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Yavuz Sultan Selim 
ve dönemiyle ilgili eserlerin 

genel adı. 
_j 

Osmanlı tarih literatüründe dönemleri 
ele alınan padişahların adını taşıyan eser
ler ayrı bir grup oluşturur. Bu ad verme 
geleneği ilk defa Yavuz Sultan Selim dev
rinde ortaya çıkmış ve onun ismiyle anılan 
tarihler "Selimname" diye adlandırılmıştır. 

Ancak bu gelenek, Kanuni Sultan Süley
man ve ll. Selim'den sonra birkaç istisna 
dışında sürdürülmemiştir. Kanuni döne
mini anlatan tarihlere "Süleymanname" 
adı verilirken Il . Selim için yazılan bazı eser
Iere Selimname denilmesi dikkati çekmek
tedir. Yavuz Sultan Selim devrini içine alan 
Selimnameler'in bir kısmı bu padişah dö
neminde, büyük bir kısmı ise Kanuni dev
rinde ve daha sonraki asırlarda yazılmış
tır. Kısa süren saltanatı döneminde önem
li işler başaran Yavuz Sultan Selim hakkın
da çok sayıda eser ortaya çıkmıştır. Çoğu 
Türkçe olmakla birlikte Farsça ve Arapça 
yazılmış örnekleri de bulunan Selimname
ler arasında çok rağbet görenler şöylece 
sıralanabilir: 

idrls-i Bitlis!, Farsça Selfmşahname'
sini Yavuz Sultan Selim'in emri üzerine yaz
mış, onun doğumundan 1518 yılına kadar 
geçen dönemi ele almıştır. Eser bitirileme
miş , müsvedde halindeki notlar kısmen 
kaybolmuş. eksikler Kanuni Sultan Süley
man'ın emriyle müellifin oğlu Ebülfazl Meh
med Efendi tarafından 1 567'de tamam
lanmıştır (nşr. Hicabi Kırlangıç, Ankara 
200 ı) Doğu Anadolu'da mahall'i Kürt bey
lerinden Şükr'i-i Bitlis'i. Yavuz Sultan Se
lim'in İ ran ve Mısır seferlerine katılmış, 
mensup olduğu Şahsüvaroğlu Ali Bey'in 
teşviki ve onun verdiği bilgilerle 5829 be
yitlik Türkçe Selimname'sini kaleme al
mıştır. Şahsüvaroğlu'nun öldürülmesinden 
sonra yerine geçen Halil oğlu Koçi Bey' e in
tisap eden Şükr'i eserini tekrar gözden ge
çirmiş ve Kanuni'ye takdim etmiştir. Se
lim'in Trabzon valiliğiyle başlayan eserde 
Çaldıran ve diğer meydan savaşları hakkın
da geniş bilgi verilmiştir. Özellikle Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleriyle Arap 
topraklarındaki yer isimleri bakımından 
önemli olan Selimname'yi daha sonra Alı 
Mustafa ve Hoca Sadeddin efendiler kay
nak olarak kullanmıştır. Eseri 1029 ( 1620) 
yılında Çerkezler Katibi Yusuf kısmen nes
re çevirip kısmen özetlemiş. 1037'de (1627-

28) Cevr'i İbrahim Çelebi'nin yeniden yaz-
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dığı eseri Mustafa Argunşah yayımlamış
tır (Selimname, Kayseri ı 995, ı 997) . Ke
b'ir b. üveys Kadızade tarafından kaleme 
alınan Farsça Gazavat-ı Sultan Selim, 
Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferiyle bu 
sefer in sebepleri ve safhalarını, gidiş ve 
dönüş menzillerini anlatır. Bu sefere biz
zat katılan müellif ayrıca Haydar Çelebi 
Ruznamesi'nden tamamlayıcı bilgiler 
vermektedir. Eserin bir nüshası Hacı Se
lim Ağa Kütüphanesi'nde kayıtlıdır (nr. 
825) . 

