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Sealibl başkanlığındaki ed-DüstOr top
lumun bütün kesimlerinin desteğini ka
zandı. Ancak Fransız yönetiminin baskıla
rını iyice arttırması yüzünden Sealiöı ülke
yi terketmek zorunda kaldı ( 1923). İtalya, 
Yunanistan, Türkiye, Mısır, Yemen, Hicaz, 
Katar, Bahreyn ve Küveyt'i dolaştıktan 
sonra 192S'te Irak Kralı ı. Paysal'ın dave
tiyle 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'teya
pılan İslam Kongresi'nde önemli görevler 
üstlendi; Yemen, Hindistan, Burma, Fili
pinler, Malezya ve Singapur'a giderek ilgi
li kesimlerle görüştü. Fransızlar'ın izniyle 
1937'de Tunus'a dönen Sealibl büyük ka
labalıklar 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 et
ti. 

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 bir
likte yayımlanmıştır (Beyrut 1985). z. la 
Tunisie martyre (Paris 1920). Bu eseri de 
Hammad! es-Sahill Arapça'ya çevirerek 
Tunus eş-şehide adıyla neşretmiştir (Bey
rut 1984, 1988). 3. Mu'cizü Mu]Jammed 
RestJ.lillah (l-ll, Tunus 1357; Beyrut 1404/ 

1984, 1406/1986). Müellifin er-Risaletü'l
Mu]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-men
bıl.zin f i 'l-Hind (Beyrut 1984) S. Mu]Jd
çlarat fi't-tari{li'l-me~ahib ve'l-edyan 
(nşr. Hammad! es-Sahill, Beyrut 1985). Se
alibl'nin Al-i Beyt Üniversitesi'nde verdiği 
bazı derslerin notlarıyla konferans metin
lerini ihtiva etmektedir. 6. Ma~iilat fi't
tdri{li'l-~adim (nşr. CelOI el-Cer!bl, Bey
rut 1986). 7. Tari{lu şimali İtri~ıya mi
ne'l-fet]Ji'l-İslami ila nihdyeti'd-dev
leti'l-Aglebiyye (nşr. Ahmed b. Mllad
Muhammed idr!s, Beyrut 1407/1987). 8. 
lfaltiyyatü'l-mü 'temeri'l-İsldmi bi 'l
Kuds (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 ver
diği derslerin notlarıyla konferanslarının 
metinlerinden oluşmaktadır. 
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3SO (961) yılında Nlşabur'da doğdu. Ken
disi veya dedesi tilki derisinden kürk diki
mi ve ticaretiyle meşgul olduğundan "Sea
libl" 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) Gençli
ğinde 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 im
kanı buldu. Saraylarda karşılaştığı tanın
mış alim, edip ve şairlerin bilgi ve birikim
lerinden faydalandı. Bu arada eserlerini 

ithaf ettiği devlet adamlarından gelen ih
sanlarla 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 Bu
hara'ya gittiyse de burada umduğu des
teği 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 üze
rine (400/1010) İsferayin'e, iki yıl sonra da 
Cürcan'a gitti. 

Sealibl, Cürcan'da EbO Said Muham
med'in sarayında Yetimetü'd-dehr'i ta
mamladı ve eserini ilk defa ona okudu. Ar
dından Me'mOnller'den ll . Me'mOn'un da
vetiyle gittiği Gürgenç'te kaleme aldığı ba
zı eserlerini ona ithaf etti. Gürgenç'te Ha
rizmşah saraylarında rahat bir hayat süren 
Sealibl, İbn Sina ve BlrOnl gibi ilim adam
larıyla görüştü , emirlerin zengin kütüpha
nelerinden faydalanarak verimli çalışma
lar gerçekleştirdi. Bir ara Gazne'ye geçe
rek Sultan Mahmud'un sarayında Firdev
sl ve Gürgenç'ten davet edilen BlrOnl ile 
görüştü. Gazne'de kaldığı yaklaşık beş yıl 
içinde diğer bazı eserlerini telif etti ve bir
kaçını Gazneli Mahmud'un kardeşi Horasan 
Valisi Ebü'l-Muzaffer Nasr b. Sebük Te
gin'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 bu
lunduğu Nlşabur'da kaleme aldı . Vefatı 

için kaydedilen 429 (1038) yılı yakın tale
besi Ali b. Hasan el-Baharzl'nin verdiği ta
rih olması dolayısıyla en doğru rivayet ka
bul edilmiştir. 

