
SELMAN REiS 

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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tan'da ibareterindeki akıcılık ve kinayete
rindeki dikkatin benzersiz olduğunu söy
ler. Selman gazelde de Sa'cfı-i Şirazl ve Mev
lana Celaleddin-i Rumi'nin takipçisidir. özel
likle Sa'dl'nin tesiri açıktır. Selman ile Ha
fız-ı Şirazl'nin gazellerindeki vezin. kafiye 
ve mazmun beraberliği aralarındaki yakın 
irtibata işaret etmektedir. Hafız. Selman' ı 

zamanın önde gelen kişisi ve şiir ülkesinin 
padişahı olarak över. Selman. Farsça ve 
Türkçe yazan daha sonraki şairler tarafın
dan örnek alınmış. şiirlerine nazlreler ya
zılmıştır. 

Eserleri. Selman'ın bütün şiirlerini içe
ren ve 21 .SOO beyit kadar olduğu belirti
len külliyatı şu eserlerden oluşmaktadır: 1. 
Divan. Kaside, gazel. terkibibend ve ter
ciibendlerle sakiname. kıta ve ruballer ih
tiva eder. Kasideterin büyük çoğunluğu 
Celayirli Hasan-ı Büzürg. eşi Dilşad Hatun 
ve Sultan Üveys için söylenmiştir. İlhanlı 
sultan ve vezirleriyle ilgili methiyelerin sa
yısı daha azdır (nşr. MansOr-ı Müşfik . Tah
ran 1336. 1367 hş ) Z. Cemşid ü ljurşid. 
Sultan üveys'in isteği üzerine 763 ( 1361) 
yılında onun adına kaleme alınmış bir mes
nevidir. Hezec bahrinde olup 2700 beyitten 
fazladır. Nizarnl-i Geneevi'nin ljüsrev ü Şi
rin'i örnek alınarak yazılan mesnevide hi
kaye aralarında başka vezinlerde gazel. ru
bal ve kıtalar bulunmaktadır. Eser Ahme
d!' nin ve Cem Sultan'ın aynı adlı Türkçe 
mesnevilerine kaynaklık etmiştir (nşr J P. 
Asmussen- Feridun Vehmen, Tahran 1348 
hş / 1969) 3. Firakname. Mütekarib bah
rinde bir mesnevi olup 11 00 beyit kadardır. 
Şair bu manzumeyi de Sultan Üveys için 
yazmıştır. Eser üzerine Davut Ali Katnik 
bir yüksek lisans tezi hazırlamıştır ( 1993. 
AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü). Çeşitli kü
tüphanelerde çok sayıda yazma nüshası 
bulunan Selman'ın şiirleri ilk defa Külliy
yat adı altında taş baskıyla neşredilmiş 
(Bombay 1890). yakın zamana kadar iki 
defa daha yayımlanmışsa da üzerlerinde 
henüz tam bir çalışma yapılmamıştır. Bu 
şiirleri son olarak Külliyyat-ı Selman-ı 

Saveci adıyla Abbas All-i Vefa! neşretmiş

tir (Tahran 1383 hş/2004 ı Şairin "Bedayiu'l
eshar" adlı kasidesini Veyis Değirmençay 
Türkçe'ye çevirmiştir ( Selman-ı Saueci 'nin 
Masnu ' Kasidesi Bedayi'u'l-Eshar, Erzu
rum 1999). 
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SELMANiYYE 
( :Qt..ı.Wf ) 

Sahabeden Selman-ı Farisi'yi 
(ö. 36/656 [?]) 

yücelterek onun insanların 
hakikate giriş kapısı olduğunu 

iddia eden ve Siniyye diye de anılan 
aşırı gruplara verilen isim 

(bk. GAI.İYYE; SELMAN-ı FARİSI). 

S ELSEBIL 
(..k-Wl) 

Cennetin pınarlarından birinin ismi 
veya sıfatı. 

