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i.J İDRis ŞENGÜL 

SELEME b. EKVA' 
(öl'YI..:,.ı~) 

Ebu Müslim (Ebu Amir, Ebu İyas) Selerne 
b. Amr b. Sinan el-Ekva' el-Eslemi 

(ö. 74/693) 

L 
Sahabi. 

.J 

Medine yakınlarında yaşayan Eslemo
ğulları kabilesi içinde doğdu. Ekva' diye 
bilinen dedesi Sinan b. Abdullah'a nisbet 
edilerek İbnü'l-Ekva' olarak anılır. Bedir, 
Uhud ve Hendek savaşlarında adının geç
memesinden hareketle bu dönemde he
nüz İslam'a girmediği veya yaşının küçük 
olduğu söylenebilir. İlk defa Hudeybiye Ant
Iaşması'nda bulundu; yolunda ölmeye ha
zır olduğunu belirterek Hz. Peygamber'e 
biat etti ve bu biatını Resulullah'ın isteği 
üzerine iki veya üç defa tekrarladı (Buha
r!, "Cihad", I 10; Mizzl, Xl, 301). Kendi ifa
desine göre yedi gazveye katılmış. ayrıca 
Resulullah'ın gönderdiği dokuz seriyyede 
yer almış. bunlardan birine Hz. Ebu Be
kir'in, diğerine üsame b. Zeyd'in kuman
da ettiğini söylemiştir (BuhM, "Megazl", 
45; Müslim, "Cihad", ı48; İbn Sa'd, IV, 305) 

Hudeybiye'den sonra Gabe Gazvesi'ne, Hay
ber'in ve Mekke'nin fethine, Huneyn ve Ta
if seferleriyle Te bük Savaşı'na iştirak etti. 
Özellikle Gabe Gazvesi'nde büyük kahra
manlık göstererek Hz. Peygamber'in tak
dirini kazandı. Bir grup Gatafanlı ve Feza
reli, ResGlullah'ın Gabe mevkiinde otlatı
lan develerine saldırıp çobanı öldürmüş, 
yirmi kadar deve ile çobanın annesini alıp 
götürmüştü. Bunu haber alan Selerne tek 
başına harekete geçip bir taraftan gür se
siyle etrafa baskını duyurmaya çalıştı, di
ğer taraftan develeri kurtarmak için yaya 
olarak yağmacıların peşine düştü, nihayet 
Zukared denilen su kuyusu başında deve
leri ve çobanın annesini yağmacıların elin
den kurtardı. Medine'ye dönerken, yağ
macıları yakalamak üzere yola çıkan Hz. 
Peygamber ve bir grup müslümanla kar
şılaştı ve bir müfrezeyle yağmacıların pe
şine düşmeyi teklif etti. Ancak Resul-i Ek
rem yapılması gerekeni kendisinin yaptığı-
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nı belirterek buna gerek kalmadığını söy
ledi ve onu terkisine alarak Medine'ye dön
dü (Buhar!, "Megazl", 38; Müslim, "Cihad", 
ı 31, ı 32). Bu gayreti ve cesaretinden do
layı Hz. Peygamber Seleme'yi, "Bugün en 
iyi piyademiz Seleme'dir" sözleriyle övdü 
(Taberanl, VII, 16, 20). ona biri piyade, di
ğeri süvari hissesi olmak üzere iki pay ver
di (Müslim, "Cihad", 132) 

Resülullah'ın kendisini defalarca bine
ğinin arkasına aldığını. birçok defa başını 
okşadığını, kendisine ve aile fertlerine ha
yır dua ettiğini belirten Selerne ResGl-i Ek
rem'in yakın çevresinde yer aldı, zaman 
zaman gönüllü olarak korumalığını yaptı 
ve avladığı hayvan etlerinden ona ikram
da bulundu (Taberanl, VII. 6, 24). Selerne 
b. Ekva', Hz. Peygamber'in vefatından son
raki dönemde özellikle Kuzey Afrika taraf
larına düzenlenen seferlere katılmakla bir
likte daha çok hadis rivayeti ve fetva ile 
meşgul oldu. İyi bir binici, ok atıcı, aynı za
manda güzel ahlak sahibi ve cömert bir 
şahsiyet olarak tavsif edilen Seleme, Hz. 
Osman'ın vefatından sonra Medine yakı
nındaki Rebeze'ye yerleşerek hayatını bu
rada sürdürdü. Son zamanlarında gözle
rini kaybetti. Ölümünden birkaç gün ön
ce bir vesile ile Medine'ye geldi. Ölüm ta
rihi hakkında farklı görüşler bulunmakla 
beraber çoğunluğun tercih ettiği rivayete 
göre 74 (693) yılında seksen yaşlarında bu
rada vefat etti (vefatı ve yaşıyla ilgili fark
lı görüşler için bk. Hikmet Beşir Yasin, s. 
45-47) 

