
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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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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SELMAN REİS 
(ö. 934/1528) 

Kızıl deniz' de 
Portekizliler'e karşı mücadele eden 

Osmanlı kaptanı ve denizcisi. 
_j 

Portekiz kaynaklarında aslen Türk oldu
ğu ve Midilli'de doğduğu belirtilir. Osman
lı kaynaklarına göre ise levent tayfasın
dan Cezayir-i Garb'da yetişmiş. denizcilik 
bilgisine sahip, Akdeniz'de pek çok savaşa 
katılmış ünlü bir korsan denizcidir (All. vr. 
4b). Onun bir süre gemilerde dülger ola
rak çalıştığına dair bilgiler bulunmaktadır. 

Hayatının ilk yıllarına ait fazla bilgi bulun
mayan Selman Reis, Portekiz tehdidi kar
şısında Gucerat Sultanı Muzaffer Şah ile 
Yemen Sultanı Amir b. Tahir'in Mısır Sul
tanıKansu Gavri'den yardım istemesi üze
rine Osmanlı Devleti adına Mısır'a gitti. ilk 
defa 917'de (ı 5 ı ı) Süveyş'te hazırlanan. 

elli kadırgadan oluşan donanmaya kaptan 
tayin edildi ve Hüseyin Kürdl serdar olarak 
Cidde beyliğine getirildi. Donanma Cidde'
ye geldiğinde erzak ve mühimmatlarının 
bir kısmını burada bırakmaları gerektiği 
için Mekke Şerifı Berekat'ın yardımıyla kısa 
sürede bir kale inşa ettiler (a.g.e., vr. 5•). 

1515 yazında Hint Okyanusu'ndaki Por
tekizliler'e karşı bir sefer için Sultan Gav
ri'nin önce Gucerat'a gitmelerini emret
mesi üzerine Selman Reis gerekli top, tü
fek, erzak ve mühimmatı alıp Hüseyin Bey'
le birlikte Hindistan'a doğru yola çıktı. DiCı 
Limanı'na vanldığında Gucerat Sultanı Mu
zaffer Şah ile ittifak yapılarak Portekizli
ler'in bölgeden uzaklaştınlmasına çalışıl
dı. Ancak Portekiz'in Güwe (Goa) Kalesi'ni 
tahkim etmesi ve kuleler inşa edip asker 
ve top yerleştirmesi sebebiyle kale alına
madı. Bu durum karşısında donanmayla 
yeniden Yemen'e döndüler ve Kamaran 
adasına yerleştiler. Selman Reis ve Hüse
yin Bey, taşınması ağır olan top ve cepha
nenin bir kısmını yerleştirmek için bura-
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da da bir kaleyaptılar (92 ı / ı5ı5) . Bu sıra
da erzak sıkıntısı çektiklerinden kendileri
ni bölgeye davet eden Amir b. Tahir'den 
yardım istedilerse de karşılık görmediler. 
Bunun üzerine Yemen sahillerini yağma
layarak erzak temin ettikleri gibi Hüseyin 
Bey, Sultan Amir' e düşman olan Zeyöıler'in 
yardımıyla 19 Cemaziyelewel 922'de (20 
Haziran ı516) Zebld'i aldı. Hüseyin Bey ve 
Selman Reis, bir ay kadar sonra yirmi iki 
kadırga ve iki barçadan oluşan donanma
nın hazırlıklarını tamamlayıp Aden'i fet
hetmek amacıyla denize açıldı (Basence
le, s. 36-37; All, vr. Yb). 

