
1521' de temize çekmiştir. 1511 yılı olayla
rı ile başlayan eser. özellikle Yavuz Sultan 
Selim'in İran ve Mısır seferleri hakkında 
doğru ve ayrıntılı bilgiler verir. Yarı man
zum olan ve ağır bir dille yazılan Selimna
me üzerinde iki yüksek lisans tezi yapıl
mıştır (Şefaettin Severcan. 1988, EÜ Sos
yal Bilimler Enstitüsü; Abdurrahman Sa
ğırlı , 1993, iü Sosyal Bilimler Enstitüsü). 

Kanuni Sultan Süleyman döneminde ya
şadığı bilinen Sa'dl b. Abdülmüteal'in 1511 
yılından başlayan Selimname'sinde ll . Ba
yezid'in şehzadeleri arasındaki rekabetle 
yeniçerilerin İstanbul yağması hakkında 
orüinal bilgiler verilmektedir. Bazı husus
larda Celalzade Mustafa Çelebi ve Kemal
paşazade'nin eserleriyle örtüşen Selimna
me Kanuni devrinin ilk yıllarındaki olay
larla sona ermektedir. Eserin bir nüshası 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde
dir (Hazine. nr. 1424); ancak katalogda bu 
eser Kemalpaşazade'ye ait gösterilmiştir. 
Sa'dl'nin Selimname'si üzerinde Marie 
Therese Speiser tarafından Zürih Üniver
sitesi'nde doktora tezi hazırlanarak ( ı 946) 
eser Almanca'ya çevrilmiştir. 

Celalzade Mustafa Çelebi tarafından ka
leme alınan Medsir-i Selim Hani adlı eser 
Selim'in Trabzon valiliği ile başlamaktadır. 
Müellif onun babası ve kardeşleriyle ara
sında geçen olayların gerçek sebepleri üze
rinde durmakta, ayrıca Yavuz Sultan Se
lim'in İran seferi ve ordunun konakladığı 
menziller hakkında bilgi vermektedir. Se
limnôme'nin Selim'in cülusuna kadarki bö
lümünün tenkitli metni ve İngilizce çevi
risi Oxford Üniversitesi'nde Celia J . Kers
lake tarafından doktora tezi olarak hazır
lanmış . tamamı ise asli dili ve günümüz 
Türkçe'siyle Kültür Bakanlığı yayınları ara
sında çıkmıştır (Ankara ı 990, 1997). 

Kemalpaşazade'ye izafe edilen Selim
name, aslında onun Tevarih-i Al-i Os
man'ının dokuzuncu defteri olarak değer
lendirilebilirse de bazı farklarla ana nüs
hadan ayrılmaktadır. Diğer Selimnameler 
gibi şehzadeler arasındaki taht mücadele
leriyle başlayan eserde Şah İsmail'in Ana
dolu'daki Şiilik propagandasına yer veril
mekte, Şahkulu Baba Tekeli isyanı IX. def
terden değişik biçimde anlatılmakta ve 
orüinal bilgiler verilmektedir. Kanuni'ye su
nulan eser Tevarih-i Al-i Osman'ın do
kuzuncu defteri olarak Ahmet Uğur tara
fından yayımianmış (The Reign of Sultan 
Selim I in the Lig ht of the Selim-Name Li
terature, Berlin I 985 içinde). ayrıca Ali Kö
koğlu eser üzerinde yüksek lisans tezi ha
zırlamıştır (I 994, EÜ Sosyal Bilimler Ens
titüsü). Şiri mahlasıyla şiirler yazan. Vezlri-

