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– —SALÎBÂ, Ce mîl
( جميل صليبا )

Ce mîl b. Habîb

b. el-Hûrî Dâvûd Sa lî bâ

(1902-1976)

Suriyeli felsefe tarihçisi
ve fikir adamý.

˜ ™

7 Şu bat 1902’de Lüb nan’ın Bekå‘ böl gesin de ki Kar‘ûn ka sa ba sın da doğ du. Ailesi Sa lî bâ (Sa lî bî) di ye ta nı nır. Lüb nan’da ya pı iş le riy le uğ ra şan ba ba sı ŞamDer‘a yo lu nun in şa sı pro je sin de ça lış mak üze re 
1908’ de Şam’a ta şın dı. Sa lî bâ, Şam’ın es ki eği tim ku rum la rın dan bi ri olan As ya Medre se si’nden 1914’te me zun ol du. Or ta öğre ni mi ne Os man lı Mek tebi Sultânîsi’nde de vam et ti. Su ri ye’nin Os man lı lar’ın elinden çık tı ğı 1918 yı lı na ka dar oku du ğu bu okul dan son ra Dı maşk’ta ki Med re se tü’ttec hîz’e geç ti ve bu ra yı 1921’de bi tir di. O sı ra da Fran sız man da sı al tın da ki Su riye’de Eği tim Ba kan lı ğı’nın öğ re nim görmek üze re Fran sa’ya gön der di ği öğ ren ciler ara sın da yer al dı. Eği ti mi ne Sor bon ne Üni ver si te si’nde de vam et ti. 1923’te eğitim ve ge nel psi ko lo ji dip lo ma sı, 1924’te fel se fe li san sı, 1926’da hu kuk li san sı al dı. Ay nı üni ver si te de Etu de sur la métaph-
ysi que d’Avi cen ne ve Fran sız Sos yo lo ji Oku lu’na gö re bil gi te ori si ni ele al dı ğı La 
théorie so ci olo gi que de la con na is san-
ce ad lı tez le riy le dok to ra sı nı ta mam la dı 
(1926). Özel lik le İbn Sînâ me ta fi zi ği üzeri ne yap tı ğı ça lış ma Su ri ye’de yurt dı şında ya pıl mış ilk fel se fe dok to ra sı ola rak kay da geç ti.Ce mîl Sa lî bâ, Şam’a dön dük ten son ra 
1927’de li se se vi ye sin de öğ re nim ve ren Med re se tü’ttechîz’de fel se fe ho ca lı ğı yap

