
SELiM lll 

Kültür ve sanatta birtakım yeni arayış
ların ortaya çıkmaya başladığı bir dönem 
olan lll. Selim devrinde mOsikide de kla
siğin yanında yeni anlayışların yansımaları 
görülür. Bu çerçevede yeni terkipler. yeni 
üsllıbun hissedildiği besteler ortaya çık
mıştır. Dönemin en önemli mfısiki kaynak
larından Abdülbaki N asır Dede'nin Tedkik 
u Tahkik adlı eserinde lll. Selim'in araz
bar-bfıselik, dilara, eve-ara, hicazeyn, hüz
zam-ı cedld, ısfahanek-i cedld, muhayyer
sünbüle, neva-kürdl. neva-buselik ve sfı
zidilara makamlarını terkip ettiği belirtilir. 
Suphi Ezgi Nazari Ameli Türk Musikisi 
adlı eserinde acem-buselik, pesendide ve 
şevkefza makamlarının onun tarafından 
terkip edilmiş olabileceğini söyler. Bazı eser
lerde de dilnüvaz. gerdaniye-kürdi, hüseynl
zemzeme. neva-kürdi, rast-ı cedld ve şev
kutarab makamlarının III. Selim'in terkibi 
olduğu belirtilmiştir. 

lll. Selim ayin. durak, na't, tevşlh. ilahi. 
peşrev. saz semaisi, kar, beste, ağır semai. 
yürük semai ve şarkı formlarında 1 OO'ün 
üzerinde eser bestelemiştir (Koç, s. 11 7, öz
tu na 108 eseri nin listesini verir. bk. bibl. ). 
Tesbit edilen eserlerinin yarısından fazlası 
peşrev ve saz semaisidir. Rauf Yekta Bey 
onun Tab'! Mustafa Efendi, Hacı Sildullah 
Ağa ve Deliaizade İsmail Efeneli düzeyin
de bir bestekar olduğunu ifade eder. Sfı
zidilara makamındaki Mevlevl ayininin ya
nı sıra aynı makamdan peşrev, iki beste. 
ağır ve yürük semailerle saz semaisinden 
oluşan takımı klasik Türk musikisinin en 
güzel eserlerindendiL Türk mOsikisi re
pertuvarındaki "Selim Dede" mahlaslı bes
telerin de ona ait olduğu söylenir. Bazı 
eserlerinin güftesi de kendisine aittir. "Çin-i 
giysusLma zencir-i teselsül dediler" mısra
ıyla başlayan suzidilara. "Bezm-i alemde 
meserret bana canan iledir" mısraıyla baş
layan zavil besteleri: "Ab ü tab ile bu şeb 
hanerne canan geliyor" mısraıyla başlayan 
sfızidilara yürük semaisi; "Bir pür-cefa hoş 
dilberdir" mısraıyla başlayan buselik. "Gö
nül verdim bir civane" mısraıyla başlayan 
hüzzam, "Ey gonca-i nazik- tenim" mısra
ıyla başlayan muhayyer-sünbüle, "Bir nev
civana dil müpteladır" mısraıyla başlayan 
şehnaz , "Ey serv-i gülzar-ı vefa" mısraıyla 
başlayan şevkefza şarkılarıyla, "Girandır 

çeşm-i dilde hi\b-ı gaflet ya Resfılallah " 