Farsça bilmekle beraber eserlerini Arap
ça yazan Sealibl külfetten uzak fasih ve be
liğ bir üs!Oba sahipti. Yazılarında kelime
leri dikkatle seçtiği, sağlam ve isabetli hü
kümleri edebi bir zevk içinde dile getirdiği 
görülür. Beyan ilmini el-Fera'id ve'l-~a
la'id adlı risalesinde meanlden ayrı bir di
siplin olarak ilk defa onun ele aldığı belirti
lir (DİA, VI , 23). Siyasetname tarzında ka
leme 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 kay
nak niteliğindedir. Sealibl henüz hayatta 



iken büyük bir şöhret kazanmış, eserleri 
geniş bir okuyucu kitlesinin ilgi ve takdi
rine mazhar olmuştur. Çağdaşı Ebu İshak 
el-Husrl onu döneminin en büyüğü olarak 
nitelerken Baharzl "Nişabur'un Cahiz'i" di
ye tanımlamış, İbn Bessam şöhretinin bir 
darbımesel halinde Endülüs'e kadar yayıl

dığını söylemiştir. Sealibl'nin öğrencileri 
arasında onun Yetimetü 'd-dehr'ine Düm
yetü 'l-~aşr ismiyle bir zeyil yazan Baharzl 
görülür. Sealibl'nin eserini yöntem olarak 
örnek alanlar arasında ljarfdetü '1-~aşr' ı 

telif eden İmadüddin el-İsfahanl ve ez; 
Za]Jfr e müellifi İbn Bessam önde gelir. 
AYrıca Yetfmetü 'd-dehr tarzında eser ya
zan, birçok müellifin yanı sıra Ebu İshak 
el-Husrl'den Süyutl'ye kadar uzanan dö
nemde Sealibl'nin teliflerinden iktibasta 
bulunan pek çok alim bulunmaktadır. 

Eserleri. 1. Yetimetü'd-dehr* if mel:ıa

sini ehli'l- 'aşr. Sealibl'nin en önemli ve 
meşhur eseri olup müellifın zamanında ve 
bir önceki asırda yaşayan 470 şair ve edi
bin kısa biyografileriyle eserlerinden seç
meleri içermektedir. Şair ve ediplerin ya
şadığı bölgelere göre düzenlenen eser bir
çok defa basılmıştır ( Dımaşk ı 304; n şr. Al i 
Muhammed Abdüllatlf. Kah i re I 934; nşr. 

Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, I-IV, 

Ka h i re I 375 - I 377/ 19 56- I 9 58; n şr. Müfld 
Kumeyha, 1-V, Beyrut 1403/1 983) . Sealibl 
aynı düzende Tetimmetü'l-Yetfme adıy
la bir zeyil kaleme almıştır (n şr. Abbas ik
bal, ı- ıı . Tahran ı 353/1 934) . z. Fı~hü'l-lu
ga ve sırrü 'l- 'Arabiyye. Sealibl'nin ilk ola-

rak Şemsü'l-edeb fi 'sti'mali'l-'Ara b diye 
adlandırdığı eser iki kısımdan oluşmakta 
olup eş anlamlı kelimelerle ilgili olan ilk 
kısmın başlığı Esrarü '1-lugati 'l- 'A rabiy
ye ve ]Jaşfı'işuhfı idi. İkinci kısım üslupla 
ilgili olup Mecarf kelfımi'l-'Arab bi-rüsil
miha ve ma yete'alla~u bi'n-naJ:ıvi ve'l
i'rabi minha ve 'l-istişhfıd bi'l-Kur'an 
'ald ekşeriha (Sırrü ' l-edeb fi mecari kela
mi 'l-'Arab) adını taşıyordu . Bu kısım İbn 
Paris'in eş-ŞaJ:ıibf if tıMü'l-luga adlı ki
tabından nakledilmiştir. Daha sonra Sea
libl eserin ilk kısmını Fı~hü'l-luga adıyla 

müstakil bir kitap haline getirmiş , eser bu 
isimle şöhret bulmuş ve birçok defa ya
yımlanmıştır ( nşr. Reşld ed-Dahdah, Pa
ri s 1861; nş r. ). Seligmann. Uppsa la 1863; 

nş r. Mustafa es-Sekka- İbrahim ei-Ebya
rl- Abdülhaflz Şelebl, Kah i re ı 357/1 938; 

nşr. Faiz Muhammed, Beyrut ı4ı 3/1993 ; 

n ş r. Cemal Talebe, Beyrut ı 4 ı 4/ ı 994; nş r. 

