SEALiBI, Abdü lazTz b. ibrahim
ce dine davet edilmesini, benimsemedikleri takdirde kendileriyle savaşılması gerektiğini söylemiştir. Z. Ma'bediyye. Ma'bed b. Abdurrahman 'a mensup olan bu
grup kölelerden zekat alınması konusunda Sealibe'ye muhalefet etmiş. ayrıca takıyye yönteminin uygulanması halinde sadaka paylarının tek bir pay haline getirilmesinin caiz olduğunu belirtmiştir. 3. Mükremiyye. Mükrem b. Abdullah el-İcli'nin
mensuplarıdır. Mükrem namazı terkedenin kafir olduğunu , ancak bu sonucun namazı terkten dolayı değil Allah'ı bilmeme
sebebiyle ortaya çıkacağını ileri sürmüş
tür. Allah'ın birliğini. gizli ve açık her şeyi
bildiğini idrak eden kimsenin bundan gaflet edip Iaubali davranmadıkça günah işle
yemeyeceğini söyleyen Mükrem her türlü keblreyi bu hükmün içinde düşünmüş
tür. Mükremiyye ayrıca Allah'ın, kullarına
yönelik rıza veya buğzunun ölüm anındaki
iman-küfür hallerine bağlı olduğunu kabul
etmiştir (bk MUVAFAT). 4. Rüşeydiyye. Rüşeyd et-TCısi'ye mensup olan bu zümre
Uşriyye diye de anılır. Bunlar nehirler, kuyular ve kanallarla sulanan arazi için öş
rün yarısının , tabii olarak sulanan araziden ise tamamının verilmesi gerektiği şek
lindeki düşünceleri dolayısıyla ana fırka
dan ayrılmıştır. s. Şeybaniyye. Horasanlı
EbCı Müslim'in Nasr b. Seyyar'a karşı isyan
etmesineyardımcı olan Şeyban b. Selerne'nin mensuplarıdır. Bu yardımı yüzünden
çevresinde bulunan Haridler, Şeyban'Ia iliş
kilerini kesmişlerdir. Ayrıca Allah 'ı yaratık
Iara benzetme anlayışından dolayı Ehl-i
sünnet'le birlikte Sealibe'nin diğer gruplarınca da tekfir edilmiştir. Başta Atıyye eiCürcanl olmak üzere bazıları Şeyban ' ın ölmeden önce tövbe ettiğini belirtmişse de,
Sealibe'den Ziyad b. Abdurrahman 'a tabi
olan ve Ziyadiyye diye anılan grup onun
kendisi gibi düşünen insanları öldürüp malIarına el koyduğunu, bu gibilerin tövbesinin aldığı malları geri verip kısas icra edilmedikçe makbul olmayacağını ileri sürmüştür. 6. Bid'iyye. Yahya b. Asdem (Asrem) isimli kişiye mensup olan bu grup
kendileri gibi inananların mutlaka cennete gireceğini , iman konusunda, "inşallah
müminim" denilmemesi gerektiğini, aksi
takdirde kişinin inancında şüphe bulunacağını söylemiştir. 7. Ma'lumiyye ve Meçhuliyye. Abdülkahir ei-Bağdadi'nin Acaride içinde zikrettiği bu grup (el-Far/5:, s. 97)
Şehristanl tarafından Sealibe fırkaları arasında anlatılmıştır. Ma'ICımiyye. Allah ' ı bütün isim ve sıfatlarıyla bilmeyen kimsenin
bunları bilip mürnin oluncaya kadar cahil
olduğunu , MeçhCıliyye ise Allah 'ın bazı isim

