
SELAVT, Ahmed b. Halid 

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-



diyye'sini okuttu. Semmaniyye'nin yanı 
sıra Kordofan şehrinde İsmail b. Abdullah 
ei-Vell'nin kurduğu İsmailiyye tarikatına 
girdi ve tarikat hakkında kısa bir risale ka
leme aldı. Öte yandan Sudan'da ulema ve 
meşayih ile Osmanlı yöneticileri arasında 
uzlaşmanın sağlanmasında yardımcı oldu. 
Dostu Şeyh Ahmed er-Reyyah ve münte
siplerinin, Sudan fatihi İsmail Paşa'nın kat
linin öcünü almak için Defterdar Mehmed 
Hüsrev Bey tarafından Matamma'da ya
kılarak öldürülmesini kınamaktan çekin
medi. 1840'ta Sudan idarecisi Ahmed Pa
şa Ebu Ezhan'ın Taka seferine katıldı. Ha
dendova kabileleriyle Ahmed Paşa arasın
daki anlaşmazlığı Hatmiyye tarikatının şey
hi Muhammed ei-Hasan'ın desteğini ala
rak çözüme kavuşturdu. 1286 (1840) yılın
da vefat etti. 

Selavı~nin önemli talebelerinden el-Emin 
ed-Darlr, Sudan ulemasını denetlemekle 
görevli başmüfettiş, damadı İbrahim b . 
Muhammed b. Abdüddafı'. Sudan divanın
da müftü olmuştur. Selavl, İbrahim 'den 
Muhammed en-Nur ved Dayfullah'ın Su
dan uleması ve evliyasına dair Tabal}ö.t'ı
nı nazmetmesini istemiş ve onun yazdığı 
manzume üzerine kaleme aldığı şerhte 
çağdaşı olan Sudanlı ulema ve evliyanın bi
yografilerine yer vermiştir. Selavi'nin Su
danlı eşinden oğlu Muhtar es-Selavl, Ber
ber bölgesinde kadılık yapmış. Mağribli 
eşinden oğlu Mustafa es-Selavl babasının 
halefi İbrahim ei-Heyteml'den sonra Su
dan umumi kadısı olmuş, 1886'da Mısır 
idarecisi Mehmed Said Paşa'nın Sudan'ı 
ziyareti esnasında rüşvet almakla suçla
narak Kahire'ye sürgün edilmiş ve tutuk
lanmış, 1862'de serbest bırakılmış, üç yıl 
sonra Hartum kadılığına gönderilmiştir. 
Üçüncü oğlu Abdülganl, Dongola kadılığı
na getirilmiş, 1882'de Muhammed Ah
med el-Mehdi liderliğindeki Mehdiyye ha
kimiyetinden sonra Mehdi'nin resmi ka
tipliğini yapmıştır. Mehdi'ye övgüler içeren 
şiirleri (Ffaşfdetü 'l-Hemziyye fl medf:ıi'l

Mehdi) , Kadi Beyzavl'nin tefsirine dair bir 
sözlük çalışması (fjaşiye 'ala Tefsiri'l-Bey
zaui) vardır. Abdülganl'nin oğlu Yahya, Ah
med Urabl Paşa'nın isyanı sırasında Mı
sır'a giderek Urabl Paşa hareketini des
teklemiş , paşaya ve Muhammed Sırrül 

hatm ei-Mirganl'ye methiyeler yazmış. Mı
sır hidivini hicveden kasideler söylemiştir 
(ifaşidetü 'l-Ba' iyye fl şeuretf AJ:ımed 'Ura
bi, /faşidetü 'n-Nüniyye fl medf:ıi sırri 'l-l].at

mi'l-Mirganf). Selavi nesli günümüzde Su
dan'da devam etmektedir. 

Eserleri. 1. ez; -Zeyl ve't-tekmile. Mu
hammed en-Nur ved Dayfullah'ın Sudan
Func devri tarihine dair Tabal}ö.t adlı ese
rinin zeyli ve tekmilesidir ( n ş r. Muham
med İ brahim Ebu Salim- Yusuf Fazi Ha
san, Hartum 1982) . 2. ed-Dürrü'l-man
-?: ılm ii e sanidi sa'iri'l- 'ulılm. Hocaları 
ve eserlerine dair bir risalesidir. 3. İşral}u 
meşabif:ıi't-tenvir ii şerf:ıi M evlidi'l-be
şiri'n-nezir. Ahmed ed-Deröır'in M evlid'i
nin şerhi olup 1238'te ( 1819) yazılmıştır 
(İ skende riye Belediye Ktp ., Mecmua, nr. 
e lif 139) 4. İtf:ıdfu ehli 'ş-Şıdl}. Kaöı İyaz'ın 
eş-Şifa' adlı eserinin muhtasarı ve şerhi
dir (Yale University Library, Landberg Col
lection, nr. 9). s. el-Cevherü 'l-meknun 
ve's-sırru'l-maşun . 6. el-Minaf:ıu'ş-şa

m ediyye. Birgivl'nin et-Taril}atü'l-Mu
f:ıammediyye'sine Abdülganl en-Nablusl 
tarafından yazılan lfadil}atü'n-nediyye 
adlı şerhin muhtasarının şerhidir (Darü ' l
kütübi ' l-M ıs riyye , Tasawuf. nr. 171 ). 7. Ri
sale. İsmail b. Abdullah el-Veli ve tarikatı 
hakkındadır (Khartoum National Records 
Office. ismailiyye, nr. 2, vr. 292-300). 8. Şerf:ı 

