
EBÜ' s- S ALA H el- HALEBI 

ei-Keraciki gibi birçok öğrenci yetiştir
di ve bütün bu faaliyetleriyle isnaaşeriy
ye'nin meşhur alimleri arasına girdi. 447 
(1055) yılında çıktığı hac yolculuğundan 
dönerken Halep'te veya Kudüs yakınla

rındaki Remle'de öldü. 

Kelam, fıkıh ve hadis alimi olarak ta
nınan Ebü's -Salah, Allah'ın sıfatları ve 
rü'yetullah gibi ilahiyyat konularında ta
mamen Mu'tezile'nin görüşlerini benim
semiştir. Bazı kelami görüşleri şöyledir: 
Zatının ötesinde Allah 'ın sıfatları yok
tur. Allah'ın kadir, alim ve mürid oldu
ğu fiilieriyle ispat edilebilir. Bir fiil mey
dana getirmesi kadir, fiilini sağlam hal
de yapması alim, onu değişik alterna
tiflerden birine göre gerçekleştirmesi de 
mürid olduğunu gösterir. Fiilinin dela
let etmediği ilave bir niteliğin Allah'a at
fedilmesi makul değildir. Mütekellim 
olan Allah ' ın konuşması fiilinden ibaret
tir (Takrfbü'l-ma'ari{, s. 48-5ı , 66). 

insanlar hatadan ve günahtan korun
muş olmadıkları için kendilerine rehber
lik edecek masum önderlerin gönderil
mesi ilahi lutuf ve hikmetin gereğidir; 
bu önderler de peygamberlerle imam
lardır. Hz. Peygamber'den sonra rehber
lik görevini, Allah'la irtibat noktasında 
peygamberlerden farkı bulunmayan ve 
nasla belirlenen Hz. Ali ile onun soyun
dan gelen imamlar yürütmüştür. Bütün 
imamlar peygamberler gibi masum, ver
dikleri hükümlerde yanılmayan olağan 
üstü kişilerdir. Şeriat onların yaptığı açık
lamalar dışında herhangi bir yolla ania
şılıp uygulanamaz. On iki imamdan her
hangi birini tanımayan veya peygam
berlerin taşıdığı niteliklere sahip olduk
larını kabul etmeyen kimseler mürnin 
değildir (a.g.e., s. 95, 100, 117, 119). Ebü's
Salah, bazı ayet ve hadisiere payanarak 
Ali ile eviadının nas yoluyla imam tayin 
edildiğini, bunlara aykırı düşen hadis
lerin ise uydurma olduğunu ileri sürer 
(a.g.e., s. 123, ı24, 127, 144, 146) 

Ebü's-Salah ei-Halebl'nin, nübüwetle 
aynı kategoride gördüğü ve Hz. Ali ile 
onun soyundan gelen on bir imama tah
sis ettiği imarnet nazariyesini, özellik
le bu nazariyeyi benimsemeyen büyük 
müslüman çoğunluğunu ve ikinci halife 
Hz. Ömer'i tekfir edişini İslam'la bağ
daştırmak mümkün değildir. Ebü's-Sa
lah'ın delil olarak ileri sürdüğü ayetle
rin konu ile bir ilgisi yoktur. Sahih gö
rülebilecek bazı hadislerden de kendisi 
tarafından çıkarılan sonuçları elde et
mek ilmi açıdan mümkün görülmernek
tedir (bk. iMAMET). 

