir. Bu bezerneler birçok emsalin
de olduğu gibi yağlı boya ile kapatılmış
ken 193Tierdeki restorasyonlarda Ekrem 
Hakkı Ayverdi tarafından ortaya çıkarılmış
tır. Mermer mihrap sade silmeli bir çerçe
veye mukabil zengin ve güzel mukarnas
lara sahiptir. Mihrap nişinin köşelerinde · 
siyah mermerden kum saatleri varclır. Mu
karnasların üzerinde zarif bir Bursa ke
meri, yanlarda kabara ve gülçeler, daha 
yukarıda mihrap ayeti ve dendanlı bir taç
la son bulur. Mermer minber klasik ölçü ve 
taksimatla yapılan nactide güzel örnekler
dendir. Caminin diğer işçiliklerinde oldu
ğu gibi burada da titiz bir bir çalışma göze 
çarpar. Bu titizlik Fatih Sultan Mehmed, 
Bayezid, Yavuz Sultan Selim ve kısmen Ka
nuni Sultan Süleyman devri inşaatlarının 
diğer dönemlere göre bariz bir farkı ola
rak ortaya çıkmaktadır. 

Tabhaneler. Emsallerine ana kütleye bi
tişik olarak daha önce ve daha sık rastla
nan tabhElnelerin son örneği buradadır. 
Sultan Selim tabhaneleri plan olarak Edir-

ne Beyazıt Camii'ndekine benzer. Vakfiye
sinde "sekiz bab menazil-i müsafirln" şek
linde geçmektedir. İki yanda sekili üçer ey
vanlı ve dörder odalıdır. Camiye göre da
ha alçak tutulmuştur. Dışarıdan yanlar
dan birer kapıları olduğu gibi kapıların kar
şısına gelen eyvanıardan camiye geçilen 
birer kapı-pencere mevcuttur. Odaların 
ikişer alt ve birer üst pencereleri vardır. 
üst pencereler yuvarlaktır. Her odada bi
rer ocak bulunur. Pencere kemerleri ve yu
varlak pencereler kırmızı ve beyaz taşlar
la örülmüştür. Minareler tabhanelerin av
lu duvarına birleştiği köşelerde olup birer 
şerefelidir. Kapıları dışarıdandır. Minare 
kaidesi tabhane saçağına kadar yükselir. 
Çokgen gövdede pabuçtan sonra ve şere
fe altında kırmızı taştan birer bordür ve 
şerefe altında ters laleler bulunur. Şerefe 
zengin mukarnaslı ve korkuluklar kafesli
dir. Petekten itibaren 1937'1erde yenilen
diği bilinmektedir. 

İmaret. Vakfiyede hem "yapı topluluğu 
ve inşaat" hem de "aşevi" anlamında kul
lanıldığı görülmektedir. Bugün mevcut ol
mayan imaretin cami ile beraber mi veya 
daha sonra Mimar Sinan tarafından mı 
yapıldığı tam anlaşılamamaktadır. Vakfi
yesinde kiler, ambar, yemekhane ve mat
bahtan bahsedilen imaret binası, Kuleka
pılı Seyyid Hasan tarafından 181 S'lerde çi
zilen Beyazıt su yolu haritasında "L" şek
linde çatılı bir bina olarak görülmektedir. 
Binanın 1884 depreminde yıkıldığı rivayet 
edilir. 191 Tde Evkaf Nezareti buraya 1. Ab
dülhamid adına Mimar Kemaleddin Bey'e 
iki katlı bir medrese yaptırmıştır. Daha 
sonra Darülhilafe medreselerinin kurulma
sıyla bu bina Medresetü'l-mütehassısln ol
muştur. Cumhuriyet devrinde 1924 yılın
da Cumhuriyet Kız Lisesi, 19SO'den itiba
ren de Yavuzselim Kız Meslek Lisesi olarak 
kullanılmaktadır. 

Sultan seıım Külliyesi'nin sıbyan mektebi 



Mektep. Vakfiyesinde sıbyan mektebi 
olarak bahsedilen bina caminin kuzeyba
tısındadır. Güneybatı duvarı Çukurbostan 
duvarı üzerindedir. Diğer tarafından Evli
ya Çelebi'nin çarşı kapısı dediği dış avlu 
kapılarından birine bitişiktir. Kitabesiz. tek 
kubbeli, önünde geniş saçaklı bir girişi 
bulunan, iki sıra pencereli, ocaklı bir yapı
dır. Bir sıra taş ve tuğla ile inşa edilmiştir. 
1918'deki yangından sonra harap olan bi
na 1960'larda tamir edilerek kütüphane 
haline getirilmiştir. 

