SELÇUK, Münir Nurettin
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 kaleme aldı. Öte yandan Sudan'da ulema ve
meşayih ile Osmanlı yöneticileri arasında
uzlaşmanın sağlanmasında yardımcı oldu.
Dostu Şeyh Ahmed er-Reyyah ve müntesiplerinin, Sudan fatihi İsmail Paşa'nın katlinin öcünü almak için Defterdar Mehmed
Hüsrev Bey tarafından Matamma'da yakılarak öldürülmesini kınamaktan çekinmedi. 1840'ta Sudan idarecisi Ahmed Paşa Ebu Ezhan'ın Taka seferine katıldı. Hadendova kabileleriyle Ahmed Paşa arasın
daki anlaşmazlığı Hatmiyye tarikatının şey
hi Muhammed ei-Hasan'ın desteğini alarak 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 Sudan 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 biyografilerine yer vermiştir. Selavi'nin Sudanlı eşinden oğlu Muhtar es-Selavl, Berber bölgesinde kadılık yapmış. Mağribli
eşinden oğlu Mustafa es-Selavl babasının
halefi İbrahim ei-Heyteml'den sonra Sudan umumi kadısı olmuş , 1886'da Mısır
idarecisi Mehmed Said Paşa'nın Sudan'ı
ziyareti esnasında rüşvet almakla suçlanarak Kahire'ye sürgün edilmiş ve tutuklanmış, 1862'de serbest bırakılmış, üç yıl
sonra Hartum kadılığına gönderilmiştir.
Üçüncü oğlu Abdülganl, Dongola kadılığı
na getirilmiş, 1882'de Muhammed Ahmed el-Mehdi liderliğindeki Mehdiyye hakimiyetinden sonra Mehdi'nin resmi katipliğini yapmıştır. Mehdi'ye övgüler içeren
şiirleri (Ffaşfde tü 'l-Hemziyye

fl

medf:ıi'l

Mehdi) , Kadi Beyzavl'nin tefsirine dair bir
sözlük çalışması (fjaşiye 'ala Tefsiri'l-Beyzaui) vardır. Abdülganl'nin oğlu Yahya, Ahmed Urabl Paşa'nın isyanı sırasında Mı
sır'a giderek Urabl Paşa hareketini desteklemiş , paşaya ve Muhammed Sırrül 
hatm ei-Mirganl'ye methiyeler yazmış. Mı
sır hidivini hicveden kasideler söylemiştir
(ifaşidetü 'l-Ba' iyye fl şeuretf AJ:ımed 'Urabi, /faşidetü 'n-Nüniyye fl medf:ıi sırri 'l-l].at
mi 'l-Mirganf). Selavi nesli günümüzde Sudan'da devam etmektedir.

