SELAMAN ü EBSAL
sını

ister. Hakim. Selam.3n'ı yanına çağıra
rak kırk gün kendisine hizmet ve dua ederse Ebsal'in geri dönebileceğini söyler. Ebsal' e kavuşabilmek için her şeye razı olan
Selaman kırk gün hakimin yanında köle gibi çalışır ve her gece Ebsal'in hayaliyle konuşur. Kırkıncı gün hakim ona ebedl güzelliğin timsali olan Zühre'yi gösterir. Selaman, Ebsal'den vazgeçip Zühre'ye aşık
olur, böylece şehevl aşktan kurtulur. Padişah da tacını ve tahtını oğluna bırakır.
Eserin son bölümünde anlatılanların görünüşte bir kıssa olduğu, ancak içinin hikmetle dolu bulunduğu vurgulanır. Böylece
hikayede ruhun (mana) vücut (madde) egemenliğinden nasıl kurtulacağı tasavvufı remizlerle anlatılmaktadır. Padişah (a kl-ı evvel). hakim (feyz-i bala). Selaman (ruh). Ebsal (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 hikayeden başka İbnü'I-A'rabl'nin en-Nevadir adlı eserinden aktarılan bir hikaye daha kaydeder. Buna göre Selaman ve Ebsal 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 Tufeyl'in lfay b . Ya~+an adlı eserinde yer
alır (DİA, XVI, 552-553) TCısl'nin ŞerJ:ıu'l
İşardt'ındaki Selaman ü Ebsaı. Mevla Hasan-ı Geylani tarafından Farsça'ya tercüme edilmiş, ayrıca Mahmud b. Mirza Ali
tarafından Farsça bir tahriri yapılmıştır
(Aga Büzürg-i Tahran), XVII , 95). Abdürrahim-i Hayiri de Selaman ü Ebsal'i manzum hale getirmiştir (Tahran 1343)
Selaman ü Ebsaı hikayesini mesnevi naFarsça 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 Hükümdarı 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 yayımlandığı gibi (Tahran 130 5 h ş.). Forbes
Falconer (London 1850) ve E. Fitzgerald
(nazmen, London 1856) tarafından İngiliz
ce'ye, Auguste Bricteux tarafından Fransızca'ya (Paris I 9 I ı) tercüme edilmiştir.
Cami'nin eserinin yeni neşirlerinden birini
de Muhammed RCışen gerçekleştirmiştir
zım şekliyle
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(Tahran 1382 hş ı Selaman ü Ebsaı hikayesi. Cami'ninkinden altmış dört yıl sonra
NüvldH Şlrazl tarafından tekrar mesnevi
tarzında nazmedilmiştir. Nüvldl'nin hikayesinin 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/
Selaman ü Ebsal'i Cami'den çeviri
yoluyla Türkçe'ye aktarmıştır. Ancak Lamil, eseri kolay anlaşır tarzda çok sayıda
tasvir parçaları yanında küçük ahlaki-didaktik manzumelerle zenginleştirmiş ve
esere tercümeden çok telif hüviyeti kazandırmıştır. 1903 beyitten oluşan ve üç
nüshası bilinen (İÜ Ktp., TV, nr. 3088; Ankara Milli Ktp., nr. A 736/ 1; The John Rylands
University Library of Manchester, MS, nr.
77) eser üzerinde Erdoğan Uludağ bir doktora 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)

Name der Bare-i Selaman u Ebsal", a.e., XIX/2
(2007), s. 304-312; P. Heath, "Salaman and Absal", EJ2 (ing.). VIII , 920-921 ; Muhammed Kerimi-yi Zencanl. "Selaman u Ebsal", DMT, IX, 233234; İlhan Kutluer - Hasan Katipoğlu, "Hay b.
Yakzan", DİA, XVI, 552-553.
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SELAME b. CENDEL

( J~ ı,j! 4~)
Ebu Malik Selame b. Cendel
b. Abdiamr et-Temlml ei-Harisl
(ö. 608 [?])
L

Cahiliye

şairi.

