
şiir, kıta, beyit ve mısralara yer verilmiş

tir. 

Bütün bu özelliklerine rağmen Selanil<i 
tarihi uzun süre ilgi çekrnemiştir.Yapılan 
incelemelerden anlaşıldığına göre tarih
leri eserin içine aldığı dönemi kısmen ve
ya tamamen ihtiva eden XVII. yüzyıl ta
rihçilerinden Peçevi ibrahim, Hasan Bey
zade. Katib Çelebi, Naima Selanikı~den bah
setmemiştir. Ancak Solakzade, Selanil<i'
den bazı konuları kaynak zikretmeden kita
bına aktarmıştır (Tarih, s. 568. 580) Ese
rin Türkiye'de ve Avrupa kütüphanelerin
de yirmi beşten fazla nüshası bulunmak
ta olup bunların on dokuzu istanbul kü
tüphanelerindedir (Selaniki Tarihi, haz. 
Mehmet İpşirli, s. XXN-XXIX) . Kitabın baş

tan üçte biri (971-1 00 1/ 1563-1593) istan
bul'da yayımianmış (1281; aynı baskının 
faksimile ikinci basımı: Freiburg 1 970) , 
olayların çok ayrıntılı verildiği son sekiz yıl
lık kısmı Tô.rih-i Naima'da bulunduğu için 
yayımına gerek görülmediği bu neşrin so
nunda ifade edilmiştir. Eserin tenkitli met
ni Mehmet ipşirli tarafından hazırlanmış
tır (1-11, istanbul 1989; Ankara 1999). 
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SELASET 
( ..:-.~) 

Belagatta ifadenin pürüzsüz 
ve akıcı olmasını ifade eden terim. 

ı 
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Sözlükte "yumuşaklık, kolaylık" anlamın

daki selaset kelimesi Türkçe'de ."sözlü ya
hut yazılı ifadenin açıklığı ve akıcılığı" ma
nasında bir terim olarak kullanılmıştır. Bu 
tarz ifadeye selis denir. Klasik belagat ki
taplarının pek azında yer alan selaset te
riminin fesahatin bir alt bölümü olarak te
lakki edildiği ve fesahatin şartlarıyla sela
setin şartlarının iç içe girdiği anlaşılmak
tadır. An karavi'ye göre nazım veya nesrin 
güzel olması için gerekli olan selaset sö
zün kolaylıkla akmasıdır ki bunu peş peşe 
söylenmesi, dile zorluk veren harflerin (ses
ler) arka arkaya gelmemesi ve nefesin akı
şının engellenmemesi sağlar. Ahmed Cev
det Paşa fesahati ihlal eden tenMür-i kela-

mın selaseti de bozduğunu söyler. Bir fe
sahat terimi olan tenafür-i kelam, "aynı ve
ya mahreçleri birbirine yakın seslerin bir 
kelimede yahut birbirini takip eden keli
melerde arka arkaya gelerek telaffuzu zor
laştırması" demektir. 

Recaizade Mahmud Ekrem. klasik bela
gatla retoriği yeni bir anlayışla terkip et
tiği Ta'lim-i Edebiyyô.t'ın üs!Opla ilgili bö
lümünde konuyu ele almıştır: Fesahatin 
şartları arasında tenafürün bulunmama
sını da zikrettikten sonra "Aheng-i Sela
set" başlığı altındaki uzunca bir bahiste 
selaseti "ibare içinde seslerin kulağa hoş 
gelecek şekilde tertibi" diye tarif etmiştir. 

Aheng-i taklidiyi de (aliterasyon) burada 
ele alan Recaizade, yine bu konu çerçeve
sinde "Aheng-i Umumi" başlığı altında ifa
dede "tenafürden beri". dolayısıyla selase
tin gereği olan kelimelerin seçimi ve kulla
nılışındaki tertibi için kaçınılması gereken 
hususları şöyle açıklar: Birer heceli ve ses
leri uyumsuz kelimeler; bir ibarede veya 
metinde aynı seslerin, aynı kelimelerin, ay
nı edat ve ekierin tekrarlanması; zincirle
me tamlamalar; nazımda imale ve zihaf
lar. Recaizade ayrıca selasetle tenafür iliş
kisini bir umum-husus mantığı içinde ele 
alır. Selasete uygun olan söz tenMürden 
uzaktır. ancak tenMürden uzak olan her 
söz selasete uygun demek değildir. Ah
med Reşid (Rey) "ifadeyi teşkil eden cüm
le ve ibareterin kolay, kesintisiz ve ahenk
tar olması" diye tarif ettiği selaseti fesaha
tin ruhu olan vuzuha yardımcı diye görür. 
Ona göre fesahati ihlal eden rekaket sela
seti de yok eder. Istılô.hô.t-ı Edebiyye'de 
selasete yer vermeyen Muallim Naci'nin lu
gatında selis için verdiği örnek Nef'i'nin. 
"Olmasa nazm-ı selisirnde aceb mi ta'l<id" 
mısraıdır. Ta'kide karşılık olarak kullanıldı
ğı görülen bu mısraa göre selaset muğlak 
ve telaffuzu güç ifadenin zıddı şeklinde an
laşılmaktadır. 

