
SELÇUKNAME 

a'yan adlı eserlerinden faydalanmıştır. 
Eseri Erdoğan Merçilyayımlamıştır (I-Il, is
tanbul 1977) . 

Paris Bibliotheque Nationale'de (Suppl. 
Pers , nr. 1553) Farsça anonim bir Selçu]f.
name bulunmaktadır. Büyük Selçuklular'a 
dair kısa bilgilerin ardından Anadolu Sel
çukluları'na geçilen eserde kaydedilen en 
son tarih (6 Muharrem 7651 15 Ekim 1363) 
Sultan Alaeddin b. Süleyman Şah adlı Sel
çuklu sülalesinden birinin ölümüne aittir. 
Feridun Nafiz Uzluk'un tıpkıbasım halinde 
yayımiayıp Anadolu Selçukluları Dev
leti Tarihi adıyla Türkçe'ye çevirdiği eser 
(Ankara 1952), Muhammed Cevact Meş
kGr (AI]bar-ı Selacika-i Rum, Tahran 1350 
hş ., s. 343-371) ve Nadire Celal1 (Tarif.J.-i 
Al-i Selçuk der-Anatoli, Tahran 1378 hş ./ 
1999) tarafından da neşredilmiştir. 

İbn Blbl'nin Anadolu Selçukluları hakkın
da bilgi ihtiva eden Farsça el-Evamirü'l
'Ald'iyye fi'l-umuri'l- 'Ala'iyye'si de (tıp
kıbasım, Ankara 1956; tre. Mürsel Öztürk, 
HI, Ankara 1996) bir Selçukname'dir. Yazı
cıoğlu Ali'nin bu eseri bazı ilavelerle Türk
çe'ye çevirerek ll. Murad'a ithaf ettiği Ta
rih-i Al-i Selçuk adlı kitabının üçüncü 
kısmı da bu gruptandır. Kerlmüddin Ak
sarayı~nin Farsça Müsdmeretü'l-a/;)bdr ve 
müsayeretü '1-a/;)yar'ı (Te?kire-i Aksaray i) 
Selçukname olarak kabul edilebilir. Osman 
Turan'ın neşrettiği eseri (Ankara 1944) Pik
ret lşıltan kısaltarak Almanca'ya (Leipzig 
1943), Nuri Gençosman Türkçe'ye (Anka
ra 194 3) çevirmiş, eserin tam tercümesi 
Mürsel Öztürk tarafından yapılmıştır (An

kara 2000). NiğdeliKadı Ahmed (ö. 734/ 
1334), el-Veledü 'ş-şefi]). adlı Farsça ese
rinde (vr. 140b, 141") (Süleymaniye Ktp., 
Fatih, nr. 4519) bir Selçukname yazdığını 
zikrediyorsa da bu eser kayıptır. Bibliothe
que Nationale'de bulunan (nr. 1182) Mün
tehab-ı Tevarih-i Selacika adlı Türkçe 
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ibn Bibi'nin 
Selçuklular'a dair 
el~Evamirü'l

'Ala'iyye 
fi'l-umuri'l
'Ala'iyye 
adlı eserinin 
unvan sayfası ile 
ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Ayasofya, nr. 2985) 

eserde Büyük Selçuklular ve Irak Selçuk
luları hakkında kısa bilgi verilmiş (vr. 7a_ 

13b), Anadolu Selçukluları'na dair bölüm 
genelde Yazıcıoğlu'nun eserine dayanıla
rakkaleme alınmıştır (Merçil, I, 299-303). 
Sultan Muhammed Tapar'ın hanımı Gev
her Hatun'un müstevfısi Ebu Tahir-i Hata
ni, Sultan Sencer zamanında Emlrüşşuara 
Muizzl, Sultan ı. Alaeddin Keykubad dev
rinde Kanil-i TGs!, III. Alaeddin Keykubad 
zamanında Hoca Dehhanl ve Timurlular 
devrinde Hasan-ı Yezdl tarafından yazılan 
Selçukname niteliğindeki eserler günümü
ze ulaşmamıştır. 
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~ ERDOGAN MERÇİL 

L 

SELEB 
( ..,...Wf) 

Savaşta öldürülen 
düşman askerinin 

üzerinde veya yanında bulunan 
elbise, silah vb. eşyayı ifade eden 

fıkıh terimi. 
_j 

Sözlükte "bir şeyi kapıp götürmek, güç 
kullanarak sahibinden almak" manasında
ki selb kökünden türeyen ve "zorla alınan 
şey (mes!Gb) , kişinin üzerinde bulunan şey
ler" anlamına gelen seleb (çoğulu eslab) 
fıkıh terimi olarak savaş sırasında öldürü
len düşman askerinin üzerinde ya da ya
nında bulunan her türlü giysi, para, takı, 
değerli eşya ve madenlerle kullandığı silah
lar ve bineği ifade eder. Bu açılımıyla seleb 
savaş ganimetierinin (enfill) özel bir türü
dür. Aynı kökten bir fiil Kur'an-ı Kerim'de 
bir yerde sözlük manasıyla geçer (el-Hac 
22/73); hadislerde ise seleb ve türevleri 
sözlük ve terim anlamlarıyla birçok defa 
kullanılmıştır (Wensinck, el-Mu'cem, "slb" 
md) 

