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(ö. ı ı ı6;ı 704) 

Kırım ham. _j 

1 040"ta (ı 63 ı) Bahçesaray'da dünyaya 
geldi. Sahadır Giray'ın oğlu olup 1671-1704 
yılları arasında dört defa (ı 671-1677, 1684-

169 ı, 1692-1699, ı 702- ı 704) Kırım tahtı

na geçip toplam yirmi üç yıl hanlık yaptı. 
Babası vefat ettiğinde (1637) çocuk yaşta 
olduğundan Ablan ailesinden Mirzaş Ağa'
nın gözetiminde yetişti. Sonraları amcası 
lll. islam Giray'ın himayesine girdi. Onun 
vefatının ardından Adil Gir ay tarafından 
ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Bunun üze
rine Şirin kabilesinin yanına sığınarak ölüm
den kurtuldu. Muhtemelen bu esnada Kı
rım'dan ayrılıp Yanbolu'da Çulmak köyün
de ikamete başladı. istanbul'daki merke
zi hükümetle gelişen ilişkiler bağlamında 
Adil Giray'a karşı oluşan tepkiler sebebiy
le 23 Zilhicce 1081'de (3 Mayıs 1671) onun 
yerine Kırım hanlığına getirildi. Hanlığının 
bu ilk döneminde Polanya (Lehistan) sını 

rında yaşayan Tatarlar, Güney Besarabya'
da Bucak yöresine yerleşmek için ondan 
yardım istedi. Bu istek Osmanlı yönetimi 
tarafından kabul edilmedi. Selim Giray han 
olduktan hemen sonra Lehistan seferine 
katıldı. Kamaniçe'nin (Kamanika) alınma
sında büyük hizmeti oldu. Ayrıca Lehistan 
ile yapılan barış görüşmelerinde arabulu
culuk yaptı ve Bucaş antiaşması imzalandı 
(1083/1672) Ertesiyıl IV. Mehmed'in ikin
ci Lehistan seferine davet edildi. Bu ara
da Çehrin'e saldıran Ruslar'a karşı hare
ket etmesi istendi. Kazak Hatmanı Doro
şenko'ya yardım edip onunla birlikte or
duya katıldı ( 13 Cemaziyelahir ı 086 1 4 Ey
lül 1675). Ruslar'ın tarafına geçen Ooro
şenka meselesi dolayısıyla Şeytan (Uzun) İb
rahim Paşa ile birlikte Çehrin Kalesi'nin mu
hasarasına yailandı. Burada başarı kaza
nılamayınca hanlıktan alındı (Şevval ı 088 1 
Aralık 1677) ve Rodos'a sürüldü. 1683 Vi
yana bozgunu sonrası Kırım Ham Murad 
Giray'ın, ardından Ruslar karşısında başa
rısız olan ll. Hacı Giray'ın azli üzerine yeni
den Kırım hanlığına getirildi ve Edirne'de 
22 Receb 1095'te (5 Temmuz 1684) padi
şahın huzuruna çıktı ( Defterdar Sarı Meh
med Paşa, s. ı 75-1 76). Bu esnada Ruslar, 
Kırım bölgesine yaklaşıp Azak ve Karade
niz sahilindeki stratejik kaleleri kuşatmış
tı. Selim Giray bu ikinci döneminde oğulla

rından Devlet Giray'ı kalgay (birinci veliaht), 
Azarnet Giray'ı nQreddin (ikinci veliaht) ta
yin etti. Ardından Ruslar'la mücadeleye gi
rişti. Rus baskısını bütünüyle ortadan kal-
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dıramamakla beraber onların Kırım top
raklarına girmesini önledi. Prens Vasili Ga
litzyn kumandasındaki kalabalık bir Rus 
ordusunu Kırım'a giriş yeri konumundaki 
ürkapı denilen yerde yenilgiye uğrattı (ı O 
Şaban ı ı 00 1 30 Mayıs 1689) Aynı yılın ka
sım ayında Kosova'da Kaçanik Bağazı'n
da Avusturya birliklerini hasta olmasına 
rağmen büyük yararlık göstererek boz
du. Bu hizmetlerinden dolayı padişah ken
disini Edirne'ye çağırıp iltifat gösterdi ve 
hil'atler bağışladı. Ertesi yıl yeniden cep
heye geldiğinde büyük oğlu Devlet Giray. 
Erde! üzerine yollanmıştı. Kendisi de Bel
grad Kalesi civarına gelip oradan istan
bul'a gitti (2 Rebiülevvel 1 ı 02 1 4 Aralık 
1690). Ancak burada iken Lehistan ile Rus 
kuvvetlerinin saldırı hazırlıkları içinde bu
lundukları öğrenilince Kırım'ı boş bıraktığı 

gerekçesiyle veziriazam tarafından azar
landı. Bunun üzerine Kırım'da Tatarlar'ın 
kendisine karşı tepkili olduklarını söyleye
rek kendi rızasıyla hanlıktan çekildi ( 5 Ce
maziyelahir ll 02 16 Mart 1691 ). 