ve sıfatiarını bilen kimsenin O'nu bilmiş saileri sürmüştür. Ma ' ICımiyye kulun iradi fiilierinin sadece kendi eseri olduğunu söylerken MeçhCıliyye bu tür fiilIeri Allah ' ın yarattığını kabul etmiştir (e lMilel, l, 131- 134)
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Abdülazfz b. İbrahim
b. Abdirrahman es-Sealibl
(1876- ı 944)
L Tunuslu alim, fikir ve siyaset adamı ..J
Fransız sömürge yönetiminin baskıları
yüzünden Tunus'a göç etmiş Cezayirli bir
ailenin çocuğu olarak Tunus şehrinde doğ
du. Yirmi yaşında iken ZeytCıne Medresesi'ni bitirdi. Sealibl takma adıyla, büyük
ilgi duyduğu siyasi konularda ve özellikle
bölgedeki Fransız varlığına karşı Tunus'un
bağımsızlığı fikrini savunan yazılar yazıp
Mısır gazetelerinde yayımlamaya ve Aralık 1895'ten itibaren Sebilürreştld isimli
kendi haftalık gazetesini çıkarmaya baş
ladı. Siyasi, dini, milli, ahlaKi konulara ağır
Iık veren ve toplumsal ıslahatı savunan gazetesinin bir süre sonra Fransız sömürge
yönetimi tarafından kapatılması üzerine
Tunus'tan ayrıldı . Ağustos 1896'da Trablus'a, iki ay kadar sonra Bingazi'ye ve ardından İstanbul'a gitti; ll. Abdülhamid'in
şeyhi Ebü'I-Hüda es-Sayyadl ile tanıştı. Kasım 1897'de Kahire'ye geçti. M . Reşld Rı
za. Muhammed Kürd Ali, Abdurrahman
b. Ahmed ei-Kevakibl ve Muhammed Abduh gibi yenilikçi fikir adamlarıyla görüş
tü. Bu arada el-Mevsu'tlt adlı dergide yazılar yazdı; Ezher Üniversitesi'nde felsefe,
tefsir ve hadis derslerine katıldı. Ardın
dan Suriye, Filistin. Irak, İtalya, Danimarka
ve Yunanistan'ı içine alan bir gezi yaptı . İki
yıl kadar Cezayir ve Fas'ta kaldı, 1904'te
Tunus'a döndü.

Tunus'ta milliyetçi ve yenilikçi görüşle
rinden dolayı özellikle muhafazakar ulemanın tepkisini çeken Sealibl zındıklık itha-

Abdülaziz
b. ibrahim
es-Sealibi
mıyla mahkemeye çıkarıldı ve iki ay hapse
mahkum edildi. Daha sonra muarızlarına
cevap vermek amacıyla İsl am'ın adalet,
hürriyet ve hoşgörü dini olduğunu savunan
bir kitap yazdı ve Fransızca'ya tercüme ettirerek L'espirit liberal du Coran adıyla
yayımladı. 1907 başlarında , Tunus'un bağımsızlığını savunan TCınusü'l-fetat hareketine katıldı. 1909'da haftalık Le tunisien gazetesinin Arapça edisyonu et-Tunisf'nin. 1911'de onun yanında el-İttiJ:ı tl
dü 'I-İslami adlı gazetenin editörlüğünCı
üstlendi. Ancak aynı yıl içerisinde her iki
gazetenin yayımı durduruldu. Ertesi yıl
TCınusü ' I-fetat hareketinin kurucu başka
nı Ali Baş Han be ile birlikte Fransız yönetimi tarafından sürgüne gönderildi. Kısa
bir süre sonra sürgün cezası kaldırıldıysa
da önce Paris' e, ardından İstanbul'a giden
iki arkadaştan Ali Baş Hanbe istanbul'da
kaldı , Sealibl ise Yemen. Hindistan ve MaIezya'yı dolaştı ve 1914'te ülkesine döndü.

1918'de Ali Baş Hanbe'nin ölümü üzerine hareketin en önemli ismi haline gelen
Sealibl, ı. Dünya Savaşı'nın ardından Tunus'un bağımsızlığı için Fransız hükümeti ve parlamentosu nezdinde görüşmeler
yapmak için Paris'e gitti. Bu arada bazı
Fransız gazetelerinde yazılar yazıp demeçler vermek suretiyle kamuoyu oluştu rma
ya çalıştı. Ayrıca Tunus halkının sömürge
yönetimi yüzünden karşı karşıya kaldığı
problemleri eleştirel bir dille açıkladığı .
halkın ve yerel yönetimin beklentilerini
dile getirdiği bir kitap yazdı ve yine Fransızca'ya çevirterek la Tunisie martyre
adıyla yayımladı . 15 Ocak 1920'de Tunus'un
ilk düzenli siyasi partisi olan ei-Hizbü'l-hurri ' d-düstCırl et-TOnisi (kısaca ed-Dü stu r)
kuruldu ve başkanlığına Sealibl getirildi.
Fakat Sealibl, Fransa'da ve Tunus'ta büyük yankılar uyandıran bu kitabı toplattı
rılarak askeri cezaevine konuldu ve ancak
dokuz ay sonra serbest bırakıldı (ı Mayıs
1921).
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Sealibl başkanlığındaki ed-DüstOr toplumun bütün kesimlerinin desteğini kazandı. Ancak Fransız yönetiminin baskıla
rını iyice arttırması yüzünden Sealiöı ülkeyi terketmek zorunda kaldı ( 1923). İtalya,
Yunanistan, Türkiye, Mısır, Yemen, Hicaz,
Katar, Bahreyn ve Küveyt'i dolaştıktan
sonra 192S'te Irak Kralı ı. Paysal'ın davetiyle Bağdat'a gitti; 1930 yılına kadar Aı-i
Beyt Üniversitesi'nde İslam felsefesi ve İs
lam hukuk felsefesi dersleri verdi. Ardın
dan Kahire'de yedi yıl Iraklı öğrencilerle
ilgilendi. 7-17 Aralık 1931'de Kudüs'teyapılan İslam Kongresi'nde önemli görevler
üstlendi; Yemen, Hindistan, Burma, Filipinler, Malezya ve Singapur'a giderek ilgili kesimlerle görüştü. Fransızlar' ın izniyle
1937'de Tunus'a dönen Sealibl büyük kalabalıklar tarafından karşılandı. Yokluğun