ze si dir. Med re se içe ri sin de yer alan bu kü çük mü ze de çe şit li yaz ma lar ve ata la rının Se mer kant’tan ge tir di ği ne inan dık la rı Kur’an yaz ma sı bu lu nur. Sa lır ca’ya ait az sa yı da Arap harf li kay nak da var dır. Her ne ka dar Sa lır ca ya zı di li ol ma sa da Salır ay dın la rı yıl da iki de fa Çin ce ve Sa lır ca ola rak (La tin harf le riy le) Su ini Sa lır adıy la bir der gi çı kar mak ta dır. Bu der gi de şiir le re, kı sa hikâye le re, dil ve et nog raf ya ça lış ma la rı na yer ve ri lir. Her ge çen gün Tür ki ye’de ki La tin al fa be siy le in ter net te çe şit li mal ze me le ri pay laş mak ta, art tırmak ta dır lar.Hu izu / Dun gan müs lü man la rıy la ben zer ge le nek le ri bu lu nan Sa lır lar, Dun gan lar’a ben zer kı ya fet gi yer ler. Er kek ler be yaz bir tak ke, ka dın lar ise si yah, ar ka ya doğru uza nan bir baş lık ta kar lar. Müs lü man Dun gan lar’la olan ya kın iliş ki le ri nin ya nı sı ra kom şu Ti bet li ler ile de çok iyi iliş ki leri var dır. Dil le rin de Ti bet çe ke li me ler de kul la nı lır. İl ko ku la ka dar esas ola rak İslâmî ge le nek le re gö re isim alan Sa lır lar il ko kuldan iti ba ren Çin ce’ye da ya lı ad lar kul la nırlar. An cak so yad la rı ge nel lik le Mu ham med sö zü nün kı sal tıl mış Çin ce şek li olan Ma ve ya Han’dır. Sa lır lar ge nel de ken di arala rın da ev le nir ler se de eği ti min yay gın laşma sıy la bir lik te bu du rum de ğiş ti, eği tim li Sa lır genç le ri Dun gan lar’la da ev len me ye baş la dı. Bu ise hız lı bir de ği şi me yol aç tı. Ai le içe ri sin de Çin ce ko nu şul ma sı gi de rek yay gın ha le gel mek te, Sa lır ca unu tul ma ya yüz tut mak ta dır. Sa lır lar ses ya pı sı ve söz var lı ğı açı sın dan Çin’de ve Or ta As ya’daki Türk dil le rin den ay rı lır lar. Me selâ Or ta As ya Türk dil le rin de (Çin’de ki Uy gur ca da hil) sağ (yön) için “oñ”, çi çek için “gul / gül”, ekmek için “nan” kul la nı lır ken Sa lırca’da “sıh 
(< sağ)”, “ci cek / ce cek”, “emih” sözle ri ne yer ve ri lir. Bu güne kadar Türk dil le riy le il gi li ha zır la nan el kitapların da Sa lır ca her za man Sa rı Uy gur ca ile bir lik te tek madde de ele alın mış sa da bu uy gun de ğil dir. Sa lır lar’ın di li nin Sa rı Uygur ca ile bir il gi si ol ma dı ğı gi bi kül tü rel ve coğ rafî bağ la rı da yok tur.

BİBLİYOGRAFYA:G. N. Po ta nin, “Sobraniyeslovsalarskagona
reçiya”,Tangutsko-tibetskayaokrainaKitayai
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Was hing ton 1894, s. 373376; E. R. Te ni şev,Sa-
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yazıka,Mosk va 1976; a.mlf., “Otrıvokiz<<İs
toriisalarov>>”,EurasiaNostratica:Festschrift
fürKarlHeinrichMenges,Wi es ba den 1977, s. 
237248; Liányóun Lín,Sålå-HànHàn-Sålåcíhuì,
Chéngd† 1992 (Salırca-Çince,Çince-Salırcakısa

bü yük şe hir ler de Dön gen (Dun gan ve ya 

Huitse / Hu izu) ola rak bi li nen müs lü man Çin li ler’le bir ara da ya şar lar (ayrıcabk.
DÖNGEN).Kö ken ola rak Oğuz boy la rın dan olan Salır lar ken di ara la rın da ki ri va ye te gö re bu böl ge ye XIV. yüz yıl da Se mer kant’tan ge lip yer leş ti ler. Çin’de Man çu hâne da nı dö nemin de inanç la rı do la yı sıy la çe şit li bas kı la ra uğ ra dık la rı, Man çu yö ne ti miy le so run lar ya şa dık la rı bi li nir. Bu nun so nu cun da da önem li sa yı da Sa lır ya pı lan çar pış ma lar da ha ya tı nı kay bet ti. Çin li ler, Sa lır lar’ı Sa la, Sa la zu di ye ad lan dı rır. Ba tı’da ki ad lan dırma da Çin ce’den ge lir. Çin ce ola rak bu isim da ha ön ce “salaer” şek lin de ol ma lıdır. Bu ra dan da sa lar söy le ni şi çı ka bi lir. Bu du rum muh te me len Man çu ca’nın et ki siyle de il gi li dir. Sa lır lar ken di le ri ni ve özerk böl ge le ri ni Sa lır ola rak ad lan dı rır lar. Bu is me ilk de fa Dîvânü lugåti’t-Türk’te, Oğuz boy la rı nın ad la rı sa yı lır ken ve boy keli me si nin adı açık la nır ken sal gur şek lin de yer ve ri lir. Bu ra dan da Oğuz ca’nın ta bii, ta rihî ge li şi mi so nu cu sa lur ve sa lır ad ları or ta ya çı kar (ayrıcabk.SALGURLULAR;
SALUR). Gü nü müz de nü fus la rı 130.000’e 