340 

Eserleri. Daha çok fıkıh ve kelama dair 
olan eserlerinden sadece üçünün günü
müze kadar geldiği bilinmektedir. 1. Ta~
ribü'l-ma 'arif. isnaaşeriyye'nin önemli 
kaynaklarından biri olarak kabul edilen 
eser Allah'ın birliği ve sıfatları (et-tevhid 
ve'l-adl), nübüwet, imamet, ilk üç hali
fe ile ilgili tenkitler ve "sahibüzzaman"a 
ilişkin konulardan oluşmaktadır. Kitap, 
ilk üç halife ve onları tasvip eden ashap 
çoğunluğu hakkında isnaaşeriyye'nin gö
rüşlerini yansıtması bakımından dikkat 
çekicidir. Eser Rıza el-Üstazi tarafından 
tahkik edilerek yayımlanmıştır (Kum ı 363 
hş. / 1404 h.) 2. el-Burhc'in 'ala şübı1-
ti'l-iman. Kelama dair küçük bir risale 
olup yazma nüshaları mevcuttur ( Ta~rr
bü' l-ma'ari{, naşi rin girişi, s. 23). 3. el
Kafi. Muhammed Bakır Meclisi'ye ait 
BiJ:ıarü '1- en var'ın fıkıh kaynaklarından
dır (Kum 1362 hş. / 1403 h.). Bunların dı
şında Şfa kaynaklarında zikredilen, an
cak günümüze ulaşıp ulaşmadığı bilin
meyen bazı eserleri de vardır (a.g.e., na
şirin girişi, s. 18-20). 
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EBÜ's-SALT ed-DANİ 
( ~\..ıli ..::.Wl Y.l ) 

Ebü's-Salt Ümeyye b. Abdil'az\'z 
b. Ebi's -Salt ed-Dan\' 
el- İşb\'1\' el-Endelüs\' 

(ö. 5291 1134) 

Endülüslü filozof, 
şair, müzisyen, tabip, tarihçi, 

astrolog ve mühendis. 
_j 

460 (1068) yılında Endülüs'ün doğu
sundaki Daniye'de (Denia) doğdu. İlk tah
silini memleketinde Daniye Kadısı Ebü'l
Velid ei-Vakkaşl'den yaptıktan sonra İş
biliye'ye (Sevilla) gitti; orada birçok alim
den edebiyat, felsefe, tıp, matematik, 
geometri, fizik, astronomi, botanik ve 
mOsiki dersleri aldı. Ebü's-Salt'ı ispan
ya'nın en muteber tabiplerinden biri ola
rak tanıtan M. Meyerhof, onun tıp bilgi
ni İbn Zühr'ün (ö . 525 / ı ı 31) akrabası, 
kabiliyetti bir şair, müzisyen ve matema
tikçi olmakla kalmayıp Ahmed ei-Gafi
kf gibi bir tabiat aliminin yanında görül-

düğünden bahseder (Studies in Medieval 
Arabic Medicine, s. 54). Yirmi yaşında iken 
maddi imkanlar ve ilim yönünden kendi 
ülkesine göre daha iyi durumda olan 
Mısır'a gitmek niyetiyle İşbiliye'den yo
la çıkmışsa da ancak 489 ( 1 096) yılının 
kurban bayramı günü annesiyle birlik
te İskenderiye'ye vardığını İbn Hallikan 
kaydetmektedir (Ve{eyat, ı. 246). önce İs
kenderiye'de bir süre kalarak bilgilerini 
geliştirmeye çalışan Ebü's-Salt, daha 
sonra Halife Amir-Biahkamillah devrin
de (1 101-ı ı30) Kahire'ye giderek oraya 
yerleşti. Vezir Efdal b. Bedr ei-Cemali'
nin yakın dostlarından olan hazinedar 
Tacülmeali Muhtar onu himayesine aldı. 
Bir süre kendisine tıp ve astronomi alan
larında başarılı hizmetler veren Ebü's
Salt'ı Efdal b. Bedr'e tanıtarak zamanı
nın katiplerinden üstün olduğu husu
sunda alimierin ittifak ettiklerini söyle
di. Ebü's-Salt böylece Efdal b. Bedr'in 
katibi olduysa da bir müddet sonra Ta
cülmealfnin gözden düşmesi ve hapse
dilmesi üzerine eski katip Ebü'l-Hasan 
Ali b. Ca'fer b. NOn'un gayretleriyle o da 
görevinden alındı ve Kahire'deki büyük 
sarayın bitişiğinde bulunan Hizanetü'l
bünQd'da hapsedildL Üç yıl kadar son
ra 1111 'de serbest bırakılınca tekrar İs
kenderiye'ye döndü; ardından da Meh
diye (Tunus) Emlri EbO Tahir Yahya b. 
Terolm'in yanına gitmek üzere 506 ( 1112) 
yılında Mısır'dan ayrıldı. 