azam Hersekzade Ahmed Paşa'nın Mısır'
da sancak beyi iken ölen oğlu zannedilen 
Ali Bey'in yazdığı Tarih-i Feth-i Mısır da 
bir Selimname olup eserde Kemah'ın zap
tı. Dulkadıroğlu Alaüddevle'nin yenilgisi ve 
Mısır seferi gibi olaylar hakkında önem
li bilgiler verilmektedir (TSMK, Emanet 
Hazinesi. nr. 1433/2, vr. 2J8b-267b). Hoca 
Sadeddin Efendi'nin yazdığı Selimname 
Yavuz Sultan Selim'in nedimi olan babası 
Hasan Can'dan duyduklarına dayanır. 
Menkıbevl on bir hikayeden oluşan bu kü
çük eser müellifin asıl tarihi olan Tacü't
tevarih'i tamamlar niteliktedir. Verilen 
kıssalarda Yavuz Sultan Selim'in padişah
lık öncesi ve sonrasında yaşanan bazı ha
diseler anlatılmaktadır. Matbu Tacü't
tevarih'in ll. cildinin sonunda (s. 602-61 9) 
basılan Selimname, ayrıca Ahmet Uğur 
tarafından yayımlanmıştır (AÜ ilahiyat 
Fakültesi islam ilimleri Enstitüsü Dergisi, 
sy. 4 IAnkara I 9801. s. 225-241 ). 

Bunların dışında Senal, Hayatı. Şühudl, 
Arifi. İznik! Seyyid Mehmed ve Carullah b. 
Fahdı'l-Mekki gibi şair ve müellifler tarafın
dan Selimnameler yazıldığı gibi müellifi 
bilinmeyen başka eserler de vardır. Mah
reml'ye ait manzum Şehname'nin birin
ci kısmı Yavuz Sultan Selim dönemine ay
rılmıştır. Bilinen tek nüshası Topkapı Sa
rayı Müzesi Kütüphanesi'nde bulunan ese
rin (Revan I<öşkü. nr. 1287) bu bölümü 
üzerinde Hatice Aynur doktora tezi yap
mıştır. Namık Kemal, Evrak-ı Perişan ad
lı eserinde Selahaddin-i Eyyubl ve Fatih 
Sultan Mehmed ile birlikte Yavuz Sultan 
Selim'in biyografisine de yer vermiş, bu 
münasebetle Mısır ve Arap topraklarının 
ilhakı, hilafetin İstanbul'a getirilmesi gibi 
konuları hamasi bir üslupla kaleme almış
tır. Yahya Kemal Beyatlı, Eski Şiirin Rüz
garıyle adlı eserinin başında klasik terki
bibend tarzında yazdığı "Selimname"sin
de bu padişah döneminin seferlerini te
rennüm etmiştir. 

Kazasker Kadızade VüsQII Mehmed Çe
lebi tarafından ll. Selim için yazılan Selim
name'yi N. Öztürk yayımiarnıştır ("Kazas
ker Vusull Mehmed Çelebi ve Selim-name
si", TDA, sy 50 !Ekim I 9871. s. 9- 108). Sey
yid Lokman'ın Selim Hanname'si 1581'
de tamamlanmış ve III. Murad'a sunul
muştur (TSMK, Reva n Köşkü, nr. I 537; lll . 
Ahmed, nr. 3595). 
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(bk. MÜSAFiRiLER). 
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(bk. ÜMMÜ KAFi'). 

SELMA hint SAHR 

(bk. ÜMMÜ'I-HAYR hint SAHR). 

SELMAN-ı FARiSI 
( I.Ş"";lAll I)Lo..l...ı) 

Ebu Abdiilah Selman el-Farisı 
(ö. 36/656 [?]) 

İslamiyet'i kabul eden 
İran asıllı ilk sahabi. 
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Asıl adı Mahbe (Mayeh} b. Buzehmeşan 
(BGzekhiln. BGzihşan, HGşbGdan) b. Mürselan 
b. Yehbuzan iken müslüman olduktan son

ra kendini Selman İbnü'l-İslam diye ta
nıtmış. Selman ei-Hayr, Selman-ı Pak veya 
Selman el-Hakim diye de anılmıştır. Mecu

sl dinine mensup olan babası köyünün reisi 
(dihkan) idi. Selman, Ramhürmüz'de doğ

du ve ilk çocukluk yıllarını burada geçirdi. 
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Küçük yaşlarda ailesiyle birlikte buradan 
ayrılıp Ceyy (Ceyyan, daha sonra Şehris 