(2010yılı) ula şan Sa lır lar’ın ana dil de eğitim le ri yok tur, Çin ce öğ re nim gö rür ler. İslâmî eği tim San lan ba hai il çe si ne bağ lı Ga izi / Ji ezi kö yün de Ga izi Mi şit adı ve ri len bir med re se de ya pı lır. Bu ra sı hem ca mi, hem med re se, hem de et nog raf ya mü

Gaizi köyündeki caminin minaresi
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dün ya sın da ki mil li yet çi lik ha re ket le ri ve ye ni ku ru lan ulus dev let le re ta rihîkül türel ar ka plan sağ la ma ça ba la rıy la bir lik te dü şü nül me li dir. Bu se bep le çağ daş la rı Mus ta fa Ab dür râ zık ve İb râ him Medkûr’un ak si ne Sa lî bâ, Hannâ elFâhûrî ve Ha lîl elCer gi bi İs lâm fel se fe si ni Arap fel se fe si ola rak ad lan dır ma yı ter cih eder ve hem İbn Sînâ ile il gi li dok to ra te zin de hem Tâ rî Åu’l-fel se fe ti’l-£Ara biy ye’de bu ad lan dır ma nın ge rek çe le ri ni ay rın tılı bi çim de sun ma ya ça lı şır. Ona gö re bir Arap fel se fe si nin var lı ğı nı inkâr et mek is te yen ler İs lâm fel se fe si ad lan dır ma sını öne çı ka rır, an cak İs lâm’ın ken di si de Arap de ha sı nın bir ürü nü ola rak gö rül meli dir. Sa lî bâ’ nın Arap fel se fe siy le il gi li bu vur gu su, son ra ki eser le rin de ge nel ola rak “Arap zih ni”nin ka rak te ris tik özel lik le rini be lir le me ye yö nel miş tir. Bu çer çe ve de Salî bâ’ya gö re ras yo nel dü şün ce, in sa nın haki ka ti keş fet me kud re ti ne sa hip ol duğu na dair inanç, şe ri atın ak lı di nin te me li ola rak gör me si, ger çek di nin yet kin bir ak la bağ lı ol ma sı, dün yevî hü küm le rin ak la da yalı ola rak or ta ya ko nul ma sı gi bi özel lik ler Arap zih ni nin ayırt edi ci ni te lik le ri dir. Arap fel se fe si ni, ona da hil olan ya bancı un sur la ra rağ men akıl mer kez li Arap zihni nin ürü nü ola rak de ğer len di ren Sa lî bâ’nın bu tu tu mu, Mus ta fa Ab dür râ zık’ın fel sefî dü şün ce nin do ğu şun da Kur’an’ın et ki si ni öne çı kar dı ğı ve İs lâm fel se fe si ni ke lâmla bir lik te dü şün dü ğü İs lâm fel sefe si ta ri hi ya zı cı lı ğı, İb râ him Med kûr’un Yu nan et ki si ni te me le alan yak la şı mı ve Ali Sâmî enNeşşâr’ın Ab dür râ zık’ı ta kiben ge liş tir di ği Eş‘arîlik mer kez li fel se fe ta ri hi yak la şı mı na kar şı lık Arap akıl cı lı ğı nı öne çı ka ran bir yak la şım ola rak de ğer lendi ri le bi lir. Mehât Ferâh Hûrî, ed-Duktûr 
Ce mîl Øa lî bâ: Râßidü’l-fel se fe ti’l-£Ara-
biy ye ti’l-mu£â½ıra ad lı ese rin de (Dımaşk
1435/2014) Sa lî bâ’ nın ha ya tı ve eser le ri hak kın da bil gi ver miş, eser le rin den ba zı par ça la rı, ar ka daş la rı nın onun hak kın da söy le dik le ri ni, ken di siy le il gi li an ma tö renle rin de ki ko nuş ma la rı kay det miş tir.