Birbirine yakın tarifleri olan selasetin, do
layısıyla bir metnin selis olduğunun anla
şılması yine de yazarın veya okuyucunun 
zevkine bırakılmış görünmektedir. Cevdet 
Paşa bunu, "His ve zevk ile bilinir" diye ifa
de ederken Recaizade Ekrem aynı konunun 
"hüsn-i te'llf" bahsi için, "Mücerret hüsn-i 
tabiat ve zevk-i mOsiki ile bilinecek şeydir" 
der. Ahmed Reşid ise bunun "nazariyat
la tahsili gayr-i kabil ve mutlaka az çok 
hüsn-i tabiatta beraber melekeve maha
rete muhtaç" olduğunu, bu sebeple sela
setin "tertib-i elfazda üstatlık" kabul edil
diğini söyler. Bu durum dikkate alındığın
da verilen örneklerin çoğunun selaseti de
ğil selasetin yokluğunu belirttiği görülmek-
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tedir. Ahmed Cevdet Paşa. Fehim'in, "Ale's
sabah cihan halkı kar-ı bara gider 1 Bela
keşan-ı mahabbet de kOy-i yara gider" bey
tinin selis olduğunu söylerken "kOy-i yara" 
ibaresinde "ye"li iki hece arka arkaya gel
meseydi daha selis olurdu der. Recaizade 
Mahmud Ekrem de örnek verdiği, "Kılma 
red kır atı ver ya al bağla bir kula" beytin
deki cinas sanatı bir tarafa birer heceden 
ibaret kelimelerin arka arkaya gelişinde 
uyumsuzluk olduğunu belirtir. Olumlu ör
neklere daha çok yer veren Ahmed Reşid 
ise Nabi'nin hemen bütün divanının selis 
kabul edildiğini , Nef'i'de de selis şiirlerin 
çok olduğunu söylemektedir. Fazla yaygın 
olmamakla beraber Fars edebiyatında da 
selaset aynı anlamda kullanılmaktadır. 
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Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. Halid 
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b. Hammad en-Nasıri 

(ö. 1315/ 1897) 

Faslı tarihçi, fakih ve edip. 
_j 

ZZ Zilhicce 1ZSO'de (21 Nisa n 1835) 
Fas'ın Sela şehrinde dünyaya geldi. Temg
rOt'taki Şazeliyye'den Nasıriyye Zaviyesi'
nin kurucusu, ibn N asır diye tanınan Mu
hammed b. Muhammed b. Ahmed ed
Der'i'nin soyundan olup Doğu'da Sela'ya 
nisbette Selav1. Batı'da ise ailesine nisbet
le Nasıri diye tanınır. Aile mensupları soy
larını Abdullah b. Ca'fer b. EbO Talib'e ve 
hanımı Zeyneb'e (Hz. Ali ile Hz. Fatıma'
nın kızı) dayandırdıklarından kendilerine 
Ca'feriler veya Zeynebiler de denilir. Selavi 
ilk öğreniminin ardından tahsilini Muham
med b. Celall el-Hammadi. Muhammed b. 
Abdülaziz MahbObe ve Kadı EbO Bekir b. 
Muhammed Awad gibi alimierin yanında 
tamamladı. Tefsir ve fıkıh alanında ken
dini yetiştirdi. Arap dili ve edebiyatı , ma
tematik. tarih ve coğrafya ile de ilgilendi. 
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Belagat ve nahve dair temel eserleri oku
du, Buhtürl, Ebu Ternınarn ve Müteneb
bl'nin divanlarını inceledi. Daha sonra ders 
vermeye başladı. Tarihçi Muhammed b. 
Ali ed-Dekkall ve Sela'nın ediplerinden Tay
yib Awad onun öğrencileri arasındadır. Kırk 
yaşından itibaren çeşitli görevler alan Sela
vl, önce Sela şehrinde noter gibi çalışarak 
kadı tarafından düzenlenen evrakı onayla
ma görevinde bulundu. 1875-1877 yılları 
arasında Darülbeyza'da (Casablanca) kal
dı. Ardından hükümdar ailesi mallarının 
idaresi için aralıklarla iki defa Merakeş'te 
bulundu. Bir müddet el-Cedlde'de (Meza
gan) gümrükte görev yaptı . Kısa bir süre 
Tanca'da kaldıktan sonra Sela'ya döndü ve 
kendini tedrls ve telife hasretti. Yaşadığı 
asrın önde gelen alimlerinden sayılan ve 
bid'at ehline karşı sünneti savunmasıyla 
meşhur olan Selavi güçlü bir hafızaya ve 
fasih bir lisana sahipti. Sela'da vefat etti 
ve Babülmuallaka denilen kabristanda def
nedildi. 

