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Hindistanlý âlim ve tarihçi.
˜ ™

Hindistan’ýn A‘zamgarh bölgesine baðlý
Bindûl’de doðdu. Adý Muhammed’dir. Þib-
lî lakabý ve Ýmâm-ý Âzam Nu‘mân b. Sâbit’e
nisbetle Nu‘mânî nisbesiyle tanýndý. Mev-
lânâ Þiblî diye de anýlýr. Ýslâmî ilimleri, Arap
ve Fars edebiyatýný dönemin önemli hoca-
larýndan okudu (hocalarý için bk. M. Hüse-
yin Meþâyih-i Ferîdenî, III/1-2 [1368/1988-
89], s. 41-42). 1877’de hacca gitti. 1882’-
de Seyyid Ahmed Han tarafýndan kuru-
lan Aligarh’taki Mohammadan Anglo-
Oriental College’da (daha sonra Aligarh
Ýslâm Üniversitesi) Arapça hocasý olarak
çalýþmaya baþladý. Burada görev yaptýðý
yýllarda Thomas W. Arnold gibi þarkiyat-
çýlarla tanýþtý ve onlarla bilgi alýþveriþin-
de bulunarak kendini geliþtirdi. Aligarh’-
taki kolejde çalýþýrken 1883’te A‘zamgarh’-
ta millî bir kolej kurdu. Bu dönemde tarih,
edebiyat ve düþünce tarihiyle ilgilendi. Ta-
rihe duyduðu ilgi onu Ýslâm dünyasýndaki
büyük kütüphaneleri dolaþmaya yöneltti.
Bu amaçla Türkiye, Suriye ve Mýsýr’ý ziya-
ret etti. Ýstanbul’a gittiðinde II. Abdülha-
mid tarafýndan kabul edildi ve Mecidiye
niþaný ile ödüllendirildi. Osmanlý hilâfeti le-
hine yazýlar yazdý, konferanslar verdi. Mý-
sýr’a giderken Beyrut ve Kudüs’e uðradý.
Mýsýr’da kaldýðý süre içinde Ezher’de çalýþ-

tý ve kütüphanelerde araþtýrmalar yaptý.
Tarihle ilgili ilk büyük eseri el-Meßmûn’u
1887’de tamamladý. 1894’te Nedvetü’l-
ulemâ’nýn kuruluþ toplantýsýna katýldý. Ay-
ný yýl kendisine “þemsü’l-ulemâ” unvaný ve-
rildi. 1898’de on altý yýldýr görev yaptýðý Mo-
hammadan Anglo-Oriental College’dan ay-
rýldý. 1900 Kasýmýnda babasýndan kalan
borçlarý ödemek amacýyla Haydarâbâd’a
taþýnmak zorunda kaldý. Burada bir süre
Haydarâbâd nizamýnýn hizmetinde bulun-
du. 1903’te kurulan Encümen-i Terakkî-i
Urdû’nun birinci sekreterliðine getirildi.
1905’te A‘zamgarh’a dönüp Nedvetü’l-
ulemâ’nýn yayým organý Nedve dergisi-
nin editörlüðünü ve Dârülulûm-i Nedve-
tü’l-ulemâ’nýn ilmî iþler sorumluluðunu
üstlendi. Burada eðitim programýyla ilgili
bazý düþünceleri sebebiyle karþýlaþtýðý mu-
halefet yüzünden 3 Mart 1913’te görevin-
den istifa etti. Onun ayrýlmasýný isteme-
yen öðrenciler üç ay boyunca Dârülulûm-i
Nedvetü’l-ulemâ’da eðitimi boykot ettiler.
Þiblî ertesi yýl A‘zamgarh’ta Dârülmusan-
nifîn adlý bir eðitim ve araþtýrma merke-
zi kurdu. Ailesinden kalan evini ve kitap-
larýný buraya baðýþlayarak bir kütüphane
oluþturdu. 1914’te A‘zamgarh’ta vefat et-
ti. Ölümünden sonra öðrencileri Hamîdüd-
din Ferâhî ve Seyyid Süleyman Nedvî, Dâ-
rülmusannifîn ile ilgilenmiþlerdir. Dârül-
musannifîn, Hindistan alt kýtasýnda Ýslâ-
mî araþtýrmalarýn geliþmesinde önemli rol
oynamýþ, Þiblî’nin eserlerinin birçoðu bu
kurumun yayýný olarak basýlmýþtýr. Mo-
hammadan Anglo-Oriental College’da ça-
lýþmasý Þiblî’nin entelektüel geliþimine bü-
yük etkide bulunmuþtur. Hint alt kýtasýn-
da yetiþen ilk modern müslüman tarihçi
olan Þiblî geleneksel tarih anlayýþýyla mo-
dern tarihçiliði birleþtiren bir tarihçi diye
kabul edilir. Onun Seyyid Ahmed Han’ýn
tarih anlayýþýndan etkilendiði söylenebilir.
Tarihçiliðinin en dikkat çekici yönü Ýslâm
kültürünün ve dinî düþüncenin yeniden ih-
yasýyla ilgili fikirleridir. Bu baðlamda ke-