__j

530 yılı civarında doğdu. Temlm kabilesinden Beni Sa' d'ın büyük kollarından olan
Beni Haris oymağına mensuptur. İbn Sellam ei-Cumahl. onu Husayn b. Humarn ve
Mütelemmis'le birlikte Cahiliye devrinin yedinci tabaka şairleri arasında zikreder. Selame şiirlerinden pek azı zamanımıza kadar gelmiş bulunan (mukıllGn) şairlerden
dir. Ayrıca Temlm kabilesinin meşhur binicilerinden olup kardeşi Ahmer de tanınmış bir binici ve şairdi. Şiirlerinde temas ettiği bazı hadiseler onun miladi VI.
yüzyılın ikinci yarısında yaşadığını göstermektedir. Selame, şiirlerinde Minkaroğul
ları ile Havfezan eş-Şeybanl arasında meydana gelen CedGd savaşından (Divan, n şr.
Fahreddin Kabave, s. 200-203. 2 I 2-2 I 7,
252-258) , 602'de Sasanl Hükümdan Hüsrev Pervlz'in emriyle fillere çiğnetilen Hlre
Kralı lll. Nu'man'ın (Nu'man b. Münzir) ölümünden (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 Selame'nin 600 veya 608 yılında öldüğünü
kaydeder.
Selame b. Cendel kabileler arasında kahve saygın kişiliğiyle tanınmıştır.
Hayata çok bağlı olan Selame şiirlerinde
gençliğini yaşlılık korkusu içinde heba ettiğinden üzüntüsünü ifade etmiş, kasidelerinin girizgahında (matla') geleneğe uymayarak kadın aşkı ve tasviri (neslb) yerine gençliğine ağlamıştır. Bu arada ölüm
korkusu duyduğunu, fakat çaresi bulunmadığından yaptığı savaşlarla nefsini oyalamaya çalıştığını belirtmektedir (a.g.e., s.
ı 98). Kabilesi Temlm'in hissiyatma tercüman olmaya özen gösteren şair fahriyelerinde kendi yiğitliğinden , kabilesinin iyi
hasJetlerinden ve kahramanlıklarından söz
etmiştir (a.g.e., s. 94 vd.) Beni Temlm'in,
"Ey Selam e. bizi şiirlerinle yücelt!" demesi üzerine. "Benim söyleyebilmem için önramanlığı

SELAME MOSA
ce sizin yapmanız gerekir" diye karşılık vermesi (ibn Abd ürabbih, V, 270) şairin onurlu bir insan olduğunu göstermektedir.
Divanındaki beyitlerin çoğu yazılış tarzı.
hayal ve tasvirleri açısından eski ve orüinal kabul edilmektedir. Selame b. Cendel.
ibn Kuteybe gibi bazı edebiyat alimlerine
göre (eş-Şi'r ve'ş-ş u'ara' , ı. 272) atların tasvirinde büyük bir şöhret kazanmı ştır. elM uf ac;ic;ialiyyô t'ta yer alan en meşhur kasidesi (s. 224-225), basmakalıp deve teması yerine kabilenin savaş atiarına dair mükemmel beyitler içermektedir. Divanında
görülen iki kasidesi de fahr ve hica türlerinin uyumu ile sona ermektedir. Öte yandan şiirinde "Allah" kelimesinin zikredilmesini sonraki devirlerde vuku bulmuş tahrifierin bir kanıtı diye görmek doğru değildir. Aynı şekilde "rahman"dan söz etmesi de zannedildiği gibi onun hıristiyan
olduğu konusunda bir delil teşkil etmeyip sadece yahudi ve hıristiyan ortamın
dan etkilendiğini gösterir. Fahr. hamase.
savaş ve at tasviri, hiciv, medih, şarap tasviri vegazel (nesTb) temalarının ele alındı
ğı şiirlerinin çoğu kıtalar ve münferit beyitlerden oluşur. Bunlar uzun kasidelerinden ravilerin hafızalarında kalan parçalar
olmalıdır. Sağlam bir kurguyu ve müzikal
armoniyi yansıtan şiirlerinde sert bedevi
lafı zları ve garlb kelimeler hakimdir. Bu
sebeple şaire nisbet edilen basit örgülü
bazı şiirlerin ona aidiyeti şüphelidir.

Selame'nin divanı Asma! ve Ebu Amr eş
rivayetleriyle zamanımıza kadar gelmiş , Muhammed b. Hasan el-Ahve! bu iki rivayeti birleştirmiş ve ibnü'sSikkit divana şerh yazmıştır. Ebu Ali elKal! divanı ibn Düreyd'den okumuş ve Endülüs'e naklederek şairin burada tanın
masını sağlamıştır. Çeşitli kütüphanelerde
yazma nüshaları bulunan divanı ilk defa
Clement Huart Fransızca tercümesiyle birlikte yayımlamış (JA, XV/ I O [ ı 9 ı OJ, s. 7586; Paris ı 983) , eseri Luvls Şeyho da elMeşri.(ı dergisinde (Xlll/3 [Beyrut I 9 I OJ, s.
17 1-1 90) ve müstakil olarak (Beyrut 19 10,
ı 920) neşretmiştir. Fahreddin Kabave dört
yazma nüshasına dayanarak divan ı tekrar yayımiarnıştır (Hal ep ı 387/ 1968: Beyru t ı 98 7) . Divan sekiz şiir (136 beyit) içerir;
naşir, ayrıca diğer kaynaklardan seksen
beyte ulaşan yirmi yedi şiir ve şiir parçasını
esere ilave etmiştir. Divanın Rad el-Esmer
tarafından şerhli bir yayımı da gerçekleş
tiri l miştir (Beyrut I 994 ). Luvls Şeyho'nun
neşri Asmal'nin Ebu Amr eş-Şeybanl'den
yaptığı rivayete. Fahreddin Kabave ve Rad el-Esmer neşirleri ise Muhammed b.
Hasan el-Ahvel rivayetine dayanmaktadır.
Şeybanl'nin

