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görevi ahfadına miras bıraktığı yolundaki 
bilgilerin doğruluğu şüphelidir. İstanbul'
da iken Ayasofya'da düzenlenen bir tören
le hilfıfeti halifeden devraldığı rivayetinin 
tarihi bir değeri yoktur. Yayı.ız Sultan Se
lim'in İslam dünyası üzerinde bütürileşti
rici bir lider sıfatını haiz olması dönemin 
bazı kaynaklarınca "hilafet tahtının sulta
nı" şeklinde anılmasına yol açmıştır. Res
mi belgelerde ise Mekke ve Medine'nin 
koruyucusu (hadimü'I-Haremeyn) unvanıyla 
zikredilmiştir. 

Osmanlı kaynaklarında orta boylu, ça
tık kaşlı ve sert bakışlı, sakalsız. ancak gür 
ve uzun bıyıklı , yuvarlak yüzlü ve koç bu
runlu olarak tavsif edilir. Her türlü silahı 
çok iyi kullandığı, iyi bir avcı olduğu, deb
debeden hoşlanmadığı. sade giyinmeyi ter
cih ettiği, "müceweze" denilen başlık ye
rine kendi adıyla anılan "selimi" kavuk giy
diği zikredilir. Devlet işlerini sıkı şekilde ta
kip ettiği, tasarladığı işlerin bir an önce 
yerine getirilmesini istediği , son derece di
siplinli ve kararlı , kan dökmekten çekin
meyen sert bir mizaca sahip, ancak sö
züne sadık, nazik tabiatlı ve zarif sözlü ol
duğu belirtilir. Hizmetinde bulunan Celal
zade Mustafa Çelebi onun ölüm döşeğin
de iken Piri Mehmed Paşa'ya çok zulüm 
yaptığını, fakat devletin ve halkın iyiliği 
için böyle davrandığını söylediğini yazar 
(Selimname, s. 220). Batı kaynaklarında 

daha çok merhametsizliği, kan dökücülü
ğü ile tavsif edilmişse de bazı elçilik rapor
larında özellikle adaleti ön plana çıkarıl
mıştır. Alimlerle sohbet etmeyi ve siyasi 
meselelerde bunların ve diğer devlet adam
larının görüşlerini almayı prensip edindiği 
anlaşılan Yavuz Sultan Selim'in çok oku
duğu ve tarihe büyük merakı olduğu (Mı
sır'da iken İbn Tağriberdi'nin en-Nücümü'z
zahire adlı tarihini Kemalpaşazade'ye çe
virtmesi , özellikle sık sık Vassaf'ın Tarfi]'i
ni okuması). Farsça'yı çok iyi bildiği, Arap
ça'ya ve Tatar lehçesine de aşina olduğu · 

ifade edilir. Farsça şiirlerini ihtiva eden db 
vanı basılmıştır (İstanbul ı 306; Berlin ı 904). 
Türkçe şiirlerine de bazı tezkirelerde rast
lanır (TSMA, nr. E 736'da bazı Türkçe ştir
leri kayıtlıdır). Yine tasawufa ilgi duydu
ğu, Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin görüşleri
ni benimsediği, Mevlana Celaleddin-i Ru
mi'ye de büyük saygısı olduğu belirtilir. 
Sohbet meclislerinde takdir ettiği alimler 
arasında Zenbilli Ali Efendi, Kemalpaşaza
de, idris-i Bitlisi, hacası Halimi Çelebi'nin 
başta geldiği, Tacizade Cafer Çelebi, Ahi 
Benli Hasan ve Revani gibi şairlere değer 
verdiği bilinmektedir. Halk arasında ismi, 
gözü pekliği ve sertliğine telmihen "Yavuz" 
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şeklinde anılan bir padişah olarak adı tür
lü menkıbelere ve hikayelere konu olmuş
tur. Hakkındaki menkıbelerin bazıları bir 
kısım yazarlarca tarihi bir gerçek şeklin
de algılanıp nakledilmiştir. Bunların çoğu, 
onun diğer padişahlarla mukayese edile
meyecek ölçüde farklı tavırlarından kay
naklanmış olmalıdır. Yakınında bulunan 
Hasan Can'ın naklettiği rivayetler ve men
kıbeler oğlu Hoca Sadeddin Efendi'nin Ta
cü't-tevarilı'inin son kısmını oluşturur. Ke
malpaşazade, idrls-i Bitlist Celalzade Mus
tafa Çelebi, Ali Mustafa Efendi gibi tarih
çiler de onun hakkında bu tür menkıbevi 
olaylara temas ederler. Ayrıca şöhreti doğ
rudan onun adına kaleme alınan yeni bir 
tarihi ekolü başlatmıştır (bk SELİMNAME). 

Vefatı sırasında hayatta kalan tek oğlu 
Süleyman'dır. Ali Mustafa Efendi şehza
delik yıllarında cariyeden doğan bir oğlu
nu gizlediği, bunun Üveys Paşa olduğu, oğ
lu Süleyman'ın da bundan haberdar bu
lunduğu rivayetini aktarır. Adı bilinen tek 
hanımı Hafsa Sultan'dır. Ayrıca Ayşe Ha
tun isimli birinden daha söz edilir. Kızları 
Beyhan Sultan (Ferhad Paşa ' nın zevcesi). 
Fatma Sultan (Kara Ahmed Paşa ve son
ra Hadım İbrahim Paşa' nın zevcesi). Haf
sa Sultan (İskender Paşa' nın zevcesi). Ha
tice Sultan (Makbul İbrahim Paşa'nın zev
cesi). Şah Sultan (Lutfi Paşa'nın zevcesi). 
Hanım Hatun'dur (Çoban Mustafa Paşa'
nın zevcesi). Bazı kaynaklarda Trabzon, 
Edirne, Şam ve Kahire'deki imar hareket
leri dışında İstanbul'da kendi adını taşıyan 
caminin temellerini attırdığı, ancak tarnam
latamadığı, Tersane'yi genişlettiği. Sirkeci 
ile Sarayburnu arasında sahilde bir köşk 
yaptırdığı (Yalı Köşkü veya Mermerköşk) 
zikredilir. 
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SELİM II 
(,...,.ı...) 

