
yette bulundular. Susret Halep ve Nu
saybin'de kadılık, Dımaşk'ta hatiplik yap
tı . Şafii fıkhında, usul ve hilaf ilimlerin
de seçkin bir yeri vardı. 

Dımaşk'ta EmTniyye Medresesi'nde 
ders okuttuğu sırada Şam EyyübT Hü
kümdarı el- Melikü' n- N asır Yusuf tara
fından istemediği halde vezirliğe tayin 
edildi (648/ 1250) Ancak bu görevi iki 
gün devam etti, hükümdara mektup ya
zıp görevden affını istedi. Hükümdar ve 
devlet adamlarıyla yakın münasebet kur
madı. Bütün mal varlığını halka dağıt
tı. Daha sonra tasawuf yolunu seçti ve 
halktan büsbütün uzaklaşarak kimsenin 
bilmediği bir yerde yaşamaya ve cefr il
miyle uğraşmaya başladı. Harflerden bir 
daire meydana getirerek bu harflerden 
ve üzerindeki işaretlerden anlamlar çı

karıyor, gaipten bazı şeyler keşfettiğini 
söylüyordu. YafiT'nin kaydına göre Ebü 
Salim, vezirliği terkedip zühdü tercih et
tiğini dile getiren, kendisi hakkında söy
lenmiş bir manzumenin ikinci mısraının 
on bir harften oluşan son iki kelimesin
den ( L;..L<JI yL.I ) ölüm tarihini çıkarmış 
ve tahmin ettiği gibi on bir gün sonra 
da ölmüştür. Ebü Salim cefr ilmiyle uğ
raşan belli başlı kişilerden biridir. Cefr 
konusunda birçok kitap yazmakla bera
ber daha sonra bu işten vazgeçtiği riva
yet edilmektedir. 

651 ·de ( 1254) hac görevini i fa edip 
Dımaşk'a dönen Ebü Salim, burada kı

sa bir süre er-Risaletü'l-Kuşeyriyye'yi 
akutluktan sonra Halep'e gitti ve 27 Re
ceb 652 ( 12 Eylül 1254) tarihinde orada 
vefat etti. 

Eserleri. 1. el- 'i]f.dü'l-ierid li'l-Me-
1iki's- Sa 'id. EyyübT Hükümdan M elik 

SaTd adına telif edilen eser dört bölüm
den meydana gelmektedir. Ahlak kural
larına. saltanat ve yönetime, dinT esas
lara dair bazı bilgileri ihtiva eden kitap 
Kahire'de yayımlanmıştır (I 283, 1306, 

1310) . z. Neia'isü'l- 'anaşır li-mecali
si'l-Meliki'n- N asır. Kati b Çelebi, el
'ikdü'l-ierid için. zikrettiği muhtevayı 
bu eser için de benzer ifadelerle tekrar
lamaktadır (Keş{ü'?·?unün, ll, 1965; ayrı

ca b k. Brockelmann, GAL, I, 607; Suppl., I, 
839) . 3. Metô1ibü's-sul ii mena)f.ıbi a1i'r
Resul. On iki imarnın menakıbından bah
seder. Süleymaniye (Zühdü Bey, nr. 87; 

Yenicami, nr. 899) ve Beyazıt (Veliyyüd
din Efendi, nr. 2648) kütüphanelerinde 
çeşitli nüshaları bulunan eser Tahran 
( 1287, Sı bt ibnü'l-Cevzf'nin Te?kiretü'l·l]a· 

uaş adlı eseriyi e), Leknev ( ı302) ve Ne
cef'te (I 38ı) basılmıştır. 4. Miitahu'l
ielah ii i 'ti)f.ö.di ehli's - şa1ô]J . Tas~wuf 
konusunda telif edilmiş olup bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulun
maktadır (Ayasofya, nr. 236ı 1 ı. vr. I b_ 

36b) s. Zübdetü'1-ma]f.ö.l ii ieia'ili'l
asl}ab ve'l- al. Eserin Süleymaniye Kü
tüphanesi' nde bir nüshası mevcuttur (Da
mad İbrahim , nr. 303, 128 varakl Ebü Sa
lim'in ayrıca İnasü '1-l}ikem min enia
si'l-lfakem (Brockelmann, GAL Suppl., 
I, 839). Tal}şilü'l-meram ii taiiili'ş-şa
lat 'a1e's-sıyam ile (Brockelmann, GAL, 
ı , 607) Zübdetü '1- musanneiat ii' I- es
ma, ve 'ş - şıiat adlı es~rlerinden de söz 
edilmektedir. 

