SÂLÝH PAÞA, Hacý

(a.g.e.,s.289). 1 Mayıs 1827’de azledilerek
Kayseri valiliğine tayin edildi (a.g.e.,s.561562). Ardından Konya’da ikamete memur
kılındı ve oraya vardıktan sonra vefat etti.
Sâlih Paşa namuslu ve dirayetli bir kişi ola
rak bilinir. Daha önceleri parlak bir kari
yere sahip olmadığı halde Rum isyanının
her tarafta büyük bir buhrana sebebiyet
verdiği 1821 yılı içinde sadârete getiril
mesi belki de aslen bu millete mensubi
yetine bir telmihtir. Kızları Behiye 1834,
Şâkire 1868 ve eşi Ayşe Hoşedâ 1859’da
vefat ederek Eyüp’te defnedilmiştir. Oğlu
Ahmed İzzet Bey 1312’de (1894-95) 100
yaşını aşmış olarak vefat edip aynı yerde
toprağa verildi. Yeğeni Hacı İsmâil Ağa
ile damadı Hacı Mehmed Esad Bey kendi
sadâreti esnasında kapıcıbaşı olmuşlardı
(Sicill-i Osmânî,III,213-214).
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SÂLÝM b. ZEKVÂN
( ) سالم بن ذكوان

—

Sâlim b. Zekvân el-Hilâlî
(ö. 100/718 [?] )

˜

Erken dönem Ýbâzî âlimi.

™

Hayatına dair yeterli bilgi yoktur. Uman
asıllı Âmir b. Sa‘saa oğullarından geldiği
ifade edilmekte, adı Sâlim elHilâlî olarak
da zikredilmektedir (Dercînî,II,232). Hak
kında Sâlim b. Zekvân adıyla bilgi veren tek
müteahhir kaynak İbâzî âlimi Ahmed b.
Saîd eşŞemmâhî’nin Kitâbü’s-Siyer’idir.
Şemmâhî, Sâlim’in İbâzıyye’nin önde ge
len âlimlerinden olduğunu ve Ebû Ubey
de Müslim b. Ebû Kerîme’nin (ö.145/762)
çağdaşları arasında anılmasının gerektiği
ni belirttikten sonra Câbir b. Zeyd’in de (ö.
93/711) kendisiyle mektuplaştığını belirtir
(I,109). Ancak Şemmâhî’nin verdiği bu bil
gi, onun durumunu açıklamak için yeterli
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değildir. Çünkü Câbir’den yaklaşık altmış
yıl sonra vefat eden Ebû Ubeyde’nin çağ
daşı olarak gösterilen Sâlim’in, Câbir b.
Zeyd ile mektuplaşmış olması mâkul gö
rünmemektedir. Bu durumda Sâlim’in ya
Câbir b. Zeyd’in, ya da ondan altmış yıl
sonra vefat eden Ebû Ubeyde’nin çağdaşı
olması gerekir.
Son dönemlerde yapılan araştırmalarda
Sâlim b. Zekvân’ın Câbir b. Zeyd’in çağdaşı
olduğu ve onunla mektuplaştığı fikri ağır
lık kazanmıştır. Libyalı İbâzî araştırmacısı
Amr Halîfe enNâmî, Kuzey Afrika’daki bi
linmeyen bazı İbâzî yazmalarıyla ilgili ola
rak kaleme aldığı makalesinde, Câbir’e ait
risâleler koleksiyonu içinde onun Sâlim b.
Zekvân’a cevaben yazdığı bir risâlesinden
bahsetmektedir. Daha sonra konuyla il
gilenen bazı Batılı araştırmacılar da bu
kanaati destekleyerek onun Câbir’in çağ
daşı olduğu görüşünü benimsemişlerdir.
Zira Sâlim’e nisbet edilen es-Sîre’de Hâ
ricîlik’le ilgili 70 (689) yılından sonraki olay
lara yer verilmemesi es-Sîre’nin bu yılın
başında yazıldığını, Sâlim’in de Câbir b.
Zeyd’in çağdaşı olduğunu gösterir. Buna
göre Sâlim’in I. (VII.) yüzyılın ortaları ile II.
(VIII.) yüzyılın başlarında yaşadığını söyle
mek mümkündür. Sâlim b. Zekvân’a da
ir en çok bilinen ve İbâzî biyografik kay
naklarında geçen olay, halifeliğinin ilk yı
lında kendisiyle görüşmek ve bazı konuları
arzetmek üzere giden “Ehlü’dda‘ve ve’l
istikåme” adlı altı kişilik İbâzî heyeti için
de yer almış olmasıdır. Bu husus Sâlim’in
bilgi, birikim ve diplomatik yönden belirli
bir seviyeye ulaştığının delili sayılmalıdır.
Sonraki hayatına dair ise kaynaklarda bilgi
yoktur ve ne zaman öldüğü de bilinme
mektedir.
Sâlim b. Zekvân’a asıl şöhretini kazan
dıran çalışması es-Sîre adıyla bilinen ese
ridir. Câbir b. Zeyd’e nisbet edilen divan
ve Abdullah b. İbâz’ın risâleleriyle birlikte
günümüze intikal eden bu eser, İbâzîler
tarafından ortaya konulan ilk telifler ara
sında yer almaktadır. İbâzîler es-Sîre’yi,
Ehlü’dda‘ve ve’listikåme’nin prensiple
rinin anlatıldığı bir ana kaynak olarak be
nimsemektedir. Kitabın 70 (689) yılı ba
şında tamamlandığı tahmin edilmektedir.
Cambridge Üniversitesi Doğu Araştırmala
rı Fakültesi Kütüphanesi’nde bulunan eser
(Or.,nr.1402), çok sayıda İbâzî yazmasını
ihtiva eden ve 393 sayfa tutan bir mikro
film içinde 154194. sayfalar arasında bu
lunmaktadır. es-Sîre’nin ilk bölümünde
anlatılan Kur’an’ın nüzûl sebebi ve özel
likleri, tevhidin muhtevası, takvâ ve ciha
dın önemi gibi konulardan sonra ikinci