Eserleri. 1. ez; -Zeyl v e't-tekmile. Muhammed en-Nur ved Dayfullah'ın SudanFunc devri tarihine dair Tabal}ö.t adlı eserinin zeyli ve tekmilesidir ( n ş r. Muhammed İ b ra him Ebu Salim- Yusuf Fazi Hasan, Hartum 1982) . 2. ed-Dürrü'l-man-?: ılm ii esanidi sa'iri'l- 'ulılm. Hocaları
ve eserlerine dair bir risalesidir. 3. İşral}u
m eşabif:ıi't-tenvir ii şerf:ıi M evlidi'l-beşiri'n-nezir. Ahmed ed-Deröır'in M evlid'inin şerhi olup 1238'te ( 1819) yazılmıştır
(İ ske nd e ri ye Belediye Ktp ., Mecmua, nr.
elif 139) 4. İtf:ıdfu ehli 'ş-Şıdl}. Kaöı İyaz'ın
eş- Şifa' adlı eserinin muhtasarı ve şerhi
dir (Yale University Library, Landberg Collecti on, 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-Muf:ıammediyye'sine Abdülganl en-Nablusl
tarafından yazılan lfadil}atü'n-nediyye
adlı şerhin muhtasarının şerhidir (Darü 'lkütübi ' l- M ı s ri yye , Tasawuf. nr. 171 ). 7. Risale. 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-b esm el e ve'lf:ıamd ele. 9. Şerf:ı 'ale'l-erba'ini'n-Neveviyye. 10. Şerf:ı 'ale 'l-İbtihô.c bi'l-k elam (fi'l-kelam) 'ale 'l-isra ve'l-mi'rac.
Necmeddin Muhammed b. Ahmed elGaysl ei-İskendeıi'ye ait eserin şerhi olup
1243'te ( 1827) yazılmıştır (İ sken de riye Belediye Ktp., Mecmua, nr. elif 139). 11. Ta'-?:imü '1-ittifô.l} ii ayeti'l-misô.l}. Misak ayetinin (Al-i imran 3/8 1) tefsiridir.
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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· Beyazıt'ta doğduğu kaydedilmektedir. Babası
Divan-ı Hümayun muavini, Darülfünun İla
hiyat Fakültesi Fars Edebiyatı müderrisi
ve Kadıköy Sultanisi Fransızca muallimlerinden şair Mehmed Avni NQreddin Bey,
annesi Fatma Hanife Hanım 'dır. Ailesi, anne tarafından Selçuklu ve Germiyanoğul
ları ' na kadar uzandığı için Selçuk soyadı
nı aldı. Beyazıt İbtidal Mektebi ve Soğuk
çeşme Askeri Rüşdiyesi ' nin ardından Kadıköy Numune Mektebi'nde okudu. Bu sı
rada slnekemanl Nuri Bey (Duygu er) aracılığı ile Kadıköy'de Darülfeyz-i MOsiki Cemiyeti'ne girdi. ı. Dünya Savaşı ' nın sonlarında birkaç müzisyen arkadaşı ve hocalarından bazılarıyla birlikte kurucuları arasında bulunduğu Şark MOsikisi Cemiyeti'nde hanende olarak yer aldı. Bir ara ailesinin ısrarıyla ziraattahsiliiçin Macaristan'a
gittiyse de mOsiki sevgisi ağır bastığından
kısa sürede İstanbul'a döndü. Yine aynı yıl
larda Yusuf Ziya Paşa ' nın başkanlığı döneminde hocası Hatız Ahmed Efendi'nin
(1rsoy) aracılığı ile Darülelhan'a alındı. Onun
mOsikiye ciddi şekilde başladığı dönem burada 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 nakledilmesi üzerine burada Riyaseticumhur İn
cesaz Heyeti kadrosunda mülazım-ı ewel
oldu. Bu dönemde At at ürk'ün m aiyet inde
bulundu. Özel mCısiki toplantılarında çoğunlukla Refik Fersan ve Hafız Yaşar' la
(Okur) birlikte yer almasının yanı sıra pek
çok seyahatinde onun yanındaydı. 1926'da Atatürk'ten izin alarak heyetten ayrıldı ve İstanbul'a döndü. Bundan sonraki mOsiki hayatına serbest olarak devam
etti.
İstanbul'da Sahibinin Sesi PlakŞirketi'y
le yaptığı anlaşmayla mCısiki bilgisini arttırmak için Paris' e gitti. Burada kaldığı bir
yıl boyunca Paris Konservatuvarı ' nın hocalarından şan , piyano ve solfej dersleri aldı. Dönüşünde ( ı 929 ) bu firmaya ait dot-
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yedi adet plakla başlayan plak çabir süre aynı firmayla, daha sonra başka firmatarla devam etti. 22 Şubat
1930'da Beyoğlu'ndaki Fransız Tiyatrosu'nda (sonraları Ses, Oormen ve günümüzde
Orta Oyuncuları Tiyatrosu) verdiği ilk solo konserinin Türk musikisi konser tarihinde bir dönüm noktası olduğu söylenebilir. Tanburl Mesut Cemil (Tel). kemençeci Ruşen Ferit (Kam). udl Nevres, kanuni
Artaki (Candan) ve kemanl Nubar (Tekyay)
gibi saz üstatlarının retakatinde ilk defa
frak giyilerek, ayakta, ses tekniği kullanı
larak yepyeni bir üslupla konser disiplini
içerisinde ve mikrafonsuz verilen bu konser musikiye saygı ve ciddiyeti getiren yepyeni bir ekolün doğuşu kabul edilmiştir.
Büyük yankılar uyandıran konserin bir benzeri 27 Mart akşamı verildi. 1937 yılından
itibaren rol aldığı "AIIah'ın Cenneti", "Kahveci Güzeli", "Hasret", "Çoban Kızı", "Yavru
Kuş", "Seven Ne Yapmaz" ve "lll. Selim'in
Gözdesi" adlı filmlerde pek çok şarkıyı seslendirdi. İstanbul Konservatuvarı Türk Musikisi İcra Heyeti'nde çalıştığı ilk dönemde
(ı 942- ı 94 7) konservatuvar arşivi için on
beş adet taş plak doldurdu. 1945'te yurt
dışı konserleri çağalınca konservatuvardan
ayrıldıysa da bir yıl sonra üsiCıp ve usul
dersleri vermek için yeniden davet edildi.
1954'te aynı kurumun (İstanbul Belediye
Konservatuvarı) icra heyeti şefliğine getirildi ve 1976 yılına kadar bu görevini sürdürdü. Onun bu görev yılları icra heyetinin en parlak dönemidir. Heyetin Şan Sineması'nda on beş günde bir pazar sabahları verdiği konserler büyük ilgi gördü.
İstanbul Radyosu'ndan naklen yayımlanan
bu programlarla musiki dinleyicilerine zengin bir repertuvarın tanıtılması sağlandı.
Ayrıca 1954-1958 yılları arasında İstanbul
Radyosu'nda müşavirlik ve stajyer sanatlışmaları
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çılara hocalık görevinde bulundu. Son resml görevi İstanbul Teknik Üniversitesi Türk
Musikisi Devlet Konservatuvarı Repertuvar Kurulu üyeliği ve repertuvar hocalığı
dır. Bu arada 1971-1973 yıllarında Kubbealtı Cemiyeti Musiki Enstitüsü'nde usul ve
tavır dersleri verdi. 27 Nisan 1981 tarihinde Nişantaşı'ndaki evinde vefat etti. Cenazesi iki gün sonra Rumelihisarı'ndaki
Aşiyan Mezarlığı'nda eşi Enise Hanım'ın
yanına defnedildi. 27 Nisan 1991'de Kadıköy Belediyesi tarafından Kalamış sahilinde büstü dikildi ve bir caddeye adı verildi.

