
SELiMiYE KÜTÜPHANESi 

Edirne Selimiye camii içinde kütüphanenin bulunduğ u kı 

sım 

lar koymuştur; emin, salih, alim olmasını 
istediği üç hatız-ı kütübden ikisinin ayrı
ca hattatlık, nakkaşlık gibi vasıflara sahip 
bulunmalarını ve gerektiğinde mushafla
rın ve kitapların eksik sayfalarını tamam
lamalarını istemektedir (VGMA, Kasa, nr. 
169. s. 76-77) Kütüphanedeki katib-i kü
tüblük görevi ise bir ek görev olarak üçün
cü hafız-ı kütübe verilmiştir. Vakfiyede ay
rıca "salih ve tahir ve sanatında mahir" bir 
kimsenin mücellit olarak görevlendirilece
ği belirtilmiştir. Dönemin diğer kütüpha
nelerinde olduğu gibi Selimiye Kütüpha
nesi'nden de ödünç kitap verilmekteydi. 

lll. Selim döneminde Selimiye Kütüpha
nesi tamir ettirilip yeniden teşkilatlandı
rılmış ve camide mevcut koleksiyon diğer 
bazı koleksiyonların ve III. Selim'in gön
derdiği kitapların ilavesiyle zenginleştiril
miş ve kütüphaneye dört hafız-ı kütüb ile 
bir mücellit tayin edilmiştir (BA, Hatt-ı Hü
mayun, nr. 16161) . XIX. asrın sonlarında 

çeşitli şehirlerdeki küçük koleksiyonların 
belli bir yerde toplanması için yapılan ça
lışmalar esnasında Edirne'deki bazı med
rese ve kütüphanelerde bulunan Sultan ll. 
Murad, Beyazıt (ll), Çelebi Mustafa, Yek
dest Hacı Ahmed, Abdülvasi b. Hızır ve 
Ahmed Bad! Efendi kütüphaneleri Seli
miye Kütüphanesi 'ne nakledilmiştir. 

Cumhuriyet döneminde bu yöndeki çalış
malar devam etmiş, halkevlerinin kapatıl
masıyla burada bulunan Türk Ocağı'na 
ait kütüphane de Selimiye'ye taşınmıştır. 
İstanbul'da evkaf müzesinin kurulması 
sırasında sanat değeri yüksek 11 O kitap 
İstanbul'a gönderilmiştir. Bu eserler ha
len Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde bu
lunmaktadır (Bilar, s. 89-90) . 

Selimiye Kütüphanesi 1983-1984 yılla
rında Selimiye Camii'nin tamiratında ca
miyle birlikte onarılmış ve 1996 yılına ka-
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dar Selimiye Camii içindeki bir bölümde 
hizmet verdikten sonra bu tarihte Kırkpı
nar Halk Kütüphanesi'ne taşınmıştır (a.g.e., 
s. 90) Kütüphane bugün camideki eski 
yerinde okuyuculara hizmet vermektedir. 
Selimiye Kütüphanesi'nde 2600 yazma 
SS 17 basma eser bulunmaktadır. ll. Se
lim'in şehzadeliği döneminde Tire'deki da
rülkurrasında (965/1 5 58), tahta çıkışından 
birkaç yıl sonra da İzmir' de yaptırdığı med
resesinde (977/ 1 569-70) birer kütüphane 
kurduğu vakfiyelerine koyduğu hafız-ı kü

. tü b le ilgili şartlardan öğrenilmektedir. 
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SELİMiYE TEKKESİ 

İstanbul'da 
XIX. yüzyılın başlarında 

inşa edilen tekke. 
_j 

Küçük Selimiye Camii, Çiçekçi Camii ve 
Çiçekçi Camii Tekkesi olarak da anılan bu 
tesis lll. Selim tarafından 180 1-180S yılla
rı arasında yaptırılmıştır. Semte adını ve-

Selimiye Tekkesi 
ve mescid

tevhidhanesinden 
bir görünüş 

ren ünlü kışla, cami ile buna bağlı muvak
kithane ve sıbyan mektebi, hamam, kül
liye görevlilerinin meşrutaları. irat getir
mesi için inşa edilen evler ve dükkanlarla 
birlikte geniş alana yayılmış bir yapı top
luluğunun (bk SELİMiYE CAMii ve KÜLLİ