da ikiye ayrılmış olan partisini birleştir 
meye çalıştıysa da başaramadı. Sağlığı
nın gittikçe bozulması üzerine siyasetten
uzaklaşarak günlerini kitap telifi yanında
gazetelere yazılar yazmakla ve evinde ders
vermekle geçirdi. 1 Ekim 1944'te vefat etti.

Eserleri. 1. L'espirit liberal du Coran
(Paris 1905) . Hammad! es-Sahill tarafın
dan RtJ.]Ju't-ta]Jarrur fi'l-Kur'an adıyla
Arapça'ya çevrilmiş ve Fransızca'sıyla birlikte yayımlanmıştır (Beyrut 1985). z. la
Tunisie martyre (Paris 1920). Bu eseri de
Hammad! es-Sahill Arapça'ya çevirerek
Tunus eş-şehide adıyla neşretmiştir (Beyrut 1984, 1988). 3. Mu'cizü Mu]Jammed
RestJ.lillah (l-ll, Tunus 1357; Beyrut 1404/
1984, 1406/1986) . Müellifin er-Risaletü'lMu]Jammediyye min nüzıl.Ii'l-va]Jy ila
vefatihi adlı eseri de (nşr. Salih el-Hırefl,
Beyrut 1418/1997) bazı ilaveler dışında aynı
muhtevaya sahiptir. 4. Mes'eletü'l-menbıl.zin f i 'l-Hind (Beyrut 1984) S. Mu]Jdçlarat fi't-tari{li'l-me~ahi b ve'l-edyan
(nşr. Hammad! es-Sahill, Beyrut 1985) . Sealibl'nin Al-i Beyt Üniversitesi'nde verdiği
bazı derslerin notlarıyla konferans metinlerini ihtiva etmektedir. 6. Ma~iilat fi'ttdri{li'l-~adim (nşr. CelOI el-Cer!bl, Beyrut 1986) . 7. Tari{lu şimali İtri~ıya mine'l-fet]Ji'l-İslami ila nihdyeti'd-devleti'l-Aglebiyye (nşr. Ahmed b. MlladMuhammed idr!s, Beyrut 1407/1987). 8.
lfaltiyyatü'l-mü ' temeri'l-İsldmi bi 'lKuds (nşr. Hammad! es-Sahil!, Beyrut
. 1988). 7-17 Aralık 1931 tarihleri arasında
Kudüs'te yapılan İslam Kongresi hakkında
dır. 9. Su~ütu'd-devleti'l-Ümeviyye ve
~yamü'd-devleti'l- 'Abbdsiyye (132 h./
750 m.) (nşr. Hammad! es-Sahil!, Beyrut
1995) . 10. er-Ri]Jletü'l-Yemeniyye (nşr.
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Hammad! es-Sahill, Beyrut 1997). 11. Mu]Jaçlarat fi't-tefkiri'l-İsldmi ve'l-felsefe
(nşr. Hammad! es-Sahil!, Beyrut 1999).
Sealibl'nin AI-i Beyt Üniversitesi'nde verdiği derslerin notlarıyla konferanslarının
metinlerinden oluşmaktadır.
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3SO (961) yılında Nlşabur'da doğdu. Kendisi veya dedesi tilki derisinden kürk dikimi ve ticaretiyle meşgul olduğundan "Sealibl" yahut "Ferra" nisbesiyle tanınmıştır.
Fars veya Arap asıllıdır. Dedesinin künye ve
nisbesini EbO Ali es-Sealibl (es-Sa'lebl) diye
kaydeder (Adabü'l-mülak, vr. 9b) Gençliğinde EbO Bekir el-Harizml'den edebiyat,
diğer bir hocadan da şiir ve Arapça öğren
di. Hayatının ilk döneminde kürkçülüğün
yanı sıra Nlşabur eşrafından olan ailelerin
çocuklarına öğretmenlik yaptı. Gördüğü