Yavuz Sultan Selim Türbesi. Sultan Se
lim, Sırt köyünde vefatından sonra cena
zesi İstanbul'a getirilmiş ve Fatih Camii'n
de Zenbilli Ali Efendi tarafından namazı 
kılınarak Çukurbostan yanındaki bu mev
kide defnedilmiştir. Türbe kesme taştan, 
sekiz kenarlı, dilimli kubbeli bir yapıdır. 
Büyük bir ihtimalle o sırada mimar başı 
olan Acem Ali tarafından yapılmıştır. Tür
benin her cephesinde altlı üstlü ikişer pen
cere vardır. Bu pencerelerin etrafı derin sil
melerle zenginleştirilmiş, üst pencere ke
mer ve bordürleri kırmızı taşla tezyin edil
miştir. Bugün çimento ile sıvalı alt pence
re kemer aynalarında vaktiyle camideki
lerin benzeri çini panolar olduğu tahmin 
edilmektedir. Türbe kapısı söve kemeri geç
ıneli siyah ve beyaz mermerden, ahşap ka
natlar sedef ve fildişi kakmalı kündekari
dir. Kapı üzerinde kitabesi yoksa da iki ta
raftaki büyük ve muhteşem çini panolar
da kitabeler mevcuttur. Sarı rengin hakim 
olduğu bu sır altı tekniğindeki çini pano
larda lacivert üstüne beyaz celi sülüs hat
la türbenin Kanuni Sultan Süleyman'ın 

emriyle 929 Muharreminde (Aralık 1522), 

yani cami ile aynı tarihte yaptınldığı yazıl
mıştır. Türbenin içinde heybetli sanduka
sı ve muhteşem kavuğu ile sadece Yavuz 
Sultan Selim'in kabri vardır. Evliya Çelebi 
bu hali, "Sultan Selim'in kabr-i şerifinde 
olan mehabet hiçbir padişah türbesinde 
yoktur. selimi destarıyla güya bir ejder-i 
heft-ser-misal kemingahta arnade yatar" 
diye tasvir eder. Sandukasının üzerinde va
siyeti gereğince Kemalpaşazade'nin atının 
ayağından sıçrayan çamurlu kaftanı ör
tülmüştür. Yapı içeride yer yer eski naklş
ların izlerinin görüldüğü bir şekilde süslen
miştir. Ayrıcamermer bir levhada Şam'ın 
fethi ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin kabri
nin bulunmasıyla ilgili ve yine İbnü'l-Ara
bi'ye atfedilen meşhur ibare vardır. 

Hafsa Sultan Türbesi. Kanuni Sultan Sü
leyman'ın annesi Hafsa Sultan'ın yıkık tür
besi Yavuz Sultan Selim'in türbesi yanın
dadır. Hafsa Sultan'ın 940'ta ( 1534) vefat 
ettiği ve buraya gömüldüğü bilinmektey-

Yavuz 
Sultan 
Sel im 

Türbesi'nin 
kündekari 

kapı 

kanatlarıvla 

kubbe içi 

se de türbenin yapım tarihi belli değildir. 

Türbe Yavuz Sultan Selim Türbesi gibi se
kiz kenarlı , kesme küfeki taşındandır ve 
şüphesiz kubbeli idi. Önünde bir saçağın 
olduğu anlaşılmaktadır. 

Şehzadeler Türbesi. Vakfiyede bahse
dilen bu türbe de diğer ikisi gibi sekiz ke
narlı, kesme taştan ve kubbelidir. Kitabesi 
yoktur. Dört mermer sütunlu bir saçakla 
korunan giriş kapısının iki yanında altı kö
şeli çinilerden yapılmış iki çini pano bulun
maktadır. Kubbe kasnağı yuvarlak yapıla
rak üzerine mermerden çeşitli ayetler ya
zılmıştır. Her yüzde altlı üstlü ikişer pen
cere mevcuttur. Bu pencerelerde Yavuz 
Sultan Selim Türbesi'nde ve camide oldu
ğu gibi kırmızı beyaz taşlar kullanılmıştır. 
Türbede Kanuni'nin Murad, Mahmud ve 
Abdullah ismindeki oğulları , Yavuz'un kızı 
ve Makbul İbrahim Paşa'nın zevcesi Hatice 
Sultan, yine Yavuz'un kızı ve İskender Pa
şa'nın hanımı Hafsa Sultan'ın yattığı tür
bedeki Latin harfli bir kitabede belirtilmiş
tir. Külliyedeki türbelerin sonuncusu yine 
kesme taştan ve sekiz köşeli olarak yapı
lan ve 1861'de vefat eden Sultan Abdül
mecid'in ve oğullarının türbesidir. 