ta n) diye anılan bir köye göç etti. Zengin 
ve itibarlı bir aileye mensup olan Selman 
biri Kindeli olan, diğeri vefatı sırasında baş 
ucunda bulunan Bukayre (Müsned, V, 439) 
isimli iki hanımla evlendi. Abdullah adlı bir 
oğlu ile biri İsfahan'da, diğerleri Mısır'da 
yaşayan üç kızından bahsedilmektedir. Oğ
lu Abdullah'tan torunu olan Abdurrahman 
dedesinin müslüman oluş kıssasını rivayet 
etmiştir. 

MecGsi ateşkedesinde kutsal ateşin sön
memesini sağlamakla görevli iken yeni bir 
din arayışına giren Selman ailesinin şiddet
li muhalefetine rağmen Hıristiyanlığı be
nimsedi ve önce Dımaşk'a kaçtı, ardından 
Musul, Nusaybin ve AmmGriye'ye (Amo
ri on) gitti. AmmGriye'de kendisinden Hı
ristiyanlık hakkında bilgi aldığı bir papaz. 
ölüm döşeğinde iken kendisine pek yakın
da Arap yarımadasında İbrahim peygam
berin Hanif dini üzere gönderilecek son 
peygamberin geleceğini haber verdi. Onun 
hediye kabul etmekle beraber sadaka al
mayacağını, ayrıca kürek kemikleri arasın
da nübüwet mührü bulunacağını söyledi. 
Bir Arap tüccarıyla tanışan Selman. ken
disini çölden geçirmesi karşılığında sahip 
olduğu hayvanları ona verip kervanına ka
tıldı. Ancak kervan Vadilkura'ya ulaştığın
da tüccar Selman'ı bir yahudiye köle ola
rak sattı. Ardından bu yahudi onu Medi
ne'de yaşayan Beni Kurayza'ya mensup bir 
başka yahudiye (Osman b. Eşhel) sattı. 

Selman, Medine'yi görünce AmmGriyeli ra
hibin tarif ettiği şehre geldiğini anladı. 
Daha sonraki günlerde Hz. Peygamber'in 
Medine'ye doğru yola çıktığını ve Kuba'ya 
geldiğini duyunca hemen oraya gitti ve ra
hipten öğrendiği nübüwet alametlerinin 
kendisinde bulunduğunu görünce müslü
man oldu. Azat edilmesine kadar meyda
na gelen Bedir ve Uhud gazveterine katıla
madı. Hendek Gazvesi'nden önce ResGl-i 
Ekrem'in tavsiyesi üzerine efendisiyle an
laşıp muhtemelen İslami dönemin ilk mü
katebe* sözleşmesini yaptı. Bedel olarak 
kararlaştırılan 300 hurma fidanı dikme işi 
ResGlullah'ın n ezaretinde ashabın da yar
dımıyla gerçekleştirildi ve beytülmalden 
40 ukıyye ödenerek Selman'ın azat edil
mesi sağlandı (Müsned, V, 443-444; İbn 
Hişam , I-ll . 21 8 vd.). Hz. Peygamber, Sel
man ile Ebü 'd-Derda'yı kardeş ilan etti. 
Selman. Hendek Gazvesi'ne ve ondan son
raki bütün savaşlara katıldı. Bu gazve sı
rasında bir hendek kazılmasını teklif et
mesi ve hendek kazmadaki başarısı dola
yısıyla ensar ve muhacirler Selman'ı ken-
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dilerinden sayma konusunda ihtilafa dü
şünce ResGlullah, "Selman bizden, Ehl-i 
beyt'tendir" diyerek (İbn Sa'd, IV, 83) bu 
tartışmaya son verdi. ResGl-i Ekrem'in bu 
sözüne dayanan Hz. Ömer diğer Ehl-i beyt 
mensupianna olduğu gibi ona da maaş 
bağladı; fakat Selman bu parayı sadaka 
olarak dağıtıp hurma liflerinden ördüğü 
hasırları satmak suretiyle hayatını kazan
ma yolunu seçti. 