Cefr Konusundaki Eserleri. 1. ed- Dür
TÜ '1- muna??am ii' s- sırri'l- a '?am. Cef
re dair geniş bilgiler veren ve Ceiru İbn 
Ta1l}a, Mi it al} u '1- ceir diye de tanınan 
eserin Süleymaniye (Esad Efendi, nr. 1984 ; 

EbO Salim 
en-Nasibi'nin 
Zübdetü'l· 

maf<:al fi 
{eia'ili'l· 

ashab 
ue'UH adlı 
eserinin 
unvan 
sayfası ile 
ikinci sayfası 
(SUleymaniye Ktp., 

Damad 

İbrahim Paşa, 

nr. 303. vr. 1" 2°) 
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Ayasofya, nr. 517; Laleli, nr. 1532 ; Süley
maniye, nr. ı 060), Köprülü (nr 926) ve Mil
let (Ali EmTri. nr. 2429) kütüphanelerin
de çeşitli yazmaları mevcut olup Hindis
tan'da el-Ceirü'1-camt ve'n-nurü's 
sat/ adıyla basılmıştır (ts.). Bu eser Keş
iü'z-zunun'da (!, 592) el-Ceirü'1-camt 
ve'n-nurü'l-1ômt, Hediyyetü'l- 'ari
iin'de (Il, 125) e1-Ceirü'1-camt ve mis
bôl}u'n-nuri'l -lômt şeklinde kaydedÜ
mektedir. z. Risôle ii'l- ceir. Bir nüsha
sı Süleymaniye Kütüphanesi'ndedir (La
leli, nr. 3663 / 3) 

BİBLİYOGRAFYA : 
Zehebi, A'lamü 'n·nübela', XXIII, 293·294; 

a.mlf .. et-'iber, lll , 269; Safedi. el·Van lll , 176; 
Ebü Şame. e?·l.eyl 'ale'r·Raviateyn, s. 188; 
Yafii, Mir'atü 'l ·cenan, IV, 128·129 ; Sübki, Ta· 
baf!:atü 'ş-Şa[i'iyye, VIII, 63; isnevi. Tabaf!:a· 
tü 'ş-Şa{i'iyye, ll , 503·504 ; ibn Haldün. el· 
'iber, V, 213; Makrizi, Kitabü's·Sülük (Ziya
de). 1/ 1, s. 396; ibn Tağriberdi, en·Nücümü'z· 
zahire, VII, 33; Keş{ü '?·?Unün, 1, 360, 592, 
734; ll, 954, 1152, 1714, 1760, 1965; ibnü'l
imad, Şe?erat, V, 259·260; Ragıb et-Tabbah. 
i'lamü 'n-nübela' bi-tarf!)i Halebi'ş-şehba, Ha
leb 1342/1923, IV, 437·438; Serkis, Mu'cem, 
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Suppl., 1, 838·839; lzahu ' /-meknün, ll , 499; 
Hediyyetü 't-'ari{fn, ll, 125; Aga Büzürg-i Tah
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ıt.ı ALi ÜNGÜL 

L 
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EBÜ SEHL ei-MESİHİ 

(bk. MESİHİ, Ebü Sehl). 

EBÜ SEHL b. NEVBAHT 
( ~ __,.; .)! J.ı... y,! ) 

Abbasiler'in 
ilk döneminde yaşayan 
astronom ve astrolog. 

.J 

.J 

Astronomi, astroloji, edebiyat, kelam 
ve siyaset gibi birçok alanda şöhret ka
zanmış olup Şif olan ünlü Nevbaht aile
sinin önde gelenlerindendiL Bu ailenin 
kurucusunun Şahname'de adı geçen Gü
derz'in oğlu GTv olduğu söylenirse de adı 
bilinen ilk ferdi Hakim (FarisT) unvanıyla 
anılan. Halife MansOr'un başmüneccimi 
ve muhtemelen Fi Sera, iri al}kami'n
nücum adlı eserin (Nuruosmaniye Ktp., 
nr. 2951 1 7; Süleymaniye K tp ., Ayasofya, 
nr. 2684/ 2) yazarı olan Nevbaht veya Ney
baht'tır. 

