
SELAME MOSA 

!ere düşüp fikirlerini yeterince somutlaş
tıramamakla birlikte dil konusunda re
form yapılması görüşünü dile getiriyor, 
fasih dili bırakıp halk diline geçmeyi öne
riyor, laikleşerek Batılılaşma'yı ve Avrupa
Akdeniz kültür dairesi içine girmeyi savu
nuyordu. Selame MOsa hayatı boyunca Mı

sır'da demokrasiyi savunmuştur. Sosya
lizm ve komünizm hakkında yazdığı , ayrı

ca cumhuriyetçi hükümet propagandası 
yaptığı için birçok defa tutuklanarak hap
se atılmıştır. Sarayı ve destekçilerini sev
ınediğinden 1952 devrimini sevinçle kar
şılamış , ancak diğerleri gibi o da umdu
ğunu bulamamıştır. Selame MOsa, Arap 
edebiyatında birçok eserin seçkin kesime 
hitap ettiğini ve sanat için sanat özelliği 
taşıdığını, çağdaş Arap dünyasının prob
lemleriyle ilgilenmediğini ileri sürmüştür. 
Gerek yazar gerekse yayıncı kimliğiyle ara
larında Neclb MahfOz ve Luvls Avad gibi 
isiınierin de yer aldığı genç yazarlar üze
rinde çok etkili olmuştur. 

Eserleri. Selame Musa'nın kırktan faz
la eseri mevcut olup bunların en önemli
leri şunlardır: 1. Mu~addimetü's-süber
man (Kahire 1910). Sosyalizmin geleceği 
hakkındaki düşüncelerini içerir. 2. Nüşu'ü 
fikretillah (Kahire 1912). Monoteist dü
şüncenin ortaya çıkışının maddeci bir yak
laşımla tahlili niteliği taşıyan eser Grant Al
len'in The Evalutian of the Idea of God 
adlı kitabının bir özetidir. 3. el-İştirakiyye 
(Kahire 19ı3) . 4. Eşherü'l-]]utab ve me
şahirü'l-]]utabQ' (Kahire 1924) S. Eşherü 
~ışaşi'l-l_ıubbi't-tari]]iyye (Kahire 1925) 

6. Na?ariyyetü't-tetavvur ve aşlü'l-in
san (Kahire 1925). Darwin'in On the Ori
gin of the Species'ini esas alarak yazdığı 
evrim teorisine dair eseridir. 7. AJ_ıJ{ımü'l
felasife (Kahire ı926) . Eserde Eflatun'dan 
sonraki filozofların ütopik görüşleri ele alı
nır. 8.lfürriyyetü'l-fikr ve ebtalühQ fi't
tari]] (Kahire 1927). 9. Tari]]u'l-fünun 
ve eşherü şuver (Kahire ı 927). Mısır'da 
sanatın gelişimini konu edinmektedir. 10. 
el-Yevm ve'l-gad (Kahire 1927). Darwin, 
Nietzsche ve Shaw'ın görüşlerini esas alıp 
kadının özgürlüğü konusunu işlemekte
dir. 11. el-'A~lü'l-batın ve meknuna
tü'n-nets (Kahire 1928). Eserde Freud ve 
Jung'un teorileri incelenmektedir. 12. 
Cüyubüna ve cüyubü'l-ecanib (Kahire 
1930). Yerli ürünlerin kullanılıp yabancı 
ürünlerin boykot edilmesi görüşünü sa
vunmaktadır. 13. I)arbü't-tenasül ve 
men'u'l-J_ıaml (Kahire 1930). Türlerin ge
lişmesi ve doğum kontrolünün gerekliliğiy
le ilgilidir. 14. Gandi ve'l-l_ıareketü'l-Hin
diyye (Kahire ı934) . 15. el-BeJ{ıgatü'l-
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'aşriyye ve'l-lugatü'l- 'Arabiyye ( Kahi
re ı 945). Arap dili ve belagatı hakkında re
formist düşüncelerini ileri sürdüğü eseri
dir. 16. Terbiyetü Selame Musa (Kahi
re ı947). Kendi hayatı , dönemin Mısır'ı, 
Osmanlı Devleti ve Avrupa hakkında bilgi
ler içerir. Müellif bu eserini hayatının son 
on yılını anlattığı birkaç bölüm ilave ede
rek yeniden yayımiarnıştır (Kah i re 1958). 
Eser L. O. Schuman tarafından The Edu
cation of Salama Musa ismiyle İngiliz
ce'ye çevrilmiştir (Leiden 1961 ). 17. Ha'ü
la'i 'allemuni (Kahire 1953). Etkilendiği 

