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SÂLÝH PAÞA, Hacý

bö lüm de pey gam ber ler ve gö rev le ri, Hz. Mu ham med’in ko nu mu ile o ha yat ta iken Arap ya rı ma da sın da mev cut Ehli ki tap, Me cû sîler, müş rik ler vb. top lu luk lar ele alın mak ta dır. Ar dın dan Hz. Ebû Be kir ile Ömer dö nem le ri gel mek te ve her iki sin den öv gü ile söz edil mek te dir. Da ha son ra Hz. Os man ve Ali dö nem le ri ne te mas edi le rek ba zı eleş ti ri ler ile ri sü rül mek te, özel lik le Hz. Os man dev rin de si yasî ic ra atın Kur’an ve Sün net kar şı sın da ye ter li gö rül me di ği be lir til mek te, bu nun ar dın dan Ne cedât ve Ezâri ka gi bi Hâricî fır ka la rıy la il gi li bilgi ler ve ril mek te dir. Mür cie’nin an la tıl dı ğı, ken di le ri ne yö nel ti len eleş ti ri le ri de içe ren kıs mın ar dın dan İbâzıy ye’nin di ğer gruplar ta ra fın dan ka bul edil me si ar zu edi len gö rüş le ri açık lan mak ta dır.
es-Sîre Pat ri cia Cro ne – Fritz Zimmermann ta ra fın dan tah kik edi le rek İngilizce’ye çev ril miş ve eser es-Sîre adıy la ya yımlan mış tır (NewYork2001). Bir baş ka neşri ni Mu ham med Sâlih Nâsır, Menhe cü’d-

da£ve £in de’l-İbâ²ıy ye adlı ça lışma sı nın so nun da ki ek ler kıs mın da, kırk beş say fa hac min de “Sîre tü Sâlim b. ¬ek vân” baş lığı al tın da ger çek leş tir miş tir (Uman1423/
2002). es-Sîre’nin yu ka rı da be lirtilen mikro film de bu lu nan Mür cie ile il gi li bö lü mü Mic ha el Co ok ta ra fın dan tah kik edil miş, 192 ve 193. say fa lar da ge çen Mür cie’ ye da ir iki ay rı met nin ilâve siy le İn gi liz ce’ye çevri le rek ya yım lan mış tır (Early Mus lim 
Dog ma,s.23-26,160-163).
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ÿMus ta fa Öz

de ğil dir. Çün kü Câbir’den yak la şık alt mış yıl son ra ve fat eden Ebû Ubey de’nin çağda şı ola rak gös te ri len Sâlim’in, Câbir b. Zeyd ile mek tup laş mış ol ma sı mâkul görün me mek te dir. Bu du rum da Sâlim’in ya Câbir b. Zeyd’in, ya da on dan alt mış yıl son ra ve fat eden Ebû Ubey de’nin çağ da şı ol ma sı ge re kir.Son dö nem ler de ya pı lan araş tır ma lar da Sâlim b. Zekvân’ın Câbir b. Zeyd’in çağ da şı ol du ğu ve onun la mek tup laş tı ğı fik ri ağırlık ka zan mış tır. Lib ya lı İbâzî araş tır ma cı sı Amr Halîfe enNâmî, Ku zey Af ri ka’da ki bilin me yen ba zı İbâzî yaz ma la rıy la il gi li olarak ka le me al dı ğı ma ka le sin de, Câbir’e ait risâle ler ko lek si yo nu için de onun Sâlim b. Zekvân’a ce va ben yaz dı ğı bir risâle sin den bah set mek te dir. Da ha son ra ko nuy la ilgi le nen ba zı Ba tı lı araş tır ma cı lar da bu ka na ati des tek le ye rek onun Câbir’in çağda şı ol du ğu gö rü şü nü be nim se miş ler dir. Zi ra Sâlim’e nis bet edi len es-Sîre’de Hâricîlik’le il gi li 70 (689) yı lın dan son ra ki olayla ra yer ve ril me me si es-Sîre’nin bu yı lın ba şın da ya zıl dı ğı nı, Sâlim’in de Câbir b. Zeyd’in çağ da şı ol du ğu nu gös te rir. Buna gö re Sâlim’in I. (VII.) yüz yı lın or ta la rı ile II. 
(VI II.) yüz yı lın baş la rın da ya şa dı ğı nı söylemek müm kün dür. Sâlim b. Zekvân’a da  ir en çok bi li nen ve İbâzî bi yog ra fik kaynakların da ge çen olay, halife li ği nin ilk yılın da ken di siy le gö rüş mek ve ba zı konu la rı arzet mek üze re gi den “Eh lü’dda‘ve ve’lis ti kå me” ad lı al tı ki şi lik İbâzî he ye ti içinde yer al mış ol ma sı dır. Bu husus Sâ lim’in bil gi, bi ri kim ve dip lo ma tik yön den be lir li bir se vi ye ye ulaş tı ğı nın de li li sa yıl ma lı dır. Son ra ki ha ya tı na da ir ise kay nak lar da bil gi yok tur ve ne za man öl dü ğü de bi lin memek te dir.Sâlim b. Zekvân’a asıl şöh re ti ni ka zandı ran ça lış ma sı es-Sîre adıy la bi li nen eseri dir. Câbir b. Zeyd’e nis bet edi len di van ve Ab dul lah b. İbâz’ın risâle le riy le bir lik te gü nü mü ze in ti kal eden bu eser, İbâzîler ta ra fın dan or ta ya ko nu lan ilk te lif ler arasın da yer al mak ta dır. İbâzîler es-Sîre’yi, Eh lü’dda‘ve ve’lis tikåme’nin pren sipleri nin an la tıl dı ğı bir ana kay nak ola rak benim se mek te dir. Ki ta bın 70 (689) yı lı başın da ta mam lan dı ğı tah min edilmekte dir. Cam brid ge Üni ver si te si Do ğu Araştırmaları Fa kül te si Kü tüp ha ne si’nde bulunan eser 
(Or.,nr.1402), çok sa yı da İbâzî yazma sı nı ih ti va eden ve 393 say fa tu tan bir mik rofilm için de 154194. say fa lar arasında bulun mak ta dır. es-Sîre’nin ilk bölümünd e an la tı lan Kur’an’ın nüzûl se be bi ve özellik le ri, tev hi din muh te va sı, takvâ ve cihadın öne mi gi bi ko nu lar dan son ra ikin ci 