Münir Nurettin. Türk mOsikisinde geleneksel okuyuş tavrı ile yeni anlayışı olağan üstü parlak, lirik-tenör sesiyle birleş
tirerek farklı bir icra ortaya koymuş ve bu
özelliğiyle dönemin en çok sevilen ve taklit edilen sanatkarı olmuştur. Bestelediği
eserler yanında yetiştirdiği talebeleri ve koro yönetiminde gösterdiği titizliğiyle müsikiyi bir meşgale değil hayatının bir manası kabul etmiştir. Musikiye olan kabiliyeti küçük yaşlarda sesinin güzelliğiyle keş
fedilip ilk müsiki derslerini babasından almış, babasının konağında düzenlenen. dönemin önemli musiki üstatlarının katıldı
ğı toplantılara sesiyle iştirak ederek klasik mOsikideki ilk tavır derslerini burada
almıştır. Bu üstatlar arasında kendisinden
on civarında fasıl meşkettiği hanende üsküdarlı Edhem Nuri Bey, dört yıl kadar ders
aldığı Zekaizade Hafız Ahmed Bey, geleneksel müsiki üsiCıbunu öğrendiği Üsküdarlı Bestenigar Ziya Bey ile Kaşıyarık Şeh
la Hüsameddin Bey ve slnekemanl Nuri
Bey özellikle zikredilmelidir. Ayrıca Ali Rifat Bey (Çağatay), Hafız Yusuf Efendi ve
Rauf Yekta Bey gibi daha pek çok üstattan faydalanmıştır: Kendi anlatlığına göre on yedi yaşında iken Darülfeyz-i MOsiki Cemiyeti'nin Donanma Cemiyeti yararına Kadıköy'deki Apolion Sineması'nda
(daha sonra Hale, günümüzde Reks Sineması) verdiği konserde okuduğu Harnamlzade İsmail Dede Efendi'nin, "Gözümde
daim hayal-i cana" mısraıyla başlayan rast
kar-ı nev'i ile dikkatleri çekmiş, aynı cemiyetin Kadıköy, Şehzadebaşı ve Tepebaşı'ndaki konserlerine katılmıştır. Şark Müsiki Cemiyeti bünyesinde devam eden konserlerle yavaş yavaş şöhret bulan Münir
Nurettin'in bu topluluk içinde Refik Fersan ve Mesut Cemil'le başlayan dostluğu
yıllarca sürmüştür. 1926'dan sonraki serbest müsiki hayatı bahçelerde, pek çok sinema ve tiyatro sahnesinde konser programı şeklinde devam etmiş, birçok teklifi reddederek gazinotarda hiç okumamış
tır. 1940'tan sonra üç yıl Fransız Tiyatro-