Batılı ve Doğulu ünlü yazarlardan bahset
tiği eseridir. 18. el-Mer'e leyset lu'be li'r
recül (Beyrut ı956) . 19. eş-Şıl_ı{ıfe J_ıırfe 
ve risale (Kahire 1958). Selame, el-İla
de ve'l-i'tibQr'ı 'Abdüllatif el-Bagdadi 
fi Mışr adıyla neşretmiştir (Kah i re ı 353). 
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Celvetiyye tarikatının 
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Selamiyye kolunun kurucusu. 
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Aydın'a bağlı Menteşe kazasının Kozka
ya (Kuzkaya) köyünde doğdu. Babasının adı 
İlyas'tır. Medrese tahsilini tamamlayarak 
Kırkakçe Medresesi'ne müderris ve daha 
sonra İstanköy adasına müftü oldu. Tasav-

vufa bu yıllarda yöneldi ve İstanbul'a gidip 
Celvetl şeyhlerinden Zakirzade Abdullah 
Efendi'ye intisap etti. Seyrü sü!Okünü ta
mamlayıp Bursa'ya halife olarak gönderil
di. Burada bir dergah yaptırdı ve bir müd
det irşad faaliyetiyle meşgul oldu. 1 090'
da (1679) Aziz Mahmud Hüdayl Asitane
si şeyhi Divitçizade Mehmed Efendi vefat 
edince tekkenin meşihatını halifelerinden 
Niksarlı Şeyh Mehmed Efendi'ye bırakıp İs
tanbul' daki pir makamında yedinci post
nişin sıfatıyla irşad görevine başladı. 1091 
(1680) yılında Kadızadeliler'den hünkar va
izi Van! Mehmed Efendi ile aralarında ge
çen bir tartışma neticesinde Van! Mehmed 
Efendi'nin talebiyle IV. Mehmed tarafın
dan görevinden alındı. 1683 Viyana bozgu
nunun ardından Van! Mehmed Efendi'nin 
Bursa'nın Kestel köyüne sürülmesi üzeri
ne 1684 veya 1685 yılında bir hatt-ı hüma
yunla tekrar Celvetl Asitanesi meşihatına 
getirildi. Üsküdar'da kendi adıyla anılan üç 
tekke, bir hamam, ikisi Üsküdar, biri Ka
dıköy' de üç çeşme inşa ettiren Selami Ali 
Efendi (bk. SELAMİ ALİ EFENDi TEKKESİ) 
1103 yılı Saferayında (Ekim-Kasım 1691) 

vefat etti ve Kısıklı'daki tekkesinin hazire
sine defnedildi. Vefatma "hitab-ı elest" ifa
desi tarih düşürülmüştür. Tekke 1912-191 7 
yıllarında yıkılıp sonraları ortadan kalkmış. 
türbesi 1957 yılında tamir edilmiştir. 

Selami Ali Efendi'nin, tasavvuf karşıtı Va
ni Mehmed Efendi'nin yanı sıra dönemin 
önemli safılerinden Niyazi-i Mısrl ile de cid
di ihtilaf içinde olduğu Niyazi-i Mısrl'nin 
ona hitaben yazdığı mektuptan anlaşıl
maktadır. Niyaii-i Mısrl'nin mektubu elde 
bulunmakla birlikte Selami Ali Efendi'nin 
mektubunun mahiyeti bilinmediğinden ih
tilafın sebebi hakkında kesin bir şey söyle
mek mümkün değildir. Sursalı Mehmed 
Tahir ve Hüseyin Vassaf bu ihtilafı meşrep 
farklılığına dayandırır. Hüseyin Vassaf, ih
tilafın kaynağının Niyazi-i Mısrl'nin Risa
le-i Haseneyn adlı eserinde Hz. Hasan ve 
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Hüseyin'in nebl olduklarını savunmasına , 