Selerne b. Ekva', ResGl-i Ekrem'den baş
ka Hz. Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Talha b. 
Ubeydullah'tan rivayette bulunmuştur. Ba
zı kaynaklarda onun Hz. Peygamber'den 
yetmiş yedi hadis naklettiği belirtilmek
teyse de son dönemde yapılan bir araştır
mada rivayetlerinin sadece Kütüb-i Sit
te ile Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'in
de bir kısmı mükerrer olmak üzere 174'e 
ulaştığı görülmektedir. Otuz dokuzu süla
siyyattan olan bu rivayetlerin on altısı Bu
har! ve Müslim tarafından ittifakla rivayet 
edilmiştir (a.g.e., s. 44-45, 51 vd., 389). 

Başlıca ravileri oğlu İyas, hizmetiisi Yeiid 
b. Ebü Ubeyd, Abdurrahman b. Abdul
lah b. Ka'b b. Ma.Jik, Ebü Selerne b. Abdur
rahman. Hasan b. Muhammed b. Hane
fiyye, Zeyd b. Eslem, Yezld b. Husayfe ve 
Musa b. İbrahim b. Abdurrahman ei
Mahzuml gibi tabillerdir. Hikmet Beşir 
Yasin, Merviyyôtü'ş-şaJ:ıôbf Selerne b. 
el-Ekva' fi'l-Kütübi's-sitte ve Muvatta'i 
Malik ve Müsnedi AJ:ımed adıyla bir 
yüksek lisans tezi hazırlamış ( 1402/ 

1982, Ümmülkura Üniversitesi Şeriat Fa-

kültesi), daha sonra bunu yayımiarnıştır 
( Cidde 1404/1984) 
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~~ HASAN Ci.RİT 

ı 
SELEME b. HiŞAM 

ı 

(F~..:.ı-ı~) 

Ebu Haşim Selerne b . Hişam 
b. el-Muglre el-MahzGmi el-Kureşi 

(ö. 14/635) 

L 
Sahabi. 

.J 

Kureyş'in en itibarlı kollarından Beni 
Mahzum'a mensuptur. Ebu Cehil'in ve 
Mekke'nin fethi esnasında müslüman olan 
Haris b. Hişam'ın kardeşi. Halid b .. Velid'in 
amcasının oğludur. Annesi şair sahabiler
den ve ilk müslümanlardan Dubaa bint 
Amir' dir. Mekke döneminde İslamiyet'i ka
bul eden Selerne ilk müslümanların pek 
çoğu gibi müşriklerden işkence gördü ve 
Habeşistan'a hicret etmek zorunda kaldı. 
İleri gelen müşriklerden bir kısmının müs
lüman olduğuna dair yayılan asılsız ha
berler üzerine bir grup arkadaşıyla birlikte 
Mekke'ye döndü. Medine'ye hicret etmek 
istediğinde kendisine izin verilmediği gibi 
Ebu Cehil tarafından hapsedilçli, aç ve su
suz bırakıldı (İbn Sa'd, IV, 130-131 ). Hz. Pey
gamber, Medine'ye hicret ettikten sonra 
Mekke'de kalan Selerne ve onun durumun
daki diğer müslümanlar için çok üzüldü ve 
uzun süre sabah namazlarında rükudan 
kalktıktan sonra kunut yaparak, "Allahım! 
Velid b. Velid, Selerne b. Hişam, Ayyaş b. 
Ebu Rebla ve Mekke'deki diğer güçsüzle
ri kafirlerin elinden kurtar" diye dua etti 
(Buhar!, "E<;;an", 128, "Cihad", 98, "Da<a
vat", 58; Müslim, "Mesacid", 294-295). 

