
gibi Bizans etkisinde Hıristiyanlığı kabul 
edip etmedikleri hususu da belirgin değil
dir. 

Hicretten sonra Gatafan kabilesinin İs
lamiyet'e karşı hareketlerine destek veren 
Beni Selaman'dan yedi kişilik bir heyet 1 o 
yılının Şewal ayında (Ocak 63 2) Medine'
ye geldi. Başlarında Hab'ib b. Amr'ın bu
lunduğu heyet cenaze için Mescid-i Nebe
v'i'nin dışında bir yere giden Hz. Peygam
ber'le yolda karşılaştı. Hz. Peygamber kim 
olduklarını sordu; müslüman olmak için 
Medine'ye geldikleri cevabını alınca yanın
da bulunan Sevban b. Bücdüd'den bunla
rın diğer heyet mensupları gibi Remle bint 
Har is'in evinde misafir edilmesini istedi. 
Öğle ezanı okununca Mescid-i Nebev'i'ye 
giden heyet, namazdan sonra Resul-i Ek
rem ile bir araya geldi. Heyet mensupları 
Hz. Peygamber'e İslamiyet ve en faziletli 
arneller hakkında çeşitli sorular sordular 
ve ikindi namazını da beraber kıldılar. Na
mazın ardından Resuluilah ile tekrar bir 
araya geldiler ve yurtlarındaki kuraklıktan 
şikayet edip yardım istediler. Resul-i Ek
rem tek elini kaldırarak Beni Selaman top
raklarına yağmur yağması için dua etti. 
Bunun üzerine Hab'ib b. Amr, "Ey Allah'ın 
resulü! Her iki elinizi de kaldırsanız , çün
kü böyle yapmanız çokluk ifade eder ve 
daha iyi olur" dedi. Hab'ib'in bu sözlerinden 
dolayı gülümseyen Hz. Peygamber iki elini 
koltuklarının altı görününeeye kadar kal
dırıp Beni Selaman için dua etti (İbn Kay
yim el-Cevziyye , lll, 670) . Heyet mensup
ları Medine'de üç gün kaldılar; Resulul
lah'ın emriyle Bilal-i Habeş'i tarafından her 
birine beşer ukıyye gümüş verildikten son
ra memleketlerine döndüler ve yurtları
nın Hz. Peygamber'in dua ettiği anda yağ
mura kavuşmuş olduğunu öğrendiler (İbn 
Sa'd, 1, 251 ). 

Selamani ve Selami nisbeterini alan Ku
daa'dan Beni Selaman'a mensup birçok 
sahabinin adı kaynaklarda geçer (Sem'anl, 
III, 348-349). Evs'in kollarından Beni Zafer 
ile anlaşma yapmalarından ve ilk siyer mü
elliflerinden Asım b. ömer b. Katade'nin 
annesinin Beni Selaman'a mensup olma
sından kabilenin bir kısmının Medine'de ya
şadığı anlaşılmaktadır. Fetihler dönemin
de Beni Selaman'dan bir grup Suriye, Mı
sır ve Endülüs'e giderek yerleşti. Beni Se
laman ' ın mevlası olan şair Şükran ' ın , Il. 
Velid'in huzurunda Beni Selaman ileri ge
lenlerinin de katıldığı bir toplantıda Erne
viler devrinde nekaiz türü hicvin en önem
li temsilcilerinden olan İbn Meyyade ile atış
ması meşhurdur (Ebü'l-Ferec el-İ sfaha nl, 

ll , 300-301) . Emev'iler'den sonraki dönem-

de Beni Selaman'ın , ana kolu olan Kudaa 
içerisinde yer aldığı görülür. 
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SELAMAN ü EBSAL 
( Jl...! l ,uLo~ ) 

Klasik Fars ve Türk edebiyatlarında 
alegorik mesnevi konusu ola n 

bir aşk hikayesi. 
_j 

Huneyn b. İshak (ö. 260/873) tarafından 
Yunanca'dan Arapça'ya tercüme edilen Yu
nan kaynaklı bu aşk hikayesinin aslı bu
lunamamıştır. Eski Yunan'da Eflatun'dan 
önce vuku bulan veya o zamanlarda orta
ya çıktığı düşünülen sembolik bir aşk ola
yını konu alan bu tercümeye göre ateş ve 
su tufanının çok öncesinde Herkül'ün (Hi
rak!) oğlu, dünyanın ve sır ilimlerinin haki
mi olan Hermanus adında bir kral vardı . 