Eserleri. 1. Kitdbü'l-İsti~şa li-al]bdri 
düveli'l-Magribi'l-A~şa. Selavi daha çok 
bu eseriyle şöhret kazanmıştır. Önce Keş
fü'l- 'arin ii lüyuşi Beni M erin adını ta
şıyan muhtasar kitabında Merlnller Dev
leti'nin tarihini ele alan müellif, daha son
ra Fas (Mağrib-i Aksa) tarihini İslami fetih
lerden kendi zamanına kadar bir bütün ha
linde yazmaya başlamıştır. Selavi eserin
de Hz. Peygamber ve Hulefa-yi Raşiôın, Ku
zey Afrika'nın müslümanlar tarafından fet
hi konularında kısaca bilgi verdikten son
ra Fas'ta hüküm süren İdrlsller, Murabıt
lar, Muvahhidler, Merlnller, Sa'dller ve Fila
lller'in tarihini geniş biçimde ele almıştır. 
İbn Hazm, İbn Abdülmün'im el-Himyerl, 
İbn Ebu Zer', İbn Haldun, İbnü'l-Kadl, Fiş
tali ve İfrenl gibi Mağrib tarihçilerinin eser
lerinin yanı sıra sözlü rivayetlerden ve dev
let görevinde (mahzen) iken kolayca ulaşa
bildiği resmi belgelerden yararlanan Sela
vi'nin bir özelliği de Batı kaynaklarından 
faydalanan ilk Fas tarihçisi olmasıdır. Ni
tekim eserin ikinci kısmında bölgedeki ba
zı merkezleri ele geçiren Portekiz ve İs
panyol tarihçilerinin bölgeyle ilgili eserle
rinden yararlandığı bilinmektedir. Louis 
Maria da Couto da Albuquarque da Cun
ha'nın Memorias para historia da pra
ça de Mazagao adlı eseri (Lizbon 1864) 

bunlardan biridir. Selavl, eserini 1 S Cema
ziyelahir 1298 ( 15 Mayıs 1881 ) tarihinde ta
mamlayarak Filall Sultanı Mevlay Hasan'a 
ithaf etmiştir. Onun ölümünden sonra ese
rini devam ettirmek istemiş ve Mevlay Ab
dülazlz'in tahta çıkış yılına kadar ( 1894) 
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getirmiştir. Faslı bir tüccarın aracılığıyla 
basılan eser (Kahire 1312) neşrinden itiba
ren İslam dünyasında olduğu gibi şarki
yatçılar arasında da büyük ilgi görmüştür. 
el-İst~şa'nın IV. cildini E. Fumey (Chroni
que de dynastie 'alaouie au Maroc, Archi
ves Marocaines, Paris 1906-1907, IX ve X), 

ilk üç cildini A. Graulle, G. S. Colin ve İsma
il Harnet (Archives Marocaines, Paris 1923-

1934, XXX-XXXlll) Fransızca'ya tercüme 
etmiştir. Müellifin iki oğlu tarafından ba
zı ilavelerle tekrar yayımlanan eseri (I-IX, 
Darülbeyza 1954- 1956, 1997) Ahmed en
Nasırl yeniden neşretmiştir (I-VIII, Darül
beyza 2001) el-İsti~şa, Ahmed b. Mu
hammed et-Tıtvanltarafından Ta~ribü'l
A~şa min Kitdbi'l-İsti~şa adıyla ihtisar 
edilmiş (Tıtvan 1927), Şeyh et-Tuhaml el
Vezzanl iki ciltte kısalttığı esere bir ciltlik 
zeyil yazmıştır. Z. Tal'atü'l-müşteri fi'n 
nesebi'l-Ca'teri (HI, Fas 1320/1902). Mü
ellifin mensup olduğu Nasıriyye ailesi hak
kında yazılan eser aynı zamanda Temgrüt 
Zaviyesi'nin bir tarihidir. Müellif bu kita
bında soyunun Ca'fer b. Ebu Talib ve hanı
mı Zeyneb'e dayandığını ispat etmeye ça
lışmıştır. 3. Ta '?:imü'l-minne bi-nuşre
ti's-sünne (Rabat Ktp., nr. 66; bk. E. Levi
Provençal, İA, X, 352). İslami fırkalar hak
kında toplu bir bakışı içermektedir. 4. Zeh
rü '1-efnan min ]J.adi~ati İbni'l-Vennan 
(I-Il. Fas 1314). Selavi'nin diğer eserleri de 
şunlardır: Ta'lilf 'ala Bidayeti'l-~udema' 
ve hidayeti'l ]J.ukema', el-Felekü'l-meş

