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SELAHADDIN-i ZERKÜB 
( ._,.,_,.rJj ~...\11 <::~ ) 

Salahuddin-i Zerkab Feridun el-Konevi 
(ö. 657 /1258) 

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 
ilk halifesi. _j 

58Z'de (ı ı 86) Beyşehir gölünün kıyısm
daki Kamile köyünde doğdu. Asıl adı Feri
dun'dur. Balıkçılıkla geçinen bir aileye men
sup olup babasının adı Yağıbasan'dır. Kon
ya'ya giderek kuyumculuk (zerkQb'l) sana
tını öğrendi ve bağcılıkla da uğraştı. Kırk 
yaşlarında iken fütüwet ehli kuyumcula
rın şeyhi oldu ve Selahaddin-i ZerkGb, Se
lahaddin ZerkGbi, Selahaddin-i ZerrinkGb 
unvanlarıyla anılmaya başlandı . 630'da 
(ı 232) Konya'ya gidip Sincaniye Mescidi'n
de itikata giren Mevlana Celaleddin-i RG-
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ıni'nin şeyhi Seyyid Burhaneddin'e intisap 
etti. Şeyhln Mevl~tıa'ya halifelik ic~zeti ve
rip Kayseri'ye dönüşünün ardındal'l evlen
mek üzere köyüne gitti: Ahmed Efiaklonun 
bir cuma günü Konya'ya geri döndüğünü, 
Ebülfazl Camii'nde cuma namai:ıi1dan son
ra vaaz eden Mevlana'yı dinlerken şeyhi
nin halini Mevlana'da müşahede edip cez
beye kapılarak kürsüye koştuğunu ve Sey
yid Burhaneddin'den sonra Mevlana'ya in~ 
tisap ettiğini söyler (Ariflerin Menkıbele
ri, ll . ı 23) Bu olay, Seyyid Burhaneddin'in 
vefatının ( 639/ ı 24 ı) ardından ve Şems-i 

Tebrizi'nin Konya'ya geliş tarihinden (26 
Cemaziyelahir 642129 Kasım ı244) önce 
gerçekleşmiş olmalıdır. Nitekim Sahih Ah
med Dede onun Mevlana'ya 641 (1243) yı
lında mürid olduğunu kaydeder (Meuleuf
lerin Tarihi, s. ı63). Feridun-i Sipehsalar 
ise ilk defa Mevlana'ya intisap ettiğini söy
ler. Ona göre Mevlana, kuyumcular çarşı
sından geçerken Selahaddin'in dükkanın
dan gelen çekiç seslerinin ahengine uya
rak cezbeyle sema etmeye başlamış, Sela
haddin ona bu sırada intisap etmiştir (Ri

sale, S. ı32). Halbuki Sahih Ahmed Dede'
ye göre bu meşhur olay Ebülfazl Camii'n
deki ilk intisaptan dört yıl sonra 3 Receb 
645 (3 Kasım 1247) tarihinde meydana gel
miştir (Meulevflerin Tarihi, s. ı 70). Sela
haddin-i ZerkGb'un Şems'in Konya'ya gel
mesinin ardından onun sohbetlerine katıl
dığı, Şems ile Mevlana altı ay boyunca hal
vette kaldıklarında Sultan Veled ile birlik
te halvethane kapısını beklediği, Mevlana'
nın Selahaddin-i ZerkGb'u çok sevdiği ve de
ğer verdiği, Şems'in gelişinden sonra vaazı 
tamamıyla terkettiğinde onun ricasıyla bir 
defaya mahsus olmak üzere vaaz ettiği 
kaydedilmektedir. Eflakl, Selahaddin'in bir 
sırrı keşfederek Selçuklu Sultanı ll. izzed
din Keykavus'un Mevlana'ya intisap etme
sine vesile olduğunu belirtir (Ariflerin Men
kıbeleri, II, ı23-ı25). 652'de (ı254) Moğol 
askerleri Konya'yı muhasara ettiklerinde 
Mevlana, Konya'nın Selahaddin-i ZerkGb 
vesilesiyle bağışlandığını ve işgal edileme
yeceğini halka müjdelemiştir (Sahih Ah
med Dede, s. ı 75). 

