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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) 



cidabık'ta toplanan divanda Selman Re
is'in istanbul'a götürütmesi için emir ver
di (Haydar Çelebi, 1, 491 , 498). Selman Re
is'in 1 S19'da istanbul'da olduğu ve Kızıl
deniz'deki Portekiz tehlikesine karşı otuz 
kadırga ve birkaç barçadan oluşan bir do
nanma hazırlamayı taahhüt ettiği bilin
mektedir. 

929'da ( 1523) Mısır Valisi Ahmed Paşa 
(Hain) tarafından kabul edilen Selman Re
is, Yemen hakkında bildiklerini etraflı bir 
şekilde anlattı. Bunun üzerine yeni Cidde 
Beyi RCıml Hüseyin Bey'le tekrar Yemen'e 
gitmeleri talimatını aldı . Gerekli hazırlık
larını yaparak Süveyş'e ve orada kendisi
ne katılan leventlerle birlikte gemilere bi
nip Cidde'ye hareket etti. Burada top, 
darbzen, barut ve diğer malzemeleri gemi
lere yükleyen Selman Reis, Hüseyin Bey'
le birlikte Yemen sahillerine ulaştı . Porte
kizliler'in Kamaran adasını işgal ettikleri 
görülünce Selman Reis birkaç gemiyle gi
derek adadaki Portekizliler'in çoğunu kı
lıçtan geçirdi ve oraya leventleri yerleştir
di. Daha sonra Hüseyin Bey'le beraber Ze
bld hakimi Karamani İskender Bey' emek
tup göndererek ondan itaat etmesini is
tedi. İskender Bey'in itaat yanlısı olması
na rağmen emrindeki levent ve askerlerin 
karşı çıkması üzerine Selman Reis. daha 
önceki Yemen seferinden tanıdığı Yafi' ve 
Mehre vilayetlerinin şeyhleriyle Cazan ha
kimi Şerif izzeddin'e mektup göndererek 
yardım talebinde bulundu. Hüseyin Rüml 
Bey'i gemilerin yanında bırakıp askerle bir
likte Zebld'e gitti. Yafi', Mehre ve Cazan'
dan gelen yardım kuvvetleriyle buluştu. 
Zebld'deki ilk çatışmada levent, mağrib
li ve diğer askerlerden oluşan İskender 
Bey'in emrindeki orduyu bozguna uğrat
tı . Askerlerin kaleye sığınması üzerine Ze
bld'i kuşattı ve kalenin kapıları ile bazı yer
lerini yakıp yıktı. Sonunda İskender Bey 
eman dileyerek kaleyi teslim etti. Cazan 
hakimi eman verilmesine karşı çıktıysa da 
Selman Reis bunlarla da savaşıp Zebld'i 
ele geçirdi. Daha sonra Hüseyin Rumi'yi 
buraya çağırarak Receb 930'da (Mayıs 

1524) şehri teslim etti. Ardından donan
masının yanına dönen Selman Reis bir 
müddet Yemen sahillerinde dolaştı. Vezl
riazam Makbul İbrahim Paşa'nın Kahire'
ye geldiğini ( 1525) haber alınca Hüseyin 
Bey'i durumdan haberdar ederek Mısır'a 
gitti. İbrahim Paşa'ya Yemen hakkındaki 
görüşlerini anlattı; leventterin isyanların
dan, Hüseyin Bey'in bunları kontrol ede
mediğinden bahsetti. İbrahim Paşa'ya sun
duğu 10 Şaban 931 (2 Haziran 1525) tarih
li raporunda Hindistan deniz ticaret yolu-