Selami Ali Efendi'nin de bunun mümkün 
olamayacağını söylemesine bağlar. Bos
nalı Mehmed Fevzi Efendi, Fena! Mustafa 
Efendi, Bilecikli Osman Efendi, Fena! Ali 
Efendi ve Niksar! Mehmed Efendi, Sela
mi Ali Efendi'nin yetiştirdiği halifeterin ön
de gelenleridir. Selami Ali Efendi Celvetiy
ye tarikatının Selamiyye kolunun plri ka
bul edilir. Celvetiyye tarikatı XVII . yüzyıl 

da Aziz Mahmud Hüdayl Asitanesi'nin ya
nı sıra Selami Ali Efendi'nin inşa ettirdiği 
tekketerde faaliyet göstermiştir. Celvetl 
adab ve erkanının sürdürüldüğü Selamiy
ye'de belirtilmeye değer önemli bir fark 
Selami Ali Efendi'nin on üç terkli Celveti ta
cını on yedi terkli hale getirmesidir. 

Kaynaklarda Selami Ali Efendi'nin şiir ve 
ilahileri olduğu kaydedilerek bir iki örnek 
beyit verilmekteyse de bunlar Hüseyin Vas
saf'ın işaret ettiği gibi "Selami" mahlasını 
kullanan XIX. yüzyıl Nakşibendl şeyhlerin
den Mustafa Selami Efendi'ye aittir. Onun 
tek eseri Celveti adab ve erkanına dair Tari
katname'sidir. Üç yazma nüshası (İstanbul 
Belediyesi Atatürk Kita plığı, Osman N. Er
gin, nr. 1081; Hacı Selim Ağa Ktp .. Aziz Mah
mud Hüdayt nr. 230, 270). bir taşbaskısı 
(Haza Risale-i Kutbü 'l-aktab Şeyh Selami 
Efendi, istanbul, ts.) bulunan eseryeni harf
Iere çevrilerek yayımlanmıştır (bk. bi bl.) . 
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Selami Ali Efendi 
(ö. 1103/ 1691) 

tarafından Üsküdar' da yaptırılan 
üç tekke . 
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Fıstıkağacı . Osmanlı döneminde Acı ba
dem, günümüzde Fıstıkağacı olarak bili
nen semtte Selami Ali mahallesinde bazı 
kaynaklara göre Selami Ali Efendi Camii'
nin. bazılarına göre ise eski tramvay dura-

ğının yerinde bulunmaktaydı. Aslında Üs
küdar Amerikan Kız Koleji'nin arsası dahil 
olmak üzere adı geçen camiden eski tram
vay durağına kadar uzanan çok geniş bir 
arazinin Selami Ali Efendi 'nin vakfına ait 
olduğu anlaşılmakta, tekkenin bu arazinin 
neresinde bulunduğu kesinlik kazanma
maktadır. Tekke, Celvetiyye'nin Selamiyye 
kolunu kuran Selami Ali Efendi tarafından 
faaliyete geçirilmiş , vakfıyesi 1096-1099'da 
( 1685- 1688) tescil edilmiştir. Hiçbir iz kal
maksızın tarihe karışmış olan tekkenin ara
zisi üzerinde Cumhuriyet döneminde Se
lami Ali Efendi'nin adını taşıyan klasik üs
IQpta, merkezi kubbeli bir cami inşa edil
miştir. Kaynaklarda Acıbadem Tekkesi, Bül
bülderesi Tekkesi ve Şücabağı Tekkesi gibi 
adlarla da anılan tesisin yeri hususunda 
Acıbadem adının günümüzde farklı bir 
yere verilmiş olması da karışıklığa yol aç
maktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü 'nün 

