
EBÜ's-SALT ed-DANT 

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-



şiyle el-Cezire'de Beni Temim'den bazı
larını öldürüp mallarını aldı; takibe uğ
rayınca da gizlenip izini kaybettirdi. Bir 
müddet Suriye'de eşkıyalık yaptıktan 

sonra İrminiye'ye gidip orada Yezid b. 
Mezyed eş-Şeybanf'ye katıldı ve onun
la beraber Hürremiler' e karşı sava ştı. 
Emin ile Me'mün arasındaki mücadele
de Emin'in tarafını tuttu ve Emin'in ön
cü kuwetlerine kumanda etti. Ancak da
ha sonra Me'mün'u destekleyen Herse
me b. A'yen Ebü's-Seraya'yı kendi tara
fına çekti. Bu arada el-Cezire'deki Beni 
Şeyban'dan 2000 süvari ve piyade onun 
etrafında toplandı. Artık kendisine "emir" 
diye hitap ediliyordu. 

Emin ile Me'mün arasındaki mücade
le 25 Muharrem 198'de (25 Eylül 813) 
Emin'in öldürülmesiyle sona erince Her
seme askerlerin sayısında azaltma yo
luna gitti. Bu arada Ebü's-Seraya ve 
adamlarının iaşesinde de güçlük çıkarın
ca Ebü's-Seraya önce hacca gitmek için 
izin istedi. sonra da isyan etti. Önce Ay
nüttemr'i, ardından da Daküka ve En
bar'ı zaptedip yağmaladı . Buradan Rak
ka'ya yöneldi. Kaysiler'e karşı savaşan 

Tavk b. Malik et-Tağlibf'ye rastlayınca 
ona yardım etti ve dört ay kadar yanın
da kaldıktan sonra Rakka'ya gitti. Orada 
karşılaştığı Ali evladından Ebü Abdullah 
İbn Tabataba ile beraber Küfeliler'in da
veti üzerine Küfe'ye giderek birlikte şeh
re hakim oldular. İbn Tabataba onun 
desteğiyle 10 Cemaziyelahir 199'da (26 
Ocak 815) Küfe'de halifeliğini ilan etti. 

Ebü' s- Seraya· nın bu başarılarından 

telaşa kapılan Irak ve Arabistan Valisi 
Hasan b. Sehl, Züheyr b. Müseyyeb ed
Dabbi kumandasında Küfe'ye 1 0.000 ki
şilik bir ordu gönderdi. İbn Tabataba ile 
Ebü's-Seraya bu orduyu Küfe dışında 

Karyeişahi mevkiinde karşılayıp mağlOp 
ettiler ve ağırlıklarını yağmatadılar ( 1991 
815) Ancak ertesi günü 1 Receb 199 ( 15 
Şubat 815) sabahı İbn Tabataba aniden 
öldü. Onun Ebü's-Seraya tarafından ze
hirlendiği de söylenmektedir (Taberi, VIII, 
529) . Ebü's-Seraya İbn Tabataba'nın ye
rine Hz. Hüseyin neslinden Muhammed 
b. Muhammed b. Zeyd'i halife ilan etti 
ve idareyi tamamen kendi eline aldı. 

Gönderdiği ordunun yenildiğini haber 
alan Hasan b. Sehl, Ebü's-Seraya'ya kar
şı bu defa 4000 süvari ile Abdüs b. Mu
hammed b. Ebü Halid el-Merverrüzf'yi 
gönderdi. Ebü's-Seraya, Abdüs'ü Bağ
dat ile Küfe arasındaki Cami mevkiinde 
karşılayıp mağlüp etti (ı 7 Receb ı 991 3 
Mart 8 ı 5). Bu başarıları üzerine mevkiini 

iyice sağlamlaştırdJ ve Küfe'de adına pa
ra bastırdı; Basra. V asıt ve nahiyelerine 
asker gönderdi. Ali evladından bazı kim
seleri Basra, Mekke, Yemen, Fars ve Ah
vaz'a naib olarak tayin etti. Kendisi de 
Basra üzerine yürüyüp şehri ele geçirdi. 
Bu arada yine Ali evladından Muham
med b. Süleyman' ı Medain'e gönderip 
Bağdat üzerine yürümesini emretti. 

Bunun üzerine Hasan b. Sehl isyanı 

bastırmak için, daha önce Irak valiliğin
den alarak Horasan'a göndermek sure
tiyle gücendirdiği Herseme b. A'yen'e 
başvurmak zorunda kaldı. Herseme 
Ebü's-Seraya'yı Küfe'de muhasara etti. 
Ebü's-Seraya, yanındaki 800 süvari ve 
kendisine halef tayin ettiği Muhammed 
b. Muhammed b. Zeyd ile beraber 16 
Muharrem 200 (26 Ağustos 815) tarihin
de Küfe'den ayrıldı; Kadisiye- Vasıt yo
luyla Süs'a varıp orada konakladı. Ancak 
kendisini takip eden kuwetler tarafın
dan sonunda Celüla'da yakalanarak Neh
revan'da bulunan Hasan b. Sehl'e tes
lim edildi. Hasan b. Sehl de boynunu vur
durdu (lO Rebiülewel 200 / 18 Ekim 815). 
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EBÜ's-SÜRÜR ei-BEKRİ 

(bk. BEKRİ, Ebü's-Sürür). 

