
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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na'nın ve Ebu Amr b. Ala'nın oğlu Amr'
dan babasının kitaplarını okuyup rivayet 
etti. Böylece derin bir kültüre sahip oldu 
ve henüz yirmi beş yaşında iken Kufe dil 
mektebinin nahiv ve lugat alanında lideri 
konumuna yükseldi. Güçlü hafızası saye
sinde nahiv, i'rab, garlb ve nadir kelimeler
le eski Arap şiirinde geniş birikim elde et
ti; birçok meselede İbnü'l-A'rabl, Riyaşl gi
bi hocalarının başvurduğu bir kişi haline 
geldi (Yaküt, V, ı ı 9). Hatta 230 (845) yılın
da Bağdat'a gelen Basra mektebine men
sup Riyaşl'nin Sa'leb karşısında aciz kala
rak nahiv dersi vermeyi bıraktığı kaydedi
lir (a.g.e., V, ı 09- ı ı I. ı 32). Nahiv meselele
rinde Basra mektebinin ileri gelen alimle
rinden Ebu Osman el-Mazinl ile yaptığı 
tartışmalarda da üstünlüğünü gösterip 
Mazinl'nin takdirini kazandı (a.g.e. , V, ı ı 2-
1 ı 3). 

Dil ve edebiyat ilimlerinde yoğunlaşmış 
olmakla birlikte Kavarlrl'den 100.000 ha
dis dinlediğini söyleyen Sa'leb (İbnü ' l -Kıf

tl, ı. ı 48) ömrünü dil ve edebiyat ilimle
riyle geçirdiğ ine hayıflanır ve dini ilimiere 
karşı duyduğu özlemi dile getirirdi (bunun
la ilgili bir anekdot için bk. a.g.e., I, I 78-
1 79). Sa'leb geçimini daha ziyade öğret

menlikle sağlıyordu. 1000 dirhem maaşla 
on üç yıl boyunca Muhammed b. Abdul
lah b . Tahir'in, Ahmed b. Said b . Selm'in 
ve Abbas b. Bukerdan'ın çocuklarına ho
calıkyaptı (a.g.e., I, 181- 182). Hayatının 
çoğunu Arap dili ve edebiyatı dersleri ve
rerek geçirdi. Öğrencileri arasında Gula
mu Sa'leb, İbn Keysan, İbn Mücahid, Ebu 
Musa el-Hamız, Ahfeş el-Asgar, Ebu Bekir 
İbnü'l-Enbarl, Ebu Bekir İbnü'l-Hayyat, Nif
taveyh, Muhammed b. Abbas el-Yezlöı, İbn 
Vellad, İbn Nasıh el-İsfahanl ve Müberred'
le yaptığı münazaralarıyla tanınan yahudi 
asıllı dilci Harun İbnü'l-Haik sayılabilir. 

Slbeveyhi'nin el-Kitab'ını okuyarak Bas
ra mektebinin görüşlerine de vakıf olan 
Sa'leb, Müberred'le çeşitli dil meselelerine 
dair tartışmalar yaptı (Ebu Bekir ez-Zü
beydl, s. ı 45-146; Hatlb, v, 208-209; Ya
küt, V, ı ı ı - ı 12, ı 14). Güçlü hafızasına ve 
zengin birikimine rağmen dil meselelerin
de ta'lll ve kıyasa yer vermemesi , ayrıca 
ifadelerinde özlü anlatım diye tanımlana
bilecek öğretim metodunun hakim olma
sı gibi sebeplerle fesahat ve belagat sahi
bi, ta'ITI ve kıyasın inceliklerine vakıf güç
lü rakibi Müberred karşısında zayıf kaldığı 
söylenirse de bizzat Müberred'in, "Kufeli
ler'in en alimi Sa'leb'dir, Ferra onun onda 
biri bile olamaz" dediği nakledilir ( İbnü ' l 

Kıftl, 1, ı 77) . Ayrıca onun şiirde , şiir şer

hiyle nadir lugatlarda Müberred'e karşı üs-
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tünlüğü kabul edilmiştir. Halid b . Abdur
rahman el-Acemi, Sa'leb ile Müberred ara
sındaki tartışmalı nahiv meselelerine dair 
bir yüksek lisans çalışması yapmıştır (bk. 
bibl. ). 