Mevlana ile Selahaddin-i ZerkCıb arasın
da şeyh-mürid ilişkisinin yanında yakın bir 
ailev! irtibat söz konusudur. ZerkGb'un ilk 
kızı Fatıma Hatun'a her gün Kur'an ders
leri veren Mevlana onu 644'te (ı 246) oğ
lu Sultan Veled'e nikahladı. Diğer kızı He
diye Hatun ise Efiakl'nin "üstad-ı selatin" 
dediğine göre sarayın yazı hacası olduğu 
anlaşılan Nizameddin Hattat adlı biriyle 
Mevlana'nın çabaları sonucunda evlendi
rildL Mevlana'nın, "Fatıma sağ gözümdür, 

Selahaddin-i Zerküb'u Mevlana Celaleddin-i Rümi ile göste
ren bir minyatür (Tercüme-i Seuiikıbü '1-Meuiikıb, TSMK, 

Revan Köşkü, nr. 497, vr. 219') 

Hediye sol gözüm" dediği nakledilir. Efia
kl'nin eser inde yer alan, Mevlana'nın Sela
haddin-i ZerkGb ve ailesiyle yakın ilişkileri
ne dair çeşitli menkıbelerden onun ZerkGb 
ailesini kendi ailesinden saydığı anlaşılmak
tadır. 

Sultan Veled, Şems-i Tebriz1'nin 645 
(1247) yılında ikinci ve son kayboluşun

dan sonra babasının Şems'i Selahaddin'
de bulduğunu, onunla sohbetlerini arttıra- · 
rak sütle şekerin kaynaştığı gibi kaynaş
tığını, Şems'in ardından içine düştüğü aşk 
ve coşkunluk halinin irşada engel olması 
sebebiyle Selahaddin'i halife seçtiğini ve 
kendisinden ona uymasını istediğini söyler 
(İbtidaname, s. 87). Mevlev! kaynakların
da Selahaddin'in halife seçilmesiyle Mev
lana'nın hayatında sükUnet döneminin baş

ladığı kaydedilmektedir. Eflakl, Mevlana'
nın Şems'i bulmak ümidiyle Şam'a üçün
cü gidişi sırasında müridlerle ilgilenmesi 
için yerine ilk defa Hüsameddin Çelebi'yi 
vekil bıraktığım, Şems'ten ümit kestikten 
sonra yerine Selahaddin-i ZerkGb'u halife 
tayin ettiğini aktarmaktadır. Selahaddin'in 
cahil olduğunu, şeyhlik için ehil sayılmadı
ğını, hatta Şems'i arattığını söyleyen bir 
kısım müridier daha da ileri gidip onu giz
lice öldürerek bir yere gömmeyi planla
ınışiarsa da suikast önlenmiştir (Feridun-i 
Sipehsalar, s. ı 33- ı 34; Sultan Veled, s. 92). 
Sultan Veled suikast düzenleneceğini du-



yan Selahaddin'in bu haberi gülerek karşı

ladığını. kendisinin Mevlana tarafından se
çildiğini. onun hakikatine ayna olduğunu, 
bu sebeple kendisine bir şey yapılamaya
cağını söylediğini bildirmektedir (İbtidana
me, s. 92-93). Mevlana da Selahaddin hila
fet makamına geçtikten sonra eski dost
larından Çavuşoğlu'nun ona düşman oldu
ğunu belirtmek suretiyle müridierin kıs
kançlığına işaret etmektedir ( Fihi ma fih, 
s. 89). On yıl kadar Mevlana'nın halifeli
ğini yapan Selahaddin-i ZerkGb 1 Mu
harrem 657 (29 Aralık 1258) tarihinde 
vefat etti ve semalar eşliğinde Sultanülu
lema Bahaeddin Veled'in sol yanına def
nedildi. Mevlana. ZerkGb'un yerine Hüsa
meddin Çelebi'yi tayin etti. 