EBÜ'ş-ŞA'SA 

(bk. CABİR b. ZEYD). 

EBÜ'ş-ŞEYH 

(~IY-I) 

Ebu Muhammed Abdullah 
b. Muhammed b. Ca'fer b. Hayyan 

el- Ensar! el- İsfahan! 
(ö. 369/979) 

Hadis hafızı ve tarihçi. 

_j _ 

_j 

ı 

_j 

274'te (887) İsfahan'da doğdu . "Yaşlı 
kimse" anlamındaki Ebü'ş-Şeyh lakabı 
ona muhtemelen doksan yılı aşan ömrü 
sebebiyle verilmiştir. İslami kaynaklar-

EBÜ'ş-SEYH 

da daha çok Ebü'ş-Şeyh b. Hayyan diye 
zikredilir ve dedesine nisbetle Hayyani 
nisbesiyle de anılır. 

Babası, dayısı ve anne tarafından de
desi muhaddis olan Ebü'ş-Şeyh bir ilim 
muhitinde yetişti. Babası onu küçük yaş
ta ilim meclislerine götürdü ve on yaş

larında hadis dinlemeye başladı. İlk ho
cası, İsfahan'ın alim ve zahidlerinden 
olan dedesi Mahmüd b. Ferec'dir. Ayrı
ca İbn Ebü Asım, Ebü Bekir ei-Bezzar, 
Taberani gibi alimlerden ve o devrin en 
önemli ilim merkezlerinden biri olan İs
fahan'a gelen alim ve muhaddislerden 
dersler aldıktan sonra yirmi beş yaşla
rında iken ilim yolculuğuna çıktı. Bağ

dat. Basra. Küfe. Musul, Cezfre ve Hicaz 
bölgelerinde Ca'fer b. Muhammed ei
Firyabf, Ebü Halife ei-CumahT. Ebu Ya'la 
ei-Mevsı lf, Ebü Arübe ei-Harranfve Ebü'I
Kasım ei-Begavf gibi ünlü alimlerden ha
dis dinledi ve yazdı. Ebü Hamid Ahmed 
b. Muhammed el-HuzaT'den öğrendiği 
kıraat ilmini muhaddis Ebü Tahir Mu
hammed b. Ahmed b. Muhammed el-İs
fahanf'ye öğretti. Bu arada Ebü Abdul
lah İbn Mende, Ahmed b. Abdurrahman 
eş-Şirazi, İbn Merdüye, Ebü Sa'd ei-Ma
lfni ve Ebü Nuaym ei-İsfahani gibi pek 
çok alime de hocalık etti. 

İbn Merdüye, Ebü'ş - Şeyh'ten çok eser 
vermiş güvenilir bir alim, Ebü Nuaym 
ei-İsfahani, Hatib el-Bağdadi ve Abdül
kerim es-Sem'ani sağlam ve güvenilir 
bir hadis hafızı diye söz etmektedirler. 
Rivayetlerin senedierine ve ravilerin du
rumlarına dair verdiği bazı bilgiler onun 
hadis konusundaki geniş kültürünü or
taya koymaktadır. Erken yaşta hadis ri
vayetine başlayıp uzun yıllar yaşaması 

ona alı* isnad sahibi olma özelliğini ka
zandırmış, bu sebeple hadis talebeleri 
rivayetlerini duyabilmek için uzak yer
lerden gelip kendisinden faydalanmış
lardır. 'Avtilf J:ıadişi Ebi'ş-Şeyi:J. adlı ese
ri Ebü'ş-Şeyh'in bu yönünü ortaya koy
maktadır. Nitekim 'faba~iitü'l - muJ:ıad

disfn adlı eserinde onun dört ravi ile Hz. 
Peygamber'e ulaşan rivayetleri bulun
maktadır. 

icazet yoluyla rivayete taraftar olmayan 
ve uzun ömrünü devamlı olarak okumak, 
akutmak ve yazmakla geçiren Ebü'ş

Şeyh, 369 yılı Muharrem ayı sonlarında 
(Ağustos 979) İsfahan'da vefat etti. 

Ebü'ş - Şeyh tefsir, hadis, ahkam ve ta
rih ilimlerinde irili ufaklı elli kadar eser 
kaleme almıştır. Bir kısmı günümüze 
kadar ulaşan eserlerinden daha sonra
ki müellifler istifade etmişler ve bun-

343 