(ö. 982/1574) 

Osmanlı padişahı 

. (1566-1574). 
_j 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Hürrem Sul
tan'dan doğan oğludur. Veziriazam Mak
bul İbrahim Paşa'nın düğün şenlikleri sı
rasında 26 Receb 930'da (30 Mayıs 1524) 
Topkapı Sarayı'nda dünyaya geldi. Bu ba
kımdan İstanbul'da doğup saltanat ma
kamına geçen ilk padişahtır. Çocukluğu, 
idari tecrübe kazanmak üzere sancağa 
gönderilmesine kadar sarayda iki ağabE)
yi ile (Mustafa ve aynı anneden Mehmed) 
geçti ve iyi bir E)ğitim aldı. Altı yaşına gel
diğinde iki ağabeyi ile birlikte sünnet edil
di; bu vesileyle yirmi gün kadar süren muh-



teşem merasimler. eğlenceler yapıldı (Z il
kade 936 / Temmuz 1530) Özellikle Atmey
dam bu eğlencelerin ana mekanı oldu. Bun
dan sonra on sekiz yaşına kadar kaldığı sa
raydaki hayatı ve eğitimi hakkında ayrın
tılı bilgi bulunmamaktadır. Ancak baba
sı tarafından 1S38'deki Kara Bağdan ve 
1S41'deki Macaristan seferine götürüldü
ğü bilinmektedir. 1533'te büyük ağabe
yi Mustafa'nın Manisa'ya sancak beyi ola
rak yollanmasının ardından diğer ağabe
yi Mehmed ile 1542'ye kadar istanbul'da 
kalan Şehzade Selim bu tarihte sancak be
yi sıfatıyla Konya'ya gönderildi. Yine aynı 
tarihte ağabeyi Mehmed, Amasya'ya sev
kedilen Mustafa'nın yerine Manisa'ya yol
lanmıştı . Bu tayinlerde o sırada Kanuni Sul
tan Süleyman üzerinde büyük nüfuzu bu
lunan annesi Hürrem Sultan'ın önemli ro
lü olmuştu. Şehzade Mehmed'in 9SO'de 
(ı 54 3) Estergon zaferi dolayısıyla yapılan 
şenlikler sırasında hastalanıp ölmesiyle Hür
rem Sultan'ın hayattaki en büyük oğlu ola
rak anne ve babası nezdinde öne çıktı ve 
o esnada, giderek tahta aday şehzadele
re tahsis edilmeye başlanan Saruhan san
cak beyliğiyle Manisa'ya nakledildL Konya'
dan Uşak'a geldiğinde Manisa'da salgın 
hastalığın ortaya çıktığını duydu ve bir sü
re Uşak'ta kaldı , burada iken kızı ismihan 
Sultan doğdu (VüsOlt, s. 33) . Bursa'ya ge
len babası , annesi ve diğer devlet erkanı 
ile görüşmek için bu şehre gitti. Bir müd
det Kaplıca mevkiinde kaldı, bu sırada eli-

Aşık Çelebi Tezkiresi'nde ll. Selim 'i tasvir eden minyatür 
(Millet Ktp., Ali Emiri Efendi , Tarih nr. 772 , vr. 36") 

ğer kızı Gevherhan Sultan dünyaya geldi. 
17 Cemaziyelewel 951'de (6Ağustos 1544) 
Manisa'ya ulaştı ve ardından üçüncü kızı 
Şah Sultan doğdu. 

Onun Manisa'daki idarecilik yılları , bura
daki faaliyetleri taht için kuwetli bir aday 
olduğu izlenimini giderek zayıflatıyordu . 