su'nda, ardından beş yıl Melek Sineması'n
da (bugün Emek Sineması), yirmi iki-yirmi üç yıl Saray ve 1963'ten sonra Emek
Sineması'nda, memleketin çeşitli yerlerinde, ayrıca Mısır, Irak, Kıbrıs, Yunanistan,
Macaristan, İngiltere, Fransa ve Amerika'da 1OOO'in üzerinde konser vermiş, koro
şefliğinde de yüzlerce konser yönetmiştir.
Konserlerinde disipline son derece önem
verir, provaya gelmeyen veya geç kalan
sanatçıları programa almazdı. Onun icra
heyeti şefliğindeki önemli özelliklerinden
biri de klasik eserlerin icrası esnasında
usulleri 2, 3 ve 4'lü usullerle değil eserin
asıl usulüne göre (zencir, çember, remel,
devr-i keblr vb.) vurarak heyeti idare etmesiydi. Koro eşliğinde solo icra da onun
yeniliklerinden dir. 195 1'de otuz beş, 1966'da ellinci sanat yılını kutlayan Münir Nurettin'in konserlerindeki başarısında güçlü
yorumunun yanı sıra ona eşlik eden Mesut Cemil. Sadi lşılay, Nubar Tekyay, Fahire ve Refik Fersan, İzzettin Ökte, Artakl
Candan, Yorgo Bacanos, Selahattin Pınar,
Vecihe Daryal, Cevdet Çağla ve Cevdet Kozanoğlu gibi usta saz sanatkarlarının payı
büyüktür.
Türk mOsikisini ayağa kaldıran kişi olarak tanımlanan ve en çok rast makamını
seven Münir Nurettin, Deliaizade İsmail
Efendi'nin yegah besteleriyle ağır ve yürük sernailerine hayrandı. Bilhassa klasik
eserlerdeki tavrı sehl-i mümteni olup beste, semai, şarkı formlarındaki eserleri gerektiği gibi farklı tavırlarda okur ve sesini
eşlik edene olduğu kadar dinleyene de huzur verecek biçimde ölçülü kullanırdı. Okuyuşunda Bestenigar Ziya Bey'le Hatız Şaşı
Osman Efendi'nin üslubundan etkitenmiş
olabileceğini söylemiştir. Pest ve tiz sesIere aynı derecede hakimiyetiyle tanınmış,
üç oktava yaklaşan sesini uzun sanat hayatı boyunca büyük bir titizlik ve ustalık
la koruyarak son yıllarına kadar icracılığını
başarı ile devam ettirmiştir. Alışılmıştan
farklı bir gazel anlayışı çerçevesinde serbest okuyuşlarda üstün mahareti dikkati
çeker. Arkadaşı kanuni Hilmi Rit, 1962'de
İzmir'de verdiği bir konserde okuduğu gazelden sonra alkışiarın rezonansından tavandaki büyük avizenin saliandığın ı anlatır. İki defa dinlediği bir eseri hafızasına
alabilecek bir kabiliyete sahip olan ve Paris'te konservatuvardan aldığı şan dersleriyle Batı müziği ses tekniğini de kavrayan Münir Nurettin hançereve göğüs sesinden başka tam seslerde kafa sesini de
kullanabiliyordu.
Gelenekiere bağlı olmakla birlikte eskiyle yetinmeyen bir yenilik arayışının ürün-
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leri olan, hem klasik formda hem fantezi
biçiminde duyarlılığını ortaya koyduğu, makam seyirleri ve geçkBeriyle güfte-beste
uyuşmasının zarif örneklerini oluşturan
besteleri nesilden nesile intikal ederek her
zaman dinlenebilecek niteliktedir. Bestelerini daima gün ağarırken yaptığını, kışın
hiç eser bestelemediğini, en büyük ilham
kaynağının yeşillik, deniz ve güneşin batı
şını bir arada görebilmek olduğunu söylerdi. İlk bestesi 1920'de sözleri Tevfik Fikret'e ait, "Saba eser gusun-i ter" mısraıyla
başlayan saba şarkısıdır. Bir yıl sonra bir
şarkı daha bestelemesinin ardından yirmi yıl hiç beste yapmamıştır. Onun asıl
bestekarlık çalışmaları 1940'1ı yıllarda baş
lam ış ve daha çok Nedim, Fuzlıll, Behçet Kemal Çağlar. Faruk Nafiz Çamlıbel,
Ümit Yaşar Oğuzcan. Mustafa Nafız ırmak,
Vecdi Bingöl ve özellikle Yahya Kemal Beyatlı gibi şairterin şiirlerini bestelemiştir.
Münir Nurettin'in bestekarlığında yakın arkadaşı Yahya Kemal Beyatlı'nın ayrı bir yeri
vardır. Yahya Kemal'in şiirlerindeki istanbul semtleri onun besteleriyle bir boyut
daha kazanmıştır denilebilir. Hilmi Rit bu
konuyu, "Üstat için az konuşurdu derler,
ama Yahya Kemal'in şiirleri ve onun JMünir Nurettin! müziği ile koskoca istanbul
dile geldi, daha ne söylesin ki!" cümlesiyle
ifade etmiştir. Münir Nurettin saz semaisi, tevşih. ilahi, beste, kar, karçe, semai,
şarkı, marş, mehter marşı, ninni, gazel
formlarında 100 civarında eser bestelemiş
tir (listesi için bk. Ünlü, XXV/148 Jl996J, s.
42-43). Bunlar arasında hicaz makamın
da, "Sana dün bir tepeden baktım aziz istanbul" ve. "Gittin de bıraktın beni aylarca
kederde"; hüseynl makamında, "Dumanlı başları göklere ermiş" ve, "Varalım klıy-i
dilaraya gönül hlı diyerek"; hüzzam makamında, "Sevdiğim dünyalar kadar" ; kürdlli-hicazkar makamında, "Zil, şal ve gül"
(Endülüs'te Raks) ve, "Beni kör kuyularda
merdivensiz bıraktın" : mahur makamın
da, "Ne doğan güne hükmüm geçer ne
halden anlayan bulunur" ve, "Aşıka Bağdat
sorulmaz"; muhayyer makamında, "Bir safa bahşedelim gel şu dil-i naşade" ve, "Çepçevre bahar içinde bir yer gördük"; nihavend makamında, "Kandilli yüzerken uykularda" ve, "Yok başka yerin lutfu ne yazdan ne de kıştan" (Kalamış}; rast makamında, "Erdi bahar sardı yine neş'e cihanı" ve, "Gül yüzünde göreli zülf-i semensay gönül"; segah makamında, "Dönülmez
akşamın ufkundayız vakit çok geç" (Rindlerin Akşa mı) ; sultanlyegah makamında.
"Sen şarkı söylediğin zaman"; uşşak makamında, "Bir merhaleden güneşte derya