Zahid bir kişiliğe sahip olan Selman-ı Fa
risi, ResGl-i Ekrem'in övgüsünü kazandı. 
ilim öğrenmeye düşkünlüğü ve sünnete 
bağlılığı ile mensubu bulunduğu ashab-ı 
Suffe arasında önemli bir yer edindi. Me
dain valiliği sırasında bile mütevazi yaşa
yışını değiştirmediği için halkın teveccü
hünü kazandı. Çokyer gezip farklı tecrübe
ler elde etmesi sonucu geniş birikime sa
hip olan Selman'ın Taif'in fethi sırasında 
mancınık ve debbabe kullanılmasını tavsi
ye ettiği ve bunların yapımını bizzat ger
çekleştirdiği belirtilmektedir. Irak bölge
sindeki fetihler başlayıncaya kadar Medi
ne'de yaşadı. Hz. Ömer'in ha lifeli ği zama
nında İsfahan'a döndü. Kadisiye Savaşı'na, 
Medain. Ce!Gla ve Belencer fetihlerine ka
tıldı. Hz. Ömer'in emriyle KGfe şehrinin ku
ruluşu aşamasında ve daha sonra önem
li katkıları oldu ve halife onu Medain'e va
li tayin etti. Hz. Osman'ın hilafetinin son
larına kadar valilik görevine devam eden 
Selman 'ın bu sırada vefat ettiği belirtil
mektedir. Buna göre Medain'de 35 (656) 
yılı sonu veya 36 (656) yılı başlarında öl- · 
müş olmalıdır. Onun bu tarihten önce ve
ya daha sonra vefat ettiği de söylenmek
tedir. Selman'ın lV. Murad tarafından ye
niden yaptırılan türbesi Bağdat yakınla
rında onun kabri etrafında oluştuğu be
lirtilen. bugün Selmanıpak diye bilinen ka
sabadadır. Remle'de ve Mardin ilinin Nu
saybin ilçesinde de birer makam türbesi 
bulunmaktadır. Bazı İslam ülkelerinde adı 
çeşitli rnekanlara verilen Selman 'ın kaç yıl 
yaşadığı konusunda ihtilaf edilmiş, onun 
muammerGndan olduğunu söyleyenler ha
yatı için 150 ile 553 yıl arasında farklı ra
kamlar ileri sürmüş, 250 yıldan fazla ya
şadığı rivayetinin kabul gördüğünü söyle
yenler bile olmuş, ancak Zehebi, İbn Ebu 
Hatim'den ('İlelü'l-f:ı.adfş, II , 139) naklet
tiği bir rivayete dayanarak Selman'ın sek
senli yaşiara varmadan öldüğünü , muh
temelen kırklı yaşlarda iken Hicaz'a geldi
ğini ifade etmiştir. Hendek kazımı sırasın
da güçlü kuwetli bir kimse olması dolayı
sıyla en sar ve muhacirlerin onu kendileri
ne nisbet etmeye çalışması da Zehebi'nin 
bu tesbitini teyit etmektedir. Selman'ın 

uzun yaşadığına dair haberler ise Abbas 
b. Yezid el-Bahrani tarafından nakledilmiş. 
hiçbir isnadı bulunmayan münkatı ' riva
yetlerdir (A'lamü 'n-nübeUi ' , I, 555-55 6). 