Çifte Hamam. Yavuz Sultan Selim vak
fiyesinde görülen ve bugün mevcut olma
yan bu hamam, Mimar Sinan tezkiresin
de ve 953 (1546) tarihli İstanbul Vakıf
ları Tahrir Defteri'nde (Vakıf nr. 249 ı , 

1733) Koğacı Dede Mescidi yanında zikre
dilir. Böylece külliyeden uzakta Çukurbos
tan ' ın öbür tarafında bugünkü kız lisesi
nin yakınında bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Kervansaray. Vakfiyede adı geçmeyen, 
yeri ve mahiyeti hakkında bir bilgiye rast
lanmayan bu kervansaraya Mimar Sinan 
tezkirelerinde ve Evliya Çelebi'de rastlan
maktadır (Seyahatname, ı , 325). 

İstanbul'da Yavuz Sultan Selim adına 
olan iki külliyeden Yenibahçe'dekinin Mi-
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mar Sinan tarafından yapıldığı bilinmekte
dir. Ancak Sinan'ın tezkirelerinde bir Sul
tan Selim Camii adının onun yaptığı eser
ler arasında anılması yanlış anlamaya yol 
açmış ve bazı yazarlar tarafından Sultan 
SelimSelatin Camii'nin Sinan'ın eseri oldu
ğu sanılmıştır. Bu yanlış görüş çok yakın 
tarihlerde tekrarlanmıştır (Ponsu Karaha
sa n. "İstanbul Sultan Selim Camii Hakkın
da", Sanat Tarihi Yıllığı {1964-1965], istan
bul 1965, s. 183-187) . Böyle bir yanlışla, 
Kanaat Kitabevi tarafından tarihçi Ahmed 
Refik Altınay'a yazdırılarak 1931 yılında 
bastırılan kitapta kapağa basılan resim
de de karşılaşılır. Sinan hakkındaki bu ki
tapta Sinan'ın eseri olmayan Yavuz Sultan 
Selim Camii'nin bir fotoğrafı basılmıştır. 
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. .Iii! İ. AYİliN YüKSEL 

SULTAN SELİM CAMii . 
ve KÜLLİYESİ 

Konya'da 
. Kaniini Stiltan Süleyman 

. ve Il. Selim tarafınlJan yaptıi·ılan .• 
L . . cami Ve imaret; . . . . :.J 

XVI. yüzyıl ortalarından itibaren değişik 
tarihlerde Mevlana Dergahı ile şu anda 
ayakta olmayan türbe hamarnı arasında in
şa edilmiş cami ve imaretle iki adet med
rese, kütüphane ve muvakkithaneden mey
dana gelen binalar topluluğudur. 

Kaniini Sultan Süleyman Camii. Günü
müzde Sultan Selim Camii (Selimiye Camii) 

olarak bilinen yapı kaynaklarda Cami-i Ce
did, Cami-i Şerif-i Sultan Süleyman şek
linde kaydedilmiş, daha sonra bitişiğinde 
ll. Selim'in inşa ettirdiği imaretten dolayı 
ll. Selim' e mal edilmiştir. Mevlana Dergiı
hı'nın batısında yer alan caminin inşa ta
rihi ve banisi hakkında farklı görüşler ile
ri sürülmüştür. Araştırmacılar bani olarak 
ll. Selim'i göstermekteyse de Kanuni dev
rine ait belgelerden caminin bu padişah 
tarafından yaptınldığı anlaşılmaktadır. Mi
marına dair herhangi bir kayda rastlan
mayan eser bazı araştırmacılarca Mimar 
Sinan'a isnat edilmektedir. Hammer, ca
minin Ayasofya, Şahabeddin Uzluk ise es
ki Fatih Camii örnek alınarak inşa edildiği 
görüşündedir. Sinan'ın Gözleve'de yaptığı 
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camide küçük ölçüde. tekrarlanan eski Fa
tih Carı}ii; planı burada daha büyük ölçü

-~~ iiygi.ılanrhıştır. Kiasik Osmanlı cami mi
marislşema5ınınKonya'daki en önemli ör
neği olan Selimiye Camii merkezi kubbeli 
bir plan şerncisına sahiptir. Kareye yakın 
dikdörtgeri harimi ve )<uzeyindeki son ce
maat revakları, bunların uçlarında yükse
len iki rtı i naresi ile dikkati çeker. Harim 
mihrap tarafına yakın haçvari planlı iki ka
'lın ayakla, aynı eksende iki sütunçe ve ku
zey duvarına bitişik daha kalın ayakların 
taşıdığı .ortada merkezi bir ku b be ile ka
patılmış . kİble tarafına da bir yarım kub
be ekİerimiştir. Doğu ve batı yanları üçer 
küçük kubbe ile örtülüdür. Merkezi kub
be yaklaşık 12 m. çapında, öndeki kubbe 
bunun yarısı kadardır. Yandaki eş büyük
lükte üçer kubbenin büyüklüğü ise mer
kezi kubbenin yarı çapı ölçüsündedir. Ar
kadaki kuzey duvarına bağlanan kalın ta
şıntılar birer payanda görevini üstlenmiş
tir. Payandatarla yan duvarlar arasında ka
lan köşe boşlukları tonazla örtülmüştür. 
Bunların hemen önündeki küçük kubbe
lere açılan yanlardaki küçük, kuzeydeki 
daha büyük olmak üzere üç kapısı bulun
maktadır. Kuzeydek taçkapıda zengin bir 
mermer işçiliği göze çarpar. Özellikle kav
saradaki mukarnas dolgular çok uyumlu
dur. 

