
SELiM ll 

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 



aynı alanda kurulan otağ içine gömülmüş. 
yapı 984'te ( !576-77) bitirildiğinde buraya 
nakledilmiştir. Türbenin Osmanlı dönemin
deki onarımları hakkında fazla bilgi yok
tur. Fossati'nin Ayasofya'yı tamir ederken 
burada da bazı çalışmalar yaptığı düşü
nülmektedir. Önce 19SO'Ierde. daha sonra 
1982-1987 arasında ve kısmen 1996 yılın
da onarım görmüş olan yapı 2006'da res
tarasyana alınmıştır. 

Mimar Sinan'ın inşa ettiği yapı dışta kö
şeleri genişçe pahlı kare bir plana sahip
tir ve içte sekizgen bir galeriden meydana 
gelmektedir. Çift kubbe ile örtülü olan ya
pıda dış kubbe yüksek kasnaklı olup du
varlara oturmakta. iç kubbe sütunlar üze
rindeki sivri kemerlerle taşınmaktadır. Dış
tan etrafı silmelerle çevrelenmiş mermer 
kaplı yapının cephelerindeki . sırtı yaprak 
motifleriyle bezenmiş kaval silme iki katlı 

bir görünüm oluşturmakta ve üstte pro
filli bir kornişle sonlanmaktadır. Giriş cep
hesinde altlı üstlü ikişer. diğer cephelerde 
dörder pencere açı lmıştır. Dikdörtgen sö
veli olan alt sıra pencereleri iki renkli taş
la örülmüş sivri hafifletme kemerine sa
hiptir. Bu kemerierin köşe dolgularına bi
rer rozet işlenmiştir. Silmelerle dikdört
gen çerçeveler içine alınan üst sıra pence
releri sivri kemerlidir. İki renkli taşla örül
müş olan bu kemerierin köşe dolguların
da da birer rozet vardır. Türbenin kasna
ğına açılan sivri kemerli pencerelerin kö
şe d olgularına birer damla taşı yerleştiril-

ll. Selim Türbesi'nin içinden bir görünüş 

miştir. Ayrıca iki kubbe arasına ışık sağla
mak için çeyrek kubbelerle (eksedra) kub
bede yuvarlak kemerli pencereler açılmış
tır. Yapının köşelerinde altta ve üstte kum 
saati başlıklı burmalı sütunçeler kullanıl
mış ve üste birer rozet işlenmiştir. 

Türbenin doğu cephesindeki oldukça 
yüksek ve cepheden taşkın sivri kemerli 
kapı profilli bir korniş yardımıyla yapının 
kasnağı ile bütünleşmektedir. Girişin önün
de üç gözlü bir revak. ortada mukarnaslı 
bingilere oturan sekiz dilim! i bir ku b be ve 
yanlarda aynalı tonazla örtülü geniş bir 
saçak vardır. Bu üst örtü önde bağımsız, 
arkada duvara gömülü dörder sütun ta
rafından taşınmaktadır. Önde bulunan ve 
birbirlerine iki renkli taşla örü lmüş sivri 
kemerlerle bağlanan sütunlardan ortada
kiler mukarnaslı başlıklı breş. yanlardakiler 
ise bakiava başlıklı olup mermerdir. Orta 
kemer diğerlerinden daha geniş ve yük
sek tutularak giriş aksını belirlemiştir. Üç 
basamakla çıkılan. iki yanında sekilerin bu
lunduğu revakın etrafı geometrik kompo
zisyonlu korkulukla çevrilidir. Türbenin iki 
renkli taşla örülmüş basık kemerli girişi 
breş sütunçeler tarafından taşınan sivri 
kemerli bir niş içine alınmıştır. Yapının gi
rişi üzerindeki kitabesi de XVI. yüzyıl sır 
altı çinilerinden dir. Girişin iki yanındaki çi
ni panolar, köşe dolgularında kırmızı ze
min üzerine beyaz Çin bulutları ile bezeli 
bir niş ve ortada bir madalyon içinde bu
lunan bahar dallarından oluşmaktadır. Pa
noların üzerindeki sivri kemerli çini alın
lıklar on ko ll u yıldızdan gelişen geometrik 
kompozisyona sahiptir. Bu panolardan sol
daki, Dorigny adlı bir Fransız tarafından ek
siklerinin tamamlanması bahanesiyle sökü
lerek taklidiyle değiştirilmiş ve aslı Louvre 
Müzesi'ne götürülmüştür. 