Bir asra yaklaşan ömrü boyunca Me'
mun'dan Müktefı-Billah'a kadar on bir Ab
bas! halifesi dönemini idrak eden Sa'leb 
yöneticilerle iyi ilişkiler içindeydi. özellikle 
Vezir İsmail b. Bülbül ile Muvaffak-Billah'ın 
iltifatlarına mazhar oldu, el -M uvaiia]fi (fi 
mui].taşari'n-naf).v) adlı eserini halife için 
kaleme aldı. Başta İbnü'l-Mu'tez ve İbnü'l
Allaf olmak üzere birçok şair tarafından 
ilmi, ahlaki ve takvası ile övülen Sa'leb zen
ginliğine rağmen cimri bir insan görünü
mü ortaya koyuyordu. 291 yılı Cemaziye
lewelinde (Nisan 904) Bağdat'ta bir atlı
nın çarpması neticesinde öldü ve şehrin 
Babüşşam tarafındaki kabristana defne
dildi. Sa'leb'in "bal" (ben) kelimesinin çeşit
li anlamlarını açıkladığı "el- ]5aşldetü'l

baliyye" adlı didaktik manzumesiyle hike
miyat ve zühde dair bazı parçalar dışında 
şiirinin mevcudiyeti bilinmemektedir. An
cak o birçok şairin divanını derleyip şer

hetmiştir. 

Eserleri. Sa'leb'in kaynaklarda kırkı aş
kın eserinden söz edilmekle birlikte bun
ların çok azı zamanımıza ulaşmıştır. 1. Ki
tabü'l-FaşiJ:ı (İi].tiyaru faşff).i 'l-kelam) . Sa'
leb'in şöhretini sağlayan en önemli eseri 
olup lll. (IX.) yüzyılda Bağdat ve civarında 
yaşayan halkın dilinde yanlış olarak kulla
nılan kelime ve ifadelerin doğru (fasih) şe
killerinin açıklandığı eser otuz bölüm için
de zengin bir muhtevaya sahiptir. Sa'leb 
bu kitabında yaygın biçimde kullanılan her 
kelimeyi fasih kabul eder. Aynı konuda bir
den çok fasih kelime varsa en fasih olanı
nı, eşit derecede iki fasihin ikisini de al
mıştır. Eserde terkip ve deyimiere de yer 
verilmiş , atasözleri için özel bir bölüm ay
rılmıştır. Kitabın son bölümünde insan
larla hayvanlar arasında ortak veya ben
zer olan organların farklarından söz edil
miş olması halkın bunları birbirinin yerine 
kullandığım gösterir. Konular (bablar) ha
linde düzenlenmesinden ötürü kullanım 
zorluğu bulunan eseri Ahmed Hasan es
Sittl alfabetik hale getirmiştir (Sezgin, Vlll , 
144) . Mektep taassubu ve müellifine kar
şı duyulan husumet gibi sebeplerle eserin 
Sa'leb'e ait olmadığı, onun Ferra'nın Ki
tdbü'l-Behiyy (Kitabü'l-Beha'), Hasan b. 
Daud er-Rakki'nin Kitabü 'l -lfaliyy veya İb
nü's-Sikklt'in lşlaJ:ıu'l-mantı]f adlı eser
lerinin farklı bir tertibi olduğunu iddia 
edenler olmuştur. Kitabü'l-FaşiJ:ı 'e Zec
cac (Mu'ai].~at 'ale 'l-Faşff). 1 er-Red 'ala 