himaye ve maddi destek sayesinde dil ve
edebiyat alanında kendini yetiştirme imkanı buldu. Saraylarda karşılaştığı tanın
mış alim, edip ve şairlerin bilgi ve birikimlerinden faydalandı. Bu arada eserlerini

ithaf ettiği devlet adamlarından gelen ihsanlarla geçimini sağladı. Özellikle Fı~hü'l
luga adlı eserin yazılmasını teşvik eden
edip, katip ve şair Ebü'l-Fazl Ubeydullah
b. Ahmed el-Mikall'den büyük himaye ve
destek gördü. Doğduğu şehirdeki askeri
kargaşalar yüzünden 382 (992) yılında Buhara'ya gittiyse de burada umduğu desteği bulamayınca Nlşabur'a döndü. Orada
BedYüzzaman el-Hemedanl ile karşılaştı.
Ziyarl Emlri KabOs b. Veşmglr'in daveti
üzerine Cürcan'a, ardından tekrar Nlşa
bur'a, burada baş gösteren kuraklık üzerine (400/1010) İsferayin'e, iki yıl sonra da
Cürcan'a gitti.
Sealibl, Cürcan'da EbO Said Muhammed'in sarayında Yetimetü'd-dehr'i tamamladı ve eserini ilk defa ona okudu. Ardından Me'mOnller'den ll. Me'mOn'un davetiyle gittiği Gürgenç'te kaleme aldığı bazı eserlerini ona ithaf etti. Gürgenç'te Harizmşah saraylarında rahat bir hayat süren
Sealibl, İbn Sina ve BlrOnl gibi ilim adamlarıyla görüştü , emirlerin zengin kütüphanelerinden faydalanarak verimli çalışma
lar gerçekleştirdi. Bir ara Gazne'ye geçerek Sultan Mahmud'un sarayında Firdevsl ve Gürgenç'ten davet edilen BlrOnl ile
görüştü. Gazne'de kaldığı yaklaşık beş yıl
içinde diğer bazı eserlerini telif etti ve birkaçını Gazneli Mahmud'un kardeşi Horasan
Valisi Ebü'l-Muzaffer Nasr b. Sebük Tegin'e ithaf etti. Berdü'l-ekbad fi'l-a'dad
adlı eserini, Sultan Mesud vasıtasıyla Nlşa
bur mülki idaresine ikinci defa getirilen
(421/1030) hamisi Ebü'l-Fazl el-Mikall'nin
vatanına dönüşünü kutlamak üzere yazdı
ve ona sundu. Sealibl, son birkaç eserini
424-429 (1 033-1 038) yılları arasında bulunduğu Nlşabur'da kaleme aldı . Vefatı
için kaydedilen 429 (1038) yılı yakın talebesi Ali b. Hasan el-Baharzl'nin verdiği tarih olması dolayısıyla en doğru rivayet kabul edilmiştir.
Farsça bilmekle beraber eserlerini Arapça yazan Sealibl külfetten uzak fasih ve beliğ bir üs!Oba sahipti. Yazılarında kelimeleri dikkatle seçtiği, sağlam ve isabetli hükümleri edebi bir zevk içinde dile getirdiği
görülür. Beyan ilmini el-Fera'id ve'l-~a
la'id adlı risalesinde meanlden ayrı bir disiplin olarak ilk defa onun ele aldığı belirtilir (DİA, VI , 23). Siyasetname tarzında kaleme aldığı eserlerinde olayların tarihi ve
felsefi boyutlarıyla uğraşmadan rivayet
üs!Obunu kullanmıştır. Eserlerinde yaptı
ğı iktibaslar, konuyla ilgili olarak ilk elden
topladığı malzeme ve örnekler devrinin dil,
edebiyat ve tarihi hakkında yegane kaynak niteliğindedir. Sealibl henüz hayatta