Bir müddet sonra Velid b. Velid hapisten 
kurtulup Medine'ye gitti. Resül-i Ekrem, 
Ayyaş ile Selerne'nin işkence altında ol
duklarını öğrenince onu tekrar Mekke'ye 
göndererek birlikte kaçmalarını emretti. 
Müslümanlar Umretü'l-kaza'dan dönerken 
Selerne ve arkadaşları da Mekke'den ka
çarak onlara yetişti. Müşrikler, Halid b. Ve-



lld kumandasında bir grup Mekkeli 'yi on
ları yakalamakla görevlendirdiyse de ta
kipten bir netice alınamadı, iade edilmele
ri için yapılan çalışmalar da sonuçsuz kal
dı (DiA, IV, 296) . 

Medine'ye geldikten sonra Hz. Peygam
ber'in yakın çevresinde yer alan Selerne 
onun hizmetinde bulundu ve kendisiyle 
birlikte savaşlara katıldı. MGte Savaşı'nda 

mücahidler geri çekilmek zorunda kaldık
larından Medine'ye dönünce bazı kimse
ler onlar hakkında "fürrar" (savaştan kaçan
lar) ifadesini kullandılar. Bu sözden rahat
sız olan Selerne bir müddet insanların ara
sına ve mescide namaz kılmaya çıkmadı. 
Bunun üzerine ResGlullah, Selerne ve ar
kadaşlarının savaştan kaçanlar değil yeni 
bir saldırı için geri çekilenler (kürrar) ol
duklarını belirtti ve Selerne'nin evden çık
masını istedi (Vakı dl. ll . 764-765; İbnü ' l

Eslr, ll. 284 ). Seleme. Hz. EbG Bekir'in hi
lafeti döneminde Suriye tarafına gerçek
leştirilen seferlere katıldı. Hz. Ömer halife 
olduktan kısa bir süre sonra 14 (635) yı
lında Bizanslılar'la yapılan Mercisuffer Sa
vaşı 'nda şehid düştü ( İbn Sa 'd, IV, ! 31) 

13 yılında Ecnadeyn Savaşı'nda şehid ol
duğu da zikredilmiştir ( İ bn Abdü lber, ll , 
643) 
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SELH 
( ~1) 

Bir şairin , başkasına ait bir şiirden 
yalnız anlarnca alıntı yapması 

şeklindeki intihal türü 
(bk. İNTİHAL). 

SELİM I 
( ~ ) 

(ö. 926/1520) 

Osmanlı padişahı 

(15 12-1 520). 

.J 

.J 

Bir rivayete göre 872 (1467-68), daha 
kuwetli bir ihtimal olarak 87S'te ( 1470) 

babası ll . Bayezid'in sancak beyi olarak bu
lunduğu Amasya'da doğdu. Annesi Dulka-

dıroğlu Alaüddevle Bozkurt Bey'in kızı Ay
şe Hatun'dur (baz ı kaynaklarda annesi Gül
bahar bi nt Abdüssamed diye gösteril irse 
de bunun b ir yakı şt ı rmadan ibaret oldu
ğu anlaşı lır ; annesinin Ayşe Hatun o ldu
ğu bilgisi XVI yüzyıl tari hçilerinden Cena
bl ta rafı ndan açı k şekil de zikredilm işt ir. 

vr. 353 a ·b ı. Osmanlı belgelerinde adı Se
lim Şah diye geçer. Ancak daha kendi dö
neminde sert mizacı . cesareti ve ataklı

ğı sebebiyle "Yavuz" lakabıyla tanınmıştır. 
Kaynaklarda daha küçük yaşta iyi bir 
tahsil gördüğü ve babasının kendisine 
özel hoca tayin ettiği belirtilir. Muhteme
len on yaşlarında iken dedesi Fatih Sul
tan Mehmed tarafından kardeşleri (Ah
med, Korkut, Mahmud, Alemşah ) ve amcası 
Cem'in oğlu Oğuz Han ile birlikte İstan
bul'a çağrıldı. Dönemin tarihçilerinden 
Kemalpaşazade'ye göre Fatih torunları
na büyük ilgi gösterdi ve onları sünnet 
ettirdi. Bayezia'in büyük oğlu Abdullah'ı 
daha önce ölen büyük oğlu Şehzade Mus
tafa ' nın kızıyla evlendirdi ve bu vesileyle 
bir ay süren şenlikler düzenlendi (885/ 