bölümde peygamberler ve görevleri, Hz.
Muhammed’in konumu ile o hayatta iken
Arap yarımadasında mevcut Ehli kitap,
Mecûsîler, müşrikler vb. topluluklar ele
alınmaktadır. Ardından Hz. Ebû Bekir ile
Ömer dönemleri gelmekte ve her ikisinden
övgü ile söz edilmektedir. Daha sonra Hz.
Osman ve Ali dönemlerine temas edilerek
bazı eleştiriler ileri sürülmekte, özellikle
Hz. Osman devrinde siyasî icraatın Kur’an
ve Sünnet karşısında yeterli görülmediği
belirtilmekte, bunun ardından Necedât
ve Ezârika gibi Hâricî fırkalarıyla ilgili bil
giler verilmektedir. Mürcie’nin anlatıldığı,
kendilerine yöneltilen eleştirileri de içeren
kısmın ardından İbâzıyye’nin diğer grup
lar tarafından kabul edilmesi arzu edilen
görüşleri açıklanmaktadır.
es-Sîre Patricia Crone – Fritz Zimmer
mann tarafından tahkik edilerek İngilizce’
ye çevrilmiş ve eser es-Sîre adıyla yayım
lanmıştır (NewYork2001). Bir başka neş
rini Muhammed Sâlih Nâsır, Menhecü’dda£ve £inde’l-İbâ²ıyye adlı çalışmasının
sonundaki ekler kısmında, kırk beş sayfa
hacminde “Sîretü Sâlim b. ¬ekvân” başlı
ğı altında gerçekleştirmiştir (Uman1423/
2002). es-Sîre’nin yukarıda belirtilen mik
rofilmde bulunan Mürcie ile ilgili bölümü
Michael Cook tarafından tahkik edilmiş,
192 ve 193. sayfalarda geçen Mürcie’ye
dair iki ayrı metnin ilâvesiyle İngilizce’ye
çevrilerek yayımlanmıştır (Early Muslim
Dogma,s.23-26,160-163).
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