Çocuk sahibi olmak isteyen, ancak kadın
lardan hoşlanmayan Hermanus'a filozof lk
likoulas adam otunu verir. Dokuz ay sonra 
bu ottan bir çocuk doğar ve adını Sela
man koyarlar. Hikayenin bundan sonrası 
mesnevilerde anlatılan şekilded i r. Buna 
göre Selaman yaşadığı bir aşk macerasını 

yedi altın levhaya yazdırır ve atalarına ait 
ehrama koydurur. Tuf andan sonra Efla
tun bunları görmek isterse de krallar izin 
vermez. O da talebesi Aristo'ya bu yedi 
levhayı okumasını vasiyet eder. İskender'in 
fetihleri sırasında Aristo bu hikayeyi gün 
ışığına çıkarır. Tercümenin bir nüshası Bri
tish Museum'da kayıtlıdır (nr. 14540.a.44). 
Bir diğer nüshası da Köprülü Kütüphane
si'nde bir mecmua içindedir (nr. 868, vr. 
120a- 128a). 

Doğu'da felsefi ve temsili hikaye yazma 
geleneğinin temeli olan Selaman ü Ebsal'
den (bazan Ebsa l ü Selaman diye de ge
çer) esinlenip bu tarzda hikaye yazan, bun
dan eserlerinde söz eden ilk kişi İbn Sina'-
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dır. İbn Sina'nın el-İşfırfı t ve't-tenbihfıt 
adlı kitabını şerheden ve hikayenin çeşitli 
rivayetlerini derleyip özetleyen Nas'irüd
d'in-i TCıs'i'nin kaydettiğine göre (Şerf.ıu 'l

İşarat, III , 790-799) İbn Sina'nın bizzatyaz
dığı hikayenin konusu şöyledir. Selaman 
ve Ebsal iki erkek kardeştir. Ağabey Sela
man'ın karısı Ebsal'e aşık olur. Onu elde 
etmek için türlü hile ve entrikalara baş
vurur. Sonuç alamayınca da onu zehirler. 
Bu oluş içinde kahramanlar aklın derecele
rini sembolize ederler, başlarından geçen 
olaylar da felsefi olarak yorumlanır (geniş 

bilgi için bk. Tis'u resa'il, s. 125-1 39). 

Selaman ü Ebsal hikayesinin mesnevi bi
çiminde yazılışında felsefi ve efsanev'i un
surlar ortadan kalkmış , hikaye tasawufi 
bir görünüm kazanmıştır. Masal unsurları 
da ihtiva eden hikayenin küçük farklarla 
mesnevilerde anlatılan ve Türk edebiyatın
da Lamii ile son şeklini alan konusu şöy
ledir: Yunan ülkesinde büyük bir padişah
la onun akıllı, ilim ve hikmet sahibi, kaina
tın sırtarına vakıf hakim bir danışmanı var
dır. Padişah kendisine halef olacak bir er
kek çocuk sahibi olmak isteyince hal<lm 
kadınları ve şehveti şiddetle yerer, daha 
sonra padişahı kadınla bir ilişkiye girmek
sizin sihir yoluyla bir erkek çocuk sahibi 
yapar. Güzelliğ in ve zekanın doruğunda 
olan bu çocuk her türlü kusurdan ve teh
likeden uzak doğduğu için kendisine "Se
laman" adı verilir. Padişah Ebsal isminde 
on altı yaşında çok güzel bir kızı ona dadı 
olarak tutar. Ebsal çocuğu ihtimamla bü
yütür. Selaman ergenlik çağına gelince 
Ebsal bütün cinsi cazibesini kullanarak onu 
kendine bağlar. Padişah ve hakim durumu 
öğrendiklerinde onları ayırmak isterlerse 
de başaramazlar. Ebsal'i çok seven Sela
man ondan vazgeçmez ve birlikte kaçarak 
Kaf dağından daha yüksek bir dağın ar
dındaki Hürrem adasına giderler. Burada 
tabiatın kucağında bütün zevkleri tadar
lar. Bu sırada oğlunu arayan padişah sihir
li aynasından onları görür. Önceleri mer
hamet ederek geçimieri için yardımda bu
lunur. Fakat oğlunun ayrılığına dayanama
yınca sihir kuwetiyle hem Selaman 'ın er
kekliğini alarak Ebsal'e yaklaşmasına en
gel olur hem de ülkesine geri dönmelerini 
sağlar. Sonra da mülkünü ona bırakacağı
nı, ancak bunun için Ebsal'den vazgeçme
si gerektiğini söyler. Selaman bunu kabul 
etmez ve sevdiğiyle beraber tekrar kaçar. 
İki aşık kendilerini ateşe atarak intihara 
kalkışırlar. Ebsal ölür, Selaman babasının 
sihri sayesinde kurtulur. Fakat Ebsal'in ya
narak ölmesi Selaman' ı çılgına çevirmiştir. 