Hayatına dair bilgi bulunmayan. fakat 
nisbesinden Endülüs işb'iliye (Sevilla) asıllı 
olduğu anlaşılan Ali b. Muhammed el-Lah
ml el-Mağrib'i, 923'te (ı 517) temize çek
tiği ed-Dürrü'l-meşan ii sireti'l-mu:(.ai
fer Selim !jan adlı eserinde diğer Selim
nameler'den farklı olarak rüyalara da ge
nişçe yer vermiştir. Yavuz Sultan Selim'i 
her yüzyılda bir geleceği müjdelenen mü
ceddidlerden kabul eden müellif onun İran 
ve Mısır seferlerindeki başarılarından söz 
etmektedir. Eserin bir nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'ndedir (Bağdat 
Köşkü, nr. 197). 

Birgili olup burada kadılık yapan Muhyl 
adlı bir müellife atfedilen ve İznik! Ali'nin 
eserine dayanan bir başka Selimname'de 
Çaldıran Savaşı farklı şekilde anlatılmak

tadır. Muhy'i, eserinde Yavuz Sultan Se
lim'in emriyle Çaldıran şehidleri için bü
yük bir kabir yapılıp üzerine bir direk dikil
diğİnden söz etmektedir ki bu günümüz 
şehid abidelerini çağrıştırmaktadır. Bu sa
vaşta şehid olan Rumeli Beylerbeyi Hasan 
Paşa ile Malkoçoğlu Tur Ali Bey hakkında 
verilen bilgiler de önemlidir. Ayrıca Tebriz 
harekatı sırasında Safevi ordusundaki ka
dınların serbest bırakılması ve Dulkadıroğ
lu Alaüddevle Bozkurt Bey ile yapılan sa
vaşlar hakkında geniş bilgiler içeren eser
de Tebriz'den İstanbul'a getirilen 1700 ha
neden söz edilmektedir. Eserin bir nüsha
sı Konya'da izzet Koyunoğlu Kütüphane
si'nde kayıtlıdır (Tekindağ, 111970], s. 215) 

Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Sü
leyman zamanlarında yaşayan, şiirlerinde 
Edat 1 Ada! mahlasını kullanan Şirazlı Mol
la Muhammed'in Şahname-i Selfm Ija
ni adlı eseri özellikle İ ran seferi hakkında 
ilginç bilgiler içermektedir. Kanuni'nin cü
lüsu ile son bulan eser üzerinde Abdüs
selam Bilgen tarafından doktora tezi ha
zırlanmıştır ( 1987, AÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü) . 

Kılıççızade İshak Çelebi'nin Selimname'
si (İshakname) 1 509 istanbul depremiy
le başlamakta, ll. Bayezid'in oğulları ara
sındaki taht mücadeleleri. Yavuz Sultan 

Sükri-i Bitlist' nin Selimname'sinden minyat ürlü bir sayfa 
(TSMK, Hazine, nr. 1597} 

Selim'in cülusu ve Şehzade Ahmed'in orta
dan kaldırılmasıyla son bulmaktadır. Baş
ta Hoca Sadeddin Efendi olmak üzere bir
çok tarihçiye kaynak olan eser üzerinde 
Harndi Savaş doktora çalışması yapmıştır 
(ı 986, EÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Bu 
eserin devamı niteliğindeki bir başka Se
limname de Kalkandelenli olup Vez'iriazam 
P'ir'i Mehmed Paşa zamanında divan kati
bi, ardından silahdar katibi olan. Yavuz Sul
tan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katıl
dığı anlaşılan , Kanuni'nin ilk yıllarında ölen 
SücOd'i Çelebi tarafından yazılmıştır. Sücu
d'i Çelebi Selimname'sini Mısır seferinin 
sonuna kadar getirmiştir. Özellikle Çaldı
ran Savaşı öncesi askere dağıtılan silah ve 
teçhizat hakkında verdiği bilgiler kıy

metlidir. Eser üzerinde İbrahim Hakkı Çu
hadar tarafından yüksek lisans tezi hazır
lanmıştır (ı 988, EÜ Sosyal Bilimler Ensti
tüsü). 