Hadis ve siyer kaynakları seleb uygula
masının ilk örneği olarak Bedir Gazvesi'n
de Ebu Cehil'in selebinin ResGl-i Ekrem ta
rafından Muaz b. Amr'a verilmesini göste
rir (Buhar!, "Ijumus", 18; Müslim, "Cihad", 

42); İmam Malik ise bu uygulamanın 8 
(630) yılındaki Huneyn Gazvesi'nde başla
dığını söyler ( el-Muvatta', "Cihad", ı 9; Sah
nGn, II, 29) Hukuki temelini, "Bir düşman 
askerini öldürdüğünü ispat eden kimse 
onun selebine sahip olur" mealindeki ha
disle (Buhar!, "Ijumus", 18; Müslim, "Ci

had", 4 ı) bu anlamı destekleyen fiili sün
netle bulan seleb uygulaması fakihler ara
sında çeşitli açılardan tartışmaya konu ol
muştur. 

Şafii, Hanbeli ve Zahirller'e göre selebin 
hak edilebilmesi devlet başkanının ya da 
ordu kumandanının vereceği izne bağlı de
ğildir; Hz. Peygamber bunu bütün zaman
lar için geçerli bir dini-hukuki hüküm ola
rak tesis etmiştir. Buna karşılık Hanefl, 
Maliki ve Zeyd! mezheplerinde söz konu
su uygulamaların ResGl-i Ekrem'in siyasi ve 
idari mahiyette bir tasarrufu olduğu, do
layısıyla selebin ancak kamu otoritesinin 
müsaadesiyle alınabileceği kabul edilmiş
tir (Ka raf\', s. 116- ı ı 9; ibnü'l-Hümam, V, 
510-515). Ancak Hanefıler, selebi sahiplen
me izninin ya savaştan önce veya savaş 
başladığı sırada, yani ganimetin ele geçi
rilmesinden önce verilmesini şart koşarken 



Malikller -savaşanların maddi çıkar düşün 
cesine odaklanabileceği endişesiyle- bu iz
nin ancak çarpışmanın bitmesinden sonra 
verilebileceği görüşündedir. Selebin genel
likle ganimet mahiyetinde olması , Resu
lullah 'ın konuyu hep gazveterde dile ge
tirmesi (Serahsl , el-Mebsüt, X, 49), gerek 
kendisinin gerek Hulefa-yi Raşidln'in ve or
du kumandanı diğer sahabilerin bazan se
lebi alma izni vermemeleri (SahnGn, ll , 31 ı 
ve tıpkı ganimette olduğu gibi selebin de 
humusunun genel bütçeye gelir olarak 
ayrılması yönündeki uygulamalar (Ebu 
Ubeyd, s. 425-426; krş . s. 431 vd .) konu
nun takdire açık olduğu görüşünü teyit 
etmektedir. 

Düşman askerinin üzerindeki her türlü 
elbisenin ve silahların selebe dahil olduğu 
konusunda hemfikir olan fakihler bunun 
dışındaki eşya ve mallar hakkında ihtilfıf 
etmiştir. Malikller, savaş araç gereci sayıl
mayacağından altın ve gümüş gibi değer
li madenlerle taç, bilezik ve yüzük gibi ta
kılan seleb kapsamına almamış, Hanbeli
ler ise selebi sadece insanın üzerindeki eş
ya ile sınırlandırarak bineği buna dahil et
memiştir. İlgili hadisin genel bir ifade ta
şıdığını dikkate alan cumhur, kişinin yede
ğinde ya da karargahında değil üzerinde 
bulunan her türlü eşyanın seleb sayılaca
ğını söylemiştir. Bu kapsamda ele geçiri
len eşyanın çok değerli veya miktar itiba
riyle fazla olması bunlara seleb hükümle
rinin uygulanmasına engel teşkil etmez; 
bu husus bütün fakihlerce ilke olarak be
nimsenmiştir (Hz. Peygamber'in konuyla 
ilgili bir uygulamas ı için bk. Müslim , "Ci
had", 43). Fakat İshak b. Rahuye gibi bazı 
müctehidlere göre selebin değerinin yük
sek olması durumunda kamu otoritesi hu
mus kesintisine gidebilir. Şafii, Hanbeli ve 
Zahirller, selebden hum us alınmadığını ifa
de eden rivayetlere dayanarak ona vergi 
muafiyeti tanırken Hanefiler'e ve Maliki 
mezhebinde bir görüşe göre kamu otori
tesi humus kesintisi yapıp yapmama ko
nusunda serbesttir. Maliki mezhebindeki 
diğer görüşe göre ise seleb uygulama
sında hum us kesintisi yapılması zorunlu
dur. 