Selim Giray, bu arada çok sevdiği oğlu 
Azarnet Giray'ın Leh ve Rus saldırıları sıra
sında öldüğünü haber almıştı. Bütün bu 
olayların üzüntüsüyle hacca gitmek için 
izin istedi. Hac dönüşü Şam'da ortaya çı
kan emirler arası çatışmayı önleyip uzlaş
macı tavrını burada da gösterdi. Bu du
rum padişahı memnun etti ve onun ilti
fatına mazhar oldu, kendisine ikamet için 
Silivri yakınlarında bir çiftlik tahsis edildi. 
O sırada Kırım'da Saadet Giray Han'a kar
şı olanlar büyük bir isyan çıkarmıştı. Bu
nun üzerine Tatar asilzadelerinin daveti ve 
sultanın isteğiyle Selim Giray tahtını bı
raktığı amcazadesi Saadet Giray'ın yerine 
üçüncü defa Kırım h anı oldu (ı O S afer 
1104121 Ekim 1692) Büyük oğlu Devlet 
Giray'ı yeniden kalgay ve kardeşi İslam Gi
ray'ın oğlu Şahin Giray'ı nQreddin seçti. Bu 
esnada Avusturya ve Rusya ile savaş baş
ladı. Selim Giray. seferin Erde!' e karşı ya
pılmasının uygun olduğunu bildirince Os
manlı ordusu buraya yöneldi. Kendisi de 
Eflak'a girdi (1 105/1693) Ardından Edir
ne'ye döndü ve törenle karşılandı. 11 OS Ce
maziyelahirinde (Şubat 1694) Kırım'a gitti. 
1695'te Rus Çarı Petro büyük bir ordu ile 
Kırım'a sefer düzenledi. Bir yıl sonra Azak 
Kalesi Ruslar'ın eline düştü . Öte yandan 
ordunun Avusturya cephesinde de savaş
ması Osmanlılar'ı zor duruma sokmuştu. 
Her ne kadar Selim Giray elindeki kuvvet
leri Azak'a, Rus ve Avusturya cephesine 
sevkettiyse de bu son cephenin yeterince 
desteklenmemesi, istanbul'da yönetim bi
rimleri içindeki uyumsuzluk, devlet adam
ları arasındaki rekabet ve Sırplar'ın ihane-

ti yüzünden başarı kazanılamadı. Selim Gi
ray, 1699'da Tuna üzerinde Karlofça (Kar
lowitz) kasabasında imzalanan tarihi ant
taşınada büyük rol oynadı. Aynı yıl yaşlılı
ğı dolayısıyla oğlu Devlet Giray adına han
lıktan feragat etti ( 15 Şaban ı ı ı o 1 16 Şu

bat 1699). Selim Giray'ın Edirne yakınla
rındaki çiftlikte yaşaması uygun görüldü 
ve yıllık 8000 altın akçe gelir tahsis edildi. 
Devlet Giray kardeşleri Şehbaz Giray, Gazi 
Giray, Saadet Giray ve Kaplan Giray ile an
laşmazlığa düşünce karışıklık çıktı, hatta 
Selim Giray, Şewal 1112'de (Mart 170 ı) is
tanbul' daki çiftliğinden çıkarılıp Serez'e yal
Iandı (a.g.e., s. 702-705) Hemen ardından 
Ruslar ve Lehliler'le yapılan antlaşmalara 
aykırı hareket edeceği endişesiyle Devlet 
Giray aziedilip yerine Selim Giray dördün
cü defa han oldu (4 Şaban ı ı 141 24 Ara
lık 1702). Bu defa oğullarından Gazi Giray'ı 
kalgay, Kaplan Giray'ı nQreddin tayin etti. 
Karşı karşıya kaldığı ilk mesele yağmaya 
uğrayan İsmail, Kili ve Akkirman bölgele
rindeki zararı tesbit ettirmek oldu. Çer
kezistan taraflarına kaçan önceki Kırım 
Ham Devlet Giray'ın affını sağladı ve istan
bul'a yolladı (a.g.e., s. 764-765). Az sonra 
da vefat etti (16 Şaban ı ı 161 14 Aralık 