Doğu sınırlarında bir nevi askeri harekat 
üssü olan Amasya'da bulunan Şehzade 
Mustafa pek çok devlet adamı tarafından 
Kanuni'nin halefi diye görülüyor. hatta 
1S46'da Konya'ya tayin edilen kardeşi Şeh
zade Bayezid bile kendisinden daha fazla 
ilgi topluyordu (askerin Şehzade Musta
fa ' y ı , annes iyle babas ının Şehzade Baye
zid'i tercih ettikl erine dai r rivayet için bk. 
All , ll , 3-4) Dönemin yabancı kaynakları 
bunun sebebini zevk ve eğlenceye dalma
sına ve kendisini sevdirecek bir faaliyetin 
içinde bulunmamasına bağlar. Bir süre 
şehzadenin yanında kalmış olan Alı Mus
tafa Efendi de musahibi Celal Bey başta 
olmak üzere Durak Çelebi 1 Nihanl, Kara 
Fazrı. Barı Çelebi 1 Firuz. Ulıli. Hatemi gibi yir
mi yediden fazla şairin, nedirnin ve sohbet 
ehlinin onun yanında bulunduğunu, gün
lerini şiirle , müzikle, yeme içmeyle ve soh
betle geçirdiğini açık şekilde yazar (a.g.e., 
Il, 1-2). Ancak başlangıçta Hürrem Sul
tan 'ın ondan çok şeyler beklediği anlaşıl
maktadır. Nitekim Safer 953'te (Nisan 
ı 546) Hürrem Sultan. yanında hastalıklı 
şehzade Cihangir olduğu halde Manisa'ya 
gelerek onu ziyaret etti ve yaklaşık bir ay 
burada kaldı. Aynı yıl içinde Nurbanu Sul
tan'dan oğlu Murad doğdu. İki sene sonra 
babasının ikinci İran seferi sırasında onu 
Seyyidgazi'de karşıladı, kendisine Rumeli 
kesiminin muhafazası görevi verilerek Edir
ne'ye gönderildi. Edirne'de iken annesi de 
yanına geldi, burada vaktini daha çok av
Ianmakla geçirdi. Seferinardından Çorlu'
da babasıyla buluşup Manisa'ya döndü. 
1SSO'de kendisine eski Avianya beyi Hü
seyin Bey !ala tayin edildi. Arkasından Nah
cıvan seferi için çağrıldı ve babasının or
dugahına Bolvadin'de 21 Eylül 1SS3'te ulaş
tı. Onunla birlikte lalası Hüseyin Bey' e ve 
hacası Şemseddin (Şemsi) Efendi'ye hedi
yeler verildi. Bu sırada hakkında pek çok 
dedikodu çıkarılan ve Kanuni'nin gözün
den iyice düşürülmüş olan ağabeyi Mus
tafa'nın katiedildiğini öğrendi. Böylece Ka
nunl'nin hayatta kalan en büyük oğlu ola
rak babasının yanında Nahcıvan seferine 
katıldı , uysal hali, mütevazi tavırlarıyla onun 
takdirini kazandı. Dulkadır bölgesinin mu
hafazasıyla görevlendirildi. Buradan ordu 
ile Revan ve Nahcıvan'a gitti. 15 Zilhicce 
961 'de (1 ı Kasım 1554) Manisa'ya döndü-
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ğünde muhtemelen kendisine taht yolu
nun artık iyice açıldığına emindi. Sefer sı
rasında babası tarafından çok sevilen kü
çük kardeşi Cihangir de vefat etmişti. An
cak Kütahya'da bulunan, Mustafa'nın ida
mından sonra birçok kişinin teveccüh etti
ği kardeşi Bayezid etrafındakilerin de teş
vikiyle saltanata kuwetli bir aday diye or
taya çıktı ve ağabeyinin aleyhine çalışma
ya başladı. İki oğlu arasında bir tercih ya
pamayan Hürrem Sultan onları yatıştırma
ya çalıştı. Kendisinin Selim'den ziyade Ba
yezid'i tuttuğu yolunda dönemin kaynak
larında bazı bilgiler mevcuttur. O sırada 
istanbul'da bulunan Busbeke'ye göre Se
lim büyük olduğu için babası tarafından 
veliaht tayin edilmiş , Hürrem Sultan ise 
Bayezid'e temayül etmişti, Bayezid taht 
için çarpışmayı göze almış, kardeşi aleyhi
ne birtakım tertipiere girişmiş. hatta ona 
suikastçılar göndermiştir (Türk Mektupla
rı, s. 104). Bu bilgilerin ne derece doğru 
olduğu kestirilememekle birlikte Hürrem 
Sultan'ın 96S'te (1558) vefatının iki kardeş 
arasındaki mücadeleyi daha da şiddetlen
dirdiği kesindir. Kanuni bunun üzerine san
cakları sınırdaş olan iki oğlunu birbirinden 
uzaklaştırdı, Selim'i Konya'ya, Bayezid'i 
Arnasya'ya naklettirdi (6 Eylül ı 558) 

Şehzade Selim'in Manisa'da on dört yılı 
bulan idareciliği zamanında bölgenin asa
yişiyle ilgilendiği, bazı imar faaliyetlerinde 
bulunduğu bu dönemden kalan iki divan 
defterinden anlaşılmaktadır (BA, A. DVN, 
nr. 792; BA, D. BŞM , nr. 23 ). S Şaban 964'
te (3 Haziran ı 557) kendisine Safed sancak 
beyi Mustafa Bey'in (Lala Mustafa Paşa ) 