nun önemi üzerinde durarak bu yolların 
güvenliğini sağlamak için Portekizliler'in 
eline geçmiş olan kaleterin geri alınması 
gerektiğini ifade etti. Cidde'de bulunan ve 
altı baştarda, sekiz kadırga, üç kalyata ve 
bir kayıktan oluşan Osmanlı donanmasın
da irili ufaklı 298 top bulunuyordu ve Sel
man Reis'e göre gerekli mürettebat sağ
landığı takdirde Portekizliler'i bölgeden 
uzaklaştırmak kolay olacaktı. Selman Re
is bu raporunda Portekiz'in elinde bulu
nan yerler arasında Hürmüz, Diü, Güvve, 
Kaliküt, Kaçin, Seylan, Sumatra gibi kale 
ve adaları zikretmekte, ayrıca Zebld, Taiz, 
San'a, Aden gibi Yemen'e ait yerler hak
kında bilgi vermekte, Sevakin, Zeyla' ve 
Habeş topraklarının önemini belirtmekte
dir (TSMA, nr. E 6455). 

İbrahim Paşa, Hüseyin Bey'in aziinin da
ğ uracağı sakıncaları dikkate alıp onu gö
revinde bıraktı , Selman Reis'i pek çok ik
ram ve iltifatta bulunarak yeni emirlerle 
Yemen'e gönderdi. Selman Reis, Süveyş'
teki gemilere erzak ve mühimmatı yükle
yip tekrar Hüseyin Bey'in yanına gitti, ve
zlriazamın onun görevini sürdürmesi ka
rarını ve diğer emirlerini bildirdi. Böylece 
Hüseyin Bey levent, urban, Zeydl ve diğer
lerinin itaatini sağlayarak Yemen'de tam 
bir hakimiyet kurmuş oldu. Fakat çok geç
meden hastalanıp vefat etmesi üzerine 
vasiyeti gereği yerine Mustafa Bey'in gel
mesi yönetirnde gözü olan Selman Reis'i 
rahatsız etti ve yeniden İbrahim Paşa'nın 
yanına giderek son gelişmeleri anlattı. Ken
disine asker ve yetki verilmesi halinde Ye
men'i tamamen fethedebileceğini, Porte
kizliler'i ortadan kaldıracağım bildirdi. İb
rahim Paşa, Mısır'daki Türk leventlerden 
4000 kişi ayırıp bunlardan bir ordu kurdu 
ve serdar olarak Hayreddin Bey'i görev
lendirdi. Ordunun bütün ihtiyaçlarını kar
şılayıp Süveyş'e gönderen İbrahim Paşa. 
Selman Reis'i de gemilere kaptan yaparak 
deniz işlerinde yetkili kıldı. Selman Reis, 
donanmanın bütün hazırlıklarını tamam
ladıktan sonra hareket ederek "evasıt-ı Ra
mazan" 932'de (21-30 Haziran 1526) Cid
de'ye ulaştı . Cidde gelirlerinin Mekke Şe
rifi Ebü Nümeyy'e ait olan diğer yarısına 
el koydu. Dönemin tarihçileri leventterin 
de tüccarların maliarına el koyduğunu, böl
gedeki Arap eşkıyasının yağma hareket
lerine katıldığını , bu sebeple büyük bir kıt
lık yaşandığını ve buna "kaht-ı Selman" 
denildiğini nakletmektedir. Bu olayların çık
masında etkisi olduğu anlaşılan Mekke Şe
rifi Ebü Nümeyy'in daha sonra Arap eşkı
yasını yatıştırdığı ve Hayreddin Bey'den 
leventlere engel olunmasını istediği anla-
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şılmaktadır. Hayreddin Bey, mevsimin ya
kın olması sebebiyle amaçlarının hac et
mek olduğunu belirterek leventterin kim
seden bir şey almamalarını, hac günleri
ne kadar kendilerine gösterilen Mina'da
ki boş odalarda kalmalarını sağladı. Sel
man Reis, leventleriyle Cidde'de bekledi 
ve sonunda binlerce levent ve tüfekli as
kerden oluşan ordunun başında Selman 
Reis ile Hayreddin Bey at üstünde Mek
ke'ye geldiler. S Zilhicce'de ( 12 Eylül) Ha
rem'e girip kudüm tavafı ve sa'y yaptık
tan sonra Arafat'a gittiler. Ebu Nümey bu 
durumdan çok endişe etti ve o yıl Arafat'a 
çıkmayarak Mekke'de bekledi. Selman Re
is ve Hayreddin Bey hac farlzalarını ta
mamlayıp Cidde'ye ve orada gemilerinin 
bakımını yaptırdıktan sonra Yemen'e git
tiler. 

