SALGURLULAR
eden Ebü Ma'şer et-Taberi de (Sübkl, V,
152) talebeleri içinde sayılabili r. Sa'lebl,
dönemin önde gelen müfessir ve dilcilerinden biri olarak kabul edildiği gibi hocası İbn Hablb ve talebesi Vahidl ile birlikte
Nlşabur tefsir ekolünün en önemli temsilcileri arasında gösterilmektedir (Walid
A. Saleh. s. 49) . Gerek müfessir, mukrl ve
hafız gibi sıfatiarta anılması gerekse tefsiri onun Kur'an ilimlerine olan vukufunu
gösterir. Dindar kişiliğine işaret edilen Sa'lebi Muharrem 427'de (Kasım 1035) vefat
etti.

Eserleri. 1. el-Keşf ve'l-beyan 'an tefsiri'l-Kur' an (et- Tefsirü '1-kebir, Tefsirü 'ş
Şa'lebi). Eserin mukaddimesinde Sa'lebi
kullandığı kaynakların müelliflerinden kendisine kadar ulaşan isnad zincirlerini zikreder. Kur'an'ı Kur'an'la, sahabe ve tabiinden gelen rivayetlerle tefsir eden Sa'lebi
sürelerin ayet, kelime ve harf sayılarını verir. Sürelerin faziletiyle ilgili rivayetler, kı
raat vecihleri, fıkha ve nahve dair izahlar
üzerinde durur ve özellikle Kur'an kıssa
ları hakkında İsrailiyat menşeli çeşitli rivayetleri kaydeder. Eser birçok müellif tarafından mükemmel ve sahih bir tefsir olarak nitelendirildiği halde (Goldfeld. Isi. ,
LVIII!! 1 1981 ı. s. 134) özellikle sürelerin faziletine dair mevzü hadislere. Şia kaynaklı bazı asılsız rivayetlere ve İsrailiyat türü
kıssa ve haberlere yer vermesi açısından
eleştirilmiştir. el -Keşf ve'l-beyan, aslın
da bir rivayet tefsiri olmakla birlikte eserde Sa'lebl"nin hocası Sütemi'nin etkisiyle
tasavvufi yorumlara yer verildiğinden işa
ri tefsirler arasında sayılmakta ve Necmeddin-i Daye gibi bazı müeUiflerin Sa'lebl"den
yararlandığı ifade edilmektedir (DİA, XXIII,
427). Hatta bazı araştırmacılar, Necmeddin-i Daye'nin Ba}:ırü'l-J:ıa~ii'ilf ve'l-me'ani adlı işari tefsirinin asıl kaynağının elKeşf ve'l-beyan olduğunu ileri sürmektedir (a.g.e., N, 515). Begavı~nin Me 'Cılimü't
tenzil'i el -Keşfin muhtasarı olduğu gibi
eseri ayrıca İbn Ebu Rendeka et- Turtüşi
ve Ebü Muhammed Behzad b. Ali de ihtisar etmiş. Abdülkadir b. Ebü'I-Kasım ellraki kitaba bir haşiye yazmıştır (el-Fihrisü'ş-şamil, ı, 152-153) Mecdüddin İbnü'I
Eslr, Sa'lebi'nin el -Keşf'i ile Zemahşerl" 
nin el-Keşşafını cemettiği eserine el-İn
şdt fi'l-cem' beyne'l-Keşt li'ş-Şa'lebi
ve'l-Keşşat adını vermiştir (Keşfü'?-?Unün,

