
yüzyılda istinsah edilmiş iki Leningrad (Sankt 
Petersburg) nüshasından bahsetmekte, fa
kat verdiği bilginin kesin olmadığını da söy
lemektedir (Turkish Literature, 1/5, s. 296, 

299) İlk defa Arminius Vambery tarafın
dan yayımlanan eserin (Şeybanfname: Die 
Schei"baniade. Ein özbegisches Heldenge
dicht in 76 Gesangen von Prinz Moham
med Salih aus Charezm, Almanca tercü
mesiyle birlikte, Wien !885) bugüne kadar 
pek çok neşri gerçekleştirilmiş, tıpkıbası

mı yayımianmış ve hakkında çeşitli araştır
malar yapılmıştır. Eser üzerinde Sevgi Yıl
maz ile Ayşegül Er antep li Canku İstanbul 
Üniversitesi'nde ( 1988) ve Turgut Yeniay 
ile Işık Emel Yengin Marmara Üniversite
si'nde (2000) yüksek lisans tezleri yapa
rak tenkitli metnini hazırlamışlardır. 

Muhammed Salih'in XV-XVI. yüzyıl Or
ta Asya halklarının tarihiyle ilgili Türkçe 
kaynaklardan müellifi bilinmeyen Tevd 
rih-i Güzide Nusretndme adlı eserin ya
zarı ve yine müellifi bilinmeyen mensur 
bir Şeybdnindme'nin bu eserin özeti ol
duğu ileri sürülmekteyse de bu pek müm
kün görünmemektedir ( Karasoy- Toker, s. 
ı O ı, ı 70- ı 71). Aynı şekilde onun Me en un 
u Leyla ve Ndz ü Niydz adlı iki eserin
den, Farsça bir münşeatından ve bir diva
nından bahsedilmektedir, ancak bunların 
da ona aidiyeti kanıtlanamamıştır (Hof
man, 1/5 , s. 296-299). 
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~ ZAUR ŞüKÜROV 

SALiH b . ABDÜLKUDDÜS 
( U".9.>.öJ I ~ 0-1 ~ı..:, ) 

Ebü'l-Fazl Salih b. AbdilkuddGs b. Abdiilah 
b. AbdilkuddGs el-Basri 

(ö . 167/783 [?]) 

Zındıklığı ile tanınan bir Arap şairi. 
L ~ 

Aslen İranlı olup Esed veya Ezd kabile
sinin mevlasıydı. Basra'da doğup büyüdü. 
Hayatının ilk yıllarında ve yetişme çağında 
vaizlerin, kelamcıların ve bilhassa Mu'te
zile'nin kurucusu Vasıl b. Ata'nın meclis
lerine katıldı. Dini gruplaşmaların yaşan

dığı ortamda bulundu, çeşitli mezhep ve 
akımların tartışmaianna ve çelişen fikirle
rine muttali oldu. Bunun sonucunda ken
dince çareyi atalarının dini olan Manihe
izm'in düalizmine sarılmakta buldu (Şevki 
Dayf, lll, 394). Yaküt el-Hamevl onun Bas
ra mescidinde vaaz verdiğini ve cemaate 
hikayeler anlattığını belirtir (Mu'cemü'l
üdeba', xıı. 7). Çeşitli rivayetler, Salih'in 
zahiren müslüman gibi davranınakla bir
likte İslam dininden ayrılıp hayattan ve fa
ni nimetlerden uzaklaşmayı ve zühde sa
rılmayı esas alan Mani inancına döndüğü

nü, bu konuda özellikle Ebü'l-Hüzeyl el
Allaf ile tartışmalara girdiğini göstermek
tedir (Hatlb, IX, 203). Ona nisbet edilen, 
"Bildiğim nice s ır var, eğer bunları insan
lara açıklayacak olsam kesinlikle hapsedi
lirim" tarzındaki bir şiir onun dini inancını 
gizlediğinin bir işareti olarak görülmekte
dir (Şerif el-Murtaza, ı. ı 00). AbbaS! devri
miyle birlikte ortaya çıkan nisbi özgürlük 
ortamından Salih'in de yararlandığı. Bas
ra'da İran Mani mezhebinin erdemlerini 
anlatan dersler verdiği, bu mezhebi sa-
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vunmak için arkadaşları tarafından hep 
onun ileri sürüldüğü , daha sonra şüphe

ciliğinin Mani mezhebini içine alacak şe

kilde genişlediği, muhtemelen Yunan SO
festaiyye filozoflarının fikirlerinden etkile
nerek bu konuda Kitdbü'ş-Şükılk adıyla 
bir eser yazdığı nakledilmektedir. Halife 
Mehdi-Billah, 166 (782) yılında İslam kar
şıtlarını takibe aldırıp yargıladıklarını ölüm
le cezalandırmaya başlayınca Salih b. Ab
dülkuddlıs Dımaşk'a kaçtıysa da yakala
nıp hapsedildi, ardından Bağdat'a getiri
lip Mehdi'nin huzuruna çıkarıldı (167/783). 