Selebe kimlerin hangi şartlarda hak ka
zanacağı da tartışılmıştır. Hanefı, Şafii , 

Hanbell ve Zeydller'in benimsediği ilkeye 
göre kendilerine ganimet verilen kimse
ler seleb de alabilir. Buna göre fiilen sava
şan müslüman askerler yanında kadın, 
çocuk, köle ve tacir de hak sahibi olabi
lir. Gayri müslimler konusunda Hanefi ve 
Hanbelller olumlu, Şafiiler olumsuz kana-

ate sahiptir. Malikller ise asker olmayanla
rın seleb alamayacağı görüşündedir. 

Cahiliye toplumunda da bilinen (Cevad 

Al i, V, 466) ve Hz. Peygamber tarafından 
belirli bir düzene sokularak devam ettiri
len seleb uygulamasının, savaş teçhizatı
nın daha çok ferdi imkanlarla karşılandı
ğı bir dönemde muhariplerin maddi fe
dakarlıklarını bir ölçüde telafi etmek üze

re meşru kılındığı anlaşılmakta , fakihler
ce genel ilkeler çerçevesinde konuya iliş
kin kurallar geliştirilirken hükmün amacı 
dışına taşınirnamasına ve bu uygulama
nın sırf maddi çıkar amacına dönük hale 
gelmemesine önem verildiği, bu bağlam

da fıkıh eserlerinde, muharip sayılmayan 
veya savaşta öldürülmesi caiz olmayan ki
şilerin ya da savaşamayacak ölçüde yaralı 
olan düşman askerlerinin öldürülmesi ha
linde selebierinin alınamayacağı gibi me
seleler üzerinde de durulduğu görülmek

tedir (İbn Abdülber, rv, 6 1; Serahsl , Şer· 
/:ıu's-Siyeri 'l-kebir, ll , 71 6-71 8). 
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~ A HMET Y A M AN 

SELEF 

L 
(bk . SELEM). 

~ 

SELEFİYYE 
(~f) 

İtikadi konularda 

SELEFiYYE 

Kur 'an ve Sünnet'in lafzına bağlı olan 
ve te'vili ka bul etmeyen ekol. 

L ~ 

Sözlükte "önce gelmek, geçmek, geç
mişte kalmak" anlamındaki selef (süluf) 
kelimesinden gelen selefiyye "geçmiş in
sanlar, soy, fazilet ve ilim bağlamında ön
ce gelip geçenler" demektir. Selef, terim 
olarak ilim ve fazilet açısından müslüman
ların önderleri sayılan ashap ve tabiln için 
kullanılır. Selefin üstünlüğü ümmetin en 
hayırlısının Hz. Peygamber döneminde ya
şayanlar, sonra onların ardından gelenler 
(sonra da onları takip edenler) olduğu yolun
da rivayet edilen hadise dayanır (Müsned 
[nşr. ArnaGt], IV, 76-77; BuhM, "Şehadat" , 

9, "AşJ:ıabü'n-neb!" , ı ; Müslim, "Feza,ilü ' ş

şaJ:ıabe" , 210-214). "Sahabe ve tabiln mez
hebinde bulunan fakih ve muhaddislerin 
yolu" şeklinde de tanımlanan Selefiyye ay
rıca "Ehl-i sünnet-i hassa" olarak da anılır 
(Gazzal1', s. 53; İ zm i rli , 1, 98). Bu ekolün 
mensupları kendilerini "ehlü's-sünne, eh
lü'l-hadls ve's-sünne, ehlü'l-hak" gibi ter
kiplerle anarken muhalifleri onları Eseriy
ye, Haşviyye, bazan da Müşebbihe diye ni
telendirmiştir. 

Hz. Peygamber'in vefatından sonra Ara-
. bistan yarımadasının dışına çıkan İslam 
orduları bir asır içinde çok sayıda ülkeyi 
fethederek İslam devletine bağlamış, bu 
ülkelerde yaşayan, farklı din, mezhep ve dü
şüncelere sahip insanlar benimsernek ve
ya eleştirrnek amacıyla İslamiyet'le yakın
dan ilgilenmiştir. ll. (VIII.) yüzyılın başların
dan itibaren Cehmiyye-Mu'tezile mensup
ları İslam'ı eleştiren gruplarla fikri müca
delelerde bulunurken zaman zaman on
ların anlayabileceği üslup ve ifadeler kul
lanmış, görüşlerine temas edip yanlışlık
larını ortaya koymuştur. Bu dönemde ken
dilerine "ashilbü'l-hadls" diyen bazı alim
ler, ashap ve tabiinin meşgul olmadığı bu 
konuların tartışılmasını ve bunları tartışır
ken uygulanan yöntemleri bid'at saymış, 
bu alanda reddiyeler yazmıştır. Bir kısmını 
Ali Sami en-Neşşar ve Arnmar et-Talibl'
nin derleyip yayımladığı reddiyeterin ('Aka'i
dü 's-selef, İ skenderiye I 971) muhtevası bu 
hususa işaret etmektedir. Sonraki illimler 
"ashfıbü'I-hadls" veya "selef-i salihln" adıy
la bu ilk dönem alimlerine sıkça atıflarda 
bulunmuştur. Ancak Selef yolunu izleyen
Ierin eserlerini daha çok reddiyeler halin
de kaleme almaları ve sıfatiarın te'vili gibi 
belli konular dışında Ehl-i sünnet kelamcı-
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