Halid Fehml, ı - ıı . Kahire ı 4 ı 8/1 998) Kita
bın ikinci kısmı, Sırrü '1-'Arabiyye if me
cari 'ulilmi'l-'Ara b adıyla Ahmed b. Mu
hammed el-Meydan!' nin es-Sami fi'l-esa
mf adlı eseriyle birlikte (Tahran 1272) ve 
Sırrü'l-'Arabiyye if m ecarf kelfımi'l
'A rab ve şıletiha ve 'l-istişhad bi'l-Kur
'an 'ald ekşeriha adıyla birinci kısmıyla 
birlikte (Kah i re ı 284, ı 325) neşredilmiştir. 

3. AJ:ısenü m a semi'tü (el-Le' ali ve 'd-dü
rer) . Konularına göre düzenlenmiş bir şiir 
mecmuası olup Muhammed Efendi Sadık 
Anber'in şerhiyle birlikte basılmıştır (Ka
hire 1324). Osman Reşer tarafından Al-
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manca'ya tercüme edilen eserin (Leipzig 
ı 9 ı 6) muhtelif neşirleri yapılmıştır ( n şr. 

Abdülfettah Temmam- Seyyid Asım , Bey
rut 1409/ 1 989; nş r. Abdülemlr Mühenna, 
Beyrut I 990 ; nş r. M uhammed İbrahim Se
Il m, Kahi re 14 12/ 1992). Bu eserin zeyli ma
hiyetindeki Men Gabe 'anhü 'l -mutri b'in 
müellif hattı nüshası Süleymaniye Kütüp
hanesi'ndedir (Laleli . nr. ı 946). Zeyil de bir
çok defa yayımianmış (et-T uf:ı{etü 'l-behiyye 
içinde, istanbul ı 30 2, s. 230-294; Beyrut 
ı 309; n şr. Nebevl Abdülvahid Şa ' l an , Ka
hire 1405/ 1 984; nşr. Abdülmuln ei-Mei!Ohl, 
Dımaşk 198 7; nş r. Yunus A. es-Samerral, 
Beyrut 1407/ 1987) ve Osman Reşer tara
fından Almanca'ya çevrilmiştir (MO, XVII 
[1 923 1. s. 3 1- 198: xvııı [19241. s. 8 1- 109) 
4. ljaşşü 'l-]Jaş . Bir şiir antolojisidir (Tunus 
ı 293; Kah i re ı 326 ; Beyrut ı 966; nş r. Sa
dı k en-Nakvl, Haydarabad ı 405/ 1 984; n şr. 

Me'mOn b. Muhyiddin ei-C inan, Beyrut 
I 994). 5. en-Nihaye if fenni'l-kinaye (en
Nihaye fi 't-ta'riz ve'l-kinay e, el-Kinay at 
ve 't-ta'riz, el-Kifaye fi'l-kinaye) . Belagata 
(kinaye) dair muhtasar bir eser olup Seali
bl bu eserini Nlşabur'da 400 (1 009) yılın

da Harizmşah Me'mun b. Me'mun'a ithaf 
etmiştir. Kitap birçok defa yayımlanmıştır 
(Mekke I 30 I ; eserden seçmeler Erba'u re
sa' il içinde, İ s tanbul I 30 I ; Ahmed b. Mu
hammed el-Cürcanl'nin el-Müntel].ab min 
kinayati'l-üdeba' ve işarati 'l-bülega's ı ile 
b irli kte, Kah i re ı 326; Resa'ilü 'ş-Şe'alibf 

içinde, Bağdat-Beyru t I 972 ; nş r. Muham
med İb rahim Sellm, Kahire 141 2/1991; nş r. 

Muvaffak Fevzi el-Ce br, Dımaşk I 4 I 5/1 994; 

nşr. üsame ei-Buhayrl. Kah i re 141 8/1 997) . 