_j 

_j 

Kur'an'da selsebll kelimesi, cennette iyi 
insanlara ihsan edilecek nimetlerden söz 
eden, "Onlara orada zencefil karışımlı bir 
kadehten içirilir; -içindeki- orada selsebll di
ye isimlendirilen bir pınardandır" meatinde
ki ayette geçer (el-insan 76/1 7-18) Müs
lim'de yer alan bir rivayete göre ("I:Iayz", 
34) bir yahudi din adamının, "Cennete ilk 
defa kimler girecek?" şeklindeki sorusu
na Hz. Peygamber, "Muhacirlerin fakirle
ri" cevabını vermiş; "Cennet yolunda içe
cekleri nedir?" sorusu üzerine de, "Onlara 
cennette selsebll diye adlandırılan bir pı
narın suyundan içirilir" buyurunca yahudi, 
"Doğru söyledin" demiştir. Abdurrahman 
b. Avf hakkındaki bir hadiste, "Allah onu 
cennetin selsebllinden suvarsın" veya, "Al
lahım! Abdurrahman b. Avf'ı cennetin sel
sebilinden (selselinden [İbnü ' l-Eslr. ll. 389]) 
suvar" denilmektedir (Müsned, VI. 299. 302; 
Tirmizi. "Meva]5it", 25; İbn Balaban. XV, 
456) İbnü'l-A'rabl'ye göre selsebll Kur'an'
dan önce bilinen bir kelime değildir; dola
yısıyla kelimenin türemiş olduğu bir kök 

SELSEBIL 

yoksa da genellikle dil alimleri selsebllin 
"selise", "selle" veya "selsele" köklerinden 
geldiğini kabul eder. Zemahşerl'ye göre 
buradaki "ba" harfi zait olup akıçılık anla
mını pekiştirrnek için ilave edilmiştir (el
Keşşa{, IV. ı 98) 

Lugatlarda ve tefsir kaynaklarında sel
sebii kelimesinin "akıcı ve yumuşak olma" 
anlamına gelen selaset ve "peşpeşe gel
me" manasındaki teselsül ile ilişkisi üze
rinde durulur. Pınarın sıfatı olarak "kesin
tisiz ve hızlı akma", su vb. içeceklerin sı
fatı olarak "tadı iyi, içimi kolay, boğazdan 
kolayca geçen" gibi anlamlara sahip oldu
ğu ve "selsal, selsel" kelimelerinin de aynı 
manada kullanıldığı belirtilir. Hz. Ali'ye at
fedilen bir açıklamaya göre selsebllin aslı 
"sel sebllen" (bir yol iste) şeklinde bir cüm
ledir. Bu rivayet doğru ise söz konusu ifa
deden, bu şekilde nitelenen cennet pına
rından ancak imanları ve hayırlı arnelleriy
le ona ulaşma çabası gösterenierin içebile
ceği anlamı çıkar. Zemahşerl ise Arap dili
ne uygun düşmekle birlikte bu açıklama
nın zorlama ve hatta uydurma olduğunu 

belirtir. 

Basra nahivcilerinden bazıları selsebllin 
sürekli akmasından dolayı cennetteki pı
narın sıfatı olduğunu. bazıları ise güzelli
ğinden dolayı pınarın bu şekilde anıldığı
nı söyler; bir kısmı da selseblli pınarın adı 
yani özel ismi kabul eder. Küfe nahivcile
rinin bir kısmı kelimeyi "boğazdan kolay
lıkla geçen" anlamında sıfat, bazıları pı
narın özel ismi, bazıları da "içimi kolay ve 
tatlı" manasında suyun niteliği saymıştır. 
Bu yorumları aktaran Taberi kendi görü
şünü şöyle açıklar: "Ayetteki 'selsebll diye 
isimlendirilen' ifadesi pınarın sıfatıdır. Bo
ğazdan geçişi ve akışı rahat olduğu, ayrı
ca cennet ehlinin emrine verilmiş olup akı
şını istedikleri yere doğru değiştirebildik
leri için böyle nitelendirilmiştir." Taberi ay
rıca müfessirlerin selsebll kelimesinin özel 
isim değil sıfat olduğunda ittifak ettiğini 
belirtir. Türkler, kelimenin bu anlamların
dan ilham alıp suyun kademeli olarak akı
tıldığı sıralı yalaklara selsebil demişler ve 
taş işçiliğinin zarif örnekleriyle selsebiller 
üretmişlerdir (bk. SELSEBİL). 

Selsebll kelimesi. klasik şiirde ab-ı hayat 
gibi sevgilinin dudağındaki lezzet ve ölüm
süzlük özelliğinden kinaye olarak sıkça kul
lanılır. Cennette olması. devamlı akması. 
herkesin ona ulaşamaması gibi sebepler
le de edebiyatta selsebll aşıkın arzuladığı 
bir mekan olarak geçer (Çalap seni nice 
şirin dudaklı halk etmiş 1 Ki selsebll uta
nır leblerin zülalinden [Nes!ml[). Bazan 
şarabın mest edici tesiri selsebll ile ölçü-
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