Şa'leb fı 'l-Faşff).), Ali b. Hamza el-Basri 
(et-Tenbfh 'ala ma fi 'l-Faşff). mine'l-galat, 
Brockelmann, GAL, 1, 122) ve İbn Dürüs
teveyh (TaşfJ.ff).u 'l-FaşffJ.) bazı eleştiriler yö
neltmişse de İbn Haleveyh ( el-İntişar li-Şa'
leb), İbn Faris (el-İntişar li-Şa'leb) ve Mev
hub b . Ahmed el-Cevallki yazdıkları eser
lerde bunlara cevap vermiştir (a.g.e., I, 
118; Suppl., I, 182; Sezgin, VIII, 99) . İlkde
fa Von Barth tarafından Almanca bir mu
kaddimeyle birlikte yayımlanan eser (Le
ipzig 1876) daha sonra Kahire'de basılmış 
( ı 325), Muhammed Abdülmün'im el-Ha
fad (Kahire ı 949) ve Atıf MedkUr (Kahi
re, ts. ) ilmi neşirlerini gerçekleştirmiştir. 
Kitap üzerinde şerh , zeyil ve nazma çek
me şeklinde birçok çalışma yapılmıştır (el
Faşff)., neşreden in giri ş i , s. 7-258; Brockel
mann, GAL, I, I21-122; Suppl., I, 181-182; 
Sezgin, VIII, 141-147; ). Otuz beşi aşkın 
şerhinden İbn Hişam el-Lahml ile (nş r. 
Mehdi Ubeyd Cas im , Bağdat 1409/1 988) 
Ebu Sehl Muhammed b. Ali el-Herevl'nin 
(Kahi re ı 285, 1 289) şerhleri basılanlar 
arasında yer alır. Abdüllatlf el-Bağdadl'
nin Zeylü'l-FaşiJ:ı 'i de basılmıştır (et-Tura
fü 'l-edebiyye ad l ı risaleler mecmuası için
de, Kahire 1285, s. 99-1 28). EbuAmreş-Şey
banl'ye de (ö. 206/821 ) bir şerhin nisbet 
edilmesi (İbnü'n-Nedlm , s. 74) bir zühul ese
ri olmalıdır. Muhammed Abdülmün'im el
Hafad, FaşiJ:ıu Şa'leb ve 'ş-şürıl.J:ıu'lleti 

'aleyh adlı bir monografi yazmıştır (Ka
hire ı 949) z. Kava'idü'ş-şi'r. Şiir tenki
ctine dair ilk eserlerden olup duygusallık
tan uzak, yansız, özlü, açık ve yalın anla
tımıyla el-FaşiJ:ı'e benzer. Kelamı anlama 
göre değil biçim ve slgaya göre emir, ne
hiy, haber ve istihbar bölümlerine ayırma
sı müellifın eğitimci niteliğini hatırlatır. Bu 
dört nevi medih, hica, risa, i'tizar, teşblb, 
teşblh ve hikayet-i ahbar kısımlarına ay
rıldıktan sonra şiirlerdeki doğru ve yanlış 
tabirler örneklerle incelenmiştir. Müellif 
cezaJet-i lafız, ittisak-ı nazım , ifrat ve tef
ritten uzak teşbih , vasıf, ifrat, iğrak, le
tafet-i ma'na (ta'riz). istiare, hüsn-i huruc, 
mücaveret-i azdad ve mutabık adlarını ver
diği edebi sanatlarla sinad, ikva, ikfa, !ta 
ve cevazat gibi şiirlerde görülen kusurları 
yine misallerle açıklamıştır. Merzübanl ese
ri başkasından dinlemek suretiyle rivayet 
etmiştir. Bu sebeple kitabın Merzübanl'ye 
ait olabileceğini söyleyenler varsa da Mer
zübanl'nin el-MüveşşaJ:ı ' ı ile Sa'leb'in Ka
va'idü 'ş-şi'r'inde geçen terimierin fark
lılığı bu ihtimali zayıflatmaktadır. İlk defa 
C. Schiaparelli'nin yayımladığı eseri (Lei
den ı 890) şerh ve notlarla birlikte Muham
med Abdülmün'im el-Hafad (Kahire 1948) 
ve Ramazan Abdüttewab (Kahire 1966) 



neşretmiştir. 3. Mecdlisü Şa'leb (el-Me
calis, Mücalesatü Şa'leb, Emalf Şa'leb). Sa'
leb'in derslerde öğrencilerine tutturduğu 
nottarla kendisine sorulan sorulara verdi
ği cevaplardan oluşan eser Küfe rnekte
binin dil meselelerine, Kur'an ve şiir ına
naları ile ahbara dair çeşitli meseleleri ih
tiva eder. Sa'leb, ele aldığı konularla ilgili 
değişik görüşleri tartışırken kendi görüş
lerine olduğu kadar Basra mektebinin gö
rüşlerine de yer vermiştir. Ebu Bekir İb
nü'l-Enbarl. Gulamu Sa'leb. İbn Dürüste
veyh. İbn Miksem ve Ebu Abdullah el-Ye
zldl'nin rivayet ettiği eser Ali b. Hamza el
Kisal ve Ferra'nın dil kurallarına ilişkin gö
rüşlerinin ve Küfe nahvinin belirlenmesin
de zengin bir malzeme oluşturur. Eserde 
genellikle metin ve örnekten kurala geçi
lerek modern dil öğretiminde benimsenen 
bir yöntem izlenmiştir. Kitabı Mecdlisü 
Şa'Ieb adıyla Abdüsselam Muhammed 
Harun -Ahmed Muhammed Şakir yayım