6. el-Mübhic. Kabus b. Veşmglr'e ithaf 
edilmiştir (eserden seçmeler Erba'u resa'il 
içinde, İ s tanbul 130 I; Kah i re I 322 ; Tan ta 
141 2/1992; nşr. İbrahim Salih, Dımaşk 1420/ 

1999). 7. et-Temşil ve'l-muJ:ıdçlara fi 'l-J:ıi

kem ve'l-müna;r;ara (f:lilyetü 'l-muJ:ıaQ.ara 

ve 'unvanü 'l-müz;akere ve meydanü 'l-mü
samere). Eserden seçmeler yayımlanmıştır 
(Erba'u resa'il içinde, İ sta nbul I 30 ı , n ş r. 

Abdülfettah Muhammed ei-Hulv, Kahire 
138 1/1 96 1, 1983 ). 8. Mü'nisü 'l-vaJ:ıfd v e 
nüzhetü'l-müsteffd fi 'l-muJ:ıaçlarat (Vi
yana 1829). 9. Letfı'ifü 'l-ma'arif ( nş r. P. de 
Jong, Leiden 1867; nşr. İbrahim ei-EbyM
Hasan Kamil es-Sayrafl, Kahire 1379/ 1960; 

İng. tre. C. E. Bosworth, The Book of Cu
rious and Entertaining Information, Edin
burgh ı 968; nşr. M uhammed İ brahim Se
lim, Kah i re ı 992) 10. el-Leta'if ve';r; -;r;a
ra'if if medJ:ıi meJ:ıasini'l-eşya' ve ezda
diha. ll. Me'mun'a ithaf edilen eseri Ebu 
Nasr Ahmed b. Abdürrezzak ei-Makdisl, 
Sealibl'nin bir diğer eseri olan el-Yevfı~it 
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ii ba'zi'I-meva]fit ile birleştirmiş ve ilki
nin adıyla neşretmiştir (Bağdat 1282; Ka
hire 1414/ 1993). Eser bu şekliyle Cema'a 
fima beyne kitabeyi'ş-Şe'alibi (Bulak 
1296; Kah ire 1275, 1300, 1307, 1310) ve e:.r;
~ara'it ve 'I-leta'it fi'l-me]J-asini ve'l-ez
dad (Tebriz 1283; Tahran ı 286) ismiyle 
de yayımlanmıştır. 11. Berdü'l-ekbôd fi'l
a'dad (fjamsü resa'il içinde, İstanbul ı 30 ı, 
1325). 12. el-Fera'id ve'l-]fala'id (Neş

rü 'n-na?m' ın kenarında, Kahire ı 3 ı 7; Kita
bü 'l-Emşal adıyl a, Kahire 1327; Resa'ilü 'ş

Şe'alibf içinde, Bağdat-Beyrut .ı 972; el-'İk
dü'n-nefis ve nü?hetü'l-celfs adıyla, Tanta 
1412/1992). 13. el-Lutf ve'l-leta'if (nşr. 
Mahmud Abdullah el-Cadir, Küveyt 1404/ 
1984) . 14. Adabü'I-müluk (Sfretü'l-mü
ID.k; nşr. Celll e l-Atıyye , Beyrut ı 990). 15. 
Sihrü'l-beJQga ii sırri'l-bera'a. Eserden 
seçmeler Erba'u resa'il içinde (İstanbul 
ı 30 ı) ve Mul].tar min Si]J-ri'l-beJQga adıy
la müstakil olarak (Kahire-Şam ı 350) neş
redilmiş , ayrıca Abdüsselam ei-HOfi tara
fından yayımlanmıştır (Beyrut 1405/ 1984). 
16. el-fcaz ve'l-i'caz (ljamsü resa'il için
de, İsta nbul I 30 ı ; el-İ'caz ve 'l-fcaz adıyla, 
nşr. İskender Asat, Kahire 1897; Fr. tre. O. 