Amasyalı olup Tacizade Cafer ve Sa'd'i 
çelebilerin yanında yetişen, Trabzon vali
liği sırasında Şehzade Selim'in hizmetine 
giren, onun padişahlığı zamanında divan 
katibi, Mısır seferinde sır katibi ve 1519 
yılında Anadolu defterdan olan Keşfı Meh
med Çelebi, Bağ-ı Pirdevs-i Guzat, Rav
za-i Ehl-i Cihô.d veya Tarih-i Sultan Se
lim Han adlarıyla bilinen Türkçe Selim
name'sini 1514'te yazmaya başlamış ve 



1521' de temize çekmiştir. 1511 yılı olayla
rı ile başlayan eser. özellikle Yavuz Sultan 
Selim'in İran ve Mısır seferleri hakkında 
doğru ve ayrıntılı bilgiler verir. Yarı man
zum olan ve ağır bir dille yazılan Selimna
me üzerinde iki yüksek lisans tezi yapıl
mıştır (Şefaettin Severcan. 1988, EÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü; Abdurrahman Sa
ğırlı , 1993, iü Sosyal Bilimler Enstitüsü). 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ya
şadığı bilinen Sa'dl b. Abdülmüteal'in 1511 
yılından başlayan Selimname'sinde ll . Ba
yezid'in şehzadeleri arasındaki rekabetle 
yeniçerilerin İstanbul yağması hakkında 
orüinal bilgiler verilmektedir. Bazı husus
larda Celalzade Mustafa Çelebi ve Kemal
paşazade'nin eserleriyle örtüşen Selimna
me Kanuni devrinin ilk yıllarındaki olay
larla sona ermektedir. Eserin bir nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
dir (Hazine. nr. 1424); ancak katalogda bu 
eser Kemalpaşazade'ye ait gösterilmiştir. 
Sa'dl'nin Selimname'si üzerinde Marie 
Therese Speiser tarafından Zürih Üniver
sitesi'nde doktora tezi hazırlanarak ( ı 946) 
eser Almanca'ya çevrilmiştir. 

Celalzade Mustafa Çelebi tarafından ka
leme alınan Medsir-i Selim Hani adlı eser 
Selim'in Trabzon valiliği ile başlamaktadır. 
Müellif onun babası ve kardeşleriyle ara
sında geçen olayların gerçek sebepleri üze
rinde durmakta, ayrıca Yavuz Sultan Se
lim'in İran seferi ve ordunun konakladığı 
menziller hakkında bilgi vermektedir. Se
limnôme'nin Selim'in cülusuna kadarki bö
lümünün tenkitli metni ve İngilizce çevi
risi Oxford Üniversitesi'nde Celia J . Kers
lake tarafından doktora tezi olarak hazır
lanmış . tamamı ise asli dili ve günümüz 
Türkçe'siyle Kültür Bakanlığı yayınları ara
sında çıkmıştır (Ankara ı 990, 1997). 

Kemalpaşazade'ye izafe edilen Selim
name, aslında onun Tevarih-i Al-i Os
man'ının dokuzuncu defteri olarak değer
lendirilebilirse de bazı farklarla ana nüs
hadan ayrılmaktadır. Diğer Selimnameler 
gibi şehzadeler arasındaki taht mücadele
leriyle başlayan eserde Şah İsmail'in Ana
dolu'daki Şiilik propagandasına yer veril
mekte, Şahkulu Baba Tekeli isyanı IX. def
terden değişik biçimde anlatılmakta ve 
orüinal bilgiler verilmektedir. Kanuni'ye su
nulan eser Tevarih-i Al-i Osman'ın do
kuzuncu defteri olarak Ahmet Uğur tara
fından yayımianmış (The Reign of Sultan 
Selim I in the Lig ht of the Selim-Name Li
terature, Berlin I 985 içinde). ayrıca Ali Kö
koğlu eser üzerinde yüksek lisans tezi ha
zırlamıştır (I 994, EÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü). Şiri mahlasıyla şiirler yazan. Vezlri-