olur. Allah’a erdiðini sanan hiçbir þeye er-
memiþtir. O’nun hakkýnda konuþan gafil-
dir. O’na yakýn olduðunu zanneden O’ndan
uzaktýr. Tevhid Allah’a karþý duyulan dâimî
bir aþk, O’na mutlak bir baðlýlýk ve sonsuz
bir tevekküldür. Þiblî’ye göre ilim-amel bü-
tünlüðü ve amelde ihlâslý olmak þarttýr.
Çünkü amel lisaný, ilim lisanýndan daha et-
kilidir. Nebîlere açýlan keþif velîlere açýlan
keþiften çok büyüktür. Eðer Allah nebîle-
re açtýðý keþiften bir zerresini velîlere aça-
cak olsaydý velîlikleri iptal olurdu.

Þiblî þathiyeleriyle de ünlüdür. Serrâc el-
Lüma£ýn bir bölümünü (s. 478-491) onun
þathiyelerine ayýrmýþ, þathiyelerinden bir
kýsmýný sýralayarak bunlarý diðer sûfîlerin
ve kendisinin yorumlarýyla açýklamaya ça-
lýþmýþtýr. Hallâc-ý Mansûr’un en yakýn ar-
kadaþlarýndan olan Þiblî ilâhî sýrlarý halka
açmamasý hususunda kendisini defalarca
uyardýðýný söyler. Özellikle idamý sýrasýn-
da Hallâc’ýn yanýndan hiç ayrýlmamýþ, ar-
kadaþýna en zor anlarýnda destek olmaya
çalýþmýþtýr. Þiblî’nin, “Ben ve Hallâc ayný
þey idik; beni divaneliðim kurtardý, onu
aklý batýrdý” sözü Hallâc ile ayný fikirleri
paylaþtýðýný gösterdiði gibi onun idam son-
rasý baþlayan Hallâc taraftarlarýný ortadan
kaldýrma hareketi sýrasýnda canýný nasýl
kurtardýðýna da iþaret etmektedir.

Þiblî’nin sözleri, iþârî yorumlarý ve þat-
hiyeleri, baþta tasavvuf kaynaklarý olmak
üzere tarih ve tabakat kitaplarýnda daðý-
nýk halde bulunmaktadýr. Kâmil Mustafa
eþ-Þeybî onun þiirlerini bir araya toplaya-
rak yayýmlamýþtýr (Dîvânü Ebî Bekr eþ-Þib-
lî, Baðdat 1967). Edebî yönden kuvvetli
olan þiirleri tamamen tasavvufî anlamlar
yüklüdür. Kendisinden sonra pek çok sûfî
onun sözleri ve þiirleriyle eserlerini zen-
ginleþtirmiþtir. Muhyiddin Ýbnü’l-Arabî Fu-
½û½ü’l-¼ikem’inde, Mevlânâ Celâleddîn-i
Rûmî Dîvân-ý Kebîr’inde Þiblî’nin, “Ýnsan-
larýn nazarýnda benim âþýk olduðum ke-
sinleþti, ama aþkýmýn kime olduðunu kim-
se bilemedi” beytini zikretmiþlerdir. Þiblî
Kadiriyye, Mevleviyye, Rifâiyye ve Þâzeliy-
ye silsilelerinde yer almaktadýr.
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ÿAnýs Ahmad