1480) Bu muhtemelen Selim'in dedesini 
ilk ve son görüşü oldu, ancak bu olay 
onun hatızasında önemli bir yer kazandı. 
Daha sonraki bir rivayete göre kendisine 
Fatih Sultan Mehmed'in bir resmi göste
rildiğinde çocukluğunda onun dizlerinde 
büyüdüğünü , yüzünün şeklinin hayalin
den silinmediğini belirtmiş. nakkaşın res
mi dedesine tam olarak benzetemediğini 

ı. Selim'In Levnl taraf ı ndan ya pı lan tasvi rl (TSMK, lll. Ahmed, 

nr. 3109, vr. 9') 

SELiM 1 

söylemiştir. Sünnet merasiminin ardın
dan babasının yanına dönen Selim bir sü
re daha Amasya'da kaldı. ll. Bayezid'in 
1481'de tahta çıkmak üzere İstanbul'a ge
lişi sırasında onunla birlikte bulunup bu
lunmadığı hakkında bilgi yoktur. Ancak 
babasının Cem Sultan ile olan mücadele
si dolayısıyla bir süre Amasya'da bekledi
ği, ardından annesiyle beraber İstanbul'a 
getirtildiği düşünülebilir. Bilinen ilk görev 
yeri ise Trabzon sancağıdır. Buraya tayin 
tarihi bazı arşiv belgelerine göre 892 ( 1487) 
olmalıdır. Annesi yanında olduğu halde gel
diği Trabzon'da 916 (151 O) yılına kadar yak
laşık yirmi dört yıl sancak beyliği yapmıştır 
(Şahkulu İ sya nı s ırasında babasına yo lla
d ı ğı bir mektupta yi rmi beş yıldır Trab
zon'da bulunduğunu beli rtm i şt i r ; Uluçay, 
Vl/9 [ı 954 J. S. 74) 

Şehzade Selim'in Trabzon'daki idareci
lik yılları ona ileride kısa sürecek saltanatı 
için çok iyi bir tecrübe kazandırdı. Burada 
iken sınır boylarındaki gelişmeleri , özellik
le Gürcü prensliklerinin ve Osmanlı Dev
leti için büyük bir siyasi-dini mesele oluş
turacak olan Şah İsmail'in faaliyetlerini dik
katle takip etti. Bu konuda devlet mer
kezini bilgilendiren raporlar yazdı . 914'te 
(ı 508) Gürcü kralına karşı yaptığı bir se
ferde büyük başarı kazandı ve babası ta
rafından takdir edildi. Fakat ll . Bayezid, 
Şah İsmail'in sınır boylarındaki hareketleri 
karşısında oğluna düşmanları çağaltma

ması için uyarıda bulunmayı da ihmal et
medi. Şehzade Selim aslında bütün dikka
tini Şah İsmail üzerinde yoğunlaştırmıştı . 
Daha 906 (1501) yılında sınır hattındaki 
kalelerin tamir edilip sahillerin emniyeti 
için gemi sağlanmasının gerekliliğini vur
gularken Şah İsmail'in hareketleri ve Şir
van'daki durum hakkında devlet merke
zine raporlar gönderdi (ll. Bfiy ezid Döne
mine A it 906/1501 Tarihli Ahkam Defteri, 
hk. nr. ı ı ı ) . Babasından Safevller'e karşı 
sert önlemlere başvurması için aldığı emir
ler üzerine de sancağının güney sınırların

da bir dizi askeri harekata girişrnekten ge
ri durmadı. İspir ve Bayburt'u zaptedip Er
zurum'a kadar olan yerlerin emniyetini sağ
lamaya çalıştı. Bölgedeki Akkoyunlu 1 Ba
yındır beylerinden Ferruhşad ile Mansur 
beyleri kendi yanına çekti. 1 S07'de Şah İs
mail'in Dulkadıroğulları'na karşı yaptığı se
ferin ardından adamlarından birini Trab
zon sınırlarına yollaması üzerine sancağı
nın askerlerini toplayarak Erzincan'a yürü
dü. Şehre girip muhafızları bertaraf ettik
ten sonra geri çekildi. Buna karşılık Şah 
İsmail 10.000 kişilik yeni bir kuweti Er
zincan'a yollayınca Selim bunları Erzincan 
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