Selahaddin-i ZerkGb ilk Mevlevi kaynak
larında batını zahirine galip, çokça riyazet
te bulunan. gaybü'l-gayb aleminden haber
ler veren, sırları keşfeden, zahirde avam
dan görünüp batında arifler zümresinden 
olan bir sGfi diye tanıtılır. EfiaKl'ye göre 
Seyyid Burhaneddin, Sultanülulema Saha
eddin Veled'den kendisine intikal eden söz 
fesahatini Mevlana'ya. hal güzelliğini de 
Selahaddin-i ZerkGb'a vermiştir (Ariflerin 

Menkıbeler!, Il , 12 2) . EfiaKl'nin Selahad
din'in halleri ve makamıyla ilgili rivayetleri 
dikkate alındığında onun sülGkünün baş
langıcında amel ve hallerinin güzelliğini zih
ninde tahayyül etmesiyle çeşitli renklerde 
nurlar müşahede ettiği, ancak Mevlana'
ya manevi nisbetinin artması sonucunda 
renksizlik ya da fena-yi haKiKi mertebesi
ne ulaştığı, okuma yazma bilmeyip konu
şurken kelimeleri sıkça yanlış telaffuz et
mekle birlikte derin bir marifete sahip ol
duğu görülmektedir. Nitekim, "Arif kim
dir?" diye sorulduğunda Mevlana'nın. "Arif 
sen sustuğun halde senin sırrından bah
seden kimsedir, bu da Şeyh Selahaddin'
dir" demesi bunu teyit etmektedir (a.g.e., 

ll, 131 ). Sultan Veled babasının Şems-i 
Tebr'iz'i'yi güneşe . Selahaddin-i ZerkGb'u 
aya, Hüsameddin Çelebi'yi yıldıza benzet
tiğini kaydeder (İbtidaname, s. 143). Mev
lana, divanında onu "Salah-ı hakk u din, 
Salah-ı din. Salah-ı dil ü din. Salahu'd-d'in" 
gibi mahlaslarla yetmişin üzerinde yerde 
anmaktadır (bk. bibl.) 
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li! SEMİH CEYHAN 

SELAM 
( r~') 

Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna) biri. 

_j 

Sözlükte selam (selamet) "bedeni ve ru
hi hastalık, eksiklik ve kusurlardan uzak 
olma" anlamında kullanılır. Allah'a nisbet 
edildiğinde "her türlü eksiklik, acz ve ku
surdan. yaratılmışlara özgü değişiklikler
den ve yok oluştan münezzeh olan. sela
metin kaynağı olup esenlik veren" şeklin
de açıklanır (Ragıb el-isfahanl, el-Müfre

dat, "slm" md.; Lisanü'l-'Arab, "slm" md.; 
Kamus Tercümesi, "slm" md.). 

Selam ismi Haşr sOresindeki ayette (59/ 
23) altı ilahi isimle birlikte ve kuddGs ile 
mü'min arasında zikredilmiştir. Bunun dı
şında "kurtarmak, esenlik vermek" mana
sında fiil kalıbıyla Allah'a nisbet edilmiş. 
Yas'in sOresinde (36/58) Cenab-ı Hakk'ın 

cennet ehline doğrudan veya melekler va
sıtasıyla selam vereceği belirtilmiştir. İb
nü'l-Cevz'i. Kur'an'da geçen "sübülü's-se
lam" ile "darü's-selam" terkiplerindeki se
lam kelimesinin Allah'ın ismi olarak yorum
lanabileceğini söylemişse de (Nüzhetü 'l

a'yün, s. 356) bu telakkı itibar görmemiş
t ir. Saffat sOresinin bazı ayetlerinde (37/ 
79, ı 09, 120. ı 30) Hz. N Oh. İbrahim, Musa. 
Harun ve İlyas'a, 181. ayetinde bütün re
sullere Allah'ın selamı nisbet edilmiştir. Bu
nun yanında mürninlerden Allah'a arzedi
len selam ve teslimiyet on beş kadar ayet
te yer almaktadır (M. F Abdülbaki, el

Mu'cem, "sim" md.). 

