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SELÂHADDÝN SÂKIB

ye-Mü ced di diy ye ta ri ka tı hak kın da bil gi ve ril mek te dir. Mu kad di me sin de ki fih rist-ten (vr. 6b-8b) el li al tı bö lüm den mey dana gel di ği an la şı lan ki ta bın Taş kent’te ki ek sik yaz ma nüs ha sı (Öz be kis tan Fen ler Aka-
de mi si Bîrûnî Şarki yat Ens ti tü sü Ktp., 
nr. 5347) on ikin ci bö lüm de so na er mek-tedir.
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– —SELLÛM, Dâ vûd
( داود سّلوم )

Dâ vûd Sel lûm Kâzým el-Uceylî

(1930-2010)

Arapdiliveedebiyatýâlimi.
˜ ™

5 Ağus tos 1930 ta ri hin de Bağ dat’ta doğ du. Or ta öğ re nim den son ra li se nin ede bi yat bö lü mün den me zun ol du. 1949’-da Ede bi yat Fa kül te si’ne gir di. 1953’ te bu ra yı bi ti rin ce ken di imkânla rıy la git ti ği İn gil te re’de Lon dra Üni ver si te si’nin Do ğu Araş tır ma la rı Mer ke zi’nde yük sek öğ re ni-

ced din, di ğe ri Mu ham med Maz har Dih le vî va sı ta sıy la İmâm-ı Rabbânî’ye ula şan iki Nak şi bendî-Mü ced didî sil si le si kay de dil-mek te dir. Se lâ had din’in Şeyh Ka me rüd-din, Ma matcân Maksûm (Mu ham med Cân 

Ma‘sûm) ve Ra zid din Maksûm Sa lâ hid di-nov (RadıyyüddinMa‘sûm) adın da ki üç oğ-lun dan Şeyh Ka me rüd din (ö. 1938) Do ğu Tür kis tan’da ba ba sı nın ha li fe si sı fa tıy la ir şad fa ali ye ti ni de vam et tir miş tir. Se lâ-had din’in baş ka ço cuk la rı nın da ol du ğu bi lin mek te dir.
Eserleri. 1. Di van. Di va nın yaz ma bir nüs ha sı nın Oş’ta ki ak ra ba la rın dan Tâhi re Ha nım’ın elin de ol du ğu be lir ti lir. 2. Ma‘-

mûlât-ıSâkıbî. Mü el lif, mü rid le rin ya pa-ca ğı iş le ri bir eser de top la ma nın fay da lı ola ca ğı nı dü şün dü ğü için bu ese ri der le di-ği ni ifa de eder. Eser de Hüveydâ’nın nes li, sû fî le rin va zi fe le ri, nâfi le iba det le rin fa zi le-ti, ilim ve ter bi ye nin önemi, du ala rın özel-lik le ri ve ka bul şart la rı, müridleri n âdâbı gi bi ko nu lar yer al makta, son bölüm de de Se lâ had din Sâ kıb’ın vasiyet i bu lunmak-tadır. Ko nu lar ele alını şı esna sın da Kur’an ve ha dis le rin ya nı sı ra Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Sa‘dî-yi Şîrâzî, Hâfız-ı Şîrâzî, Mol la Câmî ve Hü veydâ’nın eser le rin den alın tı lar ya pıl mış tır. Eser, taş bas kı ola rak ya yım-lan mış tır (Taş kent 1916). 3.Mak†lât-ı
Sâkıbî. Bir mu kad di me ve “ma k† le” adı-nı ta şı yan on iki bö lüm den olu şan eser de ba zı dinî-fıkhî me se le ler ve Nak şi ben diy-

– —SELÂHADDÝN SÂKIB
(1838-1910)

OrtaAsyalý
Nakþibendî-Müceddidîþeyhi.

˜ ™

Bu gün Kır gı zis tan sı nır la rı için de bu lu-nan Oş (Ûş) şeh rin de doğ du. Öz bek bir aile-nin ço cu ğu dur. Ba zı kay nak lar da 1843’ te doğ du ğu kay de di lir se de me zar ta şın da do ğum ta ri hi ola rak 1838 ya zıl mış tır. Ba-ba sı Mu ham med Si râ ced din, de de si Hâl Mu ham med Ûşî, de de si nin ba ba sı Or ta As ya lı meş hur sûfî ve şa ir Hü vey dâ Çim-yâ nî’ dir. Se lâ had din Sâ kıb otuz al tı ya şın da de de si nin ha li fe si Îşân Ho ca’dan, ba ba sı Si râ ced din’den ve yi ne muh te me len bu dö nem de hac için git ti ği Hi caz’da Mu ham-med Maz har Dih le vî’den Nak şi bendî-Mü-ced di dî icâze ti al dı. Kırk yaş la rı na gel di-ğin de de de si nin 1000 ci va rın da ki mü ri di ken di si ne bağ lan dı. 1892-1902 yıl la rın da Do ğu Tür kis tan’ın Ho ten ve Yârkend şe hir-le rin de ya şa dı, da ha son ra mem le ke ti ne dön dü. 1907’de bü yük de de si Hü veydâ’nın Türk çe di va nı nın Taş kent’te ba sıl ma sı nı sağ la dı. Bu yıl lar da muh te me len bir hac yol cu lu ğu sı ra sın da uğ ra dı ğı İs tan bul’da Sü ley man Hil mi Tu na han’ı mü rid li ğe ka bul et ti. 13 Ka sım 1910’da Oş’ta ve fat etti ve Ser me zar Kab ris ta nı’nda def ne dil di. Kårî Ârif Yârkendî’nin Men ba£u’l-esrâr ad lı ese rin de onun bi ri de de si Mevlânâ Si râ-
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