Padişah hal<lme başvurup bir çare bulma-
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sını ister. Hakim. Selam.3n'ı yanına çağıra
rak kırk gün kendisine hizmet ve dua eder
se Ebsal'in geri dönebileceğini söyler. Eb
sal' e kavuşabilmek için her şeye razı olan 
Selaman kırk gün hakimin yanında köle gi
bi çalışır ve her gece Ebsal'in hayaliyle ko
nuşur. Kırkıncı gün hakim ona ebedl gü
zelliğin timsali olan Zühre'yi gösterir. Sela
man, Ebsal'den vazgeçip Zühre'ye aşık 
olur, böylece şehevl aşktan kurtulur. Pa
dişah da tacını ve tahtını oğluna bırakır. 
Eserin son bölümünde anlatılanların gö
rünüşte bir kıssa olduğu, ancak içinin hik
metle dolu bulunduğu vurgulanır. Böylece 
hikayede ruhun (mana) vücut (madde) ege
menliğinden nasıl kurtulacağı tasavvufı re
mizlerle anlatılmaktadır. Padişah (a kl-ı ev
vel). hakim (feyz-i bala). Selaman (ruh). Eb
sal (beden). Zühre (ilahi ve ebedl güzellik) . 
ateş (riyazet) vb. alegorik unsurlar ilahi aşk 
uğruna çekilen ıstırabı dile getirmek için 
kullanılan birer araçtır. 

TCısl, ŞerJ:ıu'l-İşarat'ta Huneyn b. İs
hak'ın tercümesi olarak yer verdiği bu hi
kayeden başka İbnü'I-A'rabl'nin en-Neva
dir adlı eserinden aktarılan bir hikaye da
ha kaydeder. Buna göre Selaman ve Eb
sal bir padişaha esir düşen iki kardeştir. 
İyi ve temiz kalpli olan Selaman fidye ile 
serbest bırakılır, kötülüğüyle bilinen Ebsal 
ise ölünceye kadar esir olarak kalır. Bir 
diğer Selaman ü Ebsal rivayeti de İbn Tu
feyl'in lfay b . Ya~+an adlı eserinde yer 
alır (DİA, XVI, 552-553) TCısl'nin ŞerJ:ıu'l
İşardt'ındaki Selaman ü Ebsaı. Mevla Ha
san-ı Geylani tarafından Farsça'ya tercü
me edilmiş, ayrıca Mahmud b. Mirza Ali 
tarafından Farsça bir tahriri yapılmıştır 
(Aga Büzürg-i Tahran), XVII , 95). Abdür
rahim-i Hayiri de Selaman ü Ebsal'i man
zum hale getirmiştir (Tahran 1343) 

Selaman ü Ebsaı hikayesini mesnevi na
zım şekliyle Farsça olarak ilk defa kaleme 
alan Molla Cami'dir (ö. 898/1492) Cami'
nin H eft Evreng'indeki mesnevilerin en 
küçüğü olan "Selaman ü Ebsal"e Huneyn 
b. İshak'ın tercümesi kaynaklık etmiştir. 
1130 beyit olan mesnevi Akkoyunlu Hü
kümdarı Uzun Hasan 'ın oğlu Yakub Bey'e 
ithaf edilmiştir. Cami mesneviyi yazarken 
çeşitli ilavelerle adeta şahsiyetini eserine 
yansıtmıştır. Cami'nin mesnevisi Reşld-i 
Yasemi tarafından taş basması olarak ya
yımlandığı gibi (Tahran 1305 h ş.). Forbes 
Falconer (London 1850) ve E. Fitzgerald 
(nazmen, London 1856) tarafından İngiliz
ce'ye, Auguste Bricteux tarafından Fran
sızca'ya (Paris I 9 I ı) tercüme edilmiştir. 
Cami'nin eserinin yeni neşirlerinden birini 
de Muhammed RCışen gerçekleştirmiştir 
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(Tahran 1382 hş ı Selaman ü Ebsaı hika
yesi. Cami'ninkinden altmış dört yıl sonra 
NüvldH Şlrazl tarafından tekrar mesnevi 
tarzında nazmedilmiştir. Nüvldl'nin hika
yesinin kaynağı İbn Sina'nın kaleme aldığı 
Seidman ü Ebsal'in TCısl tarafından Şer
J:ıu'l-İşarat'ta özeti aktarılan rivayettir. 