Ebü Sehl'in asıl adının HurşTdmah (Har
şadmah) Tayınaza (Tımaz) Mabadar Hus-
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reva Behşad olması, özellikle bu ismin 
güneş ve ay kelimelerini içermesi, baba 
Nevbaht'ın ihtida etmesinden önce, muh
temelen Abbas! hilafetinin başlangıcın
da veya biraz önce doğmuş olabileceği
ni akla getirmektedir. Kaynaklarda ken
disine EbO Sehl künyesinin MansOr ta
rafından verildiği belirtilir. Bu künyenin 
bilhassa o devirde ve o devri takip eden 
yıllarda yaygın şekilde kullanıldığı, bü
yük kısmı bu aileden gelmeyen pek çok 
kişinin bu künye ile meşhur olduğu bi
linmektedir. 

MansOr'un hilafetinin (754 -775) sonu
na doğru öldüğü sanılan babasının yeri
ne başmüneccim olan EbO Sehl, halife
nin yakın adamlarından biri haline gele
rek onunla birlikte 775 yılında hacca gitti. 
MansOr'un halefieri Mehdi- Billah (775-

785) ve Hadi- İlelhak (785-786) dönemle
rinde saraydaki görevinin ne olduğu bi
linmemekle birlikte Harünürreşfd zama
nında (786-809) Hizanetü'l -hikme'de Peh
levfce'den ve diğer dillerden Arapça'ya 
tercüme yapmakla görevlendirilenler ara
sında onun adına da rastlanmaktadır. 

Harünürreşfd'in hilafetinde sağ olduğu 
bilinen Ebu Sehl'in ne zaman öldüğü bel
li değildir. Her ne kadar kaynaklarda be
lirtilmiyorsa da hilafet sarayındaki mü
neccimlik görevini ölünceye kadar sür
dürdüğü düşünülebilir. 

Eserleri. İbnü'n-Nedfm, Ebü Sehl'in ço
ğu bugün mevcut olmayan yedi kitabı
nın adını vermektedir. Fuat Sezgin ise 
on bir ri sa le ve kitabını sayar ( GAS, VII, 
114). Bunlardan en çok bilineni Kitôbü'l
Yehbutôn (f'fehmuUin) fi 'l-mevdlfd olup 
bunun dışındaki başlİca kitapları da şun
lard ı r: Deldletü'l-kevdkib (Tahran Mec
lis K tp ., nr. 6452' de bir kısmı var), Kitd
bü 'l-Müntel].abdt (Nasirüddin-i Tüsi'nin 
Se{fnetü 'l·ahkfim adlı kitabına kaynak olan 
en önemli eseri). Kitdbü't - Teşbih ve't
temsfl, Kitabü Tahvili sini']- mevdlid, 
Kitd-bü 'l-Fe' li'n-~ücumi. 
BİBLİYOGRAFYA: 

ibnü'n-Nedfm, el-Fihrist (Teceddüd). s. 225, 
299-301 ; İbnü 'l -Kıftf, İl]barü'/- 'ulema', s. 266· 
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baht", İA, IX, 219; a.mlf., "Nevbahti", a.e., IX, 
220; a.mlf .. "Nawbakht", E/2 (ing.), VII, 1043· 
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1 

b. ABDURRAHMAN b. AVF 

( uy cr. c,..> )i~ ,:r. ı.L Y.f ) 

EbQ Selerne (Abdullah) b. Abdirrahrnan 
b. Avf el - Kureş! ez-Zühr! 

(ö. 94 / 712-13) 

Hadis hafızı, 

L 
Medineli yedi tabiin fakihinden biri. 

_j 

22 (642-43) yılı civarında Medine'de 
doğdu. Bazı nesep alimleri adının Abdul
lah olduğunu belirtmekte, alfabetik sı
ralanmış kaynakların bir kısmında biyog
rafisi "Abdullah" maddesinde yer almak
tadır. Adını İsmail , hatta Ebü Selerne 
şeklinde kaydedenler varsa da Ebü Se
leme'nin onun künyesi olduğu anlaşıl

makta. ancak EbO Selerne b. Abdurrah
man diye tanınmaktadır. Kendisi on ya
şında iken aşere-i mübeşşere*den olan 
babası Abdurrahman b. Avf vefat etti. 
Annesi Tümactır. hıristiyan Kelb kabile
sinin reisi Asbağ b. Amr'ın kızı olup sa
habedendir. Hz. Peygamber. Kelb kabi
lesine gönderdiği seriyyeye Abdurrah
man b. Avf'ı kumandan tayin ederek (bk. 