azam Hersekzade Ahmed Paşa'nın Mısır'
da sancak beyi iken ölen oğlu zannedilen 
Ali Bey'in yazdığı Tarih-i Feth-i Mısır da 
bir Selimname olup eserde Kemah'ın zap
tı. Dulkadıroğlu Alaüddevle'nin yenilgisi ve 
Mısır seferi gibi olaylar hakkında önem
li bilgiler verilmektedir (TSMK, Emanet 
Hazinesi. nr. 1433/2, vr. 2J8b-267b). Hoca 
Sadeddin Efendi'nin yazdığı Selimname 
Yavuz Sultan Selim'in nedimi olan babası 
Hasan Can'dan duyduklarına dayanır. 
Menkıbevl on bir hikayeden oluşan bu kü
çük eser müellifin asıl tarihi olan Tacü't
tevarih'i tamamlar niteliktedir. Verilen 
kıssalarda Yavuz Sultan Selim'in padişah
lık öncesi ve sonrasında yaşanan bazı ha
diseler anlatılmaktadır. Matbu Tacü't
tevarih'in ll. cildinin sonunda (s. 602-61 9) 
basılan Selimname, ayrıca Ahmet Uğur 
tarafından yayımlanmıştır (AÜ ilahiyat 
Fakültesi islam ilimleri Enstitüsü Dergisi, 
sy. 4 IAnkara I 9801. s. 225-241 ). 

Bunların dışında Senal, Hayatı. Şühudl, 
Arifi. İznik! Seyyid Mehmed ve Carullah b. 
Fahdı'l-Mekki gibi şair ve müellifler tarafın
dan Selimnameler yazıldığı gibi müellifi 
bilinmeyen başka eserler de vardır. Mah
reml'ye ait manzum Şehname'nin birin
ci kısmı Yavuz Sultan Selim dönemine ay
rılmıştır. Bilinen tek nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan ese
rin (Revan I<öşkü. nr. 1287) bu bölümü 
üzerinde Hatice Aynur doktora tezi yap
mıştır. Namık Kemal, Evrak-ı Perişan ad
lı eserinde Selahaddin-i Eyyubl ve Fatih 
Sultan Mehmed ile birlikte Yavuz Sultan 
Selim'in biyografisine de yer vermiş, bu 
münasebetle Mısır ve Arap topraklarının 
ilhakı, hilafetin İstanbul'a getirilmesi gibi 
konuları hamasi bir üslupla kaleme almış
tır. Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüz
garıyle adlı eserinin başında klasik terki
bibend tarzında yazdığı "Selimname"sin
de bu padişah döneminin seferlerini te
rennüm etmiştir. 

Kazasker Kadızade VüsQII Mehmed Çe
lebi tarafından ll. Selim için yazılan Selim
name'yi N. Öztürk yayımiarnıştır ("Kazas
ker Vusull Mehmed Çelebi ve Selim-name
si", TDA, sy 50 !Ekim I 9871. s. 9- 108). Sey
yid Lokman'ın Selim Hanname'si 1581'
de tamamlanmış ve III. Murad'a sunul
muştur (TSMK, Reva n Köşkü, nr. I 537; lll . 
Ahmed, nr. 3595). 
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SELLARlLER 

(bk. MÜSAFiRiLER). 

S ELMA 

(bk. ÜMMÜ KAFi'). 

SELMA hint SAHR 

(bk. ÜMMÜ'I-HAYR hint SAHR). 

SELMAN-ı FARiSI 
( I.Ş"";lAll I)Lo..l...ı) 

Ebu Abdiilah Selman el-Farisı 
(ö. 36/656 [?]) 

İslamiyet'i kabul eden 
İran asıllı ilk sahabi. 
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Asıl adı Mahbe (Mayeh} b. Buzehmeşan 
(BGzekhiln. BGzihşan, HGşbGdan) b. Mürselan 
b. Yehbuzan iken müslüman olduktan son

ra kendini Selman İbnü'l-İslam diye ta
nıtmış. Selman ei-Hayr, Selman-ı Pak veya 
Selman el-Hakim diye de anılmıştır. Mecu

sl dinine mensup olan babası köyünün reisi 
(dihkan) idi. Selman, Ramhürmüz'de doğ

du ve ilk çocukluk yıllarını burada geçirdi. 
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