!ala tayin edildiği (BA. A. RSK, nr. 1457, s. 
21) ve Şehzade Bayezid vak'asında önemli 
rol oynadığı bilinmektedir. Onun ikinci de
fa gönderildiği Konya'daki faaliyetlerini ise 
daha çok kardeşiyle olan mücadelesi teş
kil etmiştir. Konya'ya gitmek için Bursa'ya 
geldiğinden babasının yolladığı üçüncü ve
zir Sokullu Mehmed Paşa'yı bekleyen Şeh
zade Selim, yeni sancağına gitmemekte 
direnen kardeşinin Ankara'dan Amasya'
ya doğru hareket ettiği haberini alınca bu
radan ·ayrılıp 15S9 yılı başlarında görev ye
rine ulaştı. Bayezid'in muhtemel bir hare
katına karşı babasının desteği altında as
keri hazırlıklara girişmeyi de ihmal etme
di. Çevreden "yevmlü" denilen paralı asker 
topladı ; Mart 1SS9 tarihli bir rapora göre 
Venedik Senatosu'ndan SOO arkebüz 1 tü
fek talebinde bulunduysa da bu istek red
dedildi. Babasından gelen yardımlarla gü
cünü arttırdı. Bu sırada Bayezid'in hare
kete geçtiğini öğrendi ve onu Konya dışın
da karşıladı. 21 Şaban 966 (29 Mayıs 1559) 
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tarihinde iki kardeş arasında iki gün süren 
kanlı bir çatışma meydana geldi. Özellikle 
Lala Mustafa Paşa'nın gayretleriyle ikinci 
gün Bayezid bozguna uğrayıp geri çekil
mek zorunda kaldı. Selim, yanında Sokul
lu Mehmed Paşa olduğu halde onu takibe 
girişti, Sivas yoluyla Hınıs'a kadar gitti. Ora
dan kapıkullarını alıp Diyarbekir'e, ardın
dan Halep'e indi. Fakat Bayezid ve oğul
larının İran'a iltica haberi gelince 4 Aralık 
1559'da Konya'ya döndü. Böylece artık tah
tın tek varisi durumundaydı. Bu arada !ala
sı Mustafa Paşa'nın 1 560'ta Tımışvar bey
lerbeyi olması üzerine yeniden Hüseyin Bey 
(Tütünsüz) lalalığa getirilmişti. Bunun ar
dından istanbul'a yakın olması için 1562 
başlarında Kütahya'ya nakledilerek bura
da saltanata geçeceği zamanı beklerneye 
başladı. Bu taht mücadelesi onun fiilen 
katılarak idare ettiği ilk ve son askeri hare
kat oldu. Bu hadiselere dair haber topla
yan Busbeke bu vesileyle şehzade hakkın
da bazı bilgiler verir. Buna göre Selim tıpkı 
annesine benzemektedir; şişmanca, tom
bul yanaklı, kırmızı yüzlüdür, asker onun
la, "Arpa tapası tıkınmış" diye alay eder. İş
rete, zevk ve safaya düşkündür, hiç nazik 
değildir, tembel bir şekilde hayat sürer, 
hiç kimse onu sevmez, o da hiç kimseye 
güleryüz göstermez, bunun sebebi babası
nın fazla dikkatini çekmek istememesin
dendir (Türk Mektup lan, s. 190-1 91 ) . 1 553'-

IL Selim'in Belgrad'da cü lOs merasimini tasvir eden minya
tür{Feridun Bey, 1'/üzhetü 'L-esrar, TSMK, Hazine, nr. 1339) 
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te Navagero da onu cimri, sefih, ikiyüzlü 
biri diye anar. Bir başka çağdaş kaynak ola
rak S. Gerlach ise Kütahya'da iken Yasef 
Nassi'nin onunla irtibata geçtiğini, sürek
li şekilde borç para verip kıymetli mücev
herler getirdiğini, Selim'in bu borçları sul
tan olur olmaz kendisine ödeyeceğine dair 
söz verdiğini bildirir (Türkiye Günlüğü, ll, 
705-706). Ayrıca İran'a iltica etmiş olan kar
deşi için Safevi Şahı Tahmasb'a mektup
lar yazdığı, elçiler yollayarak yapılan teslim 
müzakerelerine katıldığı, babası gibi şaha 
100.000 altın gönderdiği belirtilir (Turan, 
Kanuni'nin Oğlu Şehzade Bayezid Vak'a
sı, s. 148-156). 

Kanuni Sultan Süleyman'ın Sigetvar Ka
lesi önlerinde vefatı haberini Vezlriazam 
Sokullu Mehmed Paşa'dan alan Şehzade 
Selim, yanında hacası Birgivl Ataullah Efen
di, lalası Hüseyin Bey (Paşa) ve musahibi 
Celal Bey olduğu halde süratle İstanbul'a 
ulaştı. Selanik!, istanbul'a geliş tarihini 1 s 
Reblülewel974 (30 Eylül1566) olarak be-

. lirtir (Tarih, I, 43) . Feridun Bey 8 Reblülev
vel (23 Eylül), Vüsull6 Reblülewel (21 Ey
lül) Pazartesi tarihini verir. Ancak pazar
tesi günü 9 Reblülewel'e tesadüf eder. 
Lokman, Cenabl ve Mehmed b. Mehmed 
gibi çağdaş tarihçiler 9 Reblülewel (24 Ey
lül) Pazartesi tarihinde mutabıktır. ll. Se
lim istanbul'a geldiğinde ilk olarak Topka
pı Sarayı'nın temizletilmesini emretti ve 
sarayda kardeşi Mihrimah Sultan tarafın
dan karşılandı. Tahta oturan Selim'e baş
ta Şeyhülislam Ebüssuud Efendi, istanbul 
muhafızı İskender Paşa olmak üzere di
ğer devlet ileri gelenleri ve ulema biat et
ti. istanbul'da üç gün kaldı ve adet olduğu 
üzere Eyüp Sultan'ı, atalarının türbelerini 
ziyaret ettikten sonra orduya katılmak için 
yola çıktı. Bu arada hazineyi açtırmadığı, 
kardeşi Mihrimah Sultan'dan 50.000 altın 
borç aldığı belirtilir. Muhtemelen Edirne'
den Belgrad'a doğru giderken Sokullu Meh
med Paşa'dan bir mektup aldı. Burada bir 
karışıklık çıkmaması için Kanuni'nin vefa
tını saklamaya çalıştıkları, halbuki istan
bul'da cülus ettiği haberinin askere ulaş
tığı. bu durumun asker arasında yayıldığı 
bildiriliyor, hemen gelip orduya erişmesi 
isteniyordu. O sırada orduda bulunan Se
lanikl'ye göre yenipadişah ordunun yanı
na gitmek için Vukovar'a kadar gelmiş
ken Sokullu'dan aldığı yeni bir mektupla 
Belgrad'a dönmek zorunda kalciı. Zira So
kullu orduya gelmesi halinde askerin cü
!Qs bahşişi isteyeceğini, ayrıca sefer vakti
nin geçtiğini, gelip hemen dönmenin uy
gun olmayacağını bildirmişti. 21 Ekim'de 
ordu Sigetvar'dan Belgrad'a hareket etti, 