görünür" mısralarıyla başlayan şarkılarıyla ,
"Vur pençe-i All'deki şemşlr aşkına" mıs
raıyla başlayan mahur mehter marşı ve,
"Git ey akan gözyaşım" mısraıyla başlayan
saba ilahisi onun çok sevilen eserlerinden
bazı l arıdır.

Türk mlısikisinin ülke çapında tanınma
ve yaygınlık kazanmasında Münir
Nurettin'in okuduğu plakların büyük etkisi olmuş , plaklarında klasik Türk musikisinden türkülere kadar değişik beste şe
killerinden pek çok eser seslendirmiştir.
İlk dönemlerde Darülelhan Derleme Kurulu'nca yapılan bir dizi özel kayda koro ve
solo olarak iştirak etmesinin yanı sıra Orfeon Record (Artistic Record), Polydor, Pathe.
Odeon ve büyük çoğunluğu Sahibinin Sesi
firmalarına 1SO civarında taş plak yapmış
tır (listesi için bk. a.g.e., XXV/ 148 119961.
s. 36-42) . Bu plak çalışmalarında ona Mesut Cemi!, Ruşen Ferit Kam, Fahire ve Refik Fersan, Artaki Candan, Nubar Tekyay,
Cevdet Çağla ve Feyzi Arslangil eşlik etmiştir. Daha sonra 45 ve 33 devirli uzunçalar döneminde Odeon firmasına yaptığı
45 devirli üç plakla Coşkun plak firmasına
doldurduğu bir uzunçalar ve dört kaseti
çıkmıştır. Ayrıca yetmiş yaşlarında okuduğu elli yedi eser Yapı Kredi Bankası tarafından önce uzunçalar, ardından dört seri
CD olarak yayımlanmıştır.
sında

Gençliğinde Fenerbahçe Kulübü'nde futbol oynayan , aynı zamanda tambur ve piyano çalan Münir Nurettin kendinden sonraki kuşaklara örnek bir mlısiki adamı olmuş, Darülelhan'dan başlayarak istanbul
Konservatuvarı'nda çalıştığı yılların da içinde bulunduğu uzun sürede pek çok öğ
rencinin yetişmesinde büyük katkısı olmuştur. Bunlar arasında kendisinden çok
yararlanan Necmi Rıza Ahıskan ile Alaeddin Yavaşça'yı, bizzat yetiştirdiği inci Çayırlı ve Meral Uğurlu'yu özellikle saymak
gerekir. Musiki Mecmuası 379. sayısını

(Mayı s

1981) Münir Nurettin Selçuk'a ayır
Kulin , sanatının anlatıldığı bir
eser kaleme almıştır (bk. bibl.).
mış, Ayşe
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