mısraıyla başlayan şevkutarab na'tı ve aynı 
makamda, "Cenabındır şeh-i pakize-meş
reb ya Resfılallah" mısraıyla başlayan tev
şihi ; "Zahida silret gözetme içeri gir cana 
bak" mısraıyla başlayan ırak ve, "Andellb ol
mak dilersen ol güle" mısraıyla başlayan 
rast ilahileri onun en güzel eserleri ara-
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sındadır. "Ey gaziler yol göründü bu garib 
serime" mısraıyla başlayan ısfahan şarkı 1 
türkünün bestekarının da lll . Selim oldu
ğu söylenir. Ferdi Koç tarafından lll. Se
lim'in besteleri üzerinde bir yüksek lisans 
çalışması yapılmıştır (bk. bi bl.). Bestekar
lığının yanı sıra iyi bir tamburl ve neyzen 
olan lll. Selim Batı müziğine de ilgi duy
muştur. Kız kardeşli Hatice Sultan 'ın sa
rayında ilk defa Batı müziği dinlemiş ve 
bunu daha sonra Topkapı Sarayı'ndaki ba
zı icralar takip etmiş. 2 Mayıs 1797'de ya
bancı bir topluluk tarafından sarayda hü
kümdarın huzurunda bir opera sahnelen
miştir. Ayrıca yeni kurulan Nizam-ı Cedld 
birliklerinin günlük eğitimlerinde kullanıl
mak üzere bir boru-trarnpet takımı kurul
muştur. 
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SELİM, Muhammed Kuli 
(~._J§~) 

Mirza Muhammed 
Kuli Big Selim-i T ahrani 

(ö . 1057/ 1647) 

İranlı şair. 
_j 

Muhtemelen Tahran'da doğdu. Türk asıl
lı Şamlu aşiretine mensup olup "Selim" 
mahlasıdır. Düzenli bir medrese eğitimi 
almadığı, Lahkan'a gittiği ve ilk şiirlerini 

orada yazdığı bilinmektedir. Lahkan Vali
si Mirza Abdullah Han' ın hizmetinde bu
lundu. Bu sırada şehri vasfeden bir mes
nevi kaleme aldı. Ardından Gilan'a ve İsfa
han'a gitti. Safevi Şahı L Abbas'ın son dö
nemiyle Şah L Safi'nin hükümdarlığının 
başlarında İsfahan'da bulundu. Her ikisi
ne de methiyeler sundu. Ancak Safevi sa
rayında gereken ilgiyi göremeyince Ş'ıraz'a 
geçti. Orada şair Ebü'l-Hasan Hüseynl-i Fe
rahanl'nin aracılığıyla Fars Valisi İmam Ku
ll Han'ın hizmetinde bulundu. Burada da 
ilgi görmeyince Hindistan'a yöneldi ve 1041 
(1632) yılında Gucerat'a ulaştı . Şah Cihan'ın 

şair Kellm-i Kaşanl'den Selim hakkındaki 
görüşünü sorduğu, onun da Lahkan'la ilgi
li bir şiirinin adını değiştirip Keşmir'e uyar
ladığını ve iyi bir şair olmadığını belirttiği, 
bunu duyan Selim'in artık saraya gideme
diği söylenir. Ardından Selim, ölünceye ka
dar Dekken'de şiirlerinde bolca övdüğü İs
lam Han diye bilinen Vezir Mlr Abdüsse
lam Meşhedl'nin hizmetine girdi. onun Ag
ra ve Lahor seferlerinde bulundu. Son yılla
rında Keşmir'de inzivaya çekildi ve 14 Şev
val1057'de (12 Kasım 1647) burada vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Divan. Kaside, gazel, kıta , 

rubai ve mesnevi tarzında 9000 beyitten 
meydana gelen eser Rahim Rıza (Tahran 
1349 hş ) ve Muhammed Kahraman (Tah
ran 1385 hş.) tarafından neşredilmiştir. Şi
irleri sade ve avam üslubuna yakın bir tarz
da yazılmıştır. z. lfatimname (Jjatmiyye). 
Seksen sekiz beyitlik bu şiir Melik Nigah
darl Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 