24-25 Ekim'de Kanuni'nin vefatı haberi 
resmen ilan edildi. Askeri yatıştırmak için 
cü!Qs bahşişi ve terakki vaadinde bulunul
du. Bunun ardından Sokullu padişaha bir 
tezkire yollayarak oraya vanldığında ota
ğın kurulup padişahın atak önüne gelip 
cü!Qs etmesi, herkesin onun eteğine yüz 
sürmesi, bu arada askere bahşiş ve terak
ki vereceğini bizzat söylemesi gerektiğini 
bildirmişti. Bu yazıyı yanındaki lalasına, ho
casına ve musahibine okutarak onların gö
rüşünü alan ll. Selim daha önce istanbul'
da cülus ettiği için yeniden merasim dü
zenlenmesini istemedi, dolayısıyla bahşiş 
konusu belirsizlik içinde kaldığından kapı
kulunu karşısına aldı. 

Belgrad'a gelen yeni padişah babasının 
cenazesini siyahlar giymiş olduğu halde 
karşıladı ve Sokullu'nun yönlendirmesiyle 
kapıkulu askerine cülus bahşişi dağıtmak 
zorunda kaldı. Fakat daha fazla bahşiş ve 
terakki isteyen yeniçeriler bundan mem
nun olmadılar, bunun hesabını istanbul'
da soracakları tehdidinde bulundular. Ay
rıca yeniçeriler, padişahın yanında gelmiş 
olan yevmlü Anadolu askerine sert tepki 
göstererek onlara saldırmaktan geri dur
madılar. Böylece daha cülusu sırasında cid
di bir krizle karşılaşan ve Vezlriazam Sokul
lu Mehmed Paşa tarafından bu olay vesi
lesiyle bir bakıma denenmiş olan ll. Selim 
sonunda kapıkulunun isteklerine boyun 
eğdi. Nitekim S Aralık'ta istanbul'a gelin
diğinde yeniçeriler atamadıkları terakki ve 
bahşişi bahane edip yolları kapattılar. Ken
dilerine nasihat etmek isteyen ikinci vezir 
Pertev Paşa ile Kaptanıderya Piyale Pa
şa'yı mızrak darbeleriyle attan düşürüp 
üçüncü vezir Ferhad Paşa'ya da tüfek kun
dağıyla vurdular. Böylece Sokullu Mehmed 
Paşa'nın aracılığıyla padişaha ek bahşiş ve 
terakki taleplerini kabul ettirdiler. Olay bu 
şekilde yatıştıktan sonra padişah saraya 
girebildL Kapıkulunun gücünü yakından 
gören ll. Selim de bütün işleri vezlriaza
mına bıraktı. Ancak ilk icraatı olarak da
madları Piyale Paşa'yı ve Anadolu Beyler
beyi Zal Mahmud Paşa'yı vezaret maka
mına, lalası Hüseyin Paşa'yı Anadolu bey
lerbeyiliğine tayin etti. 

Sekiz yıl süren saltanatı döneminde hiç
bir sefere çıkmayan ilk Osmanlı hüküm
dan olan ll. Selim vaktini istanbul'da sa
rayda ve kışın Edirne'de geçirdi; daha çok 
yanına topladığı şairler, müsikişinaslar ve 
çeşitli zevk ehliyle birlikte oldu, şehzade
lik yıllarındaki eğlence hayatına geri dön
dü. Bu arada işleri Sokullu Mehmed Pa
şa'ya bırakmış olmasına rağmen zaman 
zaman yapılacak askeri harekatların plan-



lanmasında etkili oldu. Saltanatının başın
da patlayan ilk dış kriz Basra'da Ulyanoğ
lu isyanı ile Yemen'de İmam Mutahhar is
yanı idi (975/1567) . İsyanın bastırılması için 
paşalar arasındaki rekabette nisbi bir et
kisi görüldü, eski lalası Mustafa Paşa'yı Ye
men serdarlığına tayin etti (Cemaziyela
hir 975 1 Aralık ı 567) Altı buçuk ay kadar 
İstanbul'da kaldıktan sonra kış mevsimi
ni geçirmek üzere Edirne'ye gitti. Burada 
iken çeşitli elçileri kabul etti. Bunlar ara
sında Habsburg elçisi ile Safevi elçisi Şah

kulu Han da vardı. Ayrıca Leh, Fransa, Ve
nedik elçileri Edirne'de bulunuyordu. Sa
fevller'le mevcut barış halinin devamına 
karar verildi. Habsburglar'la aradaki savaş 
durumuna son veren antlaşma imzalandı 
(ı 7 Şubat ı 568). Ardından Yemen'den ge
len haberleri değerlendirdi, Lala Mustafa 
Paşa'nın yerine Koca Sinan Paşa'yı Yemen 
serdarlığına getirdi. Bütün bu işlerde So
kullu'nun etkisi büyüktü. San'a ve Aden'in 
geri alınışı haberleri memnuniyetle karşı