Petit, La beaute est le gibier des coeurs, 
Paris 1987; n ş r. Muhammed Altund, Bey
rut 1992; Gurerü'l-belaga fi'n-na?mi ve'n
neşr adıyl a, nşr. Kahtan Reş!d Salih, Bağ
dat 1998). 17. Dürerü'l-]J-ikem ( nşr. Mu
hammed İbrahim Selim, Kahire 1412/ 
199 ı ). 18. Ta]J-sinü '1-]fabi]J- ve ta]fbi]J-u 'l
]J-asen (nşr. Şakir e l -AşOr, Bağdat ı 401 / 
1981; nş r. Ala Abdülvehhab Muhammed. 
Kahire 1995). 19. el-Eşbah ve'n-ne:.r;a'ir 
(nşr. Muhammed e l -Mısr!, Beyrut-Kahire 
1404/ 1984). 20. el-Enis ii gureri ' t-tecnis 
( nşr. Hilal Nacl, MMİ!r., XXXIIlll i 1402/ 
1982]. s. 369-380). 21. Ecnasü't-tecnis 
( el-Müteşabih; n şr. İbrahim es-Sam erra!, 
Mecelletü Külliyyeti'l-adab: Cami'atü Bag
dad, X 11 967). s. 33-36). 22. Neşrü'n-na:.r;m 
ve ]J-allü'I-'i]fd. Harizmşah ll . Me'mOn'un 
emriyle müellifı meçhul Mü'nisü'l-üde
ba' adlı şiir mecmuasının nesre çevrilme
siyle oluşmuş bir eserdir ( Dımaşk 1300; Ka
hi re 131 7; Resa'ilü'ş-Şe'alibf içinde, Bağ
dat-Beyrut 1972). 23. Gureru al].bôri mü
Iı1ki'l-Fürs ve siyerihim. Hermann Zo
tenberg tarafından Histoire des rois des 
perses adıyla Fransızca tercümesiyle bir
likte neşredilmiştir (Paris 1900; Amsterdam 
1979) 24. el-İ]ftibôs mine'I-Kur'ani'l-Ke
rim (nşr. İbtisam MerhOn es-Saffar, 1, Bağ
dat 1395/1975; Mansüre 1412/1992; nşr. İb
tisam MerhOn es-Saffar- Mücahid Mus
tafa Behcet, ll , Mansüre 1412/ 1992). 25. 
Leta'itü':.r;-:.r;urefa' min taba]fiiti 'I-fuçl.a-
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la' (nşr. Kasım es-Samerral. Leiden ı 978; 
Leta'ifü 'l-lutf adıyla , nşr. Ömer el-Es'ad, 
Beyrut 1400/1980) . 26. Lübabü'I-adab 
(nşr. Kahtan Reşld Salih, 1-11 , Bağdat ı 988; 
nşr. Ahmed Hasan Besec, Beyrut 1417/ 
1997) 27. el-Münte]J-al (Kenzü'l-küttab; 
İ skenderiye ı 3 ı 9, 1321) 28. Mir'atü'l
müru'at ve a'maıü :l-]J-asenô.t (Kahire 
1898, 1318; nşr. Yunus Ali Medgar!, Bey
rut 1424/2003) . 29. Nesimü's-se]J-er (nşr. 
İbtisam MerhOn es-Saffar. el-Mevrid, lll -2 
! Bağdat 197 11. s. 127-142; n şr. Seyyide İb
tisam MerhOn es-Saffar, Bağdat, ts.). 30. 
Ijaşô.'işü'l-luga (nşr. Halid Fehm1, Kahi
re 141 9/1999). 31. Ravzatü'l-feşa]J-a (nşr. 
Muhammed İbrahim Selim , Kahire ı 994). 
32. Şimô.rü(şemerü)'l-]fulub fi'l-muzô.f 
ve'J-mensub (Kahire 1320. 1326; nş r. Mu
hammed Ebü'l-Fazl İbrahim, Kah i re ı 384/ 
1965 ; nşr. İbrahim Salih, Dımaşk 1414/ 
I 994; Far. tre. Rıza Enzab1-Nizad, Meşhed 
ı 376 hş./ 1 997) Ebü'l-Fazl Ubeydullah b . 
Ahmed ei-Mlkaü'ye ithaf edilen eserin mü
elli(tarafından et-Te?,yilü'l-mergüb min 
Şemeri 'I-]fulub adlı bir zeyli bulunmakta
dır. Eseri ayrıca Abdürraüf ei-Münavl 'İmô.
dü'I-belô.ga adıyla kısaltmış (Kahire 1926), 
M. Emin el-Muhibbl ise Kitôbü ma y u'av
v elü 'aleyhi fi'l-muzôt ve'l-mensub is
miyle alfabetik sıralamış ve bazı ekleme
ler yapmıştır (Süleymaniye Ktp., Ayasofya, 
nr. 4236). Kitabın Te?,yilü 'I-mergüb adlı 
yazarı meçhul bir zeyli de mevcuttur (Pa
ris, Bibliotheque Nationale, nr. 6029). 33. 
eş-Şekva ve'l-'itô.b (Tanta 141 211992). 
34. eş-Şi'r ve'ş-şu'ara' ve enva 'u i]ftiba
sô.tihim min elfô.?i'I-Kur'an ve m e'ô.nih 
(nşr. Mücahid Mustafa Behcet, el-Mevrid, 
XVII/4 ! Bağdat I 988). s. 204-228) 35. Ebü't
Tayyib el-Mütenebbi ve ma Iehu ve ma 