5604). 3. Kaza' ve Kader. Felsefi bir mes
nevidir (nşr. Pertev Beyzayl, Tahran 1341 
hş.). 4. Vaşf-ı Bahdr. Kısa bir mesnevi olup 
bir nüshası isıamabad Gencbahş Kütüpha
nesi'nde kayıtlıdır (nr 892). s. Vaşf-ı Keş
mir (Gencbah ş Ktp., nr. 4077) . 6. Vaşf-ı 
Lahican (Melik Nigahdar! Ktp . nr. 221 
3844) 7. Sadedil (Jjımarname). Nizarni-i 
Geneevi'nin Heft Peyker'ine karşılık ya
zılmış bir mesnevi olup Yıldırım Bayezid'in 
hayatını ve İran hükümdarıyla aralarında 
geçenleri konu edinir (Gencbahş Ktp. , nr. 
9752). 8. Me§nevi-yi Selim. Nizarnl-i Gen
eevi'nin Mal]zenü '1-esrar'ına karşılık ya
zılmıştır (Gencbahş Ktp., nr. 4024). Bütün 
bu eserleri Külliyydt-ı Selim-i Tahrani'
de mevcuttur (Gencbah ş Ktp., nr. 4024). 
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SELiM DiVANE 
(ö . ll 70/ 1 757) 

Kadiri şeyhi. 
~ 

Kırım'da doğdu. Gençlik yıllarında gel
diği istanbul'da medrese tahsilini bitirdik
ten sonra Bosna'ya kadı naibi olarak ta
yin edildi. Bu sırada Mehmed Efendi adlı 
bir şeyhe intisap edip görevinden ayrıldı. 
Şeyhinin vefatının ardından Manastır vila
yetine bağlı Kesriye kasabasına giderek 
Kadiri şeyhi Hüseyin Harndi Efendi'nin mü
ridi oldu. Seyrü sütlıkünü tamamlayıp hila
fet aldıktan sonra şeyhi tarafından irşad 
göreviyle önce Üsküp'e, ardından Üsküp ci
varındaki Köprülü 'ye gönderildi. Burhô
nü'l-ôrifin adlı eserini 1166'da ( ı 753) Üs
küp'te yazdığına göre Köprülü 'ye bu ta
rihten sonra gitmiş olmalıdır. Burada bir 
dergah inşa ettirerek irşad faaliyetine baş
ladı. Mahlası "Divane"den cezbe sahibi bir 
sufı olduğu anlaşılan Selim'in uzun müddet 
irşadla uğraştığını söylemek pek mümkün 
görünmemektedir. Çağdaşı Köstendilli Sü
leyman Efendi onda melamet meşrebi
nin galip geldiğini, genellikle sekr halinde 
bulunduğunu, bu sebeple divane diye ta
nındığını söyler. Onun bu hali şiirlerine de 
yansımıştır: "Çün bana mecnun denildi 
dosturnun mecnunuyam 1 Ehl-i aklın aklı 
ermez bir aceb divaneyem." Köprülü'de ve
fat eden Selim Divane'nin kabri dergahı
nın hazlresindedir. Kadiri şeyhlerinden Müş
tak Baba, Selim Divane ve tekkesi hakkın
da yazdığı bir methiyede ondan, "Hazret-i 
Sultan Abdülkadir'in bir çakeri 1 Şeyh Se
lim Baba Efendi mürşid-i sahib-zaman" di
ye bahseder. 

Eserleri. 1. Burhônü'l-ôrifin ve necô
tü'l-gaiilin. Tevhid kavramının halk ve mu
tçsawıflar tarafından nasıl anlaşıldığını ve 
nasıl anlaşılması gerektiğini açıklamak üze
re kaleme alınan eser on bölümden oluş-

Selim 
Divane'nin 

Burhiinü'l
iirifin 

ue nedltü 'l

gafil1n 
adlı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp. , 
Esad Efendi, 

nr. 1409) 

