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.
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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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fikirlerini yeterince somutlaş
birlikte dil konusunda reform yapılması görüşünü dile getiriyor,
fasih dili bırakıp halk diline geçmeyi öneriyor, laikleşerek Batılılaşma'yı ve AvrupaAkdeniz kültür dairesi içine girmeyi savunuyordu. Selame MOsa hayatı boyunca Mı
sır'da demokrasiyi savunmuştur. Sosyalizm ve komünizm hakkında yazdığı , ayrı
ca cumhuriyetçi hükümet propagandası
yaptığı için birçok defa tutuklanarak hapse atılmıştır. Sarayı ve destekçilerini sevınediğinden 1952 devrimini sevinçle karşılamış , ancak diğerleri gibi o da umduğunu bulamamıştır. Selame MOsa, Arap
edebiyatında birçok eserin seçkin kesime
hitap ettiğini ve sanat için sanat özelliği
taşıdığını, çağdaş Arap dünyasının problemleriyle ilgilenmediğini ileri sürmüştür.
Gerek yazar gerekse yayıncı kimliğiyle aralarında Neclb MahfOz ve Luvls Avad gibi
isiınierin de yer aldığı genç yazarlar üzerinde çok etkili olmuştur.
!ere

düşüp

tıramamakla

Eserleri. Selame Musa'nın kırktan fazla eseri mevcut olup bunların en önemlileri şunlardır: 1. Mu~addimetü's-süber
man (Kahire 1910) . Sosyalizmin geleceği
hakkındaki düşüncelerini içerir. 2. Nüşu'ü
fikretillah (Kahire 1912) . Monoteist düşüncenin ortaya çıkışının maddeci bir yaklaşımla tahlili niteliği taşıyan eser Grant Allen'in The Evalutian of the Idea of God
adlı kitabının bir özetidir. 3. el-İştirakiyye
(Kahire 19ı3) . 4. Eşherü'l-]]utab ve meşahirü'l-]]utabQ' (Kahire 1924) S. Eşherü
~ışaşi'l-l_ıubbi't-tari]]iyye (Kahire 1925)
6. Na?ariyyetü't-tetavvur ve aşlü'l-in
san (Kahire 1925) . Darwin'in On the Origin of the Species'ini esas alarak yazdığı
evrim teorisine dair eseridir. 7. AJ_ıJ{ımü'l
felasife (Kahire ı926) . Eserde Eflatun'dan
sonraki filozofların ütopik görüşleri ele alı
nır. 8.lfürriyyetü'l-fikr ve ebtalühQ fi'ttari]] (Kahire 1927). 9. Tari]]u'l-fünun
ve eşherü şuver (Kahire ı 927). Mısır'da
sanatın gelişimini konu edinmektedir. 10.
el-Yevm ve'l-gad (Kahire 1927). Darwin,
Nietzsche ve Shaw'ın görüşlerini esas alıp
kadının özgürlüğü konusunu işlemekte
dir. 11. el- 'A~lü'l-batın ve meknunatü'n-nets (Kahire 1928). Eserde Freud ve
Jung'un teorileri incelenmektedir. 12.
Cüyubüna ve cüyubü'l-ecanib (Kahire
1930). Yerli ürünlerin kullanılıp yabancı
ürünlerin boykot edilmesi görüşünü savunmaktadır. 13. I)arbü't-tenasül ve
men'u'l-J_ıaml (Kahire 1930). Türlerin gelişmesi ve doğum kontrolünün gerekliliğiy
le ilgilidir. 14. Gandi ve'l-l_ıareketü'l-Hin
diyye (Kahire ı934) . 15. el-BeJ{ıgatü'l-
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'aşriyye ve'l-lugatü'l-'Arabiyye (Kahire ı 945). Arap dili ve belagatı hakkında reformist düşüncelerini ileri sürdüğü eseridir. 16. Terbiyetü Selame Musa (Kahire ı947). Kendi hayatı , dönemin Mısır'ı,
Osmanlı Devleti ve Avrupa hakkında bilgiler içerir. Müellif bu eserini hayatının son
on yılını anlattığı birkaç bölüm ilave ederek yeniden yayımiarnıştır (Kah i re 1958) .
Eser L. O. Schuman tarafından The Education of Salama Musa ismiyle İngiliz
ce'ye çevrilmiştir (Leiden 1961 ). 17. Ha'ül a'i 'allemuni (Kahire 195 3). Etkilendiği
Batılı ve Doğulu ünlü yazarlardan bahsettiği eseridir. 18. el-Mer'e leyset lu'be li'rrecül (Beyrut ı956) . 19. eş-Şıl_ı{ıfe J_ıırfe
ve risale (Kahire 1958). Selame, el-İla
de ve'l-i'tibQr'ı 'Abdüllatif el-Bagdadi
fi Mışr adıyla neşretmiştir (Kah i re ı 353).
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SElAMİ, Muhammed b. Nasır
(bk. İBN NASIR es-SELAMİ).