I, 182; DİA, XXI, 29) Tefsir üzerine Velid A.
Salih (Walid A. Saleh) bir doktora tezi hazır
lamıştır (bk. bibl.) el - Keşf ve'l-beyan,
Ebü Muhammed İbn Aşür tarafından on
cilt (Beyrut 2002). Seyyid Kesrevi Hasan
tarafından altı cilt (Beyrut 1425/ 2004) ha-

linde neşredilmiş, tefsirin mukaddimesini Goldfeld de yayımiarnıştır (bk bi bl.). 2.
'Ara'isü '1-mecalis (Kaşaşü '/-enbiya', Nefa'isü '1-'ara'is). Esas itibariyle el-Keşfin
kıssalarla ilgili bölümlerinden yapılan seçmeterin genişletilmesiyle meydana getirilen eser Sa'lebl"nin tefsirinden daha fazla
şöhret bulmuştur. Ayet ve hadislerin yanı
sıra şiirlerle desteklenen eserde el-Keşf
te olduğu gibi mevzü hadislerle İsrailiyat'a
dayalı rivayetlere yer verilmiştir. Çeşitli baskı l arı bulunan kitap (Kahire 1297. 1303,
1306; Bombay 1306) Mehmed b. Çerkez
tarafından Osmanlı Türkçesi'ne (İstanbul
ı 282). Muhammed Emir b_ Abdullah elYa'kübi tarafından Kazan Türkçesi'ne (Kazan 1903). William M. Brinner tarafından
İngilizce'ye (Leiden 2002) çevrilmiştir. Eser
üzerine yapılmış doktora tezleri arasında,
eseri İsrailiyat türü rivayetler açısından ele
alan Brian Michael Hauglid'in çalışması ile
(A l-Tha 'labi's Qisas al-anbiya: Analysts of
the Text, Jewish and Christian Elements,
Jslamization, and Prefiguration of the Prophethood of Muhammad, The University
of Utah. 1998) XIV. yüzyıla ait Türkçe tercümesini dil açısından inceleyen Meriç Ökten'in (Sa'lebi'nin KISasü'l-enbiya'sının XIV.
Yüzyılda Türkçe Tercümesi: Metin-Sözlük,
iü Yeni Türk Dili, 2000) ve Şerife Özer'in
(Die namina/e Wortbildung im Altosmanischen anhand von Qisas al-Anbiya ':
anonymes Manuskript, Ankara TDK 145,
Hamburg Üniversitesi Felsefe Fakültesi ,
2006) çalışmaları zikredilebilir. 3. Katld elKur' an. Kur'an okudukları veya dinledikleri için öldürülen kişilerden söz edilen eser
üzerinde Beate Wiesmüller bir yüksek lisans tezi hazırlamış, daha sonra bu çalış
masını eserin İstanbul ve Leiden'deki nüshalarını incelemek suretiyle genişleterek
Die vom Koran Getöteten: At-Ta'labi's
Qatla 1-Qur'an na ch der Istanbuler und
den Leidener Handschriften, Edition
und Koromentar adıyla neşretmiştir
(Würzburg 2002). 4. Divanü'ş -Ş a'lebi. Bir
nüshası Arif Hikmet Kütüphanesi'ndedir
(Nuayml, VII, 228). S. Rebi'u'l-mü~ekki
rin . 6. el-Kamil fi'l-Kur'an. Öğrencisi
Vahidi'nin Sa'lebl"den okuduğu kitaplar
arasında saydığı bu eserle (Yaküt, XII, 268)
bir önceki eserin günümüze ulaşıp ulaşma
dığı bilinmemektedir.
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SALGURLULAR
İran'ın Fars bölgesinde hüküm süren
Türk-İsliim hanedam

L

(1148-1286).
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Hanedan adını yirmi dört Oğuz boyundan biri olan Salgur'dan (Sal ur) alır. Selçuklular'ın Fars meliki Melikşah b. Mahmud'un bölgede yaşayan Salgurlular'ın reisi olan, atabegi Muzafferüddin Sungur b.
Mevdüd'un kardeşini suçsuz yere öldürmesi üzerine Atabeg Sungur isyan etti.
Melikşah'ı yenilgiye uğratıp Şl'raz'ı ele geçirerek Salgurlular veya Fars Atabegleri
adıyla bilinen hanedanın temellerini attı
( 54 3/ ı 148). Sungur, kendi ülkesiyle yetinmesine ve komşularının topraklarına göz
dikmemesine rağmen zaman zaman Irak
Selçuklu Devleti'ndeki taht mücadelelerine müdahale etmek zorunda kaldı. Adil,
dindar ve hayır sever bir hükümdar olan
Atabeg Sungur SS6'da (ı 161) ölünce Şl
raz'da kendi adıyla anılan Sunguriyye Medresesi'ne defnedildi.
Sungur'un ölümünün ardından oğlu Tuğ
rul küçük yaşta olduğundan yerine kardeşi Muzafferüddin Zengi geçti. Bir ara Irak
Selçuklu Sultanı Arslanşah b. Tuğrul'un
yerine Şehzade Mahmud b. Melikşah b.
Mahmud adına hutbe okutan Zengi (556/
ı 161) daha sonra Arslanşah ve Atabeg İl
deniz'in huzuruna giderek itaatini bildirdi. Böylece Salgurlu hanedam resmen Irak
Selçuklu Devleti'ne tabi oldu (560/1165)
Zengi'nin Fars halkına kötü davranmaya
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başlaması üzerine halktan bir grup Huzistan hakimi Afşar Şümle'yi (Aydoğduı bölgeye davet etti. Fars'a hakim olan Şümle
de halka kötü davranınca Zengl Fars'ı tekrar ele geçirdi (564/ı ı69ı. Zengl'nin 574
( 1178-79ı yılında İstahr yakınlarındaki Eş
kenvar'da ölümünün ardından hanedanın
başına beş oğlundan Tekle (Tekele) geçti.
Tekle'nin iktidarının ilk yıllarında İldenizli
ler'den Atabeg Pehlivan (Muhammed Cihan)
Fars'a saldırarak birçok kişiyi öldürdü. Pehlivan'ın saldırıları daha sonraki dönemde
devam etti. Amcasının oğlu Tuğrul, Tekle'ye karşı taht mücadelesine giriştiyse de başarılı olamadı ve Atabeg Tekle, Tuğrul'u
esiralaraköldürttü (577/1 181-82ı . Harizmşahlar'dan Sultanşah'ın Merv ve Serahs'ı
ele geçirmesinin ardından bölgede bulunan Oğuzlar'dan 5000 kişilik bir grup Fars'a
gidip muhtemelen buradaki Salgurlular ile
kaynaştı. Bu yıllarda Lur-ı Büzürg sülalesinden Hezaresb b. Ebu Tahir, Şulistan
bölgesini istila etti. Tekle onunla mücadelede başarılı olamayıp anlaşma yapmak zorunda kaldı. 594 (1198) yılında Fesa'nın BYdek köyünde vefat eden Tekle'nin cenazesi kardeşi Sa'd tarafından Şlraz'a getirilerek Sungur'un yanına defnedildi. Sa'd b.
Zengl dönemi (ı ı 98- ı 226 ı Salgurlular için
parlak bir dönem oldu. Berdeslr'i işgal
eden Oğuzlar, Atabeg Sa'd'dan çekinerek
şehri Salgurlu ordusuna teslim ettiler. Böylece Kirman'da Salgurlu hakimiyetinin temelleri atılmış oldu (600/ı 204ı. Atabeg Sa' d
aynı yıl bir mukavemetle karşılaşmadan İs
fahan'ı ele geçirdi. Bu olay Salgurlular'ı İl
denizliler'le karşı karşıya getirdi. Sa'd ardından Kirman'ın başşehri Berdeslr'e gidip
Kavurd'un tahtına oturdu (ı Receb 605 1
9 Ocak ı209). Beş aya yakın bir süre kaldığı Kirman'ı düzene soktu ve bölgenin
büyük kısmını itaat altına aldı. Ancak bölge daha sonra ihmal edilince Harizmşah 
lar'ın eline geçti (6 ı Ol ı 2 ı 3ı. Harizmşahlar
bu dönemde Fars bölgesine de akınlar yapıp Şiraz'a kadar ilerlediler. Harizmşahlar'ın
idaresindeki Irak-ı Acem'e hakim olmak için
harekete geçen Sa'd b. Zengl, Harizmşah
Alaeddin Muhammed b. Tekiş ile Rey civarında yaptığı savaşta esir düştü (6 ı 4/
ı 2 ı 7ı. Ancak Alaeddin Muhammed onu
affetti ve kendisiyle bir antlaşma yaptı.
Buna göre Sa' d, Fars'ın müstahkem iki kalesi Eşkenvan ile İstahr'ı Harizmşahlar'a
verecek, ülke gelirinin üçte birini haraç
olarak Harizmşahlar'ın hazinesine ödeyecek, ayrıca bütün ülkede hutbe Alaeddin
adına okutulacaktı. Atabeg Sa'd beraberinde Harizmli kuwetlerle Şlraz'a döndüğünde (6ı4/1218ı oğlu Ebu Bekir onu şeh-
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re sokmadıysa da oğlunu mağlup edip şeh
re girdi. Sonraki yıllarda Harizmşahiar'dan
Gıyaseddin Plrşah, Şlraz'a kadar uzanan
akınlar yaparak Fars bölgesinin büyük bir
kısmına hakim oldu. Fakat Moğollar'ın ülkesini tahrip ettiklerini öğrenince Huzistan'a gitmek zorunda kaldı.
Atabeg Sa'd b. Zengl'nin 623'te (ı226ı
ölümünün ardından Salgurlu tahtına oğ 
lu Ebu Bekir geçti. Ebu Bekir yaklaşan Moğol tehlikesi karşısında tedbir aldı, kardeşini Ögedey Han'a elçi olarak gönderip
itaatini bildirdi. Ögedey Han onun bu davranışından memnun oldu ve Fars'ın idaresini kendisine bıraktı. Moğ o llar'a karşı
sorumluluklarını yerine getiren ve dostane münasebetlerini sürdüren Ebu Bekir
daha sonra Kays adasına bir ordu sevkederek burayı ele geçirdi (627/ı 23oı ve Basra körfezi hakimiyetini Arabistan sahillerine kadar genişletti. "Sultanü'l-ber ve'l-bahr,
muzafferü'd-dünya ve'd-dln, adil-i cihan"
unvaniarıyla anılan Ebu Bekir 658' de ( 1260 ı
vefat etti. Yerine geçen oğlu II. Sa'd on iki
gün sonra ölünce henüz çocukyaşta olan
oğlu Adudüddin Muhammed hükümdar
ilan edildi, naibliğini annesi Terken Hatun
üstlendi. Muhammed iki yıl yedi ay hüküm
sürdü; vefatında yerine devlet erkanı ve
ordunun isteğiyle Muhammed Şah b. Salgur Şah getirildi. Muhammed Şah tahta
geçer geçmez duruma hakim oldu; hazineyi ve askerleri kontrolü altına aldı. Terken Hatun, sekiz ay sonra emlrlerle birleşerek Muhammed Şah'ı atabeglikten uzaklaştırıp İlhanlı Hükümdan Hülagu'nun yanına gönderdi.
Muhammed Şah'ın ardından atabeglik
oturtulan (661/ı262-63ı kardeşi
Selçuk Şah ülke için zararlı gördüğü emirleri hemen ortadan kaldırdı. Terken Hatun ile evlendi ve çok geçmeden onu da
öldürttü. Moğollar'la savaşı tercih eden
Selçuk Şah, Hülagu'nun emriyle Kazerun
şehrinde yakalanarak öldürüldü (662/126364ı . Selçuk Şah'ın ölümünden sonra II.
Sa'd'ın kızı Abiş Hatun atabeg ilan edilerek
Salgurlu tahtına geçirildi ve Hülagu'nun oğ
lu Mengü Timur ile evlendirildi (670/ı271nı . Fars bu dönemde Atabeg Abiş Hatun'un hakimiyetinde görünmekle beraber
resmen Moğol ülkeleri arasında sayılmak
taydı. Bölgede tam bir Moğol egemenliği
sürmekte, ülke İihanlı hükümdarının yolladığı şahneler tarafından yönetilmekteydi. Moğollar'ın Fars'ı idare etmek için gönderdiği Seyyid imadüddin'in öldürülmesi
üzerine Atabeg Abiş Hatun Tebriz'de yargılandı. Hanedanın gelini olması sebebiyle kendisine bir ceza verilmedi, ancak
tahtına

Şiraz'a dönmesine de müsaade edilmedi.
Abiş Hatun'un Tebriz yakınlarındaki Çerendab'da 11 Zilkade 685'te (29 Aralık
ı 286) ölümüyle Salgurlu hakimiyeti sona
erdi ve bölge tamamen Moğol idaresi altına girdi.

Salgurlular döneminde imar ve kültür
faaliyetlerine önem verilmiş, Şlraz bağ ve
bahçelerle süslenmiş, bütün ülkede mescid, ribat, hastahane, kervansaray ve çarşılar inşa edilmiştir. Atabeg Sungur'un Şi
raz'da yaptırdığı eserlerin başında Sunguriyye Medresesi gelir. Mescid-i Sungur ve
ribat da onun tarafından inşa ettirilmiştir.
Zengl'nin yaptırdığı su yolu Kanat-ı Zenglabad, Tekle'nin yaptırdığı Han-ı Bazarganan, Atabeg Sa'd b. Zengl'nin Şlraz'da
yaptırdığ ı Cami-i Cedld-i Şlraz (Mescid-i
Nev, Mescid-i AtabegYı. Ribat- ı Şehrullah
ve Esvak-ı Murabba-ı Atabekl, Tekle'nin
yaptırdığı çok sayıda ribat, şair ve edipleri
himaye eden Ebu Bekir b. Sa'd'ın yaptır
dığı Darüşşifa, Mescid-i SengY-i Danabcird,
Terken Hatun'un, oğlu Atabeg Muhammed
için yaptırdığı Adudiyye Medresesi ve Abiş
Hatun'un yaptırdığı kendi adıyla anılan ribat Salgurlu dönemine ait eserler arasın
da sayılabilir.
Bu dönemde dini ilimler yanında Fars
da büyük gelişmeler
olmuştur. Atabegler'in ihsan ve himayesine mazhar olan sufi, edip, alim ve şair
lerden bazıları şunlardır: Siraceddin Mahmud b. Halife, Ebü'l-Mübarek Abdülazlz
b. Muhammed, Zeynüddin Muzaffer b.
Ruzbihan, Ruzbihan-ı Bakll, Ebü'l-Feth enNeyrlzl, Ebü'l-Kasım Abdürrahlm b. Muhammed, Kadı Siraceddin Ebü'l- İz, Mükerrem el-Fall, fakih Şehabeddin Fazlullah, Aslüdd.in Abdullah b. Ali, İzzeddin Mevdud, Samüdd.in Hüseyin, Kadi Beyzavl, Kutbüddln-i Şirazl, Senaüddin, İzzeddin Keşld,
Gülistan'ı Ebu Bekir b. Sa'd adına kaleme
alan Sa'dl-i Şlrazl, Şems- i Kays, Kemaleddin-i İsfahanl, Hümam-ı Tebrlzl.
edebiyatı açısından

BİBLİYOGRAFYA :

Ravendl, Rahatü's-sudür (Ateş), s. 222, 225,
227-229, 232-233, 239, 273, 277, 310-311; Ahbtlrü'd-devleti's-Selcükıyye (Lugal), s. 28-29, 71 ,
73,76-83,102-103,108-110,115-116, 118-121;
İbnü'I-Eslr, el-Kamil, IX, 361, 365-366,384-386,
401 , 408-409,415;X, 37,48-49,163,192,218,
291-292, 325, 361-365, 483; Xl, 39, 46, 51 -52,
76, 78,84-88, 156-157, 166, 173-174, 177-178,
229-230, 238; XII, 170, 191, 198, 206, 208, 272,
276, 310-311; Bün dar!, Zübdetü 'n-Nusra (Burslan),s.30,46 -47, 118,120-121,153,169-174,
181-185, 193-194, 196, 199-202, 265-266, 268;
Muhammed b. İbrahim, Tarıh-i Kirman, Selcükıyan ue Guz der Kirman (~şr. Bastanl-yi Parizi), Tahran 1343 hş . , s . 28, 47, 51-53, 56, 5861, 65-67, 69-71 , 89, 90-95, 98-101, 107-108,

sALiH
116-121 , 127-130, 135-136, 141, 152- 155, 201203, 210-21 9, 221; Abdülmuhammed Ayeti,
Taf:ırfr-i Tanb-i Vaşşaf, Tahran 1346 h ş., s. 85-95,
98-100, 103-131 , 252-253, 3 59; İbrahim Kafesoğlu. Harezmşah la r Devleti Tarihi, Anka ra
1956, s. 197-198, 201-202, 204-206, 258-259;
Spuler. iran Moğolları, s. 60, 77, 88, 92, 158160, 163-164, 172; Osman Turan, Selçuklular
Tarihi ve Türk-islam Medeniyeti, Ankara 1965,
s. 65, 67, 80, 107, 134, 185-186; ikbai-i
Aştiyani. Tarib-i Mufaşşal-ı Iran (nş r. M. Debir-i
Siyaki), Tahran 1346 h ş., s. 314-315, 376, 383,
389-390, 392-394, 532-533, 537, 543-544; Faruk Sümer, Oğuzlar (Türkmenler) Tarihleri, Boy
Teşkiliıtı, Destan/arı, Ankara 1967, s. 58, 12 1123, 139, 200 , 256-258, 327-330; Erdoğan
Merçil, Fars Atabegleri, Salgurlular, Ankara
1975; a.mlf .. "Tarihi Kaynaklara Göre Salgurlu
Atabeyliği'nde imar Faaliyetleri", STY, VIII
(I 978). s. 129-138; Cl. Huart, "Ebu Bekir", iA, IV,
14; Seyyid Ali Al-i Davüd, "Atabekan- ı Fars" ,
DMBi, VI , 490 -500; T. W. Haig- [C. E. Bosworth],
"Sa'd b. Zangi", EJ2 ( İn g.) , Vlll, 701; C. E. Bosworth, "Salghurids", a.e., Vlll, 978-979.

li]

ERDOGAN

MERÇİL

sALiH
(~ı...JI)

Dine ve dünyaya yönelik faydalı işlerle
bu işleri yapan kimseler için
kullanılan bir kavram.
_j
L
Sözlükte "(bir şey ) iyi, doğru, yararlı ve
uygun olmak; doğruluk, dürüstlük" anlamlarındaki saHih (suluh) kökünden türeyen
salih kelimesi "faydalı , iyi, doğru ve güzel
olan , işe yarar, her türlü bozukluk ve yanlışlıktan arınmış; barışçı , uyumlu" gibi milnalara gelmekte olup fasid (bozuk. düzensiz) ve sü' (kötü, çirkin) kelimelerinin karşıtıdır. Aynı kökten gelen sulh "nefret ve
düşmanlığa son verme", ıslah "düzeltme,
daha iyi ve faydalı hale getirme; insanlar
arasındaki çatışmayı ortadan kaldırma ",
muslih "bozukluğu düzeltip iyileştiren, barıştan yana olan" manalarında kullanılmak
tadır (el-Müfredat, " şlJ:ı" md.; et-Ta'rf{at,
" ŞaliJ:ı " md .; Usanü'l-'Arab, "şlJ:ı" md ; Tacü'l-'aras, " şlJ:ı " md ; Ahmed b. Muhammed el-Feyyuml, s. 157-258; Dozy, l, 84 1842). Ragıb el-İsfahani, salah kelimesini kı
saca "fesadın zıddı" diye tarif ettikten sonra her iki kelimenin genellikle insan fiilieri
için kullanıldığını, Kur'an-ı Kerim'de salahın bazan fesat, bazan seyyie mukabilinde geçtiğini ifade etmektedir. Çeşitli ayet
ve hadislerde salih ve aynı kökten kelimeler başta iman olmak üzere takva, affetme, tövbe, hidayet gibi kelimelerle birlikte ve onlarla anlam yakınlığı içinde, bazı
ayetlerde ise küfür, zulüm, fesat, seyyie
gibi kelimelerle beraber ve onların karşıtı
olarak kullanılmıştır (M . F Abdülbaki, el-

Mu'cem, "şlJ:ı" md .; Wensinck, el-Mu'cem,
"şlJ:ı" md.)
Kur'an-ı

Kerim'de salih kavramı biri "iyi,
ve davranış ", diğeri "dini ve ahlaki bakımdan iyi davranışlara sahip kişi"
olmak üzere iki manada kullanılmıştır. iık
manasıyla doksan üç, ikinci manasıyla otuz
iki yerde geçmektedir (M F Abdülbaki,
el-Mu'cem, "şlJ:ı" md.). Birçok ayette salih 1
salihat kelimesinin arnelle birlikte ve çoğunlukla iman kavramının hemen arkasın
dan zikredilmesi, esas itibariyle fiilierin ahlaki mükemmelliğini ifade etmekle birlikte
imanla da yakından ilgili olduğunu göstermektedir. Özellikle Nuh'un hak dine daveti karşısında oğlunun takındığı inkarcı
tutumun "gayri salih amel" diye anılması
(Hud ı 1/46) imanın da bir tür salih amel
olduğuna işaret eder. Nitekim tefsirlerde
bu ifade Nuh'un getirdiği dine oğlunun
iman etmeyip inkarcılıkta direnmesi şek
linde açıklanmıştır (mesela bk. Şevkanl, ll,
502) . Ankebüt süresinin 9. ayetinde iman
edip salih işler yapanların salih kişiler arasına alınacağının belirtilmesi salihlerden
olmanın iman şartını da içerdiğini göstermektedir. Diğer bir ayette (Al-i imran 3/
ı 14) salihterin nitelikleri "Allah'a ve ahiret
gününe iman, iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkma ve hayırlarda yarışma" diye sıra
lanmıştır. Dünyada Allah'a ve O'nun peygamberine itaat edenlerin Allah'ın kendilerine bir lutfu olarak ahirette beraber
olacakları "güzel arkadaş"lar arasında nebller, sıddiklar ve şehidlerle birlikte salihler de anılmıştır (en-Nisa 4/69). Fahreddin
er-Razı bu ayeti açıklarken itikadı doğru,
Allah'ın emirlere itaat eden ve günahlardan korunan her insanın salih olduğunu
belirtir (Me{atfl:ıu'l-gayb, X, ı 74) . Allah salihlerin dostu ve gözeticisidir (el-A'raf 7/
ı 96). Bu sebeple bazı peygamberler, "Beni salihlerden eyle" diyerek Allah'a dua etmiştir (Yunus 12/l Oı; eş -Şu ara 26/83 ; enNemi 27/ 19)
hayırlı iş