Selman Reis, Zebld'de yönetici olan RO
ml Mustafa Bey' e Hayreddin Bey'in Yemen 
valisi olduğunu ve kendisinin hiçbir yetkisi 
bulunmadığını belirterek karşı çıktı. Mus
tafa Bey, askere bol para ve mal dağıta
rak kendi yanına çekmeye çalıştıysa da ya
pılan savaşta yenitip Aden ve Kamaran ta
raflarına kaçtı. Selman Reis, Zebld'i alın
ca kendi adamlarından Emir Yünus'u bu
raya yönetici tayin etti ve Taiz'i ele geçirdi. 
Selman Reis bu savaşlarda pek çok mal 
ve servet topladı . Daha sonra Zeycfıler üze
rine yürüdü, onların zengin ve güçlü bir 
reisi olan İbn Hamza'yı yendi. İbn Hamza, 
Beytülfakih'e kaçtıysa da tutunamadı, in
tikam almak için diğer Zeydl beylerle iş 
birliği yaparak Zebld'e saldırdı. Şehri ele 
geçirip Selman Reis'e ait olan her şeyi yağ
maladı. Bunun üzerine Selman Reis tek
rar Zebld'e gelip şehri kuşattı. Yafi' ve Meh
re kabilelerinin yardımıyla burayı tekrar 
ele geçirdi. İbn Hamza'nın beraberindeki 
askerlerle Aden'e gitmesi ve Rüml Mus
tafa Bey'e sığınması üzerine 933 yılı so
nunda (Eylül 1527) Aden'e ulaşarakMus
tafa Bey'le savaştı, onu yen di ve kesik ba
şını Zeöıd'e göndererek 1 Muharrem 934'
te (27 Eylül 1527) herkesin geçtiği bir ka
pıya astırmak suretiyle halka gözdağı ver
di. Böylece Selman Reis kanlı bir şekilde 
de olsa Aden'i ve bütün Yemen'i ele ge
çirdi (All, vr. 17a-27a). 

Bu sırada istanbul'da Cidde'deki gemi
ler için malzeme hazırlamyordu (BA. KK. 
nr. 5638, s. 4). 933'te (1527) iskele gelirle
ri 4 milyon akçe civarında olan Cidde'nin 
donanma ve savunma giderlerine 620.000 
akçe ayrıımıştı (Barkan, XV/1-4 [19 55 1. s. 
291-292). Selman Reis aynı yıl yaklaşık 2000 
kişilik Rüml (Anadolulu) askeriyle Kamaran'a 
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geldi ve adayı imar etti (Basencele , s. 43). 
1S28'de Portekiz'le olan mücadelesinin sür

düğü. yedi Portekiz gemisini zaptettiği ve 
batırdığı anlaşılmaktadır (Özbaran, Yemen'

den Basra 'ya, s. 83) Selman Reis'in şid

dete varan davranışları halk üzerinde olum
suz bir etki yaptı. Aslında Yemen serdan 

olarak Hayreddin Bey'in görevlendirilme
sine rağmen o, gemilerin muhafazasında 

kalmış ve Selman Reis askeri yanına alıp 
savaşmıştı. Bu gelişmelerden rahatsız olan 
Hayreddin Bey leventlerle iş birliği yaparak 
934 yılı sonlarında (Ağustos-Eylül 1528) 
Selman Reis'i öldürttü (Basencele'ye göre 