Selman'ın Rumca ve İbranice öğrendi
ği , Farslar'ın, Romalılar'ın, yahudi ve hıris
tiyanların kutsal kitaplarını okuduğu riva
yet edilmektedir. Bu sebeple onun hakkın
da "sahibü'l-kitabeyn" ( Kur 'an ' ı ve Kitab- ı 

Mukaddes'i iyi bilen) veya "önceki ve sonra
kilerin ilmini öğrenmiş bitmez tükenmez 
bir umman" ifadeleri kullanılmıştır. Sel
man'ın Fatiha suresini Farsça'ya tercüme 
ettiği ve ResG!ullah'ın bunu menetmedi
ği kaydedilmektedir (Serahsl , I, 37) Sel
man, Hz. Peygamber'den hadis nakletmiş, 
kendisinden de hanımı Bukayre ile Şürah

bil b. Sımt, Ka'b b. Ucre. Alkame b. Kays, 
Amir b. Abdullah, Amr b. Şürahbll, İbn 
Abbas. EbG Said ei-Hudri. Esved b. Yezid, 
Enes b. Malik, Ebü't-Tufeyl gibi sahabiler. 
ayrıca birçok tabii hadis rivayet etmiştir. 

Selman'ın rivayet ettiği hadisler Kütüb-i 
Sitte'de bulunmakta, Ahmed b. Hanbel eJ
Müsned'inde onun otuz yedi rivayetine 
yer vermektedir. En geniş müsned kabul 
edilen Baki b. Mahled'in eserinde altmış 
rivayetinin yer aldığı belirtilmektedir (Ze
hebl, I, 505 ) Selman, Şii müellitlerince asa
rı ilk tasnif eden kişi olarak kabul edilmek
tedir (Hasan es-Sadr, s. 280). İbn Hacer 
el-Askalani, Cüz'ô.n min ]J.adişi Selrnô.n 
adında oldukça hacimli bir hadis cüzünün 
bulunduğunu söylemekte (e l-Mu'cemü 'l
müfehres, s. 298). ayrıca M esô.'ilü 'r-ruh
bô.n isimli küçük bir risale ona nisbet edil
mektedir (Antalya Akseki ilçe Halk Ktp., 
nr. 306, vr. l 8 I •- J82b). Şiiler. Kitô.bü lfadi
şi Caselik (Casillk)'in müellifınin Selman-ı 
Farisi olduğunu kabul etmektedir (DİA , 

xv. 39). 

Hz. Peygamber'in saçlarını tıraş etmesi 
sebebiyle berberlerin piri sayılan Selman 
böylece fütüwet teşkilatının gelişmesinde 
önemli rol oynamış, aynı zamanda pek çok 
tasawufı silsilenin içinde yer almıştır (EJ2 
!İng . !. Suppl. , s. 702) . KazerGniyye tarika
tının kurucusu KazerGni'nin Abbasi hali
felerinin kendisine gönderdiği zekat pay
larını Selman- ı Farisi'nin kabilesi arasında 
dağıttığı söylenmektedir. Şiiler, Selman'ı 
çok az sayıdaki güvenilir sahabiler arasın
da saymış, onu Hz. Ali'den sonra ikinci sı
rada önemli bir kişi kabul etmiş, zamanla 
kabrini Kerbela dönüşü uğrarıması gere
ken bir ziyaretgah haline getirmiştir. Ba
zı aşırı Şiiler, Hz. Ali 'nin Allah katındaki ma
kamına vakıf olduğu için Selman' ı hüccet 
kabul etmektedir. Gulat-ı Şia'dan bir grup 
Selman-ı Farisi'yi peygamber sayımış, hat-



ta ona Peygamber'in üstünde bir değer at
fetmiştir (EF!ing.l. VIII. 998) Nusayriler. 
Selman'ı uluhiyyet anlayışlarının temelini 
oluşturan ve "ayn: Ali (ilah)- mlm: Muham
med (h icab)- sin: Selman (bab)" şeklinde for
müle edilen üç sırlı harf inanışının bir par
çası kabul etmişlerdir. Bu sembolik yorum 
çerçevesinde Galiyye içerisinde Selman'ı 
yücelterek onun insanların hakikate giriş 
kapısı olduğunu kabul eden grup Selma
niyye (Siniyye) adını almıştır. Günümüze ka
dar varlığını koruyan Nizariyye'nin kıya
met doktrinine göre mevcut imam Ali ile 
özdeşleşerek onun ruhi gerçekliğinde te
cem etmekte. ona inananlar da Selman-ı 
Farisi ile özdeşleşmektedir. Dürzllik anla
yışında da bu aşırı fırkanın kurucusu Ham
za b. Ali'nin değişik dönemlerde farklı te
zahürlerinin olduğuna, ResGl-i Ekrem dev
rinde de Selman-ı Farisi olarak zuhur etti
ğine inanılır. 

