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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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SEALİBİ, Hüseyin b. Muhammed 
(~W.If~w-ı~f) 

Ebu Mansur el-Hüseyn 
b. Muhammed el-Merganl es-Sealibl 

(ö. 421/1030) 

Gazneliler dönemi tarihçisi. 
_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda bilgi bu

lunmamaktadır. Afganistan'ın Gür bölge

sindeki Mergan'a nisbetle Mergan1 nisbe

siyle de bilinir. Bazı eserlerde Mar' aşi nis

besiyle kaydedilmekteyse de (Keşfü'?-?U

nün, IV, 319; Zirikll, II, 277; Kehhale, IV, 
50, 58) bunun yanlış olduğu anlaşılmakta

dır. 

Seillib1, umumi tarih mahiyetindeki dört 

ciltlik Gurerü's-siyer (Tarii]u Gureri 's-si
yer, el-Gurer fi siyeri;l-mülük ve al]barihim) 
adlı eserini Gazneli Mahmud'un kardeşi 

Horasan Valisi Nasr b. Sebük Tegin'in iste

ği üzerine kaleme almış ve ona ithaf et

miştir. Eserin ilk cildinde Hz. Adem'den 

başlayarak Yezdicerd b. Behram'ın ölümü

ne, ll. cildinde Yezdicerd b. Behram'ın ölü

münden müslümanlar tarafından fethine 

kadar İran tarihi ele alınmış, bu arada ya

hudiler, İslam'dan önce Araplar, Yemen, 

Suriye ve Irak hükümdarları, Roma ve Bi

zans tarihi, Hint, Çin ve Türk inanç ve adet

leriyle İslam'ın doğuşundan bahsedilmiştir. 
III ve IV. ciltlerde Hulefa-yi Raşidln, Eme

v11er, Abbasller, Tahirller, Saman11er, Ham

dan11er, Büveyh11er ve Gazneli MahmQd'a 

kadar Gazneliler tarihine yer verilmiştir. 

Gurerü's-siyer'in Yetimetü'd-dehr 
müellifi Ebu Mansur es-Sealib1'ye ait ol-
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Hüseyin b. Muhammed es-Sealibi'nin Gurerü's·siyerad lı eserinin ilk iki sayfası (Süleymaniye Ktp., Damad İbrahim Paşa , nr. 
916) 

du ğu na dair görüşler de vardır. G urerü 's
siyer'i neşreden H. Zotenberg eserin Ebu 

Mansur es-Sealib1 tarafından telif edildiği

ni, Hüseyin b. Muhammed es-Sealib1'nin 

VI. (XII.) yüzyıl sonlarında yaşadığını, Gur

lu Hükümdarı Gıyaseddin'in kumandanla

rından olduğunu ve eserin ona izilfe edil

mesinin bu nüshaya sahip olmasından kay

naklanmış olabileceğini ileri sürmüştür. 

Franz Rosenthal, G. Gabrieli (bk. Ef21İng J. 

X, 425-426) ve Şakir Mustafa da aynı gö

rüştedir (et-Tarfl]u'l-'Arabi, II, 382). Bunun

la birlikte Ebu MansOr es-Sealiöı'nin eser

lerini zikreden kaynaklarda G urerü 's-si
yer'e yer verilmediği görülmektedir (Sa

fedl, XIX, I 95- I 97; ayrıca b k. Hediyyetü '1-
'arifin, I , 625) . Ebu Mansur es-Sealibl'nin 

edebi yönü hakkında bir eser yazan Mu

hammed Abdullah ei-Cadir bu hususu be

lirtmekle birlikte eseri ona izafe eden araş

tırmacıların görüşlerine katılmaktadır (eş

Şe'alibf, s. 91, 93) 

Gurerü's-siyer'in ilk iki cildi ile İslam 
döneminin 75-1 58 (694-775) yıllarını ihti

va eden kısmı günümüze ulaşmış olup 597 
(1201) tarihli bir nüshası Süleymaniye Kü

tüphanesi'nde kayıtlıdır (Damad İbrahim 

Paşa, nr. 916) . Eserin Paris Bibliotheque 

Nationale (nr. I488, 5053) ve Oxford Bad

leian Library'de de (Brockelmann, GAL, ı. 

342; İA, X, 266) nüshaları bulunmaktadır. 

Gurerü's-siyer'in İran tarihini konu edi

nen ilk iki cildi H. Zotenberg tarafından bir 

giriş ve Fransızca tercümesiyle birlikte ya

yımlanmış (Histoire des rois des Perse, Pa

ris 1900), eser bu neşir esas alınarak İran'
da yeniden basılmıştır (Tahran 1963). Ki
tabın mevcut kısmının tamamı Hidayet 

Mahmud tarafından Farsça'ya çevrilmiştir 

( Şahname-i Şe'alibf, Tahran 1369 hş.) . Gu
rerü's-siyer üzerinde yapılan araştırma

larda müellifin, Firdevs1'nin aynı dönemler

de kaleme aldığı Şahname'sinde istifade 

ettiği kaynaklardan ve özellikle ljuday
name'den büyük ölçüde yararlandığı tes

bit edilmiştir (bk. Şakir Mustafa, II , 383; İA, 

X, 266; Ef21İng . J. X, 425). 
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