'ala 'Al}ideti'r-risô.le fi'l-besm el e ve'l
f:ıamdele. 9. Şerf:ı 'ale'l-erba'ini'n-Ne
veviyye. 10. Şerf:ı 'ale 'l-İbtihô.c bi'l-k e
lam (fi'l-kelam) 'ale 'l-isra ve'l-mi'rac. 
Necmeddin Muhammed b. Ahmed el
Gaysl ei-İskendeıi'ye ait eserin şerhi olup 
1243'te ( 1827) yazılmıştır (İ skenderiye Be
lediye Ktp., Mecmua, nr. elif 139). 11. Ta'
-?:imü '1-ittifô.l} ii ayeti'l-misô.l}. Misak aye
tinin (Al-i imran 3/8 1) tefsiridir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ahmed b. Muhammed es-Selavi, Tabakatı Ved 
Pay{ullah : e?-Zeyl ve 't-tekmile ( n ş r. M. İbrahim 
EbQ Selim -Yusuf Fazi Hasan) , Hartum 1982; 
Cebertı. 'Aca'ibü 'l-aşar, lll , 61 2; F. Werne, Afri
can Wanderings, London 1852, s. 141 , 252-253; 
Kehh.fıle, Mu'cemü 'l-mü'elli{in, ll , 165; R. Hill. 
Egypt in the Sudan, 1820-1881, London 1959, 
s. 43 ; a.mlf., A Biographica l Dictionary o{ the 
Sudan, London 1967, s. 55, 398; Abdülaziz Ab
dülmecJd. et-Terbiye fi 's-Südan, Hartum 1975, 
s. 40-47; M. İbrahim Ebü Selım , Odeba' ve ' u/e
ma' ve mü' emi) ün If tarii)i's-Südan, Beyrut 1411 1 
1991,s. 101 -118; AliSalihKarrar, The SufiBrot
herhoods in the Sudan, London 1992; Arabic 
Literature of Africa: The Writings of Eastern Su
danic A{rica to C. 1900 (ed. R. S. O'Fahey). Lei
den 1994, 1, 57-61 ; R. S. O'Fahey, "A Colonial 
Servant al-Salawi and the Sudan" , Sudanic Af
rica, XII, Bergen 2001, s. 33-42. 

L 

Iii SEMİH CEYH AN 

SELÇUK 

(bk. AYASULUK). 
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SELÇUK, Münir Nurettin 

SELÇUK, Münir Nurettin 
(1900-1981) 

Türk musikisi ses sanatçısı , 

bestekar, koro şefi 
ve musiki hocası . 

_j 

Rumi 1318'te ( 1900) İstanbul Sarıyer'
de dünyaya geldi. Bazı eserlerde doğum 
yılının 1899, 1901 , 1902 olduğu ve· Beya
zıt'ta doğduğu kaydedilmektedir. Babası 
Divan-ı Hümayun muavini, Darülfünun İla
hiyat Fakültesi Fars Edebiyatı müderrisi 
ve Kadıköy Sultanisi Fransızca muallimle
rinden şair Mehmed Avni NQreddin Bey, 
annesi Fatma Hanife Hanım 'dır. Ailesi, an
ne tarafından Selçuklu ve Germiyanoğul
ları 'na kadar uzandığı için Selçuk soyadı
nı aldı. Beyazıt İbtidal Mektebi ve Soğuk
çeşme Askeri Rüşdiyesi ' nin ardından Ka
dıköy Numune Mektebi'nde okudu. Bu sı
rada slnekemanl Nuri Bey (Duygu er) ara
cılığı ile Kadıköy'de Darülfeyz-i MOsiki Ce
miyeti'ne girdi. ı. Dünya Savaşı'nın sonla
rında birkaç müzisyen arkadaşı ve hoca
larından bazılarıyla birlikte kurucuları ara
sında bulunduğu Şark MOsikisi Cemiyeti'n
de hanende olarak yer aldı. Bir ara ailesi
nin ısrarıyla ziraattahsiliiçin Macaristan'a 
gittiyse de mOsiki sevgisi ağır bastığından 
kısa sürede İstanbul'a döndü. Yine aynı yıl
larda Yusuf Ziya Paşa'nın başkanlığı dö
neminde hocası Hatız Ahmed Efendi'nin 
(1rsoy) aracılığı ile Darülelhan'a alındı. Onun 
mOsikiye ciddi şekilde başladığı dönem bu
rada geçirdiği yıllardır. Sultan Vahdeddin 
zamanında Muzıka-i Hümayun'a üçüncü 
sınıf mülazım-ı sani ile müezzinliğe tayin 
edildi. Burada hem hanende olarak ince 
saz heyetinde hem müezzin-i şehriyari sı
fatıyla müezzinlik görevlerinde bulundu. 
Cumhuriyet'in ilanının ardından Muzıka-i 
Hümayun kadrolarının Ankara'ya nakledil
mesi üzerine burada Riyaseticumhur İn
cesaz Heyeti kadrosunda mülazım-ı ewel 
oldu. Bu dönemde At at ürk'ün maiyet inde 
bulundu. Özel mCısiki toplantılarında ço
ğunlukla Refik Fersan ve Hafız Yaşar' la 

(Okur) birlikte yer almasının yanı sıra pek 
çok seyahatinde onun yanındaydı. 1926'
da Atatürk'ten izin alarak heyetten ay
rıldı ve İstanbul'a döndü. Bundan sonra
ki mOsiki hayatına serbest olarak devam 
etti. 

İstanbul'da Sahibinin Sesi PlakŞirketi'y
le yaptığı anlaşmayla mCısiki bilgisini art
tırmak için Paris' e gitti. Burada kaldığı bir 
yıl boyunca Paris Konservatuvarı'nın ho
calarından şan , piyano ve solfej dersleri al
dı. Dönüşünde ( ı 929 ) bu firmaya ait dot-
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