1704). Cenazesi Bahçesaray'da Han Camii 
haztresine defnedildi. Kırım Veziri Ali Mer
dan Ağa'nın kızı ile evli olan Selim Gir ay' ın 
on iki oğlu ve on kızı olmuştu. Erkek evlat
larından altısı Kırım hanına veliahtlık gö
revinde bulunmuştu. Ayrıca ll. Devlet Gi
ray (ı 699- ı 702) ve lll. Gazi Gir ay ( 1 704-

Selim Giray'ın Silivri'nin Subası köyünde yaptırdığı çesme 



1707) gibi kısa aralıklarla hanlık yapmış
lardı. 

Kaynaklarda zeki, metin ve tecrübeli bir 
devlet adamı olduğu bildirilen Selim Giray 
bölgesel meselelerde denge unsuru olmuş 
ve önemli hizmetler görmüştür. Silivri ci
varında bir çiftlik. değirmen ve dükkanlar 
vakfedip Kırım'da birçok imaret meydana 
getirmiştir. Öte yandan edebiyatçıları ve 
sanatkarları himaye etmiştir. Bunlar ara
sında divan şairi ve hattat Nazım Meh
med ile Nazim, Hafız Post. Buhurlzade 
Mustafa ltrl ve Sepetçizade Mehmed Ağa 
en önemlileridir. Bizzat kendisi de ede
biyat ve musiki ile meşgul olmuştur. Bu 
özelliği anne tarafından dedesi ll. Gazi Gi
ray' dan tevarüs ettiği belirtilir (TMA, ı ı . 

224) Arapça ve Farsça bilen Selim Gir ay, 
Kur'an'ı ve Meşnevi'yi ezberleyip "Selim" 
mahlası ile şiirler yazmış ve tasawufı bes
teler yapmıştır (Babatahir makamındaki 

bir şuğulünün güftesi için bk. Ergun, 1, 99) . 
Evliya Çelebi, Bahçesaray'da tanıştığı Se
lim Giray'dan övgüyle söz eder. Bahçesa
ray'daki zengin kütüphanesi 1736'da şeh
ri istila eden Rus kuvvetlerince yakılarak 
imha edilmiştir. Divan şairi Sabit, Zater
name adlı manzumesini Selim Giray'a it
haf edince saniye rütbesiyle Kefe'ye kadı 
olmuştur. Selimname ve Gazaname adıy
la da bilinen eser Selim Giray'ın Prekop Or
kapı zaferini anlatır. 
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SELİM sABiT EFENDi 
(1829- ı 911) 

Türkiye'nin ilk çağdaş 
eğitim bilimcisi. 

_j 

Edirne'nin Vize kasabasında doğdu. Öğ
renim görmek için gittiği istanbul'da ön
ce Gazanfer Ağa Medresesi'ne, ardından 
Fatih Medresesi'ne devam etti. 1851 'de 
Darülmuallimln'e kaydoldu ve 1854'te öğ
renimini tamamlayarak okulun ilk mezun
ları arasında yer aldı. 1855 yılında Paris'te 
öğrenim görmekte olan Türk gençlerini 
eğitmek, buradaki Osmanlı hıristiyan te
baasına Türkçe öğretmek ve dönüşünde 
Darülfünun-ı Osman!' de hocalık yapmak 
üzere Paris'e gönderildi. Paris'te kaldığı 
altı yıllık süredeMekteb-i Osman!' de ve di
ğer okullarda Osmanlı Türkçesi'ni öğretti; 
bu sırada öğrenimini sürdürdü; Fransızca, 
hesap. cebir, hendese, müsellesat, cerr-i 
eskal, hey'et ve hikmet-i tabliyye dersle
rinden sertifika aldı. 