Eser le ri. Te lif. 1. Etu de sur la métaphy-
si que d’Avi cen ne (Paris1926). 2. Min 

Ef lâ ¹ûn ilâ İbn Sînâ (Dımaşk1935;Bey-
rut1983). Sa lî bâ’ nın fel se fe ta ri hiy le il gi li al tı kon fe ran sı nı içe ren ki tap, dü şü nürün İs lâm fel se fe si nin An tikHe le nis tik kay nak lar la il gi li gö rüş le ri ni yan sı tan en önem li eser le ri ara sın da yer alır. 3. Tâ rî-
Åu’l-fel se fe ti’l-£Ara biy ye (Beyrut1970,
1981). Ya zıl dı ğı dö nem de gün dem de olan, “Arap fel se fe si mi yok sa İs lâm felse fe si mi?” tar tış ma sı na yap tı ğı kat kı la rın 

ara ya ge tir di ği Berg son fel se fe siy le il gi li ders le ri ni ve Tâ rî Åu’l-fel se fe ti’l-¼adî¦e: 
Bey kûn, Dîkârt, Mâleb ranş, Leyb nitz, 
Is bî nû zâ, Lûk adıy la ki tap ha li ne ge tirdi ği çağ daş Ba tı fel se fe siy le il gi li ders le rini ya yım la ma dan bı rak tı. 1958’de Su ri ye Üni ver si te si’ne rek tör ve ki li ola rak ta yin edil di, ay nı yıl UNES CO’nun in san lık mira sı nı ter cü me et mek için oluş tur du ğu ulus lar ara sı ku ru la üye se çil di. Bu sı rada Des car tes’ın Dis co ur de la métho de ad lı ese ri ni Mašåle tü’¹-¹arîša baş lı ğıyla ve ay rın tı lı not lar la Arap ça’ya çe vir di. 
1959’da el-Mev sû£a tü’l-£Ara biy ye tü’l-
mü yes se re’ nin yö ne tim ku ru lu na üye ol  du. Bu dö nem de Su ri ye’yi eği tim ve kültür le il gi li bir çok ulus lar ara sı top lan tı da tem sil et ti. 1964’te emek li ye ay rıl dı ve Bey rut’a ta şın dı. UNES CO’nun Bey rut’ta ki böl ge tem sil ci li ğin de çe şit li mil let ler den eği tim ci le re kon fe rans lar ver di. 1969’da Arap Bir li ği’ne bağ lı Ma‘he dü’lbuhûs ve’ddirâsâti’lAra biy ye ad lı ens ti tü de okut tu ğu ders le ri İt ti câ hâ tü’n-našdi’l-
¼adî¦ fî Sûri ye adıy la ay nı yıl içe ri sin de ya yım la dı. Ay rı ca Lüb nan Üni ver si te si’nde ders ler ver di. Tâ rî Åu’l-fel se fe ti’l-£Ara-
biy ye (1970) ad lı ese ri ni bu sı ra da ya yımla dı. Ay nı dö nem de meş hur el-Mu£ce-
mü’l-fel se fî ad lı ki ta bı nı te lif et ti. 12 Ekim 1976’da Bey rut’ta ve fat et ti ve 16 Ekim’de Şam’da def ne dil di.Ce mîl Sa lî bâ, İs lâm fel se fe sin de ki uzman lı ğı nın ya nı sı ra bu lun du ğu çe şit li idarî ve aka de mik mev ki ler le Arap kültür ha ya tın da iz bı ra kan pro je le re im za at mış tır. Pek çok alan da eser ve ren bir araş tır ma cı ola rak fel se fe, İs lâm fel se fe si, psi ko lo ji ve eği tim ala nın da ki ça lış ma la rının ya nı sı ra, tah kik le ri ni yap tı ğı yaz malar la da İs lâm fel se fe ve bi lim ta ri hi ne önem li kat kı lar da bu lun muş tur. Sa lî bâ, Mus ta fa Ab dür râ zık ve İb râ him Med kûr gi bi isim ler le bir lik te, XX. yüz yıl da Arap dün ya sın da ki İs lâm fel se fe si ça lış ma ları nın ön cü le rin den bi ri sa yı la bi lir. Onun İs lâm fel se fe si ne da ir ça lış ma la rı, Arap 