]J.un bi-neta'isi Tebşırati İbn Fer]J.un, 
Ta'li~ 'ala Divani'l-Mütenebbi, Ta'lilf 
'ala şer]J.i İbn Bedrun li-~aşideti İbn 
'Abdun, er-Red 'ale't-tabi'iyyin, Mec
mu'u fetdva'l-fı~hiyye, Ta~idü'l-Ber
ber, Ta]J.didü sultati'l-vulat. Zirikll, mü
ellifin iki oğlunun kütüphanelerinde bu 
eserlerin yanı sıra müsikiyle ilgili iki risa
Iesi ve başka bazı eserlerinin bulunduğu
nu söylemektedir (el-A'lam, I, 120). 
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Ahmed b. Muhammed b. Nasır 
b. Muhammed es-Selavi el-Mağribi 

(ö. 1256/1840) 

Mağribli mutasavvıf, 

Sudan kadısı. 
_j 

Safer 1206'da (Ekim 1791) Mağrib'in Ra
bat şehri yakınlarındaki Sela köyünde doğ
du. Kurtuba'dan Mağrib'e göç eden bir 
aileye mensup olup müfessir Kurtubl'nin 
neslindendir. Soyu ensarın Hazrec kabilesi
ne dayanır. Büyük dedesi Muhammed es
Selavl, Şazeliyye tarikatının Nasıriyye ko
lunun kurucusu Muhammed b. Nasır ed
Der"i'nin halifesidir. Ahmed es-Selavl, Sela'
da ilk eğitimini Abdullah b. lsa'dan aldı ve 
Kur'an'ı ezberledi. Maliki ulemasının ya
nında fıkıh tahsil ettikten sonra Fez şeh
rine gidip bir süre Karaviyyln Medresesi'n
de okudu. 1226'da ( 1811) çıktığı hac yol
culuğu sırasında üç yıl Mısır'da kalarak Şa
zell şeyhi ve Maliki fakihi Muhammed el
Emir el-Keblr başta olmak üzere Ezher 
ulemasından faydalandı. Mısır'ın batısın

daki Feyyüm şehrinde iki yıl kadar müftü
lük yaptı. Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın, 
oğlu İsmail Paşa kumandasında Sudan'a 
gönderdiği orduya Maliki kadısı sıfatıyla 
katıldı. Mısır-Osmanlı ordusunun Sudan'a 
hakim olmasından ( 1820) sonra Ma!ikl müf
tüsü oldu. 1240'ta ( 1824-25) Mısır'a dönen 
Selavl, ertesi yıl Defterdar Hurşid Ağa'nın 
maiyetinde tekrar Sudan'a gittiğinde Ah
med b. İdrls'in yerine Sudan kadılığına ta
yin edildi; vefatma kadar bu görevi sür
dürdü. 

Ahmed es-Selavl, Sudan'da Kutranjlı Al-i 
lsa ve Halvetiyye-i Semmaniyye şeyhleri 
başta olmak üzere Ahmed er-Reyyah, Def
'ullah b. Medeni, Ahmed eş-Şenbatl, Mu
hammed Ali el-Abbasl. İbrahim es-Süflabl 
gibi alimler ve şeyhlerle yakın ilişki kura
rak halk üzerinde otoritesini yaygınlaştır
dı. Al-i lsa'nın önde gelen isimlerinden Ah
med b. lsa el-Ensarl'nin talebelerinden 
Muhammed el-Emin ed-Darlr ile birlikte 
birçok kişiyi ilim halkasına dahil etti, on
ları Sudan'ın çeşitli bölgelerinde kadı ola
rak görevlendirdi. Ensarl ile birlikte Halve
tiyye-i Semmaniyye'nin kurucusu Ahmed 
b. Beşir et-Tayyib'e intisap ederek ondan 
hilafet aldı ve kızıyla evlendi. Ümmü Mer
rih'teki tekkede Semmaniyye müntesiple
rine Birgivl'nin et-Tari~atü'l-Mu]J.amme-