Mihrap ve minber temiz ve beyaz mer
merden olup mihrap nişi köşelidir. Cep
hesi mukarnas dolgulu bordürlerle çer
çevelenmiş, köşeliklere birer kabara kon
muştur. Kavsaradaki zengin mukarnastar 
tepede bitkisel bir taçla tamamlanır. Min
berin kaidesindeki dilimli kemercikler, siv
ri kemerli geçit ve üstteki köşk ve külah
ta, aynalık ve korkuluklarda ince ve kalite
li bir işçilik göze çarpar. Aynı şekilde ku b-

Sultan Selim 
camii 
ve Kütüphanesi -
Konya 

belerin iç kısımları da sıva üzerine renkli 
boyatarla kalem işi olarak tezyin edilmiş
tir. Osmanlı döneminin motiflerini taşıyan 
süslemeler sonraları büyük ölçüde yeni
lenmiş, bu arada minberin külah kısmı da 
Mevlana Türbesi'ne benzer şekilde değişti
riimiş olmalıdır. Son cemaat yeri yecli kub
be ile örtülüdür. Kubbeleri taşıyan mermer 
sütunların başlıkları mukarnaslıdır. Kub
belerin iç yüze,Yi de kalem işi olarak tez
yin edilmiştir. Revakın doğu ve batı taraf
ları sağır duvartarla sınırlıdır. Minareler tek 
şerefeli olup şerefeterin çıkmaları mukar
naslı , korkuluğu mermer şebekelidir. 

Caminin duvarları ve minaresi kesme 
taşlarla kaplanmış, son cemaat yerinin ke
merleriyle diğer bazı bölümlerinde renkli 
taş kullanılmıştır. Sakıb Dede, ı. Bostan 
Çelebi'nin ( ö. ı 040/1630) postnişinliği sı
rasında caminin büyük kubbesinin tama
men çöktüğünü yazmaktadır. Ancak be
lirlenen ilk tamir keşfi 14 Şewal1101 (21 
Temmuz 1690) tarihlidir. XX. yüzyıl başla
rına kadar yaklaşık on büyük onarım ge
çiren ve adeta yeniden inşa eelilen cami
nin Kanuni Sultan Süleyman ve ll. Selim 
tarafından tahsis edilmiş vakfı yoktur. Ca
mi görevlileri ücretlerini Sultan Selim ima
reti ve Celaliye vakıflarından atıyorlardı. 
1035'te ( 1625) bir emr-i şerifle Konya'da 
"Ermeni perakendesi"nden 1 54 neferin ciz
yesi Mevlana Dergahı ile Sultan Süleyman 
Han Camii görevlilerine tahsis edilmiştir. 

Ayrıca birçok hayır sever camide görev ya
pacak olan müderris, dersiam, imam, ha
tip gibi görevlilerin ücretlerinin karşılan
ması için vakıflar kurmuştur. 

Sultan Selim imareti. Caminin kuzeyin
de yer alan imaret belgelerde imaret-i Ce
md, Tabhane, Tabhane Ham, Kurşunlu Han, 
Kervansaray, Sultan Selim imareti olarak 
geçmektedir. inşa tarihine dair farklı gö
rüşler ileri sürülmüştür. Kanuni Sultan 
Süleyman'ın S Rebiülewel 971 (23 Ekim 
1563) tarihli hükmüyle Şehzade (ll.) Se
lim'in Konya'da yaptırdığı imaretle yemek 
çıkarılması için Silifke kazasında bulunan 
birçok köy, mezraa ve tarlanın geliri tah
sis eclilmiştir. Bu belgeden ve vaktiyesin
deki bilgilerden imaretin ll . Selim tarafın
dan inşa edildiği anlaşılmaktadır. Kara
pınar'da Sultan Selim imareti'yle birlikte 
1 560-1562 yılları arasında yapıldığına ba
kılırsa Karapınar imareti'nin mimarı Ha
lepli Cemaleddin buranın da mimarı olma
lıdır. Vaktiyesine göre imaret mutfak, tab
hane, kiler, buğday ambarı, odunluk, fırın, 
ahırdan oluşuyor, ayrıca tamir keşiflerin
deki bilgilere göre bir şadırvanla iki çeş
me bulunuyordu. Mutfağı kurşunla kaplı 