ma ya baş la dı. Bu ra da da ha çok Fransız ca olan fel se fe müf re da tı nı ve fel se fe te rimle ri ni Arap ça laş tır ma ya ve İs lâm fi lo zofla rı nı fel se fe öğ re ni mi müf re da tı na koyma ya ça lış tı. Arap di li ni kul lan ma be ce ri si ve mo dern eği tim me tot la rı nı uy gu la ma ba şa rı sıy la dik kat çek ti. 1930’da As ya Med re se si’ne mü dür ola rak ta yin edil di. Er te si yıl Kâ mil Ay yâd, İz zed din etTe nû hî, Ab dül ganî Bâcefî ve Mahmûd Meh dî gi bi mes lek taş la rıy la bir lik te, eği tim öğ re tim ala nın da ça lı şan la ra mo dern eği tim te orile ri ve uy gu la ma la rı nı ta nıt mak ama cıy la, 
Me cel le tü’l-mu£al limîn ve’l-mu£al limât ad lı eği tim der gi si ni çı kar dı. 1933’te Ha lîl Mer dem Bek, Kâzım edDa ğıs tânî ve Kâmil Ay yâd gi bi isim ler le be ra ber e¦-¡e šå-
fe ad lı ay lık der gi yi ya yım la ma ya başla dı. Ede bi yat, sa nat ve in san bi lim le ri hak kında ki bu der gi maddî im kân sız lık lar yü zünden bir yıl son ra ka pan dı. Sa lî bâ’ nın ay nı yıl ger çek leş tir di ği di ğer bir fa ali ye ti de Su ri ye’de ki li se le re Arapİs lâm fel se fe si der si nin ko nul ma sı nı sağ la mak ve li se öğ re ti mi nin yö net me lik ve prog ram la rı nı ye ni le mek ol du. £İl mü’n-nefs (1936) ve 

el-Man¹ıš (1944) ki tap la rı nı bu dö nem de te lif et ti. Ay rı ca İs lâm fi lo zof la rın dan yaptı ğı der le me le ri, bun la ra ek le di ği önemli gi riş ler le bir lik te İbn ƒal dûn (1933), 
el-Münšı× mi ne’Š-Ša lâl (1934), ¥ay 
b. Yaš¾ân (1935), İbn Sînâ (1937) gi bi isim ler al tın da neş ret ti. Min Ef lâ ¹ûn ilâ 
İbn Sînâ (1935) ad lı ki ta bı içe ri sin de bir ara ya ge tir di ği, fel se fe ta ri hiy le il gi li al tı kon fe ran sı da fel se fe ho ca lı ğı yap tı ğı bu dö nem de ver di.Sa lî bâ 1935’te Su ri ye Eği tim Ba kanlığı’ na or taöğ re tim so rum lu su, 1944’te ise Dâ rül mu al limîn’e mü dür ola rak tayin edil di. 1942’de elMec mau’lil miyyü’lAra bî’ye üye se çil di. 1945’te Su ri ye Eği tim Ba kan lı ğı Tâlim ve Ter bi ye Ku ru lu baş kan lı ğı na ge ti ril di. Bu sı ra da Su ri ye Eği tim Ba kan lı ğı ta ra fın dan gü nü müz de de de vam edi len el-Mu£al li mü’l-£Ara bî ad lı der gi çı ka rıl dı. 1949’da Eği tim Bakan lı ğı’nda ge nel sek re ter li ğe ge ti ril di. Bu dö nem de ki tec rü be le rin den el de etti ği iz le nim le ri ve eği tim le il gi li öne ri le ri ni 
Müs tašbe lü’t-ter bi ye fi’ş-şarši’l-£Ara-
bî ad lı ese rin de bir ara ya ge tir di. 1950’de Su ri ye Üni ver si te si Eği tim Fa kül te si’ne de kan se çil di. Bu ra da psi ko lo ji, eği tim, Berg son fel se fe si ve çağ daş fel se fe tari hi ne da ir ders ler ver di. Psi ko lo jiy le il gili ders le ri ni Kitâbü’l-øarîze ve’l-£âde 
ve’l-irâde adıy la ki tap ola rak ya yım lama yı dü şün düy se de bu ger çek leş medi. Yi ne Fel se fe tü Bergsûn adıy la bir Cemîl