Yapının içindeki sekizgeni oluşturan mu
karnaslı başlıklara sahip sütunlar birbirine 
sivri kemerlerle. bunların duvarlarla olan 
bağlantısı ise yuvarlak kemerlerle sağlan
mış. üzeri dört yönde düz tavanla kapatıl
mıştır. Köşelerde mukarnaslı bingiler üze
rine oturan ve ikinci bir kemerle duvarla
ra dayandırılmış olan çeyrek kubbeler kul
lanılmıştır. Giriş dışında diğer duvarlarda 
dikdörtgen söveli alt sıra pencerelerinin 
arasına ikişer dolap yerleştirilmiştir. Güney 
duvarında mukarnaslı sade bir mihrap ni
şi vardır. Üzerinde iki sıra konsola dayanan 
bir mahfilin yer aldığı girişin iki yanındaki 
kapılardan biri mahfile ve iki kubbe ara
sındaki boşluğa çıkışı sağlamakta, diğeri 

ise ufak bir hücreye açılmaktadır. 
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ll. Selim Türbesi'nin çinili i nşa kitabesi 

Kalem işi ve ahşap süslemelerin kulla
nıldığı yapıda duvarlar ikinci sıra pencere
lere kadar çini kaplanmıştır. Beyaz zemin 
üzerine kırmızı. lacivert, mavi. fin1ze, ye
şil ve siyah renkli sır altı tekniğindeki çini
lerde hatayi, yaprak ve çiçek motiflerinin 
yanı sıra vazodan çıkan çiçeklerden oluşan 
düzenlemeler ve süpürgelikte mermer tak
lidi bezerneler vardır. Üzerine kalem işi be
zemelerin yerleştirildiği lacivert zemine 
beyaz sülüs hatla yazılmış çini bir kuşak 
yapıyı dolanmaktadır. Pencere aralarıyla 
kemerler mermer taklidi bezemelerle, çey
rek kubbeler madalyon ve düz tavanlar ise 
şemselerle süslenmiştir. Göbekte dairevi 
bir madalyon içinde Ra'd süresinin 16. aye
tinin dörtlü düzende yazılı olduğu kubbe 
kırmızı zemin üzerinde rumi ve palmet
lerle tezyin edilmiştir. Pandantiflerde ise 
Allah, Muhammed, dört halife. Hasan ve 
Hüseyin isimlerinin yazılı olduğu, etrafı rO
ml motifleriyle doldurulmuş çini madal
yanlar vardır. Sedef kakma ve kündekari 
kapı geometrik geçmelerden oluşan bir 
kompozisyona sahiptir. Türbede ll. Selim'
den başka hasekisi Nurbanu Sultan, kızla
rı Gevherhan, İsmihan, Fatma sultanlar, 
şehzadeleri Süleyman, Osman, Cihangir, 
Mustafa ve Abdullah ile lll. Murad'ın oğul
ları ve kızları medfundur. 
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Iii ZEYNEP HAliCE KURTBiL 

SELİM III 
(~) 

(ö. 1223/ 1808) 

Osmanlı padişahı 

(1789-1807). 
_j 

27 Cemaziyelewel 117S'te (24 Aralık 

1761) doğdu (Vas ıf, ı. 206-207) Babası III. 
Mustafa, annesi Mihrişah Sultan'dır. As
len Gürcü (Hammer, IV, 528) veya Çerkez 
olduğu belirtilen annesinin Şeyhülislam Ve
liyyüddin Efendi tarafından babasına he
diye edildiği söylenmektedir (Zinkeisen. Vll. 
323 ). III. Ahmed'den (1730) sonra tahta 
geçen I. Mahmud ve III. Osman'ın çocuk
ları olmamış. aradan geçen kırk yıl zarfın
da hanedanda erkek şehzade doğmamış 
olduğundan Selim'in dünyaya gelişi bir haf
ta süren şenliklerle kutlanmıştır. Eğitimine 
beş yaşını doldurduğunda törenle başlan
dı ( 20 Cemaziyelewel 1180 1 24 Ekim ı 766) 

ve özellikle babası zamanında itinalı bir 
tahsil gördü. Anne baba sevgisiyle büyü
dü. Küçük yaşta devlet teşrifatındaki yeri
ni aldı , resmi işlerde ve merasimlerde bu
lunmaya başladı. Babasının Tophane ve 
Tersane'ye yaptığı denetim gezilerine he
nüz çocuk yaşlarındayken katıldı. Dedesi 
III. Ahmed'in elçi kabullerinde yanına ço
cuklarını da alması örneğini takip eden III. 
Mustafa, bu gibi törenlerde Selim'i de ya
nına alarak elçilerle tanışmasını ve devlet 
muamelesini öğrenmesini sağladı; bilinçli 
şekilde oğlunu devlet işlerine alıştırdı. Se
lim'in ıslahatçı zihniyetini bir baba mirası 
olarak (Karai, Selim 1/J'ürı Hatt-ı Hümayun
Ları [l'fizam-ı Ceditj, s. 12) küçük yaşlarda 
edindiği doğrudur ve bunun adeta kade-
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rini belirleyecek şekilde bilinç altına yerleş
tiğini söylemekyanlış olmaz. Bununla be
raber maddi ve manevi alanlarda köklü 
bir değişiklik geçirmekte olan Avrupa'daki 
gelişmelerin dönemin genel havasında ya
rattığı etkilerden de uzak kalmamıştır. 