İyi bir tabip ve filozofun tabiat ve ma
tematik ilimlerine, özellikle astroloji ve 
mOsiki gibi yan disipliniere muhtaç ol
duğunu söyleyen Ebü's-Salt Mısır'da iken 
Galen ve Hipokrat'ın eserlerini inceledi 
ve tesbit ettiği bazı karmaşık problem
lere dikkat çekti. Bunları çözümteyecek 
bir alim bulamadığından dolayı daha son
ra yazdığı er-Risaletü'l-Mışriyye adlı 

eserinde (s. 3 ı- 32) Mısırlılar' ı eleştirdi. 

Astronomiyle uğraşmış ve bu konuda 
eser yazmış olan Ebü's - Salt'ın, Makka
ri'nin naklettiği bir şiirinde (Ne{/}.u't -tfb, 
ı . 498; ll, ı ı Ol Kahire dışında Karafe ya
kınlarındaki bir vadide bulunan rasatha
neyi tanıtıp övmesi dikkate alınırsa ra
sat işiyle de yakından ilgilendiği söyle
nebilir. Kaynaklardan onun Mısır'da çok 
sayıda öğrenci yetiştirdiği anlaşılmak

tadır. Yakut ei-Hamevi'nin bildirdiğine 

göre Süleyman b. Peyyaz ei-İskenderani 
ve astrolog EbO Abdullah eş-Şaml onun 
öğrencileri idiler (Mu'cemü'l · üdeba,, VII. 
67-68, 69). 

Ebü's-Salt S06'da ( 1112) SanhacTier'in 
başşehri Mehdiye'ye gittiğinde Emir EbQ 



Tahir Yahya b. Temlm tarafından karşı
landı ve kendisine iyi bir mevki verildi. 
Bu sebeple Mehdiye'ye yerleşti ve bura
da kaleme aldığı er-Risô.letü '1- Mışriy

ye adlı eserini Emir EbO Tahir'e takdim 
etti. Daha sonra Sanhacller tarafından, 
51 O ( 1116) yılı civarında Mısır'a Fatımi 

Halifesi Amir- Biahkamillah'a elçi olarak 
gönderildi (İbn Said el-Mağribi, el-Mug

rib, I, 257; Makkari, II, 105). Ebü's-Salt'ın 

Sanhacller nezdindeki hayatını bilmeyen 
İbn EbO Usaybia (Il. 53) onun Mısır'dan 
ayrıldıktan sonra Endülüs'e döndüğünü 
zannetmiştir. Fakat Ebü's-Salt'ın Mı

sır'a elçi olarak gönderildiği tarihi ve İs
kenderiye' de ikinci defa hapsedilmesi
ne sebep olan olayı tesbit eden de yal
nız İbn EbO Usaybia olmuştur. Onun an
lattığına göre Ebü's-Salt Efdal b. Bedr'e, 
masraflarını karşılaması halinde isken
deriye Limanı'na yakın bir yerde batan 
bakır yüklü bir gemiyi çıkarabileceğini 
söylemiş ve kendi bulduğu özel bir tek
nikle gemiyi kurtarmaya koyulmuştu. 

Batık gemiden daha büyük bir gemi ya
parak gerekli makinelerle donatmış, sar
kıttığı ibrişim halatlarla gemiyi su yüzü
ne çıkarmaya çalışmıştı. Ancak son an
da halatların kopması üzerine gemi tek
rar sulara gömülünce Ebü's-Salt vezir 
tarafından hapsedilmişti (Uyünü 'l -en

ba', II, 53). 

Ebü's-Salt ikinci defa geldiği Mısır'da 
resmi görevini tamamladıktan sonra bel
ki de Vezir Efdal'ın ilgisini çekmek, mü
hendislikteki başarısını göstererek ye
niden onun dostluğunu kazanmak ümi
diyle giriştiği bu iş sonunda yine hapse 
düşünce bu defa bir kütüphaneye kapa
tıldığından birtakım şiirleri başta olmak 
üzere bazı eserlerini kaleme alma fırsa
tını bulmuştur. Yaküt el-Hamevl onun 
Aristo'ya nisbet edilen kütüphanede hap
sedildiğini kaydeder (Mu 'cemü'l-üdeba', 