lamış (I-II, Kahire 1945, 1956, 1960), Ahmed 
Abdüllatlf Mahmud el-Leysl, en-Na]J.v fi 
Mecdlisi Şa'Ieb (Kah i re 199 ı) ve eş-Şart 
ii Me calisi Şa'leb (Kahire 199 ı ) adıyla 

iki çalışma gerçekleştirmiştir. 4. Me'dni 
ve fevd'id. On yedi varaklık bir yazma 
nüshası bulunan eser (Sezgin, Vlll, ı47) 
Sa'leb'in Arap lugat ve nahvine dair bazı 
meseleleri ele aldığı Kitdbü 'J-Mesd'il'in
den bir bölüm olmalıdır. s. el-Kaşidetü'l

lj.dliyye. Ebu Hilal el-Askerl'nin eş-Şmd'a
teyn'i ile (Kahire 197ı, s. 438-439) İbn Man
zOr'un Lisdnü'l-'Arab'ında ("'tJ.yl" md.) 
yer alır. 

Sa'leb'in rivayet ettiği veya üzerine şerh 
yazdığı eski şiir ve divanlardan başlıcaları 
şunlardır: Şer]J.u Divdni Züheyr b. Ebi 
Sülmd (Kahire 1363/1944; nşr. Hanna Nasr 
ei-Hıtt!, Beyrut 14ı2!1992, 1414/ı994; Şer
f:ıu Şi' ri Züheyr b. Ebf Sülma, nşr. Fahred
din Kabave, Beyrut ı402/1982); (Şerf:ıu) 
Divdnü 'l-A 'şd (nşr. Rudolf Gayer. Yana 
ı 927); (Şerf:ıu) Divdnü İbni'd-Dümeyne 
(nşr. Ahmed Ratib en-Neffah, Kahire ı 959); 
Şer]]. u Divdni'l-Ijan§a' (nşr. Enver Ebu 

Süleym, Arnman 1998); (Şerf:ıu) Divdnü 
şi'ri 'Adi b. er-Ri]fii' el-'Amili 'an Ebi'l
'Abbds A]J.med b . Ya]J.yd Şa'leb eş
Şeybdni (nşr. Nuri HammGdl el-Kaysi
Hatim Salih ed-Damin, Bağdat 1407/1987); 
(Şerf:ıu) Divdnü 'Urve b. lfızdm (Darü'l
kütübi'I-Mısriyye, nr. 5077); Şer]J.u Ldmiy
yeti'ş-Şenferd (Süleymaniye Ktp ., Aya
sofya, nr. 52); Şer]J.u K.aşideti 'Umdre b. 
'A]fil b. Cerir (Halid b. Yezld eş-Şey
banl'nin methine dair, Darü'l-kütübi'l-Mıs
riyye, Mecami', nr. ı66). Sa'leb'in bunların 

dışında kaynaklarda çeşitli eserlerinin adı 
zikredilmektedir (S ezgi n, vııı, 14 ı - 14 7). 
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SA'LEBE (Beni Sa'lebe) 
(~~) 

Adnanller ve Kahtaniler'e mensup 
bazı kabHelerin adı. 

_j 

Beni Sa'lebe adına ilk defa Yemen'de 
bulunan Sebe meliklerine ait kitabelerde 
rastlanır (Cevad Ali, ll, 590). Kalkaşendl, 
Adnanller'in on, Kahtanller'in on altı kolu
nun Sa'lebe adıyla anıldığını kaydeder (Ni
hayetü'l-ereb, s. 181-185). 