YESİ l parçası olan Selimiye Tekkesi 1823'
ten sonra harap olmuş ve ll. Mahmud 
tarafından 1834-1836 yıllarında bugün
kü haliyle ihya edilmiştir. Tekkenin mima
ri programı. halen yalnızca cami olarak 
kullanılan cami-tevhidhanenin yanı sıra bu
na bağlı hünkar kasrı, hazlre ve bina emi
ni Pertev Mehmed Said Paşa'nın hayır 
eseri olan kütüphaneden oluşmaktadır. 
Harem, selamlık, derviş hücreleri ve mut
fak birimleri tekkelerin kapatılmasının 

(ı 925 ) ardından işlevlerini yitirerek tarihe 
karışmış olmalıdır. Hünkar kasrı 1930'1ar
dan sonra ortadan kalkmıştır. 1940'1ardan 
sonra Üsküdar'da Zeynep Kamil Hasta
hanesi'nin genişletilmesi sırasında yıktırı
lan, Bayramiyye'den Himmetzade (Salı ) 

Tekkesi 'nin haziresi ve abctest teknesi Se
limiye Tekkesi'nin avlusuna taşınmıştır. 

Ayin günü perşembe olan tekkede on 
yedi erkek ve beş kadının ikamet ettiği 

Dahiliye Nezareti'nin rumi 1301 (1885-86) 
tarihli istatistik cetvelinde belirtilmiştir. 

Nakşibendlliğe bağlı olarak faaliyet göste
ren tekkenin ilk postnişini Çankırılı Şeyh 
Abdullah Efendi'nin 1807'de görevinden 
feragat etmesiyle yerine Şeyh Ni'metullah 
Buhar! (ö . 1232 baş ı 1 1816 sonları) geç
miştir. Üçüncü postnişin, XIX. yüzyılda İs
tanbul'da MevleVı meşrepli Nakşibendlli
ğin en önemli simalarından olan Konyalı 
Şeyh Ali Behcet Efendi'dir (ö. 1822) Men
supları arasında Halet Efendi, Pertev Meh
med Said Paşa. Kethüdazade Arif Efendi 
ve Şeyhülislam Turşucuzade Ahmed Muh
tar Efendi gibi dönemin önemli şahsiyet
lerinin bulunduğu bilinmektedir. Behcet 
Efendi'nin yetiştirdiği halifeler, Selimiye 
Tekkesi'nde odaklanan bu Nakşibendi-Mev
levl karışımı tasawuf anlayışını İstanbul'-



daki çeşitli Nakşibendl tekkelerinde temsil 
etmişlerdir. Daha sonra tekkenin postuna 
oğlu Behcet Efendi'nin Mehmed Hidaye
tullah Efendi ile (ö. 1871) torunu Meh
med Said Efendi ( ö ı 896) geçmiştir. 

Selimiye Tekkesi, lll. Selim tarafından ku
rulan ve Batı kökenli ızgara planıyla İstan
bul'un şehireilik tarihinde yeni düzeni (ni
zam-ı cedld) temsil eden Selimiye mahal
lesiyle Karacaahmet Mezarlığı'nın sınırın
da yer alır. Arsa doğuda Tıbbiye caddesi, 
kuzeyde Şair Neslml sokağı, güneyde Se
limiye Camii sokağı, batıda komşu parsel
lerle çevrilidir. 1)bbiye caddesi boyunca uza
nan moloz taş örgülü çevre duvarı üzerin
de hepsi dikdörtgen açıklıklı olan cümle 
kapısıyla on beş adet pencere sıralanmak
tadır. Köşeleri kabartma rozetlerle süslü 
mermer sövelerin çerÇevelediği cümle ka
pısının üstünde inşaatın başlangıç ve bitiş 
tarihlerinin (1250/1834 ve 1251/1835-36) 
yer aldığı , ll. Mahmud'un ihyasını belgele
yen kitabe vardır. Kitabenin manzum met
ni Pertev Mehmed Said Paşa'ya, ta'lik 
hattı ise Yesarlzade Mustafa izzet Efen
di'ye aittir. Kapının iç (avlu) cephesinde 
tekkenin yapımı sırasında cereyan eden 
bir rüyaya değinen 1 ZS 1 ( 1835-36) tarih
li diğer bir kitabe bulunur. 