SELAM 

Selam İbn Mace ile Tirmizi'nin esrna-i 
hüsna listesinde bulunmaktadır ("Duca"'. 
10; "Dacavat", 82). Namazdan çıkış selamı
nın ardından okunan ve. "Allahümme en
te's-selam ve minke's-selam" diye başla
yan tazim ifadesinde selam hem Allah'ın 

ismi olarak zikredilmekte hem de selame
tin O'ndan geldiği belirtilmektedir (Müs
lim, "Mesacid", 135-136; Ebu DavGd, "Vi
tir", 25; Tirmizi, "Şalat" , 108). Abdullah b. 
Mes'Gd'un naklettiğine göre ResGlullah'ın 
arkasında namaz kılan sahabiler tahiyyat 
oturuşunda ilk zamanlar. "Allah'a kulların
dan selam olsun. falana falana selam ol
sun" anlamında ifadeler kullanıyordu. Bun
dan haberdar olan Hz. Peygamber, "'Al
lah'a selam olsun' demeyin, Allah sela
mın kendisidir, fakat siz şöyle söyleyin" 
buyurmuş ve bilinen Tahiyyat duasını öğ
retmiştir (Buhar!, "Ef;an", 150; Müslim, 
"Şalat". 55-58) 

Selamın, Kur'an'da yer aldığı ayette kud
dGs ile mü'min isimleri arasında bulunma
sı içeriğinin belirlenmesinde yardımcı ol
maktadır. Alimierin genellikle kabul etti
ğine göre selamın temel muhtevası belir
lenirken kelimenin sıfat anlamında isim 
olduğu veya "zü's-selam" şeklinde terkip 
manası taşıdığı göz önünde bulundurulur. 
Buna göre bu ismin ilk manası "yaratılmış

lara özgü acz ve eksikliklerden münezzeh 
olan" şeklindedir. Bu ifade zat-ı ilahiyyenin 
zahiri ve batıni kusurlar. değişikliğe ma
ruz kalma ve zeval bulup ortadan kalkma 
gibi hususlardan münezzeh olduğunu be
lirtir. Aynı muhteva kuddGs isminde de 
mevcuttur. Selamın ikinci anlamı makam-ı 
ulGhiyyetin selamet kaynağını teşkil etme
sidir. Bu ise mü'min isminin muhtevasın
da da yer alır. Ayrıca Hz. Peygamber'in na
mazlardan sonra tekrar ettiği tazim niya
zında "ve minke's-selam" (esenlik sendendir) 
ifadesi bu anlamı vurgulamaktadır. Bazı 
alimler. selamın bir manasının da mümin
lerin Allah'ın azabından emin bulunması 

şeklinde olduğunu söyler (Matürldl, s. 51; 
Hattabl, s. 41; Kuşeyri, s. 28). Gazzal'ise
lam isminin içeriğini incelerken sözü edi
len üç manaya işaret etmiş. Ebu Bekir İb
nü'l-Arab'i de bu manaların selamın muh
tevasını oluşturduğunu belirtmiştir (el-Mak

şadü'l-esna, s. 73-74; el-Emedü'l-akşa, vr. 

3 ı bl. Kaöı Abdülcebbar ise kelimenin aslın
da masdar olduğunu göz önünde bulundu
rarak "selamet veren" manasının mecaz 
özelliği taşıdığını ileri sürmüştür (el-Mug
nf,XX/2, s. 212-213) . D. B. Macdonald, "Al
lah" maddesinde (İA, ı. 363) selam vasfı
nın "hıristiyan ayinlerinde okunan ibareler
den Peygamber'de kalan müphem bir ha-
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