Salîbâ
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– —SALÎBÎ, Kemal Süleyman

( كمال سليمان الصليبي )

(1929-2011)

Lübnanlýtarihçi.
˜ ™

Fran sız man da yö ne ti mi al tın da ki Lübnan’ın baş şeh ri Bey rut’ta Protestan bir aile nin ço cu ğu ola rak doğ du. Bilâdüşşam’ın bü yük hı ris ti yan Or to doks aşiretle rin den Sa lî bî ler’e men sup tur. Aile si XIX. yüz yıl da Ame ri kan mis yo ner le ri nin et ki siyle Pro tes tan lı ğa geç ti. Anne tarafın dan de de si İb râ him, II. Abdül hamid dö ne minde İs tan bul’da ki Mek tebi Tıbbiy yei Şâhâ ne’den me zun ol muş ve I. Dün ya Sa vaşı’nda Ür dün’de Os man lı Garnizonu’nun bu lun du ğu Salt’ta ki bir likte dok tor luk yapmış tır. Ba ba sı Sü ley man da doktor du. İlk öğ re ni min den son ra or ta öğrenimi ni bir İn gi liz mis yo ner oku lu olan Med resetü Burummâne’lâli ye’de ya pan Sa lî bî Bey rut’ ta elKül liy ye tü’ssâne viy ye ti’lâmme’de öğre nim gör dü. Yük sek tahsi li ni Bey rut Ameri kan Üni ver si te si’nde ta mam la dı. Bu ra da si ya set bi li mi ve ta rih oku du. Ar dın dan ay nı üni ver si te de yük sek li sans öğ re ni mine baş la dı. 1950’de dok to ra yap ma sı için Lon dra Üni ver si te si Do ğu ve Af ri ka Araş tırma la rı Oku lu’na gön deril di. Dok to ra te zi ni 
(MaroniteHistoriansandLebanonMedi-
evalHistory) Ber nard Lewi s yö ne ti min de 
1953’te bi tir di. Lüb nan’a dön dük ten son ra bir sü re Bey rut Ameri kan Üni ver si te si’nde idarî gö rev ler de ça lış tı. Aka de mik ka ri yeri nin he men her saf ha sı nı Bey rut Ame rikan Üni ver si te si FenEde bi yat Fa kül te si Ta rih ve Ar ke olo ji Bö lü mü’nde ge çir di. 
1965’te pro fe sör ol du ve uzun sü re ta rih bö lü mü baş kan lı ğı yap tı. Lon dra Üni versi te si Do ğu ve Af ri ka Araş tır ma la rı Oku lu, Har vard, Manches ter, Ox ford üni ver si tele riy le Smith College’ da mi sa fir öğ re tim üye si ola rak bu lun du. Pek çok üni ver site de konfe rans lar ver di, bil di ri ler sun du. Beyrut Ame ri kan Üniver si te si’nden emekli ye ay rıl dık tan son ra 19942003 yıl la rında Am man’da elMa‘he dü’lme lekî li’ddirâ sâ ti’ddîniy ye’de ku ru cu di rek tör lük gö re vi ni üst len di ve 2004’te ha yat bo yu onur sal baş ka nı ola rak ta yin edil di. Ay nı dö nem de Ür dün ve li aht pren si Ha san b. Tallâl’a da nış man lık yap tı. Bu gö re vi nin so na er me si nin ar dın dan Mü es se se tü’ttü râ si’dDürzî’de da nış man lık gö re vin de bu lun du. 1 Ey lül 2011’de Bey rut’ta öl dü.Ki tap la rı, ma ka le le ri ve il ginç fi kir le riyle ulus lar ara sı bi lim or ta mın da hak lı bir şöh ret ka za nan Sa lî bî’nin ça lış ma la rı nı iki 