Selman-ı Farisi hakkında yapılan pek çok 
çalışmadan bazıları şunlardır: Ca'fer es
Sadık, Kışşatü Selman el-Farisi (Burdur 
il Halk Ktp., nr. 58): Hüseyin Müclb el-Mıs
rl. eş-ŞaJ:ıabiyyü'l-celil Selman el-Fari
si 'inde'l-'Arab ve'l-Fürs ve't-Türk (Ka
hire 1973) : Ali Şeriati. Selman-ı Pak (Tah
ran 1977) ; Ahmed İbrahim el-Haki!, Sel
man el-Farisi: Lev Kaneti'l-J:ı~i]fatü fi'l
M eri]] le-şedde'r-riJ:ıale ileyhfı (Beyrut 
1400/ 1980) : A. A. Razwy, Salman al-Far
si: Salman the Persian: A Short History 
of his Life (Eimhurst 1983. 1988); Ebu Ab
durrahman b. Akil ez-Zahiri. el-Burhan 
'alfı tabsini J:ıadişi Selman (Riyad 141 3/ 

1993): Ataullah Muhaciranl. Berresi-yi 
Seyr-i Zindegi ve lfikmet ve lfükCı
met-i Selman-ı Farsi (Tahran 1375): Re
bl' Hamld Zehrüddin. Selman el-Farisi 
cami'u 'ilmi'l-evvelin ve'l-a]]irin (Dı
maşk 1420/ 1999): Assad Rassoul, Salman 
al-Farisiyy (Köln 2000): Merziye Paşaye
va- Zahide Hacıieva. Selman Mümtaz 
Arxivinin Tiisviri (Bak.ı 2005 ); Emel Tan
nane, Selman el-MuJ:ıammedi (Beyrut 
2006) Saim Arı , Selman-ı Farisi ( 1994, 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü) ve Adem Muhammed Ahmed 
ei-Bazml, Merviyyatü Üsame b. Zeyd ve 
Selman el-Farisi ii Müsnedi'l-İmam AJ:ı
med(l404, Camiatü Ümmi'l-kura külliy
yetü'ş-şerla ve'd-dirasati 'l-islamiyye) adıy
la birer yüksek lisans tezi hazırlamış. ara
larında şarkiyatçıların da yer aldığı pek çok 
müellif onunla ilgili makaleler yazmıştır. 

Şarkiyatçı J. Horovitz, Selman-ı Farisi'
nin erken dönem kaynaklarda adı geçmez
ken daha sonra kendisinden söz edildiği 
yolunda bir iddia ileri sürerek özellikle Hen-

dek Gazvesi'ndeki etkinliklerine ve zühd 
hayatına ilişkin bilgilerin İran asıllı bir kim
senin kıymetini arttırmak için sonradan 
uydurulduğunu, hatta böyle bir kişinin ya
şayıp yaşamadığının bile tartışmalı oldu
ğunu söylemekteyse de bu kadar farklı 
kaynağın verivayetin aynı husustan ve it
tifak derecesinde söz etmesi bu iddianın 
isabetsizliğini ortaya koymaktadır. Me
dine'nin kuzeyinde yer alan ve Mesacid-i 
Seb'a diye bilinen yedi mescidden biri , 
Ömer b. Abdülazlz'in Medine valiliği sıra
sında yaptırdığı sanılan Mescid-i Selman-ı 
Farisl'dir. Daha sonra Seyfeddin Hüseyin b. 
Ebü'I-Heyca tarafından yeniden inşa edi
len yapı (577/ 11 8 1) bugün de varlığını sür
dürmektedir. 
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SELMAN b. REBİA 
( ~) 0-1 ulo..l...ı l 