landı. Bu arada Sokullu'nun merkezden 
idare ettiği Astarhan seferini dikkatle ta
kip etti (Ağustos ı 569) 7 Reblülahir 977'
de ( 19 Eylül 1569) İ stanbul'da çıkan ve bir 
hafta süren büyük yangınla yakından il
gilendi. Ertesi yıli!. Selim döneminin en 
önemli harekatı olan Kıbrıs seferi vuku 
buldu. Padişah şehzadeliği zamanından 
beri Kıbrıs'ın alınması işine önem verdiği
ni, bunu saltanatma layık bir askeri hare
kat şeklinde gördüğünü belirterek bu se
feri başından beri destekledi; Vezlriazam 
Sokullu Mehmed Paşa'nın kesin muhale
fetine rağmen ısrarcı oldu ve seferin ic
rasını eski lalası Mustafa Paşa'ya verdi. 
Bu arada paşalar arasındaki iktidar reka
beti karşısında çok defa geri planda kal
mayı tercih etti. Adanın fethinin tamam
lanmasını ( ı 5 71 ) sevinçle karşıladı. Yardım 
talep etmek üzere İstanbul'a gelen En-

ll. Selim'in tuğrası 

dülüs-İspanya müslümanlarının elçisine 
Kıbrıs seferi dolayısıyla ancak sefer so
nunda istedikleri yardımı yapacağını bil
dirdi. Mehmed b. Mehmed, Tunus'un fet
hinin ardından onun İspanya seferine ni
yet ettiğini, ancak ecelinin buna fırsat ver
mediğini yazar (Mehmed b. Mehmed er
Rumi [Ed irnelij'nin Nuhbetü't-tevarfh ve 'l

ahbfı.r 'ı, s. 359). 

l l. Selim, Kıbrıs'ın fethinin hemen ar
dından donanmanın İnebahtı'da uğradığı 
yenilgi haberini kışı geçirmek için gittiği 
Edirne'de iken aldı. Derhal yeni bir donan
manın yapılması için emir verdi. Selanikl 
onun bu hezimete çok üzüldüğünü, tesel
li için musahibi Celal Bey'den bir alim ki
şi istediğini, bunun üzerine naklbüleşraf 
Taşkentli Seyyid Muhterem Efendi'nin gö
revlendirildiğini belirtir. Padişahı teselli 
eden ve nasihatlerde bulunan Seyyid Efen
di, bu felaketin Allah tarafından müslü
manları terbiye etmek ve uyarmak için ve
rildiğini, bunun telafisinin ancak muktedir 
bir vezir sayesinde mümkün olabileceği
ni söyledi. Bu sözler, başarısızlık sebebiyle 
gözden düşmüş olan Vezlriazam Sokullu 
Mehmed Paşa'ya işaret etmekteydi. Gö
rüşmeden çok etkilenen ve bundan şifa 
bulduğunu belirten padişah başarısızlığın 
bir an önce telafisi işini vezlriazamına bı
rakacaktı. 

Kısa süre içinde inşa edilen donanma 
işini sıkı şekilde takip eden ll. Selim do
nanma denize indirildiğinde hemen Ak
deniz' e açılması için emir verildi. Ardın 

dan Venedikliler'le barış yapıldı (ı 573). Er
tesi yıl donanmanın Tunus'a yönelip bu
rayı ele geçirmesi padişah tarafından se
vinçle karşılandı. S Şaban 982'de (20 Ka
sım 1574) İstanbul'a dönen donanmanın 
kaptanı Kılıç Ali Paşa'yı huzuruna kabul 
edip ona kıymetli hediyeler verdi. Bu ara
da aynı yılın saferayında (Mayıs 1574) Top
kapı Sarayı'ndaki mutfak tamamen yan
mış , o sırada Beykoz bahçesinde eğlen 

mekte olan padişah saraya gelerek bura
nın yeniden tamirini emrederken hastalı
ğı sebebiyle, dedesi Yavuz Sultan Selim'in 
son demlerinde Edirne Sarayı'ndaki mut
fakyangınına atıfta hayatının sonuna gel
diğini söylemişti. Selanikl'ye göre receb 
ayında (Ekim ı 574) "Iş ü nCış"tan ve eğ

lenceden el etek çekerek tövbe etmiş, 
Gedizli Şeyh Süleyman Efendi'yi isteterek 
onunla görüşüp vasiyette bulunmuş , bir
kaç gün sonra da sağlığı bozulunca baş
hekim Mustafa Efendi'yi getirtmiş ve ona 
artık hayatının sonuna geldiğini ifade et
mişti. Biraz iyileşir gibi olunca Tersane'ye 
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giderek çalışmalara n ezaret etmiş. ancak 
tekrar rahatsızlanıp saraya dönmüştü. Ra
hatsızlığına sebep olarak sarayda yeni yap
tırdığı harnarnda gezerken ayağının kayıp 
düşmesi, vücudunun bir yanının düşme
den mütevellit kararması, hemen ardın
dan şiddetli bir hummaya tutulması ve 
mide rahatsızlığı geçirmesi gösterilir. Bir 
başka rivayete göre içkiye tövbe edip bir
den bıraktığı için baş dönmesi geçirerek 
rahatsızlanmıştır. O sırada İstanbul'da bu
lunan S. Gerlach, ölüm sebebini çok fazla 
koyun sucuğu yedikten sonra üzerine aşı
rı ölçüde su içmesi, bu yüzden iki defa kalp 
krizi geçirmesi, tabipierin ısrarına rağmen 
kan aldırmaması ve kanın içeride kalıp ak
ciğerine hava gitmemesi olarak açıklar. 