Babasının ölümü üzerine (8 Zilkade 11871 

21 Ocak ı 77 4) tahta amcası I. Abdülhamid 
çıktı (Vasıf. ll, 278) ı. Abdülhamid on üç 
yaşındaki yeğenine iyi davrandı. Ekberiyet 
usulü sebebiyle yeğenierin amcaların eline 
kalması amcaların da yeğenierine iyi dav
ranması sonucunu vermiş, Selim de padi
şah olduğunda amcazadeleri olan Musta
fa ve Mahmud'a iyilikle muamele etmiş
tir. Bunda kendisinin eviadı olmaması ka
dar hanedan arasındaki erkek evlat azlığı
nın da etken olduğunu söylemek müm
kündür. Ancak halefi olacak olan Musta
fa'nın hem kendisini hem de yegane erkek 
kardeşi olan Mahmud'u öldürmeye teşeb
büs etmesi, hatta Mahmud'un hanedanın 
tek erkek üyesi kalmak için Mustafa'yı öl
dürtmek zorunda kalması olağan üstü du
rumlarda bunun pek etkili olmadığını gös
terir. 

Ragıb Paşa'dan sonra işe yarar bir dev
let adamı bulamadığına dair babasının sız
lanması, zamanın kötüye gidişi ve düzel
me imkanının pek bulunmadığına dair ser
ıenişleri Selim devrinin de değerlendiril
mesinin önemli verileri arasındadır. Baba
sı zamanında başlayan Rus savaşı (ı 768) 

amcasının tahta çıkmasından kısa bir za
man sonra yenilgiyle sonuçlandı. Yapılan 
Küçük Kaynarca Antiaşması 'nda (ı 77 4) 
bağımsız hale getirilen Kırım nihayet Rus
ya tarafından ilhak edilip bu durum bir se
nedle onaylandığında (8 Ocak 1783) bu bel
gede tahtın varisi sıfatıyla Şehzade Selim'in 
de imzasının bulunmasının talep edildiği
ne dair söylentiler (Cab! Ömer Efendi. ı. 7). 

saltanat varisi kavramının henüz kurum
sallaşmadığı bir dönemde genç şehzade
nin halk arasındaki konumuna işaret et
mekteydi. Küçük Kaynarca Antiaşması'nın 
uygulanmasından doğan sıkıntılar ve Rus 
tehdidine boyun eğilmesi, müslüman aha
lisiyle bütün Kırım'ın terki kamuoyunda 
amcası aleyhinde bir havanın oluşmasına 
yol açtığında kendisinin tahta geçirilme
siyle ilgili bir eylemin hazırlığı rivayetleri ih
timalden öte ciddiyeti olan bir söylem ha
line geldi. Kendisinin taraftarı olduğu be
lirtilen Sadrazam Halil Ham Id Paşa ve ya
kın adamlarından Vezir Raif İsmail Paşa'
nın bundan ötürü azli ve idamı ( 1785) böy
le bir girişimin mevcudiyetine geçerlilik 
verdi. Bu idamlarda özellikle Tersane Emi
ni Selim Ağa ve oğlu Ahmed Nazif Efen-

di'nin rolünü unutmayan Selim tahta çık
tığında ilk idam hükmünü, daha sonraki 
yıllarda uygulamamasının kendisi için ha
yat! bir önem arzedeceği siyaseten katlin 
nadir örneklerinden biri olarak bunlar için 
verdi. Tahta çıkarılmasıyla ilgili harekete 
geçHemeden önlenen girişimin sonucun
da gözetiminin sıkılaştırıldığı ve hayatının 
biraz zora sokulduğu anlaşılmaktadır. Ni
tekim on beş yılını geçirdiği Şimşirlik Dai
resi'nin penceresinden çocukluğundan be
ri dostluğu devam eden birkaç yaş büyük 
akranı Çuhadar Hüseyin ile sohbet eder
ken Selim Ağa'nın bunu görerek ihbar et
mesi ve tek eğlencesinin bu pencere oldu
ğunu söylemesine rağmen burasının ka
patılması (Cevdet . IV, 270-271) bu döne
minin pek de rahat geçmediğine işaret et
mektedir. Tahta çıktığında başçuhadar ve 
daha sonra (ı 792) kaptan-ı derya yapaca
ğı. icraatının en önemli destekçisi olan ve 
aynı sütanneden emmiş olduğu söylenen 
Küçük Hüseyin Paşa ile kadim dostluğu 
bu dönemlere dayanır. Bu sıralarda ken
disinin zehirlenerek ortadan kaldırılmak is
tendiği , bununla görevlendirilen cariyenin 
şehzadeye gönül meyliyle kıyamadığı gibi 
söylentiler (Cabl Ömer Efendi, ı . 9) ismi
nin halk arasında masalımsı hikayelerle sev
gi bulduğunun işaretidir. Bu sıkıntılı dö
nemde "İlhaml" mahlasını kullanarak düş
manla savaşma azınini dile getiren şiirler 
yazmış . kötü gidişin tahta çıkmasıyla so-
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