VII, 67 -68) . Bir müddet hapiste kaldıktan 
sonra Mısırlı dostlarının aracılığı ile ser
best bırakıldı. Hapisten kurtulması için 
çalışanlardan biri de dostu olduğu anla
şılan İbnü's-Sayraff idi (İbn Ebü Usaybia, 
Il, 53-54). Muhtemelen bir kasidesinin 
yazılış tarihi olan 1120 yılı sonlarında 

(İmadüddin el-İsfahani, IV 1 ı. s. 227) ve
ya Efdal b. Bedr' in şehid edildiği 1121 
yılı Ramazamndan önce serbest bırakı
lan Ebü's-Salt Mehdiye'ye döndü. Öm
rünün sonuna kadar orada yaşadı. 1 
Muharrem 529 (22 Ekim 1134) tarihin
de vefat etti ve Mehdiye yakınındaki Mü
nestlr'de defnedildi. 

Sanhadler'in son üç emlri tarafından 
itibar gördüğü için onların hizmetinde 
çalışan Ebü's-Salt her üç emlri de şiir

leriyle övmüştür. Kendisini ilk kabul eden 
EbO Tahir Yahya el-Murtaza'ya, daha 
sonra oğlu Ali'ye ve tarunu Hasan'a ede
biyat, felsefe. güzel sanatlar, astrono
mi, sosyal ve riyazl ilimler ve mühen
dislik alanlarında başarılı hizmetlerde 
bulundu. Mehdiye'de Sanhacller'e ait 
bir tersane ile kimya meraklısı EbO Ta
hir Yahya tarafından kurulmuş bir kim
ya mühendishanesinin bulunduğu bi
linmektedir (İbn İzari, I, 303, 305). Buna 
göre Ebü's-Salt'ın özellikle bu iki ku
rumda çalışmış olması kuwetle muhte
meldir. 

Ebü's-Salt'ın çok iyi mOsiki bildiği, gü
zel ud çaldığı ve lirik şiirler yazan ince 
ruhlu bir şair olduğu kaynaklarda özel
likle belirtilmektedir (İbn EbO Usaybia, 
Il, 52-53) Ayrıca mOsiki alanında eserler 
kaleme almış, birçok anonim Kuzey Af
rika şiirini bestelemiştir: bu bestelerin 
yüzyıllar boyu yaşadığı haber verilmekte
dir (İbn Said el-Mağribi, el-Mugrib, I. 257 ; 
Makkari, Il, 106; L. Leclerc, Il, 74). Çağdaş 

yazar H. G. Farmer. Ebü's-Salt'ın beste
ci olarak Kuzey Afrika mOsikisi üzerin
de ~üçümsenemeyecek bir etkisinin bu
lunduğunu tesbit etmiştir (A History of 
Arabian Music, s. 222). 

Eserleri. 1. el- 'Amel bi'l-usturlab. Ast
ronomi aletlerinden usturlap ve kullanı
lışı hakkında doksan babdan oluşan bir 
eserdir. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüpha
nesi (lll. Ahmed, nr. 3482/4, vr. 52b-93b). 
Süleymaniye Kütüphanesi (Esad Efendi, 
nr. 202 ı; La.! eli, nr. 2726 / 4), istanbul Be
lediyesi Atatürk Kitaplığı (Muallim Cev
det, nr. K 537) ve Bağdat'ta ei-Metha
fü'l-lraki (nr 1248). Dublin'de Chester 
Beatty'de (nr 3183) yazma nüshaları var
dır (diğer nüshaları için bk. Brockelmann, 
GAL, I, 64 I ; Suppl., I, 889) Kıfti ayrıca 

onun usturlap hakkında bir şiirini nak
leder (il)barü ' l- 'ulema', s. 58). 2. el-Ed
viyetü '1- müirede. İlaçlara dair bir eser 
olup insan vücudunun organlarına göre 
düzenlenmiştir. Bu eserin aslını bulama
yan L. Leclerc ve M. Meyerhof gibi Batı
lı bilim tarihçileri, onun kaybolduğunu 
sanarak daha sonra aynı konuda bir eser 
kaleme alan İbnü'l-Baytar'ın kitabında 
yirmiden fazla yerde Ebü's-Salt'tan na
killer yapıldığını tesbit etmişlerse de 
(Histoire de la medicine Arabe, 11 , 74; Stu