Divan

neşirlerinin

sonuna eklenen beyit ve
bir kısmı A' şa el-Bahill. Nabiga
ez-Zübyanl. Abld b . Ebras ve Alkame b.
Abde gibi şairlere aittir. Eserin Türk ve islam Eserleri Müzesi ile (nr. 20 ı 5 ı Topkapı
Sarayı Müzesi Kütüphanesi'ndeki (Bağdat
Köş k ü, nr. 125) nüshaları ünlü hattat ibnü'l-Bewab tarafından yazılmıştır. Fahreddin Kabave. Selôm e b . Cendel: lfayô tü hu ve şi'rüh (yüksek lisans tezi, ı 964, Kahi re) ve Selom e b. Cendel : eş-Şô 'irü 'l
fôris (Halep 1968; Dı m aşk 1992) adlı monografileri kaleme alm ı ştır.
kıtaların

BİBLİYOGRAFYA :

Selame b. Cendel. Divan (n şr. Fa hredd in Kabave). Halep 1387/ 1968, n eşredenin g irişi , s. 1172; a.e. (nşr. Rad el-Esmer), Beyrut 14 14/1994,
neş redenin girişi , s. 7 -8; a.e.: Diwan (tre Cl. Huart), Paris 1983, s. 11 -15; Mufaddal ed-Dabbi, elMufac;ic;ia liyyat (nşr. C. 1 Lyall), Oxford 192 1, s.
224- 225; a.e. ( n ş r. Fa hreddi n Kabave). Beyrut
1407/1987 , ll, 565-595; Ma'mer b. Müsenna. Neka'iZ (nşr. AA Bevan ), Leiden 1905, 1, 144 vd.;
Asmai. el-Aşma'iyyat ınşr. Ömer Faruk et-Tabbil'), Beyrut 1416/ 1995, s. 109 -113; Cumahi. Fu/:ı Cl lü'ş-şu'ara' (Beyrut). s. 66; Cahiz. el-Beyan ve'ttebyin, lll, 44, 84, 318; İbn Kuteybe. eş-Ş i 'r ve'ş
ş u'ara', ı , 262-263, 272-273 ; İbn Abdürabbih . el' ikdü 'l-ferid, V, 270; Abdülkadir ei-Bağdadi. /jizanetü'l-edeb, IV, 29 -30; L. Şeyho . Şu'ara'ü'n-Naş
raniyy e, Beyrut 1890, 1, 486-491 ; R. Geyer. "Zum
Divan des Salamat ıb n )anda! ", Festschrift Ed uard Sachau, Berlin 191 5, s. 345-367; Brockelm ann. GAL Suppl., ı , 59; 1. Krachkowskii. Uber
A rabische Handschri{ten Gebeugt, Leipzig 1949 ,
s. 39-45; Sezgin. GAS, ll , 192-193; a.e. (Ar.). ll/
2, s. 148-1 50; Hanna ei-Fahuri. el-Cami ' fi taril]i 'l-edebi 'l-'Arabi, Beyrut 1986 , s. 224-225; Afıf
Abdurrahman. Mu'cemü 'ş-ş u' ara' , Beyrut 14171
1996, s. 11 5- ı 16; Nurettin Ceviz. "Cahiliye Döneminde Süv ari Şair!er", EKEV Akademi Dergisi, Vl/10, Ankara 2002, s. 196- 197; F. Krenkow.
"Sel ame", iA, X, 333-334; a.mlf. - [Renate Jacobi]. "Salama b . !2jandal", Ef2 ( İ ng ı. Vlll , 918-9 19;
A. Batrus. " İbn Cendel " , Mv.AU, V, 47 1-474 .

