
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-

Selim 
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Efendi 
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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 
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adlı eserinde belirtildiği gibi ilkokul öğret
menliği için kadınlar tercih edilmelidir. Çün
kü kadınlar erkek öğretmeniere nisbette 
daha sabırlı ve şefkatlidir. Bu sebeple er
kekler zorunlu olmadıkça sıbyan mektep
lerinde öğretmen yapılmamalı, eğer yapı
lacaksa çoluk çocuk sahibi ve olgun yaşta 
olanlar tercih edilmelidir. Selim Sabit Efen
di, öğretmeniere öğrencilerle ilgili geliş
meleri ve veliler hakkındaki bilgileri kaydet
meleri için bir defter tutmalarını önermek
tedir. Rehnüma-yı Muallimin'de öğren
ci davranışiarına dair ilke ve öğütlere de 
yer verilmektedir. Ayrıca eserde sınıf yö
netimi, disiplin ve rehberlik, ölçme ve de
ğerlendirme gibi konularda dönemi için ye
ni denebilecek görüşler bulunmaktadır. 

Eserleri: Mi'yarü'l-kelam (İstanbul 

1287, 1289, 1300, 1302, 1303 , 1309); Tah
vil-i Mikyas Levhaları (İstanbul 1287-
1288); Muhtasar Hesap Risalesi (İstan
bull290, 1295, 1299, 1304, 1310); Muhta
sar Sarf-ı Osmani (İstanbul 1290, 1295, 
1306, 1317); Muhtasar Tarih-i Osmani 
(İstanbull291 , 1295, 1299, 1301, 1305); 
Elitbd-yı Osmani (İstanbul 1292, 1301 , 
1303, 1330, 1340); Muhtasar Coğrafya 
Risalesi (İstanbull293, 1297, 1301, 1302); 
Nahv-i O sm ani (İstanbul 1298 , 1301); 
Rehnüma-yı Muallimin (İstanbul 1299). 
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SELİMiYE CAMii 

Kıbrıs'ın fethinden sonra 
Lefkoşe'de II. Selim'in emriyle 

katedralden çevrilen cami 
(bk. KIBRIS). 

_j 

ı ı 

L 

SELİMiYE CAMİİ ve KÜLLİYESİ 

Edirne'de 
XVI. yüzyılın ikinci yarısında 

inşa edilen külliye. 
_j 

Şehrin merkezinde eski saray alanında 
Kavak Meydanı olarak adlandırılan yerde 
Sultan II. Selim tarafından yaptırılan kül
liye büyük dikdörtgen bir avlu içinde or
tada cami, güneydoğuda ve güneybatıda 
birer medrese ile batıda arasta ve s1byan 
mektebinden meydana gelmektedir. Ca
mi, medreseler ve arastanın doğu yönün
deki dükkanlar Mimar Sinan tarafından 
976-982 (1568-1574) yılları arasında inşa 
edilmiş olup arastanın batı yönündeki dük
kanları, tonozlu üst örtüsü. dua kubbesi 
ve sıbyan mektebinin ll. Selim'in vefatın
dan sonra lll. Murad döneminde Mimar 
Davud Ağa tarafından tamamlanmış oldu
ğu kabul edilmektedir. 

Diğer selatin camileri gibi ayrıntılı ve ge
niş bir külliye planı içinde olmamakla bir
likte çevresindeki birkaç yapı içinde beli
ren Selimiye, İstanbul'daki Fatih ve Süley
maniye külliyelerine göre bulunduğu ala
nın odak yapısı olarak daha fazla dikkati 
çekmekte, oldukça düz bir topografyada 
yer alması da onu her yönden ve çok uzak
lardan farkedilir hale getirmektedir. Bir 

Selimiye Camii ve Külliyesi'nin planı 

ova şehri sayılan Edirne'de 70 m. kadar 
bir yükselti teşkil eden alanda Üç Şerefe
IL Eskicami ve biraz daha uzakta Muradi
ye Camii ile birlikte şehir peyzajına ekle
nen Selimiye. gerek Rumeli istikametin
den gerekse İstanbul'dan Edirne'ye yakla
şırken kendini farkettirmekte, 1 0-15 km. 
mesafeden minareleri. daha da yaklaştık
ça kubbesiyle ve bütün kütlesiyle belirmek
tedir. Sinan. istanbul gibi denizden görü
nüş avantajları ve güçlü yükseltileri olma
yan bir şehirde isabetli yer seçimi konu
sundaki maharetini bir defa daha göster
miştir. 

Osmanlı mimarisinin ulaştığı en yüksek 
düzeyi temsil eden Selimiye Camii. 130 x 
190 m. ölçüsünde düzgün dikdörtgen bi
çimindeki avlunun ortasında birkaç basa
ınakla yükseltilmiş bir zemin üzerinde yer 
almaktadır. Kuzeyde bulunan revaklı avlu 
ile harim bölümü yaklaşık aynı büyüklükte 
(60 x 44 m.) dikdörtgen alanlara oturmak
tadır. Sarımtırak renkte kesme taş mal
zeme ile inşa edilmiş olan yapıda pence
re ve kemerlerde iki renkli taş malzeme 
kullanımıyla cepheler hareketlendirilmiş

tir. Sekiz destekli merkezi kubbeli yapıda 
mihrap bölümü güneye doğru çıkintılı bi
çimde ele alınmıştır. Caminin harim bölü
mü dıştan doğu , batı ve güney yönünde 
farklı büyüklüklerde, sivri kemerli açıklık
lı galerilerle çevrelenmiştir. Yan cepheler 
ikişer payanda ile üçe bölünmüş olup her 
bölüm üçlü düzende kemer ve pencere
lere sahiptir. Alt sırada sivri kemerli açık
Iıktı galeriler, üstte sivri kemerli alınlıklı ve 
dikdörtgen açıklıklı pencereler. en üstte 
sivri kemerli ve geometrik şebekeli pen
cereler yer almıştır. Kuzey yönündeki üç
lü kemer açıklığında camiye geçişi sağla
yan yan kapılar vardır. Diğer iki kemerli ga
lerinin önünde ajurlu, geometrik şebeke
li taş korkuluklar bulunmaktadır. Güney
deki galerilerin dışa açılan birer kapısı mev
cuttur. Cepheyi bölen payandalar ise altta 
mukarnaslı niş, üstte iki pencereyle hare
ketlendirilmiştir. Güneyde köşeleri pahlı 
mihrap çıkıntısının iki yanında yer alan bir 
büyük, bir küçük kemerli dizi ve ajurlu 
pencerelerle hareketlendirilen galeriler yal
nızca bu yapıda görülür. Merkezi kubbe
nin etrafında bulunan sekiz ağırlık kulesi 
daha alt kadernede payanda kemeriyle 
kubbenin yükünü duvar payandalarma ak
tarmaktadır. Kubbe eteğinde dört köşe
deki eksedralarda, mihrap yarım kubbe
sinde ve cephelerin üst kısmındaki sivri 
kemerler içinde yuvarlak kemerli pence
reler vardır. Selimiye'de iç mekan geniş
fetilirken ikinci derecedeki mekanlar orta 