dies in Medieval Arabic Medicine, s. 16) 
bunun eserin gerçek değerin i takdire 
yetmediğini itiraf etmişlerdir. XII. Yüz-
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yılda Batı'da müsbet ilmin yükselişinin 
temelinde, müslümanların ilmi eserleri
nin Latince'ye tercüme edilerek fikri 
zenginliklerinin hıristiyan dünyasına ak
tarılmasının bulunduğunu kabul eden M. 
Meyerhof, "Tıp bu konuda en önde ge
lir: fakat ispanya yarımadası eczacılığı 
kifayetsiz bir şekilde tercüme edilmiş
tir. Bunlardan biri de Ebü's-Salt Ümey
ye'nin eseri olmuştur" der (Studies in 

Medieual Arabic Medicine, s. 38-39). Ese
rin başlıca nüshaları Manisa İl Halk Kü
tüphanesi'nde (nr 1815 / 1, 1-49 varak; 
bk. Ateş, s. 31; Şeşen, s. 123-124). Rabat'
ta el-Hizanetü'l-amme li'l-kütüb ve'l 
vesaik'te (Mecmua, nr. 28 I K; bk. Zirikli, 
Il, 23) bulunmaktadır (diğer nüshaları için 
bk. Brockelmann. GAL, I, 641; Suppl., I, 

889) el-Edviyetü'l-müirede, XIII. yüz
yılda meşhur fizikçi Arnold de Vilanova 
tarafından Latince'ye, XIV. yüzyılda Ye
hOda b. Salamon Nathan tarafından İb
ranlce'ye çevrilmiştir (EJ2 [İng.J. I, 149). 

İkinci tercümenin bilinen tek nüshası 
Oxford'da bulunmaktadır (M. Meyerhof. 
Studies in Medieval Arabic Medicine, s. 

39). Doğu'da ve Batı'da aynı konudaki 
birçok ünlü kitaba kaynak olduğu tesbit 
edilen bu eser münasebetiyle XII. yüzyıl 
ispanya müslümanlarında eczacılık ve 
nebatat tarihinin Ebü' s- Salt'tan itiba
ren başlatılması gerektiği ileri sürülmek
tedir (a.g.e., s. 16) 3. el-İntisar li-Hu
neyn b. İshô.]:r. 'ala 'Ali b. Rıçivô.n ii red
dihi li-Mesô.'ili ijuneyn. Mısırlı meş
hur tabip Ebü'l-Hasan Ali b. Rıdvan'ın 
(ö. 453/ 1061), Huneyn b. İshak'ın (ö 260/ 
873) el-Mesa'il ii uşuli't-tıb adlı ese
rine yaptığı tenkitlere karşı yazılmıştır. 
Eserin adı el- Vô.fi bi'l- veieyô.t'ta (IX, 

403) el- İntişô.r ii uşulft- p.b; Veieyô.tü 'l
a 'yô.n (1, 24 7), Mir' ô.tü'l- cenan (Ili, 253), 

Keşiü'z-zunun (!, 173) ve Süllemü'l 
vüsul'de .(vr. 56a) el-İntişar ii'r-red 'ala 
'Ali b. Rıdvan if reddihi 'alô. ijuneyn 
b. İslJô.J:r. if Mesô. 'ilih olarak geçmek
tedir. L. Leclerc, eserin bir nüshasının 
Escurial Library'de bulunduğunu kaydet
mektedir (Histoire de la medicine Arabe, 

Il, 75) . 4. Ta]:r.vfmü'?-?ihn fi'l-manp.J:r.. 
Aristo mantığına dair küçük bir risale
dir. Yazma nüshası Escurial Library' de 
mevcut olan eser (Brockelmann, GAL, I, 
641 ). ispanyolca çevirisiyle birlikte A. G. 
Palencia tarafından yayımlanmıştır (Mad
rid 1915). 5. el- Veciz ii 'ilıni'l-hey'e. Ef
dal b. Bedr için hapishanede iken yaz
dığı bu eser kullanışlı bir astronomi el 
kitabıdır. Eser kendisine takdim edilin
ce Efdal kitabı astrologu Ebü Abdullah 
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ei-Halebi'ye göstermiş, o da, "Bu kitap
tan öğrenciler faydalanamaz, astrono
mi bilgisi olup bunu görmeyen de mah
rum sayılır" demiştir (İbn Hallikan, I, 24 7; 
Yafii, III, 253-254) Escurial Library'de mev
cut astronomiyle ilgili bir kitapta bulu
nan bazı kısımların (Brockelmann, GAL, 