Ölüm tarihi konusunda Osmanlı kaynak
larında değişik rivayetler bulunur. O sıra
da sarayda görevli bulunan Selanikl bu ta
rihi 1 Ramazan (15 Aralık 1574) şeklinde 
verir. S. Gerlach ise ölüm haberinin 22 
Aralık'ta duyurulduğunu. ancak padişahın 
13 Aralık'ta öldüğünü ifade eder. Meh
med b. Mehmed düştükten sonra iki ay 
kadar divana çıkamadığını , sonunda 28 
Şaban 982 (13 Aralık 1574) Pazartesi ak
şamı vefat ettiğini ve on iki gün sarayda 
bekletildiğini (çağdaş müelliflerden Cena
b! Mustafa Efendi de aynı tarihi verir: Ta
rih, vr. 99") ve Murad'ın İ stanbul'a gelişiy
le ölüm haberinin duyurulduğunu yaza
rak Gerlach'ın verdiği tarihleri teyit eder. 
Lokman b. Hüseyin ise bir aydır hasta ol
duğu halde 7 ve 8 Şaban (22-23 Kasım) gü
nü yapılan iki divana da katıldığını, Fas ha
kiminin kardeşini kabul ettiği divan top
lantısı sonunda rahatsızlığının arttığını ve 
"selh-i Şa'ban" (29 Şaban 1 14 Aralık) Pazar
tesi (28 Şaban'a denk düşer) günü vefa
tının vuku bulduğunu belirtir (Zübdetü 't
tevarfh, vr. 88b) Bu dört kaynak ll. Se
lim'in vefat tarihi konusundaki belirsizliği 
giderir. lll. Murad'ın İstanbul'a gelişine ka
dar on iki gün saraydaki buzlukta bekleti
len cenazesi saray avlusunda servi ağaç
ları altına yerleştirildi ve öğle namazını 
müteakip yeni padişahın , vezirlerle diğer 
devlet erkanının hazır bulunduğu kalaba
lık bir topluluğun katılımıyla şeyhülislam 
tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Ardın
dan Ayasofya Camii avlusunda kendi em
riyle yapımına başlanan türbesinin bulun
duğu mevkide hazırlanan yere katledilen 
beş şehzadesiyle birlikte (Osman, Mustafa, 
Süleyman, Cihangir, Abdullah) defnedildi. Di
ğer oğlu Mehmed küçük yaşta iken ken
disinden iki yıl önce ölmüştü (a.g.e. , vr. 
84b) . Dört kızından İsmihan Sultan Sokul
lu Mehmed Paşa , Şah Sultan önce Hasan 
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Paşa, ardından Zal Mahmud Paşa, Gevher
han Sultan Piyale Paşa ve 968'de ( 1560} 

Konya'da doğan Fatma Sultan lll. Murad 
döneminde Kanüeli Siyavuş Paşa ile evlen
dirilmiştir. Adı bilinen tek hanımı Nurba
nu Sultan'dır. 

Dönemin kaynaklarında zevk ve eğlen
ceye düşkün, içki meclislerine müdavim, 
çevresinde alim ve şairlerin bulunmasın
dan hoşlanan , bunun yanı sıra müzisyen, 
güreşçi, cambaz gibi gösteri erbabını ya
nından eksik etmeyen, cömert, kimsenin 
kalbini kırmak istemeyen alicenap bir hü
kümdar olarak tanıtılır. Bununla beraber 
halk içinde fazla görünmediği, babasının 

sık sık cuma selamlığına gitmesine ve bu 
vesileyle halk içine çıkmasına karşılık onun 
bunu ihmal ettiği ve sarayda vakit geçir
diği belirtilir. 1 S73'te Fransız elçilik heye
tinden Fresne-Canaye üç ayda iki defa cu
ma için saraydan çıktığına şahit olduğu
nu ifade eder ( Vayage du Levant, s. 120-

121 ). Onun cuma selamlığı münasebetiy
le halk içine çıkmaması , ayrıca ordunun 
başında sefere gitmemesi padişahlık an
layışında keskin bir farklılaşmayı başlat
mıştır. Tıpkı dedesi Yavuz Sultan Selim gi
bi Edirne'yi çok sevdiği ve fırsat buldukça 
buraya gittiği bilinmektedir. Bu durum, 
muhtemelen şehzadelik döneminde bu
rada muhafız olarak bulunmasından kay
naklanmaktadır. 