-,

vufa bu yıllarda yöneldi ve İstanbul'a gidip
Celvetl şeyhlerinden Zakirzade Abdullah
Efendi'ye intisap etti. Seyrü sü!Okünü tamamlayıp Bursa'ya halife olarak gönderildi. Burada bir dergah yaptırdı ve bir müddet irşad faaliyetiyle meşgul oldu. 1090'da (1679) Aziz Mahmud Hüdayl Asitanesi şeyhi Divitçizade Mehmed Efendi vefat
edince tekkenin meşihatını halifelerinden
Niksarlı Şeyh Mehmed Efendi'ye bırakıp İs
tanbul' daki pir makamında yedinci postnişin sıfatıyla irşad görevine başladı. 1091
(1680) yılında Kadızadeliler'den hünkar vaizi Van! Mehmed Efendi ile aralarında geçen bir tartışma neticesinde Van! Mehmed
Efendi'nin talebiyle IV. Mehmed tarafın
dan görevinden alındı. 1683 Viyana bozgununun ardından Van! Mehmed Efendi'nin
Bursa'nın Kestel köyüne sürülmesi üzerine 1684 veya 1685 yılında bir hatt-ı hümayunla tekrar Celvetl Asitanesi meşihatına
getirildi. Üsküdar'da kendi adıyla anılan üç
tekke, bir hamam, ikisi Üsküdar, biri Kadıköy' de üç çeşme inşa ettiren Selami Ali
Efendi (bk. SELAMİ ALİ EFENDi TEKKESİ)
1103 yılı Saferayında (Ekim-Kasım 1691)
vefat etti ve Kısıklı'daki tekkesinin haziresine defnedildi. Vefatma "hitab-ı elest" ifadesi tarih düşürülmüştür. Tekke 1912-191 7
yıllarında yıkılıp sonraları ortadan kalkmış.
türbesi 1957 yılında tamir edilmiştir.
Selami Ali Efendi'nin, tasavvuf karşıtı Vani Mehmed Efendi'nin yanı sıra dönemin
önemli safılerinden Niyazi-i Mısrl ile de ciddi ihtilaf içinde olduğu Niyazi-i Mısrl'nin
ona hitaben yazdığı mektuptan anlaşıl
maktadır. Niyaii-i Mısrl'nin mektubu elde
bulunmakla birlikte Selami Ali Efendi'nin
mektubunun mahiyeti bilinmediğinden ihtilafın sebebi hakkında kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Sursalı Mehmed
Tahir ve Hüseyin Vassaf bu ihtilafı meşrep
farklılığına dayandırır. Hüseyin Vassaf, ihtilafın kaynağının Niyazi-i Mısrl'nin Risale-i Haseneyn adlı eserinde Hz. Hasan ve
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SElAMİ ALİ EFENDi
(ö. 1103/1691)
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Celvetiyye tarikatının
Selamiyye kolunun kurucusu.
Aydın'a bağlı Menteşe kazasının
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Kozka-

ya (Kuzkaya) köyünde doğdu. Babasının adı
İlyas'tır. Medrese tahsilini tamamlayarak
Kırkakçe Medresesi'ne müderris ve daha
sonra İstanköy adasına müftü oldu. Tasav-

Selam i
Ali Efendi'nin
tek ke
avlusundaki
açı k türbesi
(Çamlıca 1
Istanbul!