Donanma 3 Receb 922'de (2 Ağustos 
ı 5 ı 6) Aden· e ulaştı. Karaya çıkan Selman 
Reis kale yakınlarında çadır kurdu. Bu sı
rada Hindistan'a gitmek için limandan çık
makta olan birkaç kalyondan Yemen Sul
tanı Amir'e ait olanın maliarına el koydu. 
Bu gemilere reis, gemici ve malzeme yer
leştirerek Gucerat'ta Muzaffer Şah'a gön
derdi ve Yemen'i fethettiğini, bundan son
ra Portekizliler'i Hint sahillerinden uzak
laştırmak üzere bir sefer düzenieyecek
lerini anlatan bir mektup yolladı . Hüseyin 
Bey ve Selman Reis, Aden'e bağlı Slre Ka
lesi altında yerleşip Aden Kalesi'ni topa 
tuttularsa da sonuç alamadılar. içinde çok 
sayıda asker. cephane ve mühimmat bu
lunan kale Aden hakimi Mürcan el-Ami
ri'nin şiddetli savunması sayesinde tes
lim olmadı. Hatta kaleden yapılan ilk hu
ruç hareketinde Selman Reis üç yerinden 
yaralandı. ikinci çatışmada pek çok Os
manlı askeri hayatını kaybetti. Sonunda 
Amir'in kardeşi Abdülmelik b. Abdülveh
hab, Taiz'den orduyla Aden'e yardıma ge
lince kuşatma kaldırıldı. Hüseyin Bey ve 
Selman Reis gemilere binip 11 Receb 922'
de (ı O Ağustos ı 5 ı 6) Aden Limanı'ndan 
ayrıldılar. Önce Zeyla' Limanı'na giden Sel
man Reis buradan gemilerine hububat 
yükledi, ardından Moha, Mutayne. Kama
ran. Luhayye Limanı'na geldi ve burada 
birkaç gün kaldıktan sonra Cidde'ye gitti 
(Ebu Muhammed Tayyib b. Abdullah Ba 
Mahreme, ]5ıUJ.detü'n-na/:ır, s. 2 1-25; All, 
vr. 7b-8•). 

Hüseyin Bey Haremeyn halkına zulüm 
yaptığı iddiasıyla Şerif Berekat'ın şikaye

tiyle görevden alınıp Mısır'a giderken de
nize atılarak öldürüldü (TSMA, nr. E 8337) . 
Selman Reis, Yavuz Sultan Selim tarafın
dan Mısır'a çağrıldı. 21 Reblülewel 923'
te (ı 3 Nisan ı 5 ı 7) Mısır'a giderken Por
tekiz' e ait bir donanmanın gelmekte ol
duğu haberini aldı. Halkın talebi üzerine 
bir süre daha Cidde'de kaldı . 26 Reblülev
vel 923'te ( ı 8 Nisan ı 5 ı 7) otuz barça ve 

kadırgadan oluşan bir Portekiz donanma
sının Cidde'yi kuşattığını, ilk anda kendi
sine ait dört geminin yandığını, kale ve li
manı savunarak Portekizliler'in karaya çık
masına müsaade etmediğini anlatan bir 
rapor yolladı (TSMA, nr. E 8337; E 5902). 
Selman Reis bu savaşta birkaç kadırga ile 
Portekiz donanmasına hücum etmiş ve 
top ateşiyle iki üç gemisini batırmıştı (Ebu 
Muhammed Tayyib b. Abdu llah Ba Mah
reme, }5ıladetü 'n-nal).r, s. 32). Cidde sava
şı . kadırgadan oluşan Akdeniz tipi bir filo
nun okyanus tipi donanma karşısında sa
vunmadaki askeri gücünü göstermesi ba
kımından önemli kabul edilir. Aynı yıl Aden 
hakimi Emir Mürcan. Yavuz Sultan Selim' e 
bir mektup göndererek Hüseyin Bey ve 
Selman Reis ile ordularından şikayet etti 
(a.g.e., a.y.). 

Selman Reis daha sonra kendisine ait 
birkaç gemiyle Süveyş'e ve oradan Kahi
re'ye gitti. 10 Şaban 923'te (28 Ağustos 

ı 5 ı 7) Yavuz Sultan Selim tarafından ka
bul edildi. Sanuto'ya göre. Kahire'de Hayır 
Bey'in hapishanesine atılmış ve sonra da 
zincirli olarak Şubat 1 518'de Şam'da bu
lunan Yavuz Sultan Selim'in yanına gön
derilmiştir (Sebastian. ı . 465-466). Bu du
rum onun halka zulmettiği konusundaki 
şikayetler yüzünden tutuklandığını düşün
dürmektedir. Padişah , dönüş yolunda iken 
27 Reblülahir 924'te (8 Mayıs ı 5 ı 8) M er-

Selman Reis'in Yavuz Sultan Selim' e sunduğu 923 11517) ta
rihli layiha [TSMA, nr. E 5902) 