Ebu Abdiilah Selman b. Rebıa 
b. Yez!d ei-Bahill ei-Kufr 

(ö . 32/ 652-53) 

Kiife kadısı, kumandan. 
_j 

Kufeli olup büyük Arap kabilelerinden 
Beni Sahile'ye mensuptur. ResUluilah ha
yattayken müslüman olmakla birlikte onun
la görüştüğüne dair bir bilgi bulunmadığı 
için muhadramundan kabul edilir. Ancak 
kaynaklarda, Hz. Ömer'in sahabi olmayan 
birini ordu kumandanlığına ve kadılığa ta-

SELMAN b. REBTA 

yin etmeyeceği yolundaki kanaatlerden ha
reketle Selman'ın sahabi olduğuna dair gö
rüşlere de yer verilmektedir. Kendisinden 
Amr b. Şürahbll, Süveyd b. Gafele, Şakik 
b. Selerne ve Ebu Osman en-Nehdi gibi ta
bil nin büyükleri rivayette bulunmuştur. 

Hz. Ömer. Kadi Şüreyh'ten önce Kufe ka
dılığına getirdiği Selman 'a aylık 500 dir
hem maaş bağlamıştı. Cihada çıkmadığı 
yıllarda hacca gittiği rivayet edilen Selman, 
Ebu ümame el-Sahil! ile Dımaşk bölgesin
deki fetihlere katıldı. İslam şehirlerinde sa
vaş zamanında kullanılmak üzere at yetiş
tirilmesine karar veren Halife Ömer. Kufe'
ye tahsis edilen 4000 atta ilgili sorumlulu
ğu Selman'a vermiş . bu sebeple kendisi
ne Selman el-Hay! denilmiştir. Hz. ömer 
tarafından Irak bölgesinde fetihler yap
mak üzere ordu kumandanlığına getirilen 
Sa' d b. Ebu Vakkas, Kadisiye Savaşı ( 15/ 
636) sırasında Selman'ı atlı birliklerin ba
şına geçirdi ve kazanılan zaferle Irak ka
pıları müslümanlara açılmış oldu. Bu sa
vaşta elde edilen ganimetierin taksimi gö
revini de üstlenen Selman daha sonra Ka
disiye'ye kadı tayin edildi. 

Hz. Osman'ın İrmlniye'nin fethi görevi
ni verdiği Selman. Azerbaycan'a kadar git
ti ve buralardaki pek çok yerin fethinde 
görev aldı. Selman b. Rebla ve Habib b. 
Mesleme yönetimindeki İslam orduları Ar
ran'ın başşehri Serdea'yı fethetti (24/645). 

Halife Osman tarafından Kuzey Kafkasya'
nın fethi için görevlendirilen kardeşi Ab
durrahman b. Rebla'nın yanında yer alan 
ve Dağıstan'da Hazar Türkleri'yle yapılan 
bir savaşta onun şehid düşmesi üzerine 
kumandayı üstlenen Selman savaşa de
vam ederek Babülebvab'ın (Derbend) fethi
ni gerçekleştirdi. Bu savaş sırasında ken
disine yardım etmesi için Hz. Osman ta
rafından görevlendirilen Hablb b. Mesle
me'nin ordunun sevk ve idaresinin tama
men kendisine bırakllmasını istemesi üze
rine Selman'la aralarında ihtilaf çıktı , Ha
bib'i destekleyen Suriyeliler ile Selman 'ın 

taraftarı olan Iraklılar arasında birbirini 
ölümle tehdit etmeye varan bir gerginlik 
yaşandıysa da olay daha fazla büyümeden 
halledildL Daha sonra Derbend Geçidi'ni 
aşarak Hazarlar'ın başşehri Belencer'e da
yanan Selman kumandasındaki ilk İslam 
ordusu Hazar kuvvetleri karşısında geri 
çekilmek zorunda kaldı ve muhtemelen 
Selman bu sırada Belencer'de şehid düş

tü (32/652-53). Selman'ın vefatı için farklı 
tarihler de verilmektedir. 
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