Salih, hakkındaki iddiaları reddetti, halife
den af diledi ve güzel konuşmasıyla onu 
etkiledi. Fakat tam serbest bırakacağı sı
rada halife onun ikiyüzlülüğünün kanıtı 
olabilecek "Siniyye" kasidesini hatırladı ve 
kendisinden kasideyi okumasını istedi. Ka
sidedeki, "Yaşlı adam mezara girineeye ka
dar huyunu terketmez" beytini okuduktan 
sonra halife, Salih'in ölüm korkusuyla iddi
aları reddettiği kanaatine vararak onu ken
di kılıcıyla öldürdü (Hatlb, IX, 203-204) İb
nü'l-Mu'tez, Salih'i yargılayıp öldüren Ab
bas! halifesinin HarOnürreşld olduğuna 
ilişkin rivayetin daha doğru olduğunu be
lirtmektedir (Jabakatü'ş-şu'ara', s. 35). Bu 
durumda 170 (786) yılında veya daha son
raki bir tarihte öldürülmüş olmalıdır. 

Salih b. Abdülkuddus'ün şöhreti, şiirle
rinde bizzat kendisi tarafından söylenen 
veya önceden bilinen hikmetli sözlere sık

ça yer vermiş olmasından gelmektedir. Bu
nunla birlikte Cahiz onun kasidelerinin baş

tan sona hikmetli sözlerden meydana gel
mesini eleştirir. Cahiz'e göre Salih'in özlü 
deyişieri şiirleri arasına serpiştirilmiş olsay
dı bu sözler muhatabında daha çok etki 
bırakır ve şiirleri nevadir mertebesine yük
selirdi (el-Beyan ve't-tebyfn, 1, 201) . Diva
nının Arap ve Fars atasözlerinden 2000 
kadarını içerdiği rivayet edilir. Salih b. Ab
dülkuddus'ün günümüze ulaşan şiirleri 
zındıklık veya düalist düşünce izleri taşı

maz. Buna göre "sahibü'l-felasife" unvanı 
veya "mütekellim" vasfı gerçeğe daha ya
kın görünür. Onun şiirlerinden, kabul gör
müş inançlara karşı çıkan ve şüpheci ola
rak ölmüş olduğunu gösteren bir izienim 
de edinilmemektedir. Şiirlerinin çoğu dün
yadan ve ffıni nimetlerden uzaklaştırma
ya. ölümü ve faniliği hatırlatmaya, güzel 
ahlaka ve Tanrı'ya (belki de kastettiği nur 
ilahı) ibadete dairdir. İbnü'l-Mu'tez de onun 
şiirlerinden hareketle dünya nimetlerinden 
elini çekmiş, Allah'a itaati özendiren, gü
zel ahlak! tavsiye eden. ölümü ve kabri sık
ça anan böyle bir kişinin zındık olamayaca
ğını söyler (Jabakatü'ş-şu'arii', s. 35-36). 
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Ancak bazı eleştirmenler ondaki zühd an
layışının İslam'dan değil Maniheizm inan
cından kaynaklandığını belirtir. Nitekim pek 
çok kaynakta Salih b. Abdülkuddus'ün zın
dık olduğu ve bu yüzden öldürüldüğü ifa
de edilmektedir. Salih'in şiirleri arasında 
"Kaslde-i Kafiye"si çok beğeniimiş olup 
"Kaslde-i Baiye"si de ünlüdür. Onun adı 
hadis rivayetiyle ilgili olarak anılsa da bu 
alanda kayda değer bir katkısı olmadığı ve 
Nesal'nin onu güvenilir bulmadığı kayde
dilir (Bedran, vı. 373). Salih b. Abdül
kuddus'ün hayatı, şiirleri ve düşünceleri 
hakkında günümüze ulaşan dokümanların 
büyük bir bölümü Abdullah Hatlb tarafın
dan derlenip ŞaliJ:ı b. 'Abdil]fuddus el
Başri adıyla yayımlanmıştır (Basra 1967). 
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sALiH b. ADi 

(bk. şui<RAN). 

sALiH b. AHMED b. HANBEL 
( .._}.:.> 1)! .Mı.>! 1)! <:=' l..:ı ) 

_j 

Ebü'l-Fazl Salih b. Ahmed b. Muhammed 
b. Hanbel eş-Şeybanf 

L 

(ö. 266/880) 

Ahmed b. Hanbel'in oğlu 
ve önde gelen talebesi. 