1924'te yaptırmış olduğu tesbitte Acıba
dem Tekkesi'nin Selami Ali Efendi mahal
lesinin sınırları içinde bulunduğu ve yeri
nin arsa durumunda olduğu belirtilmiştir. 
Aynı mahallede Şüca Ahmed Paşa adında 
bir zatın bazı hayır eserleri yaptırdığı tes
bit edilmektedir. Söz konusu kişinin bu ci
varda bir bağı olduğu ve bu sebeple gerek 
çevresinin gerekse Selami Ali Efendi Tek
kesi'nin Şücabağı adıyla anıldığı tahmin edi
lebilir. Ayin günü cumartesi olan tekkenin 
ilk şeyhi , aynı yıllarda Celvetiyye Asitane
si'nin de (Aziz Mahmud Hüday! Tekkes i) 
postnişini bulunan Selami Ali Efendi'dir. 
Kendisini Ali Efendi izlemiş , daha sonra 
Bandırmalızade Küçük Hamid Efendi ( ö 
ı ı 72/ ı 758). Hamid Efendi'nin oğlu Kemal 
Efendi, Göynüklü İbrahim Efendi, Mevle
viyye'den İbrahim Dede, aynı zamanda Aziz 
Mahmud Hüdayi Tekkesi'nin hatibi olan 
Hafız Mehmed Emin Efendi (ö. ı 892) sıra

sıyla posta geçmiştir. ll. Mahmud'un kız
larından Saliha Sultan'ın 1834 yılındaki dü-
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SELAMi ALi EFENDi TEKKESi 

ğününe davetti Celvetl şeyhleri arasında 
Üsküdar'da Acıbadem Tekkesi şeyhivekili 
Mehmed Hilmi Efendi de yer almaktaydı. 
Bandırmalızacte A. Münib Efendi'nin Mec
mua-i Tekaya'sında da ( 1889) Ahmed 
Efendi'nin adı verilmektedir. Dahiliye Ne
zareti'nin 130S ( 1887 -88) tarihli istatistik 
cetvelinde tekkede iki erkekle bir kadının 
ikamet ettiği , Maliye Nezareti'nin 132S r. 
(ı 9 ı O) tarihli Taamiye ve Tahsis at Def
teri'nde yılda 324 kuruş tahsisatı ve gün
de 2 okka et istihkak! bulunduğu belirtil
mektedir. Bir mescid-tekke niteliğinde ol
duğu anlaşılan bu tesise ilişkin hiçbir gör
sel belgeye ulaşılamamıştır. 

Selamsız. Osmanlı kaynaklarında farklı 

adlarla ( Selamiye 1 Selams ız. Tekkekapı s ı . 

Kocaçınar. Toygartepes i) geçen semtte 
Selami Ali mahallesinde Katibirn Aziz Bey 
sokağında bulunmaktaydı. Vakfıyesi 1 092'
de ( 168 ı ) tescil edilmiştir. Aynı mahallede 
Selami Ali Efendi'nin diğer bir tekkesi ve ba
zı su tesisleri de (su terazisi, kuyu ve çeş
me) yer almaktaydı. Mahalleye adını ver
miş olan ve cami-tekke niteliğinde olduğu 
anlaşılan tesis tamamen ortadan kalkmış, 
geriye ancak hazirenin bir bölümü intikal 
etmiştir. Pazartesi günleri ayin icra edilen 
tekkenin ilk postnişini Selami Ali Efendi'
nin halifelerinden, Celvetiyye'nin Fenaiyye 
kolunun kurucusu Kütahyalı Fenili Ali Efen
di'dir. Fena! Ali Efendi 1126'da ( 17 ı 4) tek
kenin meşihatından ayrılarak Üsküdar'ın 
Pazarbaşı mahallesinde inşa ettirdiği tek
kenin şeyhliğini üstlenince yerine önce 
Mehmed b. Sun'ullah, daha sonra da Hal
vetiyye'nin Ramazaniyye kolundan Kösten
dilli Ali Alaeddin Efendi (ö 1143/ 1730) şeyh 

olmuştur. Ali Alaeddin Efendi'nin ardından 
tekkenin meşihatı aynı tarikat koluna bağ
lı Pazarbaşı ömer Efendi'ye (ö. 1175/ 1761) 

intikal etmiş, 1761 'de babasına halef olan 
Salih Efendi ile (ö 1194/ ı 780) Selami Ali 
Efendi Tekkesi tekrar Celvetiyye'ye bağ-
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