EbO MansOr 
es-Sealibi'nin 

Neşrü 'n-nazm 
ve /:ıallü '1-'i/i:d 

adl ı eserinin 
unvan sayfasıyla 

ilk sayfası 
(Süleymaniye Ktp., 

Yenicami, 
nr. 1188/2) 

'aleyh (Kahi re 1333/1915). 36. et-Tevfi]f 
li't-telfili (nşr. İbrahim Salih, Dımaşk 1403/ 
1983, 1990; nş r. Hilal Nad - ZüheyrZahid, 
Bağdat 1405/ 1 985). 37. Tu]J-fetü'l-v üzerô.' 
( nş r. Hablb er-Ravl - İbtisam MerhOn es
Saffar, Bağdat 1977). 38. el-Yevô.]fit ii ba'
zi'l-mevô.]fit ii med]J-i'ş-şey'i ve ?,emmih 
(nşr. Muhammed Casim el-Hadisi. Bağ
dat 1410/1990). Ayrıca el-Letô.'it ve ':.r;-:.r;a
rô.'it adlı eseriyle birlikte neşredilmiştir. 
39. Mekarimü 'I-al].la]f (Beyrut 1900). 40. 
Ma Cera beyne Seyfiddevle ve'l-Mü
tenebbi (Leipzig 1847) 41. EJ:ı(isinü kelô.
mi 'n-nebi ve'ş-şa]J-abe ve't-tabi'in ve 
mülı1ki'l-cahiliyye ve mülı1ki'l-İslam 
ve'l-vüzerô. ' ve'l-küttô.b ve'l-bülegii' 
ve 'l-]J-ukema' ve'I-'ulema' (Leiden 1844). 
42. Divan (nşr. Mahmud Abdullah el-Ca
dir, Beyrut 1988). 

Mahmüd Abdullah ei-Cadir'in eş-Şe'a
libi nô.]fıden ve ediben (Bağdat I 396/ 
1976). Abdürrazık Ebü Zeyd Zayid'in Na]f
dü'ş-Şe'fılibi li'l-Mü ten ebbi (Kahire 
1987) ve Hamid İbrahim Hatlb'in eş-Şe'fı
libi na]fıden ii Yetimeti'd-dehr (Kahire 
1988) adıyla müstakil çalışmaları yayım
lanmıştır. 
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liJ TEvFiK RüşTÜ ToPuzoaLu 

SEALiBi, Ebu Zeyd 

( ~~' ..1-!j,ı) 
Ebü Zeyd Abdurrahman b. Muhammed 

b. Mahlüf es-Sealibi 
(ö. 875/1471) 

Tefsir, hadis ve fıkıh alimi. 
_j 

786 (1384) yılında ecdadı Sealibe emirle
rinin memleketİ olan Cezayir şehri yakın
larındaki Vadlyüsr'de doğdu . Soyu Ca'fer 
b. Ebu Talib'e dayandığı için Ca'ferl nisbe
siyle de anılmıştır. Kur'an'ı ezberledikten 
sonra ilk dini bilgileri aldı. Ardından tahsil 
için babasıyla TI!imsan'a ve 802'de (ı 399) 
bir yıl kalacağı Bicaye'ye gitti. Babasının 
vefatı üzerine memleketine döndü. Daha 
sonra yedi yıl kalacağı Bicaye'ye tekrar gi
derek Ali b. Osman ei-Miklatl ve Ebü'r-Re
bl' Süleyman b. Hasan gibi hocalardan fı
kıh, usul, tefsir, kıraat ve hadis dersleri al
dı. 809-817 (1406-1414) yıllarında Hafsi
ler'in başşehri Tunus'ta kaldı ve Muham
med b. Hilfe el-Übbi ile lsa ei-Gabrlnl gibi 
alimlerden faydalandı. 817'de (1414) Mı
sır'da Ezher'de Muhammed Ali b. Ca'fer 
el-Bilall, Şemseddin Muhammed b. Ah
med ei-Bisatl ve özellikle hadis konusun
da kendisinden istifade ettiği İbnü'Hraki 
gibi hocaların derslerini takip etti. Daha 
sonra bazı kaynaklara göre ders vermek 
ve irşad faaliyetlerini yürütmek için ken-

