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K›r›m Savaﬂ› An›t›

Selimiye K›ﬂlas›

Haydarpaﬂa ‹ngiliz Mezarl›¤›; 1857, 28 m. Carlo
Marochetti.[a] Kaidenin dört yüzünde ‹ngilizce, Frans›zca, Türkçe, ‹talyanca yaz›t yer al›r: “1854, 1855 ve
1856’da Rusya’ya karﬂ› savaﬂta, vatanlar› u¤runa
ölen ‹ngiliz ordusu ve bahriyesi subay ve erlerinin hat›ras›na dikilen bu sütunu, 1857’de Kraliçe Victoria
ve milleti yapt›rm›ﬂt›r”.[b,c] 1954’te, kuzey cepheye
bronz bir plaket çak›l›r: “Yüz y›l önce bu mezarl›¤›n
yan›nda yapt›¤› iﬂler, çok say›da insan›n ac›s›n› dindiren ve hemﬂirelik mesle¤inin temellerini oluﬂturan
Florence Nightingale'in an›s›na 1854-1954”.[b]

Günümüz ölçüleriyle de büyük olan K›ﬂla, yap›lar›n
az ve küçük, ulaﬂ›m›n yavaﬂ oldu¤u, mesafelerin büyük alg›land›¤› ça¤›n›n kent dokusu ile büyük bir tezat yarat›yordu. Binan›n, büyüklük ve intizam› gezginleri de etkiledi; (1828; Mac Farlene, 1833; Marchebeus, 1837; Moltke, 1838; Pardoe, 1845; White)
26-27 Ekim 1847’de k›ﬂlan›n yar›s› yand›. Eldeki
bütün kaynak Selimiye’ye aktar›ld›. 1848’de baﬂlayan onar›m 24 Temmuz 1850’de tamamland›; bugün de çat›da seçilen 14 yang›n duvar› o onar›mdan
kalmad›r.[14]

ﬂi, Florence Nightingale ad›n› tarihe yazd›rm›ﬂ; (→Kronoloji) o s›rada birlikte görev yapan ‹ngiliz hekimler ise unutulmuﬂtur.

ve onlar›n bir zamanlar taﬂ›d›¤› anlam› ça¤r›ﬂt›rd›¤› için seçilmiﬂ olmal›d›r.[14]

1 Aral›k 1828’e kadar hastane olarak kullan›lan Veli Paﬂa Kona¤› uzak ve eski idi. Önce
(1828 Aral›k) K›ﬂla giriﬂindeki 10-12 oda geçici hastaneye çevrildi, bir mutfak ise, ecza laboratuvar› ve çamaﬂ›rhane haline getirildi. 5
Ocak 1829’da aç›l›ﬂ töreni yap›ld›, çamaﬂ›rhane ve tuvaletler ayn› y›l tamamland›.[14]
Selimiye K›ﬂlas› ad› Temmuz 1829’dan
sonra, yaz›ﬂmalarda kullan›l›r: Bu simgesel ad,
III. Selim’i, Nizam-› Cedit’i, Sekban-› Cedit’i

Selimiye Camii yak›n›ndaki Kuzey Kap›s›
bugünkü gibi ana giriﬂti. Karﬂ›s›nda ﬂehriyehane, biraz ötesinde halen ayakta olan cami,
kütüphane, hamam ve mektep yer al›yordu.
Sahile bakan Güney Kap›s› talimhaneye aç›l›yordu; Talimhane Kap›s›. Hava de¤iﬂimine
gidenler Üsküdar taraf›ndaki Do¤u Kap›s›’ndan ç›kar›l›rd›; Tebdil Kap›s›. Buradan sahile inen bir sokakta askeri ihtiyac› karﬂ›lamak
için aç›lan iﬂyerleri yer al›rd›; Bükücüler Han
Soka¤›. Kad›köy yönüne bakan Bat› Kap›s› -