Fikirleri. Hindistan’da modernist düþün-
ce genellikle Seyyid Ahmed Han’la baþla-
týlsa da bölgede yeni kelâm hareketinin
temsilciliðini Þiblî Nu‘mânî yapmýþtýr. Þib-
lî, tarihçiliðinin yanýnda çalýþmalarýnda te-
mel Ýslâm ilimlerini de konu edinmiþ, ýs-
lahat anlayýþýnda fýkýh ve siyasetten ziya-
de kelâma öncelik vermiþtir. Kelâm ilmini
çaðdaþ dinî akýlcýlýk bakýmýndan bir hare-
ket noktasý ve ilham kaynaðý olarak gör-
müþ, eski kelâm metodunun yetersiz kal-
masý yüzünden yeni bir kelâm kitabý yaz-
ma ihtiyacýný dile getirmiþtir (TârîÅ-i £Ýlm-i
Kelâm, s. 2-3). Þiblî’ye göre son dönemde

bazý kelâm kitaplarý telif edilmiþse de bun-
larýn bir kýsmý müteahhir Eþ‘ariyye’yi, bir
kýsmý da Avrupa’ya has inanç ve düþün-
celeri ölçü almýþ, dolayýsýyla birinciler tak-
lide, ikinciler ise taklidî bir ictihada yönel-
miþtir. Bu sebeple Þiblî, Hindistan’da 1894’-
te Nedvetü’l-ulemâ adýyla kurulan cemiye-
tin hedefine uygun biçimde materyaliz-
min Ýslâm âleminde yayýlmasýna karþý yeni
bir kelâm ilmi tesis etmek amacýyla eser-
ler kaleme almýþtýr.

Modern çaðýn gereklerine uygun açýk-
lamalar getirmeyi zorunlu gören Þiblî’ye
göre itikadî konularýn yaný sýra dinin tarihî,
ahlâkî ve sosyal yönleri de sorgulanmaya
baþlandýðý için yeni kelâm ilminde bunla-
rýn da ele alýnmasý gerekir. Önceki kelâm
kitaplarýnda bulunan uzun mukaddimeler,
anlaþýlmasý zor terimler ve lüzumsuz tar-
týþmalara karþýlýk yeni çalýþmalarda temel
konulara açýk biçimde yer verilmeli, aklýn
yanýnda kalp ve vicdanýn da tatmin edil-
mesi hedeflenmelidir (£Ýlm-i Kelâm-ý Cedîd,
s. 4). Þiblî, Selefî eðilimdeki Hint âlimleri-
nin aksine yalnýzca Asr-ý saâdet’ten deðil
Ýslâm tarihindeki bütün birikimden ve her
alandaki âlimlerden istifade edilmesini ge-
rekli görmüþtür. Gazzâlî veya Fahreddin
er-Râzî birer kelâm âlimi olduðu gibi Ýslâm’ý
farklý bir üslûpla takdim etmek isteyen
Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî de bir kelâm-
cýdýr. Þiblî’nin yeni metot arayýþýnda, kelâm
tarihindeki görüþlerden seçme ve tercih-
ler yaparak gelenekten kopmadan kelâmý
yenileme yolunu benimsediði görülmek-
tedir. Yeni kelâmla ilgili eserinde kelâm
kitaplarýnýn baþýnda yer alan bilgi konusu
yerine dinin mahiyeti ve fýtrîliði konusunu
iþlemiþ, din duygusunun doðuþtan gelen
bir haslet olduðu hususu üzerinde dur-
muþtur.

Ulûhiyyet inancý baðlamýnda daha çok
tevhid konusuna vurgu yapan Þiblî Nu‘mâ-
nî, Allah ile kul arasýna herhangi bir aracý-
nýn konmamasý ve kiþinin ihtiyaçlarýný doð-
rudan Allah’a arzetmesinin gerekliliðini sýk-
ça vurgulamýþtýr. Ona göre diðer din ve
inançlarýn ulûhiyyet anlayýþýndaki karma-
þýklýðýn aksine Ýslâm’daki apaçýk tevhid ve
tenzih fikri, putperestliðin bir daha geri
gelmeyecek þekilde müslüman toplumlar-
dan tamamen sökülüp atýlmasýný saðla-
mýþtýr (a.g.e., s. 55, 117-118). Kur’an’da
çoðunlukla ilâhî iradenin beþerî fiillerden
sonraya býrakýldýðý görülmekle beraber
(Yûnus 10/9; en-Nahl 16/104; Muhammed
47/7; es-Saf 61/5) insanlarýn fiillerinde zo-
runluluk altýnda olduðu kanaatini uyandý-
ran bazý âyetler de bulunmaktadýr (mese-
lâ en-Nisâ 4/78; el-En‘âm 6/18). Bundan

lâm ilmiyle de ilgilenmiþ ve bu konuda
eserler kaleme almýþtýr (aþ.bk.).