Iii

SüLEYMAN Tü L ÜCÜ

SEIAME MÜSA
( ı..s""~ ...,~ )

(1887-1 958)
L

Mısırlı hıristiyan

gazeteci ve yazar.

_ı

Mısır ' ın Nil deltasındaki Zekazik şehri
ne yakın bir köyde Kıptl bir ailenin çocuğu
olarak dünyaya geldi. Üst düzey bir devlet memuru olan babasını henüz iki yaşın 
da iken kaybetti. ilk öğrenimini Zekazlk'te, orta öğrenimini Kahire'de tamamladı.
1907'de Paris'e gitti ve orada Fransız aydınlarıyla tanışma imkanı buldu. Bu dönemde kendisinde sosyalist düşüncelerin
oluşmaya başladığı ve kadının özgürleşti
rilmesi konusu üzerinde durduğu görülür.

1908'de Londra'ya geçti. Londra'da Lincoln's Inn cemiyetine girerek hukuk. Mı
sır bilimi (Egyptoloji).jeoloji. biyoloji ve ekonomi eğitimi aldı. Bu sırada Darwin, Spencer. lbsen. Renan. Shaw, H. G. Wells, Ellioth
Smith. Dostoyevski. Tolstoy, Gorki , Rousseau . Sartre, France. Goethe. Nietzsche,
Marks, Freud . Gandi, Nehru gibi yazarların eserlerini tanıdı. Temmuz 1909'da
Londra'da barışçı yollarla sosyalist reformları gerçekleştirme amacı güden Fabian Society'ye katıldı ve burada Bemard Shaw
ile tanıştı. Hümanist ve sosyalist düşünce
lerinin çoğunu Shaw'dan aldı. Arap dünyasının fikir öncülerinden sayılan Şibll Şü
meyyil, Ya'küb SarrQf, Ferah AntOn ve Ahmed Lutfı es-Seyyid'den etkilendi.
Selame Musa, Avrupa'dan Mıs ı r'a dönel-Livô gazetesini çıkarmaya baş
ladı. Bunun yanında el-Cômi'a, el- M u.(ı
tetaf, el-M a]J.ruse, el -A/;].bôr, el-BeJQ g,
Ceri detü M ışr, M ecell e tü 'l-l).adiş, enNidô' , el-Vefdü '1-Mışri, Al]bôrü '1-yevm,
el-Cil ve el-İn?:ôr gibi yayın organlarında
yazıları yayımlandı. 1914'te Mısır ' da bilim
ve edebiyata dair ilk haftalık dergi olan el Mü s ta.(ıb el'i çıkardı. Arap sosyalist hareketinin öncülerinden biri olarak 1920'de
faaliyete başlayan ve kısa ömürlü olan Mı
sır Sosyalist Partisi'nin kurucuları arasında
yer aldı. 1923-1929 yıllarında Corcl Zeydan ' ın kurduğu el-Hilôl dergisinin editörlüğünü yaptı. 1929'da el-Hilôl'den ayrı
larak aylık el -Mecelletü'l-cedide ve haftalık el-Mışri dergilerini çıkardı. Ancak bu
dergiler bir süre sonra kapatıld ı . el-Me celletü '1-ce di de 1933'te tekrar yayımlan 
maya başlandı. Bu dergi Selame Musa'nın. Batılılaşma'dan yana Mısır' ı diğer Arap
ülkelerinden farklı gören ve Mısır'ı Arap
yarımadasıyla değil Firavun uygarlığıyla iliş
kilendiren görüşlerinin ifade aracı oldu. Birçok makalesinde öğrencileri devrimci yola yönlendiren sosyalist görüşlerini ortaya
koydu. Gandi'nin etkisi altında Mısırlılar' ı
yerli ürünleri alıp ya ba ncı ürünleri boykot
etmeye ç a ğıran Mısrlli'l-Mısrl adıyla bir
dernek kurdu . Darwin'in evrim teorisini
benimseyen Selame Musa doğum kontrolünün gerekliliği görüşünü savunuyordu .
1940-1942 yıllarında Sosyal işler Bakanlı
ğı'nın eş-Ş ü'unü '1-ic tim ô'iyye dergisine
katkıda bulundu . S Ağustos 1958'de öldü.
düğünde

Arap alfabesinin gelişmeyi engellediği
olan Selame Musa bu alfabenin Latin alfabesiyle değiştirilmesi gerektiğini düşünüyordu. Bu konuda Türkiye'yi
örnek gösteriyor ve Latin alfabesinin Mı
sır için geleceğe sıçrama imkanı olacağı 
nı ileri sürüyordu . Bazı yönlerden çelişkigörüşünde
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