maktadır. Kitapta nefsini ve rabbini bilme, 
mürşid-i kamil. biatın hakikati, dünyaya 
gelmenin gayesi, ibadet. vuslat. fırkat. he
va ehliyle hal sahibi olanların farkı, şeria
tın , emir ve yasakların sırları, anasır-ı er
baa gibi konular üzerinde durulmuştur. 
Müellif eserin her bölümüne anlatacağı 
konu hakkında bir soru sorarak girer. da
ha sonra bu soruları ayet ve hadislerden 
örnekler vererek cevaplar. Ayet ve hadis
lerin zahiri ve batıni manaları üzerinde du
rur. Yunus Emre, Eşrefoğlu Rumi. Nakşl. 
Kaimi, Niyazi-i Mısri ve Kaygusuz Abdal 
gibi mutasawıf şairterin şiirlerinden ikti
baslar yaparak bunları şerheder. Sohbet 
üs!Cıbuyla kaleme alınan eserde yazı dilin
den çok konuşma dilinin özellikleri hakim
dir. Çeşitli kütüphanelerde otuzu aşkın yaz
ma nüshası bulunan kitap sadeleştirile
rek birkaç defa yayımlanmıştır (haz Ha
lil Çeltik- Mümine Ceyhan, Ariflerin De
Iili, Ankara 1998: haz. Mustafa Tatcı- Ha
lil Çeltik, Ankara 2004: haz. isa Çelik, Vus
lata Davet içinde, istanbul 2004). Z. Mif
tahu müşkilô.ti'l-ô.ritin ôdô.bü tariki'l
vô.sılin. Mısri Dergahı şeyhi Mehmed Şern
seddin Efendi (Uiusoy) bu risalenin Niya
zi- i Mısri'nin , "Müşkilim var ey Hak dost
ları eylen reşad" mısraıyla başlayan gazeli
nin şerhi olduğunu söylemekteyse de mü
ellifin risale girişinde belirttiğine göre asıl 
yazılış amacı evliyaullahın edebini, itikadı
nı , sülCıkünü, tevhidini, Hak ile kıyamları

nı, halk ile muamelelerini, peygamber ve 
mürşidlerin gönderitme sebeplerini izah 
etmektir. Eserde vahdet-i vücud, ullıhiy
yet ve ubudiyyet. halk ve Hak, cahil ve arif, 
hidayet ve dalalet, taklid ve tahkik. nefis 
ve ruh gibi kavramların derinliğine yorum
landığı görülmektedir. Sursalı Mehmed 
Tahir'in "tasawufı bir eser-i arifane" diye 
nitelendirdiği risale yer yer Niyazi-i Mısri, 

SELiM DiVAN E 

Eşrefoğlu Rumi, Mehmed Bican, Şeyh Na
ci, Şemsi, Aziz Mahmud Hüdayi ve Nesi
mi'den alınan şiirlerle süslenmiş ve bun
ların şerhleri yapılmıştır. Eser konuşma 
üs!Cıbuyla kaleme alınmıştır. Yırmiye yakın 

nüshası bulunan risale birkaç defa yayım
lanmıştır (haz. Şevket Gürer, Müşküllerin 
Anahtarı, istanbul 1987; haz. Mustafa Tat
cı, Mi{tahu müşkilati'l-arifin: Tasavvu(ı So
rulara Cevaplar, Ankara 1996: haz. Sad ı k 

Ahmet Yivlik, Miftahu Müşkilatü '1-ari(ın: 
Müşküllerin Anahtarı, istanbul 1998: haz. 
isa Çelik, Vuslata Davet içinde, istanbul 
2004) Bağdattı İsmail Paşa, Selim Diva
ne'nin bir divanı (Hediyyetü'l-'arifin, I, 490: 

lzaJ:ıu'l-meknün, I, 509). Sursalı Mehmed 
Tahir ise bir divançesi ( Osmanlt Müellifle
ri, I , 87) olduğunu belirtmişse de eser bu
lunamamıştır. Süleymaniye Kütüphanesi'n
de "Divan-ı Selim Baba" adıyla kayıtlı yaz
malar (Yazma Bağışlar, nr. 2754/2: Halet 
Efendi , nr. 65) müellifin mensur eserleri
ni ihtiva etmektedir. Selim Divane'nin tes
bit edilen on üç şiiri Mustafa Tatcı ve Ce
mal Kurnaz tarafından yayımlanmıştır (bk 
bibl) 
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