935'te öldürüldü; bk. Tarfi]u'ş-Şif).r, s. 46) 
ve adamı Sinan Kapudan'ı Zebld'e yollaya

rak maliarına el koydurttu. Ancak Selman 
Reis'in Yemen'de bulunan yeğeni Mustafa 
Bayram'la yetiştirmesi olan Hoca Sefer ha
rekete geçerek Hayreddin Bey'i ortadan 
kaldırdılar. Selman Reis, Osmanlılar'ın Kızıl

deniz'de tutunmasını sağlayacak temelleri 
atması, Osmanlı-Portekiz mücadelesinde 

önemli rol oynayarak Portekiz tehdidine 

karşı ciddi bir mukavemette bulunması ve 
hepsinden önemlisi yazdığı raporlarla Os

manlı ilerlemesinin Hint Okyanusu'na yö
nelmesinde öncülük etmesiyle Türk de

nizcilik tarihinde seçkin bir yer kazanmış
tır. 
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IJlllli!j İDRis BosTAN 

SELMAN-ı sAVEel 
( .,?.~ l.... ..;ıW...) 

Melikü' ş-şuara Hace Cernalüddln Selman 
b. Hace Alaidd!n Muhammed Saveel 

(ö. 778/1376) 

L 
İranlı şair. 

_j 

Tahran'ın 125 km. güneybatısında yer 

alan Save şehrinde dünyaya geldi. Fird]f
ndme adlı mesnevisindeki kayda göre do

ğum tarihi 709 ( 1309) olmalıdır. Babası 

Tebriz'deki İlhanlılar'ın sarayında maliye 

işlerinde görevli idi. "Selman" mahlasını 
kullanan şairin ilk hamisi güçlü vezir Giya
seddin Muhammed b. Reşldüddin Fazlul

lah olup ünlü masnCı' kasidesi "Bedayiu'l

eshar" onun hakkındadır. İlhanlı Hükümda

rı Ebu Said Sahadır Han'ın ve eşi Dilşad Ha-

tun'un dikkatini çeken genç şair. İlhanlı 
Devleti'nin yıkilması üzerine 744'te ( 1343) 

Bağdat'a Celayirli Devleti'nin kurucusu Şeyh 

Hasan-ı Büzürg ve onunla evlenen Dilşad 

Hatun'un sarayına gitti. Sarayda melikü'ş

şuara makamına ulaştı ve hükümdarın oğ

lu üveys'in eğitimiyle meşgul oldu. Hasan-ı 
Büzürg ve Dilşad Hatun'un vefatlarından 

sonra Sultan ı. üveys'in sarayında daha iyi 

bir konuma geldi. Bu dönemde N asır-ı Bu

harl. İbn Yemin-i Tuğral. Ubeyd-i Zakanı 
ve Hafız-ı Şlrazl gibi devrin ünlü şairleriyle 

görüştü. Sultarıla birlikte yazları Tebriz' de. 

kışları Bağdat'ta bulunuyordu. Üveys'in ve

fatının (776/1374) ardından onun yerine 

geçen oğlu Sultan Hüseyin Selman'a pek 

iltifat etmedi. Muzafferller'den Şah Şü

ca'ın 777'de ( 1375) Tebriz'i birkaç ay sü

reyle istilası esnasında orada bulunan şair 

onun için de methiye yazdı . Hakkında bir

kaç kaside söylediği Sultan Hüseyin'in Teb

riz' e dönmesinden sonra hayatını yalnız

lık ve yoksulluk içinde geçirdi. 12 Safer 

778 (1 Temmuz 1376) tarihinde vefat etti. 

Kasidede MenCıçihrl, Senal, Evhadüd

dln-i Enver!, Hakani-i Şirvanl ve bilhassa 

Zahir-i Faryabl ile Kemaleddln-i İsfahanl 

gibi şairleri örnek almış. ancak lafız ve ma

na açısından kendi şiirine özellikler kazan

dırmıştır. Abdurrahman-ı Cami, Bahdris-

Selman- ı Saveel divan ı n ı n il k iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Fatih, nr. 3827) 
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