Türk edebiyatında Larnil Çelebi ( ö. 938/ 

ı 532) Selaman ü Ebsal'i Cami'den çeviri 
yoluyla Türkçe'ye aktarmıştır. Ancak La
mil, eseri kolay anlaşır tarzda çok sayıda 
tasvir parçaları yanında küçük ahlaki-di
daktik manzumelerle zenginleştirmiş ve 
esere tercümeden çok telif hüviyeti ka
zandırmıştır. 1903 beyitten oluşan ve üç 
nüshası bilinen (İÜ Ktp., TV, nr. 3088; Anka
ra Milli Ktp., nr. A 736/1; The John Rylands 
University Library of Manchester, MS, nr. 
77) eser üzerinde Erdoğan Uludağ bir dok
tora tezi hazırlamıştır (bk. bibl.). Larnil'
den sonra Selaman ü Ebsal'e dair aynı 
adla felsefi bir risale yazan İngiliz Kerim 
Efendi konuya Doğu ve Batı felsefesinden 
yorumlar getirmiştir (Kıssa-i Selaman ve 
Ebsal, istanbul ı 299) 
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SELAME b. CENDEL 
( J~ ı,j! 4~) 

Ebu Malik Selame b. Cendel 
b. Abdiamr et-Temlml ei-Harisl 

(ö. 608 [?]) 

Cahiliye şairi. 
__j 

530 yılı civarında doğdu. Temlm kabile
sinden Beni Sa'd'ın büyük kollarından olan 
Beni Haris oymağına mensuptur. İbn Sel
lam ei-Cumahl. onu Husayn b. Humarn ve 
Mütelemmis'le birlikte Cahiliye devrinin ye
dinci tabaka şairleri arasında zikreder. Se
lame şiirlerinden pek azı zamanımıza ka
dar gelmiş bulunan (mukıllGn) şairlerden
dir. Ayrıca Temlm kabilesinin meşhur bi
nicilerinden olup kardeşi Ahmer de ta
nınmış bir binici ve şairdi. Şiirlerinde te
mas ettiği bazı hadiseler onun miladi VI. 
yüzyılın ikinci yarısında yaşadığını göster
mektedir. Selame, şiirlerinde Minkaroğul
ları ile Havfezan eş-Şeybanl arasında mey
dana gelen CedGd savaşından (Divan, n şr. 

Fahreddin Kabave, s. 200-203. 2 I 2-2 I 7, 
252-258) , 602'de Sasanl Hükümdan Hüs
rev Pervlz'in emriyle fillere çiğnetilen Hlre 
Kralı lll. Nu'man'ın (Nu'man b. Münzir) ölü
münden (a.g.e., s. 182), İslami döneme 
yetişip müslüman olan ve 9 (630) yılında 
ölen Zeyd ei-Hayl'in esaretinden (a.g.e., s. 
243) söz etmektedir. Çağdaş kaynaklar Se
lame'nin 600 veya 608 yılında öldüğünü 
kaydeder. 

Selame b. Cendel kabileler arasında kah
ramanlığı ve saygın kişiliğiyle tanınmıştır. 
Hayata çok bağlı olan Selame şiirlerinde 
gençliğini yaşlılık korkusu içinde heba et
tiğinden üzüntüsünü ifade etmiş, kaside
lerinin girizgahında (matla') geleneğe uy
mayarak kadın aşkı ve tasviri (neslb) ye
rine gençliğine ağlamıştır. Bu arada ölüm 
korkusu duyduğunu, fakat çaresi bulun
madığından yaptığı savaşlarla nefsini oya
lamaya çalıştığını belirtmektedir (a.g.e., s. 
ı 98). Kabilesi Temlm'in hissiyatma tercü
man olmaya özen gösteren şair fahriye
lerinde kendi yiğitliğinden , kabilesinin iyi 
hasJetlerinden ve kahramanlıklarından söz 
etmiştir (a.g.e., s. 94 vd.) Beni Temlm'in, 
"Ey Selam e. bizi şiirlerinle yücelt!" deme
si üzerine. "Benim söyleyebilmem için ön-