di adına bir zaviyenin inşa edildiği Bursa'
ya gitti. Oradan hac için Hicaz'a geçti ve 
buradaki alimlerden faydalandı (Abdurrah
man b. Muhammed el-CIL3.ll, ll, 272) . 819'
da (1416) Mısır üzerinden Tunus'a döndü. 
Zeytuniye'de ders verdi ve hadis ilminde 
temayüz etti. Aynı dönemde hacası Übbi'
nin derslerini takip ederek ondan icazet 
aldı. İbn Merzuk ei-Hafıd'den Buhari ve el
Muvatta' icazeti alıp yaklaşık 820'de (ı 41 7) 
memleketine döndü ve Cezayir şehrinde
ki ei-Camiu'l-a'zam'da imam-hatip olarak 
göreve başladı. Bir süre kadılık görevini 
üstlendiyse de bu uzun sürmedi. Kendini 
telif, öğretim , vaaz ve irşad faaliyetlerine 
verdi. Talebeleri arasında Muhammed b. 
Merzuk ei-Kefıf, Muhammed b. Yusuf es
Senusl, Ahmed b. Abdullah ei-Cezairl ez
Zevavl ve Zerruk gibi şahsiyetler bulun
maktadır. Sealibl 23 Ramazan 875'te ( ı 5 
Mart 14 7 ı) vefat etti. Bazı kaynaklarda bu 
tarih 876 olarak verilir. Büyük bir şöhrete 
sahip olan ve doğduğu yer kendisine nis
betle Cezairü Sldl Abdurrahman diye anı
lan Sealibl takva ve zühdü ile de tanınmış
tır. Bilhassa yöneticilerle bir araya gelme
meye özen göstererek çok sayıda eser ka
leme almış ve irşad faaliyetlerine önem 
vermiştir. 

Eserleri. Kaynaklarda Sealibi'nin doksan 
civarında eser yazdığı kaydedilmekte olup 
bunlardan bazıları şunlardır: 1. el-Ceva
hirü'l-J:ıisan ii teisiri'I-Kur'an. En meş
hur eseri olup 833 (1429) yılında tamam
lanmıştır. Rivayet tefsiri olan esere en gü
zel hikmetler ve hasen cinsinden sünen 
cevherleriyle dolu olduğu düşüncesiyle bu 
ad verilmiştir. İbn Atıyye ei-Endelüsi'nin 
el-Muf:ıarrerü'l-veciz'inin muhtasarı ma
hiyetindeki tefsirin hazırlanmasında yak
laşık 1 00 kaynaktan faydalanılmıştır. Çok 
defa senedieri zikredilmeksizin İbn Atıy
ye'nin tefsirindeki hadisiere ve bunların 
kaynaklarına işaret edilmiş, İbn Atıyye'ye 
bazı eleştiriler yöneltildiği gibi mevcut gö
rüşler arasında tercihler yapılmıştır. Seali
bi yaptığı nakillerde bunların kaynaklarını 
rumuzlarla göstermiştir. Nüzul sebebiyle 
ilgili rivayetlere. kıraat vecihlerine ve lu
gat izahiarına yer verilen tefsirde ahkam 
ayetleri daha çok Maliki mezhebine göre 
açıklanmıştır. Tefsirde nadiren İsrailiyat tü
rü rivayetlere rastlanmakla birlikte bun
ların sahih olmadığı ya da sahih olsa bile 
te'vil edilmesi gerektiği belirtilmiştir (me
sela bk. Te{slrü'ş-Şe'alibl, lll, ı 02-103) Eser 
Muhammed b. Said ez-Zekerl (Cezayir 
1323), Arnmar Talibl (Cezayir 1985), Ebu 
Muhammed ei-Gumarl el-Hasenl (Beyrut 
ı 996). Muhammed el-Fazıli (Beyrut ı 997) 