(a.g.e.,s.289). 1 Ma yıs 1827’de az le di le rek Kay se ri va li li ği ne ta yin edil di (a.g.e.,s.561-
562). Ar dın dan Kon ya’da ika me te me mur kı lın dı ve ora ya var dık tan son ra ve fat et ti. Sâ lih Pa şa na mus lu ve di ra yet li bir ki şi olarak bi li nir. Da ha ön ce le ri par lak bir ka riye re sa hip ol ma dı ğı hal de Rum is ya nı nın her ta raf ta bü yük bir buh ra na se be bi yet ver di ği 1821 yı lı için de sadâre te ge ti rilme si bel ki de as len bu mil le te men su biye ti ne bir tel mih tir. Kız la rı Be hi ye 1834, Şâ ki re 1868 ve eşi Ay şe Ho şedâ 1859’da ve fat ede rek Eyüp’te def ne dil miş tir. Oğ lu Ah med İz zet Bey 1312’de (1894-95)100 ya şı nı aş mış ola rak ve fat edip ay nı yer de top ra ğa ve ril di. Ye ğe ni Ha cı İsmâil Ağa ile da ma dı Ha cı Meh med Esad Bey ken di sadâre ti es na sın da ka pı cı ba şı ol muş lar dı 
(Si cill-i Osmânî,III,213-214).
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Ha ya tı na da ir ye ter li bil gi yok tur. Uman asıl lı Âmir b. Sa‘saa oğul la rın dan gel di ği ifa de edil mek te, adı Sâlim elHilâlî ola rak da zik re dil mek te dir (Dercînî,II,232). Hakkın da Sâlim b. Zekvân adıy la bil gi ve ren tek mü te ah hir kay nak İbâzî âli mi Ah med b. Saîd eşŞemmâhî’nin Kitâbü’s-Si yer’idir. Şemmâhî, Sâlim’in İbâzıy ye’nin ön de gelen âlim le rin den ol du ğu nu ve Ebû Ubeyde Müs lim b. Ebû Kerîme’nin (ö.145/762) çağ daş la rı ara sın da anıl ma sı nın ge rek ti ğini be lirt tik ten son ra Câbir b. Zeyd’in de (ö.
93/711) ken di siy le mek tup laş tı ğı nı be lir tir 
(I,109). An cak Şemmâhî’nin ver di ği bu bilgi, onun du ru mu nu açık la mak için ye ter li 