Baþlýca Eserleri. 1. el-Meßmûn (Agra
1887). Þiblî bu ilk büyük çalýþmasýnda Ab-
bâsî Halifesi Me’mûn’u akýlcý, entelektüel
bir devlet adamý olarak tanýtmýþ, kültür
faaliyetlerine dikkat çekmiþtir. Seyyid Emîr
Ali A Short History of the Saracens, P.
K. Hitti Makers of Arab History adlý ça-
lýþmalarýnda bu eserden büyük ölçüde ya-
rarlanmýþlardýr. Sahasýnda Urduca kale-
me alýnmýþ ilk eser olma özelliðini taþýyan
kitap Urduca tarih yazýcýlýðýnýn geliþme-
sinde önemli katkýlar saðlamýþtýr. Eserin
ikinci baskýsý Seyyid Ahmed Han’ýn takri-
ziyle yapýlmýþtýr (A‘zamgarh 1889). 2. Sî-
ret-i Nu£mân (Agra 1891). Ýmâm-ý Âzam
Ebû Hanîfe’nin hayatýna dair Urduca eser-
de Þiblî sadece Ebû Hanîfe’nin biyografi-
sini yazmakla kalmamýþ, Hanefî fýkhýnýn
önemli noktalarý üzerinde de durmuþtur.
Eser Ýngilizce’ye tercüme edilmiþtir (trc.
M. Hadi Husain, Lahor 1972; New Delhi
1988). 3. Sevâni¼-i Mevlânâ-yý Rûm
(Leknev 1902; Lahor 1909). Þiblî, yeni ilm-i
kelâma ilgisini göstermesi bakýmýndan
önemli olan bu eserinde Mevlânâ Celâ-
leddîn-i Rûmî’yi sadece bir sûfî olarak de-
ðil ayný zamanda seçkin bir kelâm âlimi
olarak ele alýp deðerlendirmiþtir. 4. Sîre-
tü’n-nebî. Þiblî, Hz. Peygamber’in ha-
yatýný anlattýðý en önemli çalýþmasý ka-
bul edilen bu eserini beþ cilt halinde ta-
sarlamýþsa da iki cildini yazabilmiþtir.
Eserin ilk cildi Þiblî’nin ölümünden son-
ra basýlmýþ (A‘zamgarh 1918), II. cildi Sey-
yid Süleyman Nedvî’nin yaptýðý bazý ilâve-
lerle yayýmlanmýþ (A‘zamgarh 1920), Ned-
vî dört cilt daha yazarak eseri tamamla-
mýþtýr. Ömer Rýza Doðrul, aslý Urduca olan
eseri Ýngilizce tercümesinden Ýslâm Ta-
rihi Asr-ý Saâdet adýyla Türkçe’ye tercü-
me etmiþtir (I-IV, Ýstanbul 1928; bk. ASR-ý
SAÂDET). 5. Þi£rü’l-£Acem yâ TârîÅ-i
Þu£arâ ve Edebiyyât-ý Man¾ûm-ý Îrân
(I-IV, Aligarh 1909-1912; V, A‘zamgarh
1919). Eser Farsça’ya tercüme edilmiþtir
(trc. Burhâneddin Keþkekî v.dðr., Kâbil
1306-1315 hþ.; Tahran 1326-1363 hþ.). 6.
Külliyyât-ý Þiblî. Kitapta Þiblî’nin þiirle-
ri derlenmiþtir (Kanpûr 1909; Tahran 1937;
A‘zamgarh 1954). Ýyi bir þair olan Þiblî’nin
“Hýmâr-ý Çeþm-i Sâký” ve “Bâð ü Bahâr”
adlý þiirleri onun bu sahadaki kabiliyeti-
ni göstermektedir. 7. £Ömer el-Fârûš
(Kanpûr 1899; Ýng. trc. Zafar Ali Khan – M.
Saleem, I-II, Lahore 1957; Ýngilizce özeti:
London 2004). Ömer Rýza Doðrul tarafýn-
dan Türkçe’ye çevrilen eser Asr-ý Saâdet’in
VII. cildi olarak yayýmlanmýþtýr. Eserin iki
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