1861'de istanbul'a döndü. istanbul'dan 

imparatorluğun diğer şehirlerine yayılma

ya başlayan ve "usul-i cedlde" diye adlan
dırılan çağdaş pedagoji hareketinin öncü
sü oldu. Süleymaniye semtinde açtığı Nu
mune Mektebi'nde XIX. yüzyılda Batı ül
kelerinde öne çıkan öğretim yöntem ve 
tekniklerini uyguladı. Fakat bu uygulama
ları bazı kimseler tarafından engellenıne
ye çalışıldı. Nitekim duyulan hoşnutsuzluk 
yüzünden okuldaki görevinden alındı ve bir 
süre eğitimle ilgili olmayan memuriyetle
re verildi. 1868 yılında Galatasaray Mek
teb-i Sultanisi ikinci müdürlüğüne getiri
lince yeniden Osmanlı eğitim sistemi üze
rinde etkili olmaya başladı . Bir yıl sonra 
Meclis-i Keblr-i Maarif üyeliğine yükseltildi 
ve kendisine Darülfünun-ı Osman!' de Türk 
edebiyatı hocalığı verildi. 187Z'de Meclis-i 
Keblr-i Maarif ikinci başkanlığına tayin edii
diyse de 1875'te meclis üyeliğine döndü. 
1879'da getirildiği Mekatib-i Rüşdiyye İda-
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resi müdürlüğü görevinde önemli hizmet
ler yaptı. 1884'te eğitim alanındaki hizmet
lerinden dolayı ikinci rütbeden Meddl ni
şanı ile ödüllendirildi ve tekrar Meclis-i Ke
blr-i Maarif üyeliğine tayin edildi. 1886 yı
lında kendisine Encümen-i Teftiş ve Mu
ayene reisliği görevi verilen Selim Sabit 
Efendi, ilkokullar için kaleme aldığı Muh
tasar Tarih-i Osmani adlı kitabında yer 
alan Sultan Abdülaziz'in ölümüyle ilgili gö
rüşleri yüzünden 3 Ocak 1888 tarihinde 
aziedildL Ardından zor günler geçirdi ve 9 
Nisan 1890'da emekli edildi. Daha sonra 
istanbul Darülmuallimlni'nin ibtidaiye kıs
mında usül-i tedrls. terbiye-i beşer; rüş
diye kısmında kavaid, kitabet-i gayr-i res
miyye; aliye kısmında ilm-i ahval-i ruh ve 
ahlak dersleri verdi. 5 Ocak 1911 tarihin
de vefat etti ve Eyüp'teki Kaşgarl Derga
hı yakınına defnedildi. 

Selim Sabit Efendi. Türkiye'de modern 
eğitim biliminin gelişimine öncülük etmiş
tir. Yeni öğretim yöntemleri ve teknoloji
lerini ilköğretimde uygulamaya başlama

sı, bu yöntemleri uygulayacak öğretmen
ler için kılavuz niteliğinde Rehnüma-yı 
Muallimin adlı bir eser yazması. Darül
muallimln'deki öğretmen adaylarını med

rese zihniyetinden kurtarmaya çalışması 
ona öncü sıfatını kazandıran başlıca faali
yetleridir. Rehnüma-yı Muallimin'de öğ
retim yöntemleri üç kısma ayrılmaktadır: 

Usul-i intiradiyye, usul-i içtimaiyye ve usul-i 
mütekabile. Selim Sabit Efendi eserinde, 
o yıllara kadar sıbyan mekteplerinde sü
regelen farklı yaş ve seviyelerdeki öğren

cilerin bir arada öğrenim görmesi uygu
laması yerine ayrı sınıflar oluşturulmasını 
teklif eder. Derslerde yazı taşı/tahtası kul
lanılmasını , öğrencilerin hasır veya min

der yerine sıralarda oturtulmasını önerir. 
Rehnüma-yı Muallimin'de çeşitli ders
lerin öğretimine dair bazı özgün fikirlere 

de yer verilmiştir. Bunların en önemlisi. o 
tarihe kadar okuma öğretiminde kullanı
lan hece yöntemi (usul-i tehecci) yerine ses 
yöntemini (usul-i savtiyye) koymasıdtr. Arit
metikte dört işlem ve basit problemierin 

parmak veya hububat taneleriyle yapılma
sını , coğrafya derslerinde harita ve küre 
kullanılmasını, harita çizdirilmesini öner

mektedir. 

Selim Sabit Efendi öğretmenierin sahip 
olması gereken niteliklerle ilgili bazı gö
rüşler de ileri sürmüştür. Ona göre öğret
menler yirmi beş yaşından genç olmama
lı, edep sahibi, sabırlı. şefkatli, olgun ve 
iyi ahlaklı olmalıdır. Rousseau'nun Emile 

429 