I, 64I) bu eserden alınmış olması muh
temeldir. 6. el-İ~tişdr ii'l -hendese. Bu 
eserin adını kaydeden İbn Haldün Öklid 
geometrisinin bir özeti olduğunu belir
tir (Mu~addime, lll, II3I-II32); ayrıca 
eseri Batlamyus'un el-Mecistf'sinin özet
leri arasında da zikreder (a.g.e., lll , II 35) . 
İbn Ebü Usaybia ('Uyunü 'l-enba,, Il, 62) 
ve Katib Çelebi (Keşfü '?·?unan, I, I47 ; Sül· 
lemü' l- uüşul, vr. 56") bu eseri Kitdb fi'l
Hendese adıyla zikretmişlerdir. 7. Divd
nü'r-resd,il. Tabiat felsefesi kapsamın
da kendisine sorulan astronomi, mate
matik, kozmografya ve fizik konuların
daki altı soruya verdiği cevapları ihtiva 
eder. Escurial Library'de (nr. 643/ 2) bir 
nüshası vardır (Suter. nr. 272; EJ2 (İng . ) . 
I, I49 IMesa,il adıylal). 8. er-Risdletü 'l
Mışriyye. Mehdiye'ye gidince daha ön
ce Mısır 'da gördüğü insanlarla tabiat ve 
kültür varlıkları hakkında yazdığı bu ese
ri Emir Ebü Tahir Yahya'ya ithaf etmiş
tir. Son derece önemli bilgiler ihtiva eden 
kitapta Mısır ve Nil coğrafyası, iklimi, 
Mısır'da Firavunlar devrinden İslam'a 
kadar yaşayan halkların sosyolojik yapı
ları, dünya görüşleri. ahlak ve inançla
rı , piramitler, heykeller, Mısır'ın eski ve 
yeni başşehirleri. ilk ve Helenistik dönem 
filozof ve bilginleri, Mısır'da görüştüğü 
tabipler, astrologlar, meşhur edipler, 
şairler ve diğer aydınlar hakkında ma
lumat verir ve onların şiirlerinden örnek
ler kaydeder. Bilim tarihine ışık tutan 
eser bugün de coğrafyacı, tarihçi, arke
olog, sosyolog, filozof, tabip, astrolog ve 
edebiyatçtiarın başvurduğu önemli bir 
kaynak kabul edilmektedir. Kitaptan alın
tı yapan pek çok yazar arasında Yaküt 
ei-Hamevi. İmadüddin Katib ei-İsfaha
ni, Kıfti, İbn Ebü Usaybia, Es'ad b. Mem
mati, İbn Tağriberdi, Makkari, Makrizi. 
Ca'fer b. Sa'leb ei-Üdfüvi ve Süyüti gibi 
alimler yer almaktadır. Abdüsselam Ha
rün eseri, Kahire'de bulduğu yazmaları 
(Darü'l-kütüb, Edeb, nr. 601; Tarih, nr. 354) 
esas alarak Nevddirü '1- mal].tutdt içinde 
yayımiarnıştır (Kahire I 370/ I 95 I , 1392 / 
I972). Ebü' s- Salt'ın ayrıca , Kuzey Afri
ka'da devlet kuran Sanhace kabilesiyle 
ilgili olarak tarihi. sosyolojik, filolojik ve 
folklorik bilgiler ihtiva eden ed-Dibdce 
ii meidl].iri Şanhdce ile 'Amelü'ş-şafi-
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J:ıati'l- cdmi 'a adlı eserlerinin bulundu
ğu kaynaklarda zikredilmektedir. 9. Ri
sdle ii'l- musi~. Aslı kayıp olmakla bir
likte İbranice'ye yapılmış anonim bir ter
cümesi Bibliotheque Nationale'in İbra
nice yazmalar kısmında bulunmaktadır 
(nr. 1036). G. Sarton'a göre eser ayrıca 
Villanovalı Arnaldo tarafından Simplicia 
adıyla Latince'ye çevrilmiştir (Jntroduc
tion, II / 1, s. 230; geniş bilgi için bk. Far
mer, s. 221-222). 10. e?-~eyl 'ald Tdril].i 'l
Kayrevdn. İbn Rakik'ın (ö . 4I7 / I026'dan 
sonra) Kayrevan tarihine dair eserinin 
zeylidir. Son Sanhaci emiri Hasan için 
kaleme alınan eser İbn Rakik'ın bıraktı
ğı yerden devam etmekte ve olayları Si
cilya Kralı Roger'in Ahasi adasına saldı
rıp Emir Hasan tarafından hezimete uğ
ratıldığı S 17 ( 1123) yılına kadar getirdik
ten sonra bu deniz savaşını anlatarak 
sona ermektedir (İbn İzi:iri , I, 309; Ticani, 
s. I25). Ebü's-Salt bu eseriyle tarihçiler 
arasında da önemli bir yer kazanmıştır. 
Onun bu kitabından İbn İzari el-Beyd
nü 'l-Mugrib 'inde, Ticani er-RiJ:ıle'sin
de ve Lisanüddin İbnü'I-Hatib el-İJ:ıdta'
sında alıntılarda bulunmuştur. 11. Hadi
~atü '1- ed eb. İbn Ebu Usaybia 'nın bu ad
la zikrettiği eser ('Uyanü ' l-enba,, Il, 62), 
Ebü's-Salt' ın kendi zamanında yaşayan 
Arap şairleri hakkında bilgi verip şiirle
rinden derlemeler yaptığı bir çalışma
dır. Kitap, Ebü Mansur es-Sealibi'nin (ö. 