DÜMETÜLCENDEL) ona kabile reisinin kı
zıyla evlenınesini tavsiye etmiş ve bu ev
lilikten EbO Selerne dünyaya gelmiştir. 
EbO Selerne'yi Hz. EbO Bekir'in kızı Üm
mü Külsam emzirdiği için Hz. Aişe onun 
süt teyzesi olmuş, bu sebeple EbO Sele
me Aişe'nin ilminden kolayca faydalan
ma imkanı bulmuştur. Hz. Osman, Üsa
me b. Zeyd, Abdullah b. Selam. EbO Ey
yüb ei-Ensari. ümmü Seleme. ümmü Sü
leym, Ebü Hüreyre, Mugıre b. Şu'be ken
dilerinden faydalandığı sahabilerden ba
zılarıdır. Urve b. Zübeyr ve Ata b. Yesar 
gibi tabillerden hadis rivayet etmiş olup 
küçük yaşta iken babası öldüğünden on
dan yaptığı rivayetler mürsel* sayılmış
tır. Kendisinden oğlu Ömer ile Şa ' bi, Ömer 
b. Abdülazlz, Nafi', Zührl, Yahya b. Said 
ei-Ensari, Yahya b. Ebu Keslr. Hişam b. 
Urve gibi tanınmış alimler hadis öğren
mişlerdir. Said b. As 49 (669) yılında Me
dine valisi olunca onu kadı olarak görev
lendirdi ve 54 (674) yılında valilikten 
azledilinceye kadar Ebu Selerne bu gö
revde kaldı. Daha sonra da yerine karde
şi Mus'ab getirildi. EbO Selerne 94 (712-
13) yılında Medine'de vefat etti. Bu ta
rih 93 (711-12), hatta 104 (722-23) ola
rak da zikredilmiştir. 

Tabiinin ikinci tabakasında yer alan 
Ebü Seleme, çok hadis bilen güvenilir 
bir muhaddis ve pek çok fetvası bulu
nan tanınmış bir fı({ıh alimidir. "Fukaha-i 
seb'a" diye bilinen Medineli yedi fakihin 

yedincisi tartışmalı olup ileri sürülen üç 
isimden biri de Ebu Seleme'dir. Medi
neli bu on alime "fukaha-i ehl-i Medl
ne" adı verilmekte, o devirde Medine'de 
en çok hadis bilen iki kişiden birinin Ur
ve b. Zübeyr, diğerinin de Ebü Selerne 
olduğu söylenmektedir. Malik b. Enes 
onun bir ilim adamı, Ebü Zür'a er-Razi 
güvenilir bir muhaddis olduğunu kay
dederler. Zühri dört büyük "ilim denizi" 
gördüğünü söyleyerek fukaha-i seb'adan 
Said b. Müseyyeb, Urve b. Zübeyr ve 
Ubeydullah b. Abdullah b. Utbe ile Ebü 
Selerne'nin adını sayar. Ebü Selerne'nin 
İbn Abbas ile sık sık tartışarak çeşitli 
konularda onunla ihtilafa düştüğü ve 
bu tutumu sebebiyle İbn Abbas'tan ge
rektiği şekilde faydalanamadığı söylen
mektedir. Hz. Aişe bundan dolayı onu 
kınamıştır. Ebu Selerne 'nin kendisine 
fazlaca güvendiğini gösteren başka riva
yetler de vardır. Nitekim Şa'bf'den nak
ledildiğine göre Ebü Selerne Küfe'ye git
tiğinde Şa'bi onu ziyaret ederek Medi
ne'nin en alim zatının kim olduğunu sor
muş. o da kendini ima etmiştir. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbn Sa'd, et· Tabakat, V, 155-157; Buhar!, 
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L 

EBÜ SELEME el-HALIAL 
( J~l4i..Y.f) 

EbQ Selerne Hafs b. Süleyman 
el-Halliii ei -Hemdan! 

(ö. 132 / 750) 

Abbasiler'in ilk veziri. _j 

İslam tarihinde vezir unvanını alan ilk 
kişidir. Bazı kaynaklara göre Küfe'de bir 
mahalleye adını veren Sebf' kabilesinin, 
diğer kaynaklara göre Haris b. Ka'b ka
bilesinin İran asıllı mevla*sı idi. Kılıç kı
nı veya sirke imal ederek sattığı , yahut 
bunları yapanlarla görüştüğü için ken
disine "Hallal" denilmiştir. Abbasl ihtilal 
hareketinin önde gelen şahsiyetlerinden 
biridir. Zengin olan Ebü Selerne serveti
ni ihtilal hareketini desteklemek için har
camıştır. Meşhur Abbasi dalsi Bükeyr b. 
Mahan, 127 (744-45) yılında ölümünden 