tî’ ye nis be ti nin uzak ol du ğu nu, yaz ma larda ki mü el lif ka yıt la rı nın da müs ten sih ler ta ra fın dan ek len miş ola bi le ce ği ni be lir tir. Ni te kim eser da ha son ra Mus ta fa Gålib ta ra fın dan elİmâmü’lmestûr Ah med b. Ab dul lah’a nis bet edi le rek ya yım lan mış tır 
(Beyrut1394/1974). 4. Ab dü lazîz b. Yahyâ elKi nâ nî, Kitâbü’l-¥ay de (Dımaşk
1384/1964,1412/1992).Ce mîl Sa lî bâ, neş ret ti ği ki tap lar dı şın da çe şit li eser le re edi tör lük ya pa rak bun la ra tak dim yaz dı ğı gi bi, Des car tes ve Bergso n gi bi önem li fi lo zof la rın eser le ri nin de ara ların da bu lun du ğu pek çok ki ta bı Arap ça’ya çe vir miş tir. Çe şit li der gi ler de ve ki tap larda ya yım lan mış dok sa na ya kın ma ka le si var dır. Bun lar dan yir mi bi ri felse fe, yir mi se ki zi eği tim ala nın da ya zıl mış olup di ğerle ri ge nel dü şün ce, psi ko lo ji, ede bi yat vb. alan lar da ka le me alın mış tır. Ba zı dik kat çe ken ma ka le le ri şun lar dır: “Ebü’lHü×eyl el£Al lâf” (MMİADm.,XXI/3-4 [1946],s.
107-117;XXI/5-6[1946],s.205-217); “e¹ªa rî ša tü’rrem ziy ye fi’lfel se fe ti’l£Ara biyye” (Mu¼âŠarâtü’l-Mecma£i’l-£ilmiyyi’l-
£Arabî[Dımaşk1373/1954],s.468-487); “eløaz zâ lî ve zü£amâßü’lfelâsi fe” (a.e., 
s.548-571;MMİADm.,XXI/9-10[1946],
s.394-403); “elİt ticâhü’lšavmî fi’tterbi ye ti’l£Ara biy ye” (MMİA,XXXIII/2[Dı-
maşk1377/1958],s.238-258); “eløaz zâ lî ve £il mü’lke lâm” (MMLADm.,XLV/4[Dı-
maşk1390/1970],s.748-773); “Bey ne İbn Sînâ ve İbn Rüşd” (MMLAr.,L/1[Dımaşk
1395/1975],s.23-45); “Fik re tü’lÅayr £inde’lFâ râ bî” (MMLAr.,LII/2[Dımaşk1397/
1977],s.299-335).
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ya nı sı ra eser, bu fel se fe nin kay nak la rına ve dö nem le re na sıl ay rı la ca ğı na da  ir ge tir di ği yo rum lar do la yı sıy la çağ daş Arap dün ya sın da ki İs lâm fel se fe si ta ri hi ya zı cı lı ğı açı sın dan is tis naî bir ye re sa hiptir. 4. el-Mu£ce mü’l-fel sefî (I-II,Bey-
rut1971-1973,1982,1994,2006;Kahire
1979). Uzun ca bir sü re İs lâm fel se fe si araş tır ma cı la rı nın te mel kay nak la rı arasın da yer alan eser, Sa lî bâ’ nın Fran sa’dan dön dü ğü gün den iti ba ren gi riş ti ği fel se fe te rim le ri ni Arap ça laş tır ma ve İs lâm felse fe si ni çağ daş Arap üni ver si te le rin de ki fel se fe bö lüm le ri müf re da tı na da hil et me ça ba la rı nın bir ürü nü ola rak gö rül me li dir. Eser de Fran sız ca, İn gi liz ce ve La tin ce karşı lık la rı ve ri len te rim le rin ön ce lafzî mânala rı, da ha son ra fel se fe, sos yo lo ji, psi ko loji, ahlâk, ke lâm gi bi alan lar da ki te rim anlam la rı açık lan mak ta dır. Eser Menûçihr Sâ niî Der re Bîdî ta ra fın dan Fars ça’ya tercü me edil miş tir (Ferheng-iFelsefî,Tahran
1367hş.,1381hş.). Sa lîbâ’ nın di ğer başlı ca eser le ri de şun lar dır: İbn ƒaldûn: 
Mün teÅabât (Dımaşk1933,KâmilAyyâd
ilebirlikte), £İl mü’n-nefs (Dımaşk1936;
Beyrut1984), el-Man¹ıš (Dımaşk1936;
Beyrut1967), İbn Sînâ: Ders, ta¼lîl, 
mün teÅabât (Dımaşk1937), el-Man¹ıš 
ve ¹a râßi šu’l-£ilm £âm me ten (Dımaşk
1947,KâmilAyyâdilebirlikte), Mi ne’l-