Beni Sa'lebe adıyla tanınan başlıca kabi
leler şunlardır: Beni Sa'lebe b. Sa' d. Adna
nller'e mensup Gatafanoğulları'nın önem
li kollarından biridir. Bunlar yoğun olarak 
Orta Arabistan'da Gayga, Surrad ve Huş
be'de yaşıyordu. aataffın kabilesinin diğer 
kolları gibi Beni Sa'lebe b. Sa'd da uzunca 
bir süre müslümanlara düşmanlık yap
mıştı. Hicretin 3. yılında ( 624) Beni Sa'le
be b. Sa'd'ın Necid bölgesinde Züemer'de 
Beni Muharib ile birlikte Medine'ye bas
kın hazırlığı içerisinde olduğu haber alı
nınca onlara karşı Züemer (Gatafan) Gaz-

SA'LEBE tBenT Sa'lebel 

vesi düzenlendi (Vakıdl, 1, 193-194). Erte
si yı l meydana gelen Zatürrika' Gazvesi'
nin asıl sebebi de Beni Sa'lebe'nin Beni En
mar ile birleşerek Medine'ye yönelik saldı
rı hazırlıkları yapmasıydı. Herhangi bir ça
tışmanın olmadığı ZGemer ve Zatürrika' 
gazveteri Beni Sa'lebe'nin Medine'ye yö
nelik tehditlerini geçici bir süre durdur
du. Hz. Peygamber, 6. yılın Reblülahirinde 
(Ağustos-Eylül627) Muhammed b. Mes
leme'yi keşif ve bilgi toplamak amacıyla 
on arkadaşıyla birlikte Medine'den Z4 
mil uzaklıktaki Zülkassa'da yaşayan Beni 
Sa'lebe b. Sa'd'ın yurduna gönderdi. Müs
lümanların yurtlarına geldiğini farkeden 
Beni Sa'lebe'den silahlı 100 kişi onları ku
şatıp yaralı olarak Medine'ye dönen Mu
hammed b. Mesleme dışındakileri öldür
dü. Bunun üzerine ResGl-i Ekrem, Ebu 
Ubeyde b. Cerrah kumandasında kırk ki
şiden oluşan bir kuweti olay yerine gön
derdi. Düşman kuwetlerine rastlamayan 
Ebu Ubeyde ele geçirdiği hayvan sürüle
riyle Medine'ye döndü (a.g.e., ll, 551). 
Ebu Ubeyde aralarında ittifak oluştura

rak Medine'yi ve meralarını tehdit eden 
Beni Sa'lebe, Beni Muharib ve Beni En
mar'a karşı reblülahir ayının sonlarında 

(eylül ortaları) ikinci bir sefere çıktı. Aynı 
yılın cemaziyelahir (ekim-kasım) ayında 
Zeyd b. Harise kumandasındaki on kişilik 
bir kuwet Beni Sa'lebe'nin bir diğer ko
nak yeri olan Tarif'e sevkedildL Birlik Ta
rife ulaştığında Sa'lebeoğulları, gelenlerin 
Hz. Peygamber kumandasındaki bir ordu
nun öncü birliği olduğunu sanarak yurtla
rını terkettiler. Zeyd ve beraberindekiler 
yirmi deveyle bir miktar davarı ganimet 
alarak Medine'ye döndüler. Bu seferler
den özellikle ekonomik anlamda ciddi za
rar gören Beni Sa'lebe ve müttefikleri 
Medine'ye yönelik tehditlerinden vazgeç
tiler. ResGl-i Ekrem, Ci'rane'den döndükten 
sonra (8/630) Beni Sa'lebe'den dört kişilik 
bir heyet Medine'ye gelerek kabilelerinin 
İslamiyet'i kabul ettiğini bildirdi. Remle 
bint Haris'in konağında ağırlanan Beni 
Sa'lebe heyeti Medine'de birkaç gün kal
dıktan sonra ayrıldı (İbn Sa'd, I, 227). İbn 
Hacer el-Askalanl, Hz. Peygamber'in bu sı
rada Beni Sa'lebe b. Sa'd'ın lideri Abdullah 
b. Amr es-Sa'lebi'yi kabilesine amil olarak 
tayin ettiğini kaydeder ( el-İşabe, IV, 164) 
Ancak Abdullah'a bu görev heyetin Medi
ne'den ayrılmasından sonra verilmiş olma
lıdır. Küfe'ye yerleşen ve kendisinden hadis 
rivayet edilen Usame b. Şureyk de bu kabi
leye mensuptur. Yine Küfe'ye yerleşen Kat
be b. Malik de özellikle hadis konusunda 
kendisine başvurulan sahabilerdendi (Sem
. ani, Ili, ı 28) Beni Sa'lebe b. Sa'd ile Beni 
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