SEALiBf. EbO Zeyd 

ve Ali Muhammed Muawaz v.dğr. (Bey
rut 1997) tarafından yayımlanmıştır. z. el
'UIUmü'l-td]]-ire fi'n-naz;ar ii umuri'l
a]]-ire (Kahire 1317; Cezayir 1327) . 3. ed
Dürerü'l-levami' ii ]fıra'ati Naii'. Abdul
lah b. Berri ei-Lugavl'nin kıraate dair man
zumesinin şerhidir (Cezayir 1324) 4. Rav
zatü'l-envô.r ve nüzhetü'l-a]]-yar. Fıkha 
dair bir eserdir (Kahire ı 329) s. el-Envar 
ii ayô.ti'n-nebiyyi'l-mu]]-tar. Muhammed 
eş-Şerif Kah ir mucizelere dair olan bu ese
ri hazırladığı doktora tezinde tahkik et
miştir (bk bibl) . 6. el-Mera'i. Müellifin 
rüyalarının anlatıldığı eser Cezayir'de bir
çok defa basılmıştır. 7. el-Cami'u '1-kebir 
(Cezayir 1 329) 8. Şerf:ıu Mu]]-taşari İb
ni'l-f:iô.cib el-Fer'i. İbn Hacib'in Maliki 
fıkhına dair olan eseri üzerine yapılmış şer
hin bir nüshası Cezayir'de Vezaretü'ş-şuu
ni'd-dlniyye'dedir (nr. 377). 9. İlti]fiitü'd
dürer (Vezaretü ' ş-şuOni ' d-dlniyye, nr. 422). 
10. ed-Dürrü 'l-iô.'i]f ii'l-eg;kar ve'l-ed'i
ye ve'l-va'? (Vezaretü ' ş-şuOni'd-dlniyye, 

nr. 434) 11. el-Envarü'l-muçli'e el-ca
mi'a beyne'l-f:ıa]fi]fa ve'ş-şeri'a. Kırk ha
dis tarzındadır (el-Mektebetü'l-vataniyye, 
nr. 876) . 12. Cô.mi'u'l-ümmehat ii af:ıkd
mi'l-'ibddat ( ei-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 

583) 13. Riyazü'ş-şalif:ıin ve tuf:ıietü'I
mütta]fin ( el-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 
883). 14. Neia'isü'l-mercan ii ]fışaşi'l
Kur'fın ( el-Mektebetü'l-vataniyye, nr. 31 9). 
1 s. f:ia]fa'i]fu '1- 'a]fide. Bir nüshası Tin
büktü'de Merkezü Ahmed Baba'dadır (m 
4336) . 16. Riyazü'I-üns ii 'ilmi'r-re]fa'i]f 
ve siyeri ehli'I-J:ıa]fa'i]f. Bir nüshası Ra
bat'ta ei-Hizanetü'l-amme'de kayıtlıdır (nr. 
D ı 508). 17. Mu]]-taşaru Cami' Ii-ieva'i
de mine'I-'iimi yünteia'u biha 'inde'l
J:ıace (el-Hizanetü'l-amme, nr. D ı 530) . 18. 
Ganimetü'l-vô.tid ve bugyetü't-talibi'l
macid. Otobiyografi niteliğindeki bu fih
ristte müellif ilim yolculuklarını, icazet al
dığı hocalarını ve isnadlarını zikretmekte
dir (nşr. Muhammed ez-Zahl, el-Mecelle

tü'ş-şei).afiyye, VIII/25, Arnman 1403/1983, 
s. 136-160; Muhammed Şayib Şerif, Bey
rut 2005) . 19. Mu'cem ii Şerf:ıi'l-eltaz;i'l
garibe (nşr. Am mar Talibl, Cezayir ı 985) 
ZO. Erba'Cıne f:ıadişen ii iştına'i'l-ma'
rut. Zekiyyüddin Abdülaiim ei-Münzlrl'nin 
derlediği kırk hadise Ebu Abdullah Mu
hammed b. İbrahim es-Süleml'nin yazdı
ğı şerhin telhisidir (nşr. Muhammed Tavit 
Tand, Ra bat 1985) 
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