S. Gerlach, Selim'in zehirienmeyi önle
yen porselen tabaklarda yemek yediğini , 

yalnız başına sarayda yemekten hoşlan
madığını , genellikle yanındaki dilsiz hiz
metkarlarla birlikte bahçede oturduğunu 
belirtir. Benzer bir gözlemi Fresne-Cana
ye da yapar; kayıkla Sarayburnu önünden 
geçerken padişahı bahçede oturur ve et
rafındaki cambaz, dilsiz ve cüceleriyle eğ

lenirken gördüğünü yazar. Ona göre ll. Se
lim'in yanakları içki yüzünden şişmiş hal
dedir. Kısaya yakın orta boylu, seyrek sa
kallı ve uzun sarı bıyıklıdır. Ali Mustafa 
Efendi ise onu orta boylu, kumrala mail 
sarışın . mavi-ela gözlü, kumral sakallı, hey
betli duruşuyla dikkat çektiğini, konuşma
sının peltek olduğunu belirtir. Bu tarifler, 
Selim'in daha çok anne tarafına benzediği 
yolundaki yabancı kaynakların verdiği bil
gileri doğrular. Ataları gibi ava düşkün olup 
en zorlu yayları bile çektiği, ok atmada ma
hir olduğu kaydedilir. Başlangıçta idari iş
leri etrafındaki yakın adamlarının tesiriyle 
kendi eline almak istemişse de daha sal
tanatının ilk günlerindeki yeniçeri isyanı 
onun bu niyetini engellemiş ve bütün iş
leri Sokullu Mehmed Paşa'ya teslim et
miştir. Sokullu da kendi iktidarını perçin-
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!emek için onun etrafındaki yakın adam
larını türlü bahanelerle uzaklaştırmayı ba
şarmıştır. Fakat ll. Selim aklına takılan işle
ri sıkı sıkıya takip etmekten ve bunlar için 
müdahalede bulunmaktan geri durmamış
tır. All Mustafa Efendi Mihr ü Môh adlı 
manzumesini Kütahya'da iken ona sun
muş, ayrıca Celal Bey ve Durak ~elebi'nin 
yanı sıra Kara Fazll. münşl Bal! Çelebi, Ko
nev! Meşaml, Ulvl, Hatem!, Kasım!, Fıraki. 
Makall, Merdüml, Nigarl gibi şair ve alim
lerle sancak beylerinden Gülabi Çelebi, ha
nende M!rek Çelebi, Adanalı Tanblırl Şeyh
zade Mustafa. Şeyhzade Mehmed Çelebi, 
Memi ve Kasapzade Na'll gibi musiki üs
tatlarına şehzadelik yıllarından beri itibar 
etmiş, özellikle Şeyhülislam Ebüssuud 
Efendi'ye büyük hürmet göstermiştir. İyi 
bir şair olup "Sefiml" ve "Talibl" mahlasıyla 
şiirler kaleme almıştır. Divanı olmamakla 
birlikte şiirleri divan edebiyatının güzel 
örnekleri arasında zikredilir. Kız kardeşi 
Mihrimah Sultan, zevcelerinden Nurbanu 
Sultan ve musahibi , aynı zamanda dadısı 
şair Hubb! (Ayşe) Hatun'un tesirinde kaldı
ğı da ifade edilmiştir. Yabancı gözlemcilere 
göre ( 1573) Selim, hacası Akşemseddin
zade Şemseddin Çelebi'nin hanımı olan bu 
yaşlı kadınla satranç oynayarak ve anlat
tığı fıkraları dinleyerek vakit geçirmektey
di (Peirce, s. 176; krş. All. ll, 165). 

ll. Selim birçok hayratı ile tanınır. Özel
likle Edirne'deki Mimar Sinan eseri Seli
miye Camü bunun en güzel örneğidir. Kon
ya'da inşasına valiliği zamanında başlanıp 
hükümdarlığı döneminde tamamlanan kül
liye de Osmanlı mimarisinin güzel bir ör
neğidir (bk. SULTAN SELİM CAMii ve KÜL

LİYESİ}. Mekke'de Mescid-i Haram etra
fındaki ahşap malzemeden yapılmış eski 
çatıları yıktırıp yerine kubbeli revakları yap
tırmış, daha önce başlanmış olan Aynizü
beyde su yolu onun saltanatı zamanında 
bitirilmiş , günümüze ulaşan bu su kemeri 
Mihrimah Sultan tarafından 500.000 al
tın sarfedilerek tamamlanmıştır. Lokman 
ise ll. Selim'in bu su yollarının ikmali için 
Mısır hazinesinden 300.000 altın tahsis 
ettirdiğini belirtir. Ayasofya'nın etrafını ta
mamen temizletmiş, buradaki evleri yık

tırmış , payandalarla Ayasofya Camii'ni kuv
vetlendirmiştir. Bu tamiratı Mimar Sinan'a 
yaptırmıştır. Ayrıca buraya iki minare ve 
iki medrese ekletmiştir. Babasının zama
nında yapımına başlanan Büyükçekmece 
Köprüsü'nü tamamlatmış. Navarin Limanı 
ağzında bir kale inşa ettirmiştir. Bunun 
dışında yeni fethedilen Lefkoşe'de Saint 
Sophia Katedrali'ni kendi adına camiye çe
virtmiş ve burada Aziz Efendi Tekkesi'ni 

yaptırmıştır. Yine Payas'ta cami, han ve ha
mamlar inşa ettirmiş, böylece buranın ka
saba haline gelişini sağlamış, benzeri şe
kilde Sultaniye (günümüzde Konya'ya bağlı 
Karapınar) kasabasını da kurdurmuştur. 
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li] FERiDUN EMECEN 

. . SELİM II TÜRBESi 

İstanbul Ayasofya Camii 
haziresinde türbe. · 

_j 

Peçuylu İbrahim Efendi'nin verdiği bilgi
ye göre inşasına 981 (1573-74) yılında Sul
tan ll . Selim'in emriyle Ayasofya Camii'ne 
ilaveler yapılırken başlanmıştır. Türbe ta
mamlanmadan vefat eden padişah önce 


