EBÜ ALi es- SAD EF]
Ancak Ebu Ali'nin bu görüşü İbnü's-Sa
lah ve diğer alimler tarafından aynen
kabul edilmemiş ve bazı yorumlara tabi
tutulmuştur (bk. el -CAMİU's - SAHIH).

Kaynaklarda Ebu Ali en-Nfsabüri'nin
hadis sahasında eserler verdiği kaydedilmekteyse de büyük bir ihtimalle bu
kitaplar günümüze kadar gelmemiştir.
Ebu Ali 15 Cemaziyelahir 349'da (12
Ağustos 960) Nfşabur'da vefat etti.
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All el-Hüseyn b. Muhammed b. Hrrı1h
b. Hayyı1n b. Sükkere es-Sadefl
(ö. 514/1120)

Endülüslü hadis,

fıkıh

ve

kıraat

alimi.

~

İbn Sükkere lakabıyla tanınır. Aslen
Sarakusta'ya (Zaragoza) 4 mil uzaklıkta
ki Menzilü Mahmud adıyla bilinen köyden olup 454 (1062) yılı dolaylarında burada doğdu. Doğum tarihini 450 ( 1058)
ve 452 ( 1060) olarak zikreden kaynaklar
da vardır. Sadefi nisbesini hangi sebeple aldığı kesin olarak bilinmemektedir.

EbQ Ali es-Sadeff tahsil hayatına doğ
çevrede Kur'an dersleri alarak baş
ladı. Daha sonra başta Sa rakusta ·da
Ebü'l-Velfd el-Bacf, Belensiye'de (Valencia) İbn Dilhas Ahmed b. Ömer el-Uzrf,
Meriye'de (Aimaria) EbQ Abdullah Muhammed b. Sa'dQn el-Karavf olmak üzere Endülüs'ün tanınmış alimlerinden hadis öğrendi. Rızkullah et-Temfmf İbn
Hayran, Ebu Amr ed-Danf'nin talebesi
Hasan b. Muhammed b. Mübeşşir gibi
kurradan çeşitli rivayetleriyle ilm-i kıra
at okudu. Hadis ilmine olan ilgisi sebebiyle bu alanda daha da ilerlemek için 1
Muharrem 481'de (27 Mart 1088) Endülüs'ten ayrılarak Afrika'ya geçti ve Kayrevan yakınlarındaki Mehdiye şehrinde
bu çevrenin ileri gelen alimleriyle tanış
tı. Daha sonra Mekke'ye gitti ve hac vazifesini yerine getirdi. Burada başta imamü'l-Haremeyn lakabıyla anılan Hüseyin
b. Ali et-Taberf ve İbn Ebu Rendeka diye tanınan EbQ Bekir et-Turtüşf olmak
üzere çeşitli alimlerden faydalandı. Ay-

duğu

nca isıarn dünyasından hac için Mekke'ye gelen pek çok alimle tanışma fırsatı
buldu. Mekke'den Basra'ya geçen Ebu
Ali burada Ebü'l-Kasım Abdülmelik b.
Şegabe, Ebu Ya'la el-Malikf ve Ebü'lAbbas el-Cürcanf ile buluştu. Daha sonra da Vasıt üzerinden Bağdat' a gitti (16
Cemaziyelahir 482 1 26 Ağustos ı 089) Beş
yıl kaldığı bu ilim merkezinde Ebü'I-Hüseyin et- Tuyürf ve Bağdat'ın önde gelen muhaddisi İbn Hayrün'dan istifade
etti. Ayrıca beş yıl süre ile Şafii fakihi
Ebu Bekir ei-Kaffal eş-Şaşf'nin fıkıh derslerine devam etti; hacasından Şafii fık
hına dair et- Ta cli~atü'l-kübrd ii mesa, ili'l-l:]ildf adlı eserini dinledi ve yazdı. Cemaziyelahir 487'de (Temmuz 1094)
Bağdat'tan Şam'a geçen Ebu Ali es-Saden burada Ebü'l-Feth Nasr b. İbrahim
el-Makdisf ve Ebü'l-Ferec Sehl b. Bişr elisferayfnf gibi alimlerden hadis öğrendi.
Hacası Ebü'l-Feth de ondan üç hadis yazdı. Şam'dan Mısır'a gittiği anlaşılan Ebu
Ali orada zamanın önde gelen muhaddisi Ebu İshak el-Habbal'den hadis okudu ve icazet aldı. İlmf seyahatinin son
durağı olan İskenderiye'de ise Ebü'l-Kasım Mehdi b. Yunusel-Verrak ve Ebü'lKasım Şuayb b. Sa'd'dan faydalandı.
Safer 490'da (Şubat 1097) Endülüs'e
dönerek Mürsiye'ye yerleşen Ebu Ali esSadefl şehrin camiinde ders akutmaya
başlayınca kısa zamanda şöhreti yayıldı,
çeşitli yerlerden gelen pek çok talebe
bilhassa kıraat ve hadis ilimlerinde kendisinden istifade etti. Talebeleri arasın
da daha önce kendilerinden ders okuduğu bazı hocaları da vardır (Kadı iyaz.
s. 130-131) Ebu Tahir es-Silen, İbn Beş
küval ve Kadf iyaz gibi tanınmış kişiler
onun önde gelen talebelerinden olup
bunlardan İbn Beşküval kendisinden "bana icazet veren hocaların en değerlisi"
diye söz etmekte. Kadf iyaz ise başta
ŞaