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rib ve Endülüs alimlerinin bu konuda alt
mıştan çok eser kaleme aldığı belirtilmek
tedir (MenO.nt II, 826-847). Konuya dair ilk 
telif 1 04 rivayet içeren Cehdaml'nin ( ö. 

282/896) Fazlü'ş-şaldt 'ale'n-nebi adlı 
eseridir (nşr. Nasırüddin el-Elbant Dımaşk 
1383/1963; Beyrut 1389, 1397). Alican Tat
lı, bu eserle ilgili olarak Kti<J.i EbU İsJ::ıa]f 
İsmd'il el-Ezdi ve 'Kitdbü Fazli'ş-şald
ti 'ale'n-nebi' Adlı Hadis Cüzü ismiyle 
yüksek lisans tezi hazırlamış ( 1989, MÜ 
Sosyal Bilimler Enstitüsü), Es'ad Salim 
Teyyim de Beydnü evhdmi'l-Elbdni ii 
taf:ı]fi]fihi li-Kitabi Fazli'ş-şaldt 'ale'n 
nebi li'l-K,a(li İsmd'il b. İsf:ıd]f el-Ezdi 
adlı bir çalışma gerçekleştirmiştir (Am
man 1420/ 1999). İbn Ebu Asım'ın doksan 
bir rivayetten oluşan Kitdbü'ş-Şaldt 

'ale'n-nebi adlı cüzü Harndi Abdülmecid 
es-Selefı tarafından yayımlanmıştır (Dı

maşk 1415/1995). 

Salatü selam konusundaki eserlerden 
bazıları şunlardır: Ebü'l-Abbas el-Uklişi, En
vdrü'l-dşdr el-mu./]teşşa bi-fazli'ş-şala

ti 'ale'n-nebiyyi'l-mu./]tar (Rabat, el-Hi
zanetü'l-amme, nr 242); Abdülkadir-i Gey
lani, Beşa'irü'l-.IJayrat ve bülılgu'l-me
serrat fi'ş-şalati 'ald şaJ::ıibi'l-mu'cizdt 
(Kah i re 1957); İbn Beşküval, Kitdbü '1-
K.urbe ila Rabbi']-'dlemin bi'ş-şaldti 'ald 
MuJ::ıammedin seyyidi'l-mürselin (nşr. 
Cristina de la Puente, Madrid 1 995); ibnü'l
Kayyim el-Cevziyye, Celô.'ü(Cita'ü)'l-efhô.m 
fi'ş-şalat ve's-seldm 'ala (fvlu/:ıammedin) 
./]ayri'l-enô.m (nşr. Şuayb el-Arnaü.t- Ab
dülkadir el-ArnaO.t, Küveyt 1407/ı 987; nşr. 
Muhyiddin Dib Mestü, Medine ı408/1988; 
nşr. Muhammed Beyyümi, Mansüre ı 4 ı 5/ 
ı995; Mekke 14ı7/ı996; eser, İbrahim b. 
Abdullahel-Hazimi tarafından ihtisar edil
miş ve el-Feva'id ve 'ş-şemerat el-J:ıaşıla 

bi'ş-şaltiti 'ale 'n-nebf ismiyle yayımlanmış
tır, Riyad ı414); İbn Ebu Hacele, Def'u'n
nı]fme fi'ş-şaldt 'ala nebiyyi'r-raJ::ıme 
(Escurial Library, nr ı 772); FlrO.zabadi, eş
Şıldt ve'l-büşer fi'ş-şalô.t 'ala ./]ayri'l-be
şer (nşr. M. NO.reddin Adnan el-Cezairi 
v.dğr., Dımaşk ı385/1966; nşr. EbO. Esma 
İbrahim b. İsmail Alü Asr, Beyrut ı405/ 
1985; eserMustafa Demirkan ve İsmail Tav
man tarafından Resülüllah Üzerine Sala
vat-ı Şerife Getirmek adıyla Türkçe'ye çev
rilmiştir, Konya ı 998); Sehavi, el-Kavlü'l
bedi' fi'ş-şalat 'ale'l-f:ıabibi'ş-şefi' (Me
dine 1397/1977; Beyrut 1407/ı 987); Ah
med b. Muhammed el-Kastallani, Me
salikü '1-J::ıunefa ila meşari'i'ş-şalô.t 'ale'n
nebiyyi'l-Muştaf{z (nşr. Bessam Muham
med Barud, Ebuzabl 2000); İbn Hacer el
Heytemi, ed-Dürrü'I-men(lud fi'ş-şalat 
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ve's-selam 'ald şô.J::ıibi'l-ma]fami'l-maJ::ı

mud (nşr. Haseneyn Muhammed Mah!Cıf, 
Kah i re ı 380/1961; nşr. BQ Cum'a Abdül
kadir Mekrl- Muhammed Şadl Mustafa, 
Beyrut 1426/2005); Muhammed b. Mu
hammed el-Azb, TuJ::ıietü'l-muJ::ıibbin 

bi'ş-şalati ve 's-selô.m 'ala seyyidi'l-mür
selin (Kah i re ı 282); Yusuf b. İsmail en
Nebhani, Ef(lalü'ş-şalavdt 'ald seyyidi's
sddat (Beyrut 1309) ve Sa'adetü'd-ddreyn 
fi'ş-şalati 'ala seyyidi'l-kevneyn (Beyrut 
1316). Günümüzde bu konudayapılan pek 
çok çalışmaya Abdünnebi Galib Ahmed 
lsa'nın Tergib fi'ş-şalati 'ale'n-nebiyyi 
'aleyhi'ş-şalatü ve's-seldm (Hartum 
1987), Muhammed b. Ahmed eş-Şukay
ri'nin es-Sünen ve'l-mübtedi'at el-mü
te'alli]fa bi'l-e~kar ve'ş-şalavat (Kahire 
ı 38 ı), Muhammed Şekür b. Mahmud el
Meyadini'nin Cem'u '1-ef:ıddişi 'l-erba'in 

fi'ş-şalati ve's-seldm 'ale'n-nebiyyi'l
emin (Zerka 1407) ve Amadou Makhtar 
Samb'ın Aç çalatou ala Nabi ou De la 
priere sur le Prophete (Dakar 1990) adlı 
eserleri örnek olarak zikredilebilir. Ayrıca 
M. Naimürrahman'ın (Naimur-Rehman) 
"The Word Salat as Usedin the Coran" (Al
lahabad University Studies, sy. 2 1 1926], 
s. 291-312). Hidayet Işık'ın "Hz. Peygamber 
(SAS)'e Salat ve Selam Getirme ile ilgili 
Bir Araştırma" (Diyanet Dergisi, XXV/4 

11989], s. 263-286); Cristina de la Puente'
nin "The Prayer upon the Prophet Muham
mad (Tasliya): a Manifestation of lslamic 
Religosity" (Medieval Encounters, sy. 5 

1 1999], s. 121-129) ve Ahmed Nedim Se
rinsu'nun "Ahzab Süresi 56. Ayeti Çerçe
vesinde Hz. Peygamber'e Salat ve Selam 
Getirmenin Anlamı" (Dinf Araştırmalar, NI 
10 12001], s. 121-139) başlıklı makaleleri 
bulunmaktadır. 
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Beyrut 1999, ll, 826-847; Abdullah b. Muham
med el-Habeşi, Mu'cemü'l-mevzü'ati'l-matrüka 
{i't-te'lifi.'l-İslami ve beyani ma üllife (iha, Ebu-

zabl 1420/2000, ll, 750-757; F. Meier, "Die Se
genssprechung über Malıarnmed im bittgebet 
und in der bitte", ZDMG, CXXXVI/2 (1986), s. 
364-401; A. Rippin, "Tasliya", EP (İng.). X, 358-
359; Abdülkadir Özcan, "Alk.ış", DİA, ll, 470; M. 
Baha Tanman, "Arak.ıyye", a.e., lll, 266; Nebi 
Bozkurt. "Salvele", İslam'da İnanç, ibadet ve 
Günlük Yaşayış Ansiklopedisi (ed İbrahim Ka
fi Dönmez), İstanbul 2006, IV, 1725-1726. 
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SALE, George 
(1697-1736) 

Kur'an-ı Kerim'in 
ilk tam İngilizce tercümesini hazırlayan 

L 
İngiliz şarkiyatçısı_ 

_j 

Kent'te doğdu. Babası Londra tacirlerin
den Samuel Sale'dir. Canterbury'deki King's 
School'da eğitim gördü. Hukuktahsilinin ar
dından kısa bir süre avukatlık yaptı. 1720'
de Society for the Promoting Christian 
Knowledge'a (SPCK) bağlı lnner Temple 
adlı enstitüye girdi. ilk Arapça öğrenimi
ni, Zebür'un ve İncil'in Arapça çevirisinin 
hazırlanması için Antakya patriği tarafın
dan Londra'ya gönderilen papaz Süleyman 
es-Sadi'den (Salamo Negrl) aldı. ingiltere 
kralının mütercimi Suriyeli hıristiyan Da
dichi ile Arapça'nın lehçeleri üzerine ince
lemeler yaptı. Volter, Felsefe Sözlüğü'n
de Sale'in Araplar arasında yirmi yıl kaldı
ğını söylemekteyse de bunun doğru olma
dığı belirtilmiştir (Sal e, The Koran Transla
ted into the English, Ross'un girişi, s. ix). 

Kitaplarına düştüğü notlardan ve yaptığı 
çalışmalardan Sale'in İbranice'yi bildiği an
laşılmaktadır. Sal e, 1726-1734 yılları ara
sında Society for the Promoting Christian 
Knowledge'ın hazırlattığı İncil'in Arapça'
ya çevrilmesi işine katıldı ve bu cemiyetin 
hukuk işlerini yürüttü. Bu arada Kur'an'ın 
İngilizce'ye tercümesi çalışmalarını sürdür
dü. Arapça, Farsça ve Türkçe yazmalar
dan oluşan bir kütüphane kurdu. 13 Ka
sım 1736'da eşini ve beş çocuğunu büyük 
bir mali sıkıntı içinde bırakarak Londra'da 
öldü. Kitapları Oxford Üniversitesi hoca
larından rahip Thomas Hunt tarafından 
Radcliffe Kütüphanesi için satın alındı. Bu 
kitaplar daha sonra Oxford Üniversitesi'n
deki Bodleian Library'e intikal etti (Holt. 
S. 57). 

1734 yılından sonra dini konularda So
ciety for the Promoting Christian Know
ledge'ın çizgisinden uzaklaşan Sale'in ba-



zı hususlarda çağdaşlarından, önceki şar
kiyatçılardan ve hıristiyan ilahiyatçılardan 
farklı düşündüğü anlaşılmaktadır. Kur'an 
tercümesinin 1825 baskısına bir tanıtım 
yazısı yazan Richard Alfred Davenant bu 
hususa dikkat çekmekte, onun İslam ve 
Hz. Peygamber'le ilgili görüşleri sebebiyle 
eleştiriidiğini ifade etmektedir (Sale, The 
Koran, Davenant'in tanıtım yazısı). Mic
hael Djaha, Batı'daki Kur'an araştırmala
rı için önemli bir aşama olduğunu söyle
diği Kur'an tercümesini övmekte, Sale'in 
Araplar ve Hz. Muhammed hakkında açık 
bir fikrin oluşmasında , XVI I. yüzyılın son
ları ile XVIII. yüzyılın başlarında İslam ve is
lam peygamberine dair yeni bir bakış açı

sının ortaya çıkmasında önemli rol oyna
dığını belirtmektedir (ed-Dirasatü'l-'Ara
biyye, s. 33-34). İslam, Kur'an ve Hz. Pey
gamber hakkında kendisinden önceki şar
kiyatçılar ve din adamlarından bazı nokta
larda ayrılıp ılımlı ve tarafsız bir yol izlese 
de Sale, Kur'an'ın ve İslam'ın Hz. Muham
med'in eseri olduğunu (Maka le fi'l-İslam, 
s. 11 2, 121), onun inanç ve muamelatla il
gili hükümler yanında kıssaların çoğunu 
Yahudilik, Hıristiyanlık ve MecGsllik gibi 
dinlerin kitaplarından veya mensupların
dan aldığını (a.g.e., s. 73-74, 110), harikula
de bir insan gibi kabul görmek için Allah'ın 
elçisi olduğunu ileri sürdüğünü (a.g.e., s. 
72), mi'rac hadisesinin toplum katında şöh

ret ve mevkiini yüceltmek için başvurdu
ğu bir hile olduğunu (a.g.e., s. 82-83) söy
lemektedir. 

Eserleri. Sale'in bilinen en önemli çalış
ması , The Koran Commonly Called the 
Aleoran of Mohammed adlı Kur'an ter
cümesiyle bu tercümeye giriş mahiyetin
de yazdığı A Preliminary Diseourse ad
lı eseridir. Bazıları onun tercümede atıfta 
bulunduğu Arapça tefsirlerden doğrudan 
yararlandığını düşünürken yeni çalışma
larda bunun aksi ileri sürülmektedir. Sa
le'den intikal eden kitapların da bulundu
ğu Bodleian Library üzerinde araştırma ya
pan Edward Denisan Ross. Sale'in koleksi
yonunda Kadi Beyzavi tefsiri dışında her
hangi bir tefsir kitabının bulunmamasın
dan hareketle onun tefsir atıflarını ikinci 
derecede kaynaklardan aldığı sonucuna 
varmıştır (The K oran Translated in to the 
English, Ross'un g i rişi, s. viii). Sale'in ya
rarlandığı kaynakların başında rahip Lodo
vico Marracci'nin Aleorani Textus Univer
sus ex Correetioribus Arabum Exemp
laribus summa fi de .. . adlı Kur'an tercü
mesiyle (I-IV, Pdaoua 1698) bu tercüme
ye giriş niteliğinde yazdığı Prodromus ad 
Refutationem Aleorani adlı notları olup 

hatalarma rağmen Sale bu tercümeyi ha
zırlayana teşekkür borçlu olduğunu söyle
mektedir (The Koran Commonly, Sale'in 
girişi, s. vi ii). Sale A Preliminary Diseo
urse adlı mukaddimesinde Arap tarihi , Hz. 
Muhammed'in hayatı ve kişiliği, Kur'an ta
rihi , Kur'an'ın muhtevası, İslam dini ve İs
lami fırkalar hakkında bilgi vermiş . onun 
bu eseri, XVlll. yüzyılda zirveye çıkan mis
yonerlik çalışmalarını yürütenierin İslam 
ve Kur'an hakkındaki temel kaynakların

dan biri olmuştur. A Preliminary Diseo
urse, çalışmada kullanılan kaynaklar tah
kik edilerek bazı eklemelerle birlikte Ha
şim ei-Arabi tarafından Mal):iile fi'l-İslô.m 
adıyla Arapça'ya tercüme edilmiştir ( Kahi
re 1909). Sale'in Kur'an tercümesi ilk de
fa Lord Carteret'e ithafen basılmış (Lon
don 1 734), 1764 yılında yeni baskısı ger
çekleştirilmiştir. Tercümenin 1986 yılına 
kadar müstakil olarak ve A Preliminary 
Diseourse ile birlikte 12S'ten çok baskı

sı yapılmış, başka dillere de çevrilmiştir 
(World Bibliography, s. 115-137; Mofakhar 
Hussain Khan. XXX/2 11986], s. 84-85). Ra
hip Elwood Morris Wherry, 1881 yılında 

Hindistan'da hazırladığı A Comprehensi
ve Commentary on the Quran Com
prising Sale's Translation and Preli
minary Diseourse adlı eserini (London 
1896) büyük ölçüde Sale'in Kur'an tercü
mesine ve mukaddimesine dayandırmış, 
tefsirinde Sale'in girişini aynen kullanmış
tır (1, 3-283). Theodor Arnold, Sale'in çe
virisinden yararlanarak Der Koran ader 
insgemein so genannte Aleoran des 
Mohammeds adıyla bir Almanca Kur'an 
çevirisi hazırlamıştır (Lemgo 1746) Sir 
William Muir (The Coran: !ts Composition 
and Teaehing, s. 48), A. J. Arberry (Bri
tish Orientalists, s. 16), William Montgo
mery Watt (Bell's Introduction to the 
Qur'an, s. 174) gibi yazarlar, misyonerie
rin ve din adamlarının bu tercüme ile 
mukaddimeden halen yararlandıklarını ve 
Kur'an'la ilgili en temel kaynaklarının Sa
le'in bu çalışmaları olduğunu ifade etmek
tedir. Sale, bazı ortak çalışmalara da ka
tılmıştır. The General Dietionary adlı on 
ciltlik sözlüğün hazırlanmasında en fazla 
emeği geçenlerden biri olmuş, Universal 
History ismiyle bir heyet tarafından ha
zırlanan geniş çalışmada evrenin yaratılı
şıyla ilgili bölüm onun tarafından yazılmış

tır (Sale, The Koran, Davenant'in tanıtım 
yazıs ı ). 
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li! ABDÜLHAMİT BİRIŞIK 

SA'LEB 
(..,_J.j) 

Ebü'l-Abbas Ahmed b. Yahya b. Zeyd 
b. Yesar (Seyyar) eş-Şeybani 

(ö. 291/904) 

Kufe dil mektebi ileri gelenlerinden, 
lugat, nahiv, şiir, edebiyat, 

Kur'an ve hadis alimi. 
_j 

200 (815) yılında Bağdat'ta doğdu ve 
burada yetişti. Şeybaniler'in (Ma'n b. Zai
de) azatlısı olup Sa'leb lakabıyla anılması

nın sebebiyle ilgili olarak kaynaklarda her
hangi bir kayıt mevcut değildir. İlk öğre
niminden sonra Arap dili ve lugat ilmiyle 
şiir ve şiirlerdeki garib kelimeler üzerine 
ders aldı. On sekiz yaşında iken Yahya b. 
Ziyad el-Ferra'nın Ijududü'n-naJ:ıv'ini oku
maya başladı; yirmi beş yaşına geldiğinde 
Ferra'nın bütün eserlerini ezberlemiş bu
lunuyordu (Ebu Bekir ez-Zübeydl, s. 147). 

EbG Abdullah İbnü'l-A'rabi'den on yıl bo
yunca lugat ilmiyle garib ve nevadir, Sele
me b. Asım'dan nahiv ve kıraat dersleri 
gördü. Uzun yıllar İbrahim el-Harbi'nin na
hiv ve lugatla ilgili düzenlediği ders hal
kalarına katıldı. Riyaşi, Zübeyr b. Bekkar, 
Muhammed b. Habib (Muhammed b. Abdul
lah) b. Kadim, İbn Sellam el-Cumahi ve İb
nü's-Sikkit onun hocaları arasında yer alır. 

İbn Necde'den EbG Zeyd el-Ensari'nin, Ali 
b. Mugire el-Esrem'den Ma'mer b. Müsen-
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