429/ I038) Yetfmetü'd-dehr'i üslübun
da ve onun bir zeyli gibi telif edilmiştir. 
Çeşitli kaynaklarda el-Hadi~a ii mul].
tdri eş'dri'l-muJ:ıdeşfn, el-Hadi~a ii 
mu{ıtdrin min eş'dri'l-muJ:ıdeşin, el
lfadi~a ii şu'ard,i Endelüs ve Kitd
bü 'l-lfadi~a ii şu 'ard, i'l- 'aşr adlarıy
la zikredilen eserden pek çok müellif 
faydalanmış ve alıntı yapmıştır. 12. el
MüleJ:ıu'l- 'aşriyye min şu'ard,i eh
li'l-Endelüs ve't - tdri,ine 'aleyhd. En
dülüslü olan ve Endülüs'e uğrayan Arap 
şairleri hakkında bilgi verip onlardan şi
irler nakleden bir eserdir (İbn Ebü Usay
bia, II, 62 ; Hediyyetü 'l -'ari{fn, l, 228). 13. 

Divdn. Ebü's-Salt'ın bütün şiirlerini top
ladığı divanın aslı kayıptır; ancak İma
düddin ei-İsfahani ve Ticani gibi müel
liflerin ondan yaptıkları nakiller mevcut
tur. Bu şiirler toplanarak Divdnü'l-lfa
kim Ümeyye b. 'Abdil'aziz ed-Ddni 
adıyla yayımlanmıştır (Tunus 1979). 14. 

Kitdb ii 'l-me'dni'i-mul].telife li -laf~ati 
no~ta. Arapça'daki "nokta" kelimesinin 
çeşitli sözlük anlamları hakkında yazıl
mış olan eserin bir nüshası Leiden Üni
versitesi Kütüphanesi'nde bulunmakta
dır(nr.1024) . 
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EBÜ's-SERAYA eş-ŞEYBANI 
( _;~1 ~I_,..JI yl ) 

Ebü's-Sen&ya es-Seri 
b. MansO.r eş-Şeyban! 

(ö. 200/815) 

Abbasiler 'e karşı ayaklanan 
bir Şii maceraperest. _j 

Hayatının ilk dönemleri hakkında ye
terli bilgi yoktur ; yol kesip eşkıyalık yap
tığı rivayet edilir. Onun Şeybaniler'e (Be
ni Şeyban) mensup olduğu anlaşılmakta
dır (TaberT. Vlll, 528). Topladığı birkaç ki-