Cümle kapısının hemen solunda diğerle
rinden daha büyük olan pencere Şeyh Ali 
Behcet Efendi'nin kabrine açılan bir niyaz 
penceresidir. Bu açıklığın üzerinde ta'lik 
hattı yine Yesarlzade'ye ait, adı geçen şey
he ithaf edilmiş manzum bir kitabe yer alır. 
Bu pencereden solundaki ilk iki pencere. 
farklı boyutları ve mermer söveleriyle Ali 
Behcet Efendi'nin halefierine ait mezar
lara açılan tali niyaz pencereleridir. Hazi
reye bakan diğer açıklıklar ise köfeki ta
şından bezernesiz sövelerle don atılmıştır. 

Dikdörtgen bir alana (ı 7,50 x ı 2 m.) ya
yılan cami-tevhidhanenin sıvalı duvarları 
moloz taş ve tuğlayla örülmüş. kırma ça
tısı kurşunla kaplanmıştır. Biri kuzey, di
ğeri doğu cephesinin ekseninde bulunan 
iki kapıdan daha büyük olan kuzeydekinin 
cami cemaatiyle tekke mensuplarınca kul
lanıldığı, hünkar kasrının altına isabet eden 
doğu kapısının ise daha ziyade padişahla 
maiyetine mahsus olduğu söylenebilir. Son 
cemaat yeriyle harimi ayıran, ahşap iske
letli ve bağdadl sıvalı duvarda ortada dik
dörtgen harim girişi, yanlarda yuvarlak ke
merli ikişer pencere, son cemaat yerinin 
batı duvarında üst kata ulaştıran merdiven 
yer alır. 

Simetrik bir düzenlemeye sahip harimin 
güney duvarında eksende yarım daire plan-

Selimiye Tekkesi'nin avlu kapısı üzerindeki kitabe 

lı mihrap nişi, yanlarda ikişer pencere, ba
tı ve doğu duvarlarında aynı boyutlarda 
üçer pencere bulunur. Yuvarlak kemerli 
olan pencereler dışarıdan kesme köfeki 
taşından söveler ve demir parmaklıklarla 
donatılmış, ayrıca her cephenin eksenine 
birer yuvarlak tepe penceresi kondurul
muştur. Harim girişinin sağında ve solun
da kare planlı birer maksüre yer almakta
dır. Üst katta kuzeydoğu köşesindeki mak
sOreye hünkar mahfili, kuzeybatı köşesin
deki maksOreye de müezzin mahfili teka
bül eder. Söz konusu mahfiileri daire ke
sitli ve kompozit başlıklı ikişer ince ahşap 
dikme taşımakta, bunların arasında mak
süreleri sınırlayan ahşap korkuluklar uzan
maktadır. Yapıda kadınlar mahfiline yer ve
rilmemiş olması şaşırtıcıdır. 

Yapının kuzeyinde yer alan asma katta 
son cemaat yerinin üstünü işgal eden dik
dörtgen planlı bir tür sofa ve buna açılan 
hünkar mahfıliyle müezzin mahfıli yer alır. 

Hünkar mahfili ahşap bir bölmeyle sota
dan soyutlanmış ve ahşap kafeslerle dona
tılmış, her iki mahfilin harime bakan yön
leri. yüzeyi dikdörtgen panolarla hareket
lendirilmiş olan ahşap korkuluk duvarla
rıyla çevrilmiştir. Ortada yer alan yarım 
daire biçimli bir alınlıkla donatılan cephe
lere ll. Mahmud dönemi empire üsiObu
nun yalınlığı egemen iken "S" ve "C" kıv
rımları, yapraklar ve dalgalı profillerle be
zeli mihrapla minberde Osmanlı baroku
nun izleri seçilir. 

Yapının kuzeybatı köşesinde çıkıntı ya
pan mütevazi minare kare planlı kaide da
ire kesitli gövdeyle petek, süslemesiz şe
refe ve kurşun kaplı, koni biçiminde ah
şap külahtan oluşur. Cami-tevhidhanenin 
kuzeydoğu köşesinden dışa taşan. ince 
mermer sütunların taşıdığı fevkanl hün
kar kasrı. ahşap duvarları ve dikdörtgen 
pencereleriyle yapıya bir sivil mimarlık çeş
nisi katmaktaydı. Halen Çiçekçi Camii'nin 
meşrutası olarak kullanılan dikdörtgen 
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planlı. kagir duvar h, beşik çatılı kütüpha
nenin kitapları Süleymaniye Kütüphane
si'nde Pertev Paşa bölümünde yer almak
tadır. 
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