_j 

203 (818) yılında Bağdat'ta doğdu . Baş

ta babası Ahmed b. Hanbel olmak üzere 
Ali b. Medlnl, Ebü'I-Velld et-Tayalisl ve İb
rahim b. Fazi ez-Zari' gibi alimlerden ders 
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aldı. Hadiste hafız olması yanında özellikle 
babasından pek çok fıkhl meselenin hü
kümlerini öğrendi. Çünkü insanlar ona bir
takım fıkhl meselelerini yazıyor, o da bun
ları babasına soruyordu. Tarsus ve İsfa
han kadılıklarında bulunan Salih buralar
da babasının görüş ve rivayetlerini yaydı. 
Ancak hayatı boyunca yöneticilere karşı 
mesafeli duran Ahmed b. Hanbel'in oğlu
nun idarecilerle iyi ilişkiler içerisinde olma
sını hoş karşılamadığı, Halife Mütevekkil
Alellah'ın ihsanlarını kabul etmesi sebebiy
le onun evinde pişirilen ekmeği yemediği 
söylenir (İbn Keslr. X, 355). Kaynaklarda, 
Salih'in İsfahan kadılığını borçları ve ailesi
nin kalabalık olması gibi sebeplerle kabul 
ettiğini söylediği nakledilmektedir (Zehe
bl, A'lamü'n-nübel§.', XII, 530). Bağdat'ta 

uzun süre fıkıh dersleri veren Salih'ten oğ
lu Züheyr, Ebu Bekir b. Ebu Asım, Ebü'l
Kasım el-Begavi, Muhammed b. Ca'fer el
Haraitl, Yahya b. Said, İbn Ebu Hatim er
Razı. Ahmed b. Muhammed b. Yahya el
Kassar ve Ebu Bekir el-Hallal gibi alimler 
ders aldı . Kendisinden İsfahan'da bazı ha
disler yazan İbn Ebu Hatim er-Razi onun 
doğru sözlü ve güvenilir bir kişi olduğunu 
söylemiştir (el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, IV, 394). Sa
lih b. Ahmed kadı olarak bulunduğu İsfa
han'da 266'da (880) vefat etti. Bazı kay
naklarda 26S'te (879) öldüğü kaydedilmek
le birlikte (Ebu Nuaym el-isfahanl, I, 348-

349) altmış üç yaşında vefat ettiği dikkate 
alındığında 266 (880) tarihinin daha isa
betli olduğu söylenebilir. 

Salih hem Ahmed b. Hanbel'in akaid, 
hadis ve fıkıh alanındaki görüşlerinin gü
nümüze ulaşması hem de bu görüşlerin 
kelaml ve hukuk! birer doktrin halini al
ması hususunda en etkili role sahip kişi
lerden biridir. Bu bakımından Hanbeli fı
kıh literatüründe kendilerine "cemaat" adı 
verilen alimler arasında yer almıştır. Han
bell kaynaklarında geçen "cemaatin riva
yeti" sözüyle başta Salih olmak üzere Ebu 
Talib b. Humeyd, Hanbel b. İshak b. Han
bel, Abdülmelik b. Abdülhamld b. Mey
mun, Harb b. İsmail, İbrahim b. İshak ei
Harbl ve Abdullah b. Ahmed b. Hanbel kas
tedilm ektedir. 

Eserleri. 1. Mesa'ilü'l-İmamAJ:ımed b. 
lfanbel. Ahmed b. Hanbel' e sorulan çeşit
li sorulara onun verdiği cevapları bir ara
ya getirmek suretiyle telif etmiştir. Top
lam 1756 meselenin bulunduğu eser na
şir tarafından bazı başlıklar ilavesiyle ter
tip ve tasnif edilmiştir (I-lll, nşr. Fazlunah
man Din Muhammed. Delhi 1408/1988) 2. 
Siretü'l-İmam AJ:ımed b. lfanbel. Ah-

med b. Hanbel'in hayatına dair yazılan ilk 
eserdir (nşr. Fuad b. Abdülmün'im Ahmed, 
İskenderiye 1401/I981; Riyad 1404/1983, 

141 5/ 1995) 3. MiJ:ınetü AJ:ımed b. If an
bel. Ahmed b. Hanbel'in halku'l-Kur'an 
meselesindeki görüşleri sebebiyle maruz 
kaldığı sıkıntı ve eziyetlerin anlatıldığı bu 
eserin bir nüshası Tunus'taki Darü'l-kü
tübi'l-vataniyyededir (Hasan Hüsn! Ab
dülvehhab, nr. 18503; ayrıca bk. Sezgin, I, 

510) . 
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sALiH b. AHMED el-HEMEDANi 

(bk. EBÜ'l-FAZL e1-HEMEDANİ). 

sALiH BABA 
(1847-1907) 

Mutasavvıf şair. 

_j 

_j 

Erzincan'da dünyaya geldi. Babası Mus
tafa Efendi, annesi Atlke Hanım'dır. Do
ğuştan bir kolu çolak, bir ayağı kısa olan 
Salih ilk din! bilgileri imam olan babasın
dan aldı. Ailesi çilingirlikle uğraştığı ve çi
lingir dükkanında tüfek de tamir edildiği 
için "Tüfekçizade" lakabıyla anıldı. İki de
fa evlendi ve üç oğlu oldu. İkisi sakat olan 
_çocukları gençlikyıllarında kendisinden ön
ce öldü. Bir şiirinde (Ümmlyem bir zerre 
denli ilme yoktur takatim 1 Gah olur ilm 