ƒa yâl ile’l-¼aš¢ša (Kahire1947), el-İt-
ti câ hâ tü’l-fik riy ye fî bilâdi’ş-Şâm ve 
e¦e ru hâ fi’l-ede bi’l-¼adî¦ (Kahire1958), 
Mu ¼âŠa râ tü’l-mev si mi’¦-¦ešå fî, 1959-
1960: Menâzißü’l-fik ri’l-£Arabî (I-II,
Dımaşk1959), el-İntâcü’l-fel sefî Åilâ-
le’l-mißeti se ne ti’l-aÅîre (Dımaşk1962), 
ed-Di râ sâ tü’l-fel se fiy ye (Dımaşk1964), 
Müs tašbe lü’t-ter bi ye fi’ş-şarši’l-£Ara-
bî (Dımaşk 1962), Müs tašbe lü’t-ter-
bi ye fi’l-£âle mi’l-£Ara bî (Beyrut1967,
1977), Me fâ hî mü’l-mevâddi’d-dirâsiy-
ye (Beyrut1969), ed-Dev le ve’t-ta£lîm 
(1969), İt ti câ hâ tü’n-naš²i’l-¼adî¦ fî 
Sûri ye (Kahire1969), Meşâhi rü’r-ricâl 
fi’t-ter bi ye ti’l-£Ara biy ye ti’l-¼adî¦e 
mi ne’l-šar ni’t-tâsi£  £aşar ile’l-šar ni’l-
£ışrîn (1969).

Neşir. 1. Gaz zâ lî, el-Münšı× mi ne’Š-
Ša lâl (Dımaşk1934,1956;Beyrut1967,
KâmilAyyâdilebirlikte). 2. İbn Tu feyl, 
¥ay b. Yaš ¾ân (Dımaşk1935,1962,Kâ-
milAyyâdilebirlikte). 3. er-Risâle tü’l-
câ mi£a (I-II,Dımaşk1367/1948,1951). Sa lî bâ, Re sâßi lü İÅvâni’½-Øafâß nın öze ti ma hi ye tin de ki bu ese ri ba zı yaz ma lar da ki ka yıt la ra da ya na rak Mecrîtî’ye nis bet ederek ya yım la mak la bir lik te üze rin de dur duğu çe şit li se bep ler den do la yı bu nun Mec rî