Salih kavramı hadislerde de "iyi, hayır
erdemli, doğru , din ve dünya için faydalı , helal, huzur verici" gibi anlamlarda
sıkça geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi hadislerde de en çok "din ve dünya için faydalı iş" manasında salih amel
şeklinde geçmektedir. Yine hadislerde "iyi,
hayırlı, erdemli" manasında salih peygamber, salih kul, salih adam, salih müslüman,
saliha kadın , salih kardeş , salih evlat, salih eş , salih aile, salih ülke, salih gün; "gerçeğe uygun , doğru . iyi" anlamında salih
din, salih rüya, salih sünnet; " hayırlı , huzur verici" anlamında salih mal, salih elbise, salih binek, salih yiyecekten SÖZ edi!lı,

miştir (Wensinck, el-Mu'cem, " şlJ:ı" md.).
Bir hadiste salih zalimin karşıtı olarak geçmektedir (el-Muvatta', "Cena'iz", 32). Diğer bir hadiste güzel ahlak için "salihu'lahlak" tabiri kullanılmıştır (Müsned, ll,
38ı ). Kur'an'daki "el-bakıyatü 's-salihilt" (kalıcı iyilikler) terkibi (el-Kehf 18/46; Meryem
19/76) hadislerde de geçmektedir (Müsned, lll, 75 ; IV, 268; el-Muvatta', "I).ur'an",
23). Salih erkeklerin saliha kadınlarla evlendirilmesinin tavsiye edildiği hadis (Müsned, IV, I 4) salih kavramının ailede sevgi
ve saygının hakim olmasına, huzur ve mutluluğun sağlanmasına katkıda bulunan ahlaki erdemleri kapsadığına işaret eder. Bir
hadiste kişinin dünya mutluluğunun en
önemli unsurları saliha (uyumlu, iyi) bir eş,
salih (ferah) bir ev ve salih (iyi) binek şek
linde sıralanmış (Müsned, 1, ı68), diğer bir
hadiste ise bütün dünya nimetlerinin en
değerlisinin saliha bir eş olduğu bildirilmiştir (Müsned, ll , ı6 8; Müslim, "Ra~ac",
64; İbn Mace, " NikaJ:ı", 5). Hz. Peygamber,
insanın ölümünden sonra amel defterine
sevap yazılmasını devam ettirecek üç iyiliği sürekli hayır (sadaka-i cariye) , insanlara
yararı dokunan ilim, ölenin arkasından iyilik yapacak ve hayır duada bulunacak salih evlat şeklinde belirtmiştir (Müsned, ll.
372; Müslim, "Vaşıyyet", ı4 ; Ebu Davud,
"Veşaya", 14). Özellikle tasavvuf düşünce
sinde çok önem verilen bir kutsl hadiste,
"Ben salih kullarıma gözlerin görmediği,
kulakların işitmediği , hiçbir insanın aklına
gelmeyecek nimetler hazırladım" buyurulmuştur (Müsned, ll , 3 I 3; Buhar!, "TevJ:ıid ",
35; Müslim, "Cennet", 2-5) . "Salih kişi için
salih (helal) mal ne güzeldir" mealindeki
hadis (Müsned, IV, 197. 202 ). ekonomiyle
ahlak arasındaki ilişkiye ve bu ilişkinin doğ
ru kurulması halinde ekonomik faaliyetin
önemine işaret etmesi bakımından dikkat
çekicidir.

Yeryüzüne Allah'ın salih kullarının hakim
(el-Enbiya 21/ 105), erkek olsun ,
kadın olsun inanmış olarak salih işler yapanlara Allah' ın güzel bir hayat yaşataca
ğını ve onlara ahirette çok değerli ödüller
vereceğini bildiren ayetlerle (en-Nahl ı6/
97) salih kavramının geçtiği diğer ayet ve
hadisler birlikte değerlendirildiğinde bu
kavramın hem bireylerin hem toplumların din ve dünyaları için hayırlı ve faydalı
olan, ahlaki ve mesleki ölçülere uygun mükemmellikte yapılan bütün işleri kapsadı
ğını; yine bu işleri hakkını vererek liyakatle yapan , böylece hem dünyada hem ahirette başarılı ve mutlu olmayı hak eden
insanı ifade ettiğini söylemek mümkündür. Nitekim Zeccac'ın salih kelimesini
olacağını
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