a. http://www.victorianweb.org/sculpture/marochetti/biography.html Eriﬂim tarihi: 23.11.2013
b. http://books.google.com.tr/books?id=JODnAAAAIAAJ&hl=tr&hl=tr&pg=PA124&img=1&zoom=3&ots=RzddbefnO0&sig=ACfU3U2mD_
vpgbXMfQ8_UPD0a2sqk47yhA&w=685 Eriﬂim tarihi: 23.11.2013
c. http://books.google.com.tr/books?id=G2MxAQAAMAAJ&pg=PA196&dq=baron+marochetti+crimean+obelisk&hl=tr&sa=X&ei=SKyQUq
21GcmqhQeoi4GQBw&ved=0CD0Q6AEwAg#v=onepage&q=baron%20marochetti%20crimean%20obelisk&f=false Eriﬂim tarihi: 23.11.2013
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Selimiye K›ﬂlas› [Genel Görünüm]

Güncel kullan›m kimi binalar›n inﬂas›n› gerektirebilir; ama içinde bulundu¤umuz büyük an›ta sayg› ﬂart.

muhtemelen o günlerde en ›ss›z taraf oldu¤undan - ölenlerin ç›kar›lmas›na ayr›lm›ﬂt›;
Meyyit Kap›s›. Kay›tlardan, daha sonraki tarihlerde, biri do¤uda, di¤eri bat›da iki hastane
kuruldu¤u anlaﬂ›l›yor.[14] Bu hastaneler ve Selimiye’nin bu erken dönemini ayd›nlatacak çal›ﬂmalar yeni bilgiler sa¤layabilir. Bir spekülasyondan öteye gitmese de do¤uda, Harem
‹skelesi taraf›ndaki hastanede iyileﬂebilecek
hastalar›n, bat›da, Kavak ‹skelesi yak›n›nda ise
ümit kesilenlerin yat›r›ld›klar›n› düﬂünebiliriz.
1831’de yetenekli erlerin bir k›sm› subay
yetiﬂtirmek üzere seçildi. 1 Temmuz 1835’te
Maçka’da Mekteb-i Fünun-u Harbiye kuruldu, okulun ilk ö¤rencileri Selimiye’nin ders
görmüﬂ erleri idi. 1833’te bir bando tak›m›,
A¤ustos 1834 Redif (yedek) teﬂkilat› kuruldu.
1837’de Dar-› ﬁura-› Askerî oluﬂturuldu; Selimiye genel karargaht›.[14]
1839’daki Tanzimat Ferman›’n›n günlük
hayat› etkileyen bir sonucu da askerli¤in süresinin k›salmas› oldu: Askerlik 4 -5 y›lla s›n›r-

land›r›l›nca (‹lhan 1991); gündeme gelen ilk
terhis töreni 26 Mart 1844’te Selimiye’de yap›ld›.[14]
Selimiye K›ﬂlas›, Üsküdar Paﬂaliman›’ndaki
zahire ambarlar› ve yak›ndaki (yerleﬂimi saptanamayan) “Haydarpaﬂa Hastanesi” 14 Nisan
1854’te K›r›m Savaﬂ›’na kat›lan ‹ngiliz Ordusu
emrine verildi. K›ﬂla’da hasta ve yaral› 3.000
‹ngiliz askeri ve Rus esirler kal›yordu (→Kronoloji). 4 Kas›m 1854’te Florence Nigthingale
ile birlikte gelen 37 hemﬂire Selimiye Camii taraf›ndaki – sultanî – kulede kal›yorlard› (bugün
güneydo¤u kulesinde – parçalar›n›n hiçbiri özgün olmasa da – Nigthingale’in an›s›n› yaﬂatan
küçük bir müze bulunur).[14] Kâtibim ﬂark›s› binadaki ‹skoç bandosunun marﬂlar›ndan biri
idi: Reﬂat Ekrem Koçu’ya göre ﬂark›n›n benimsenmesinde yaz›lan müstehzi sözler kadar
ayn› dönemde piyasaya verilen müzikli çalar
saatler de rol oynam›ﬂt›r.[16]
K›ﬂla, savaﬂ›n bitiminde harap halde teslim
al›nd› ve bir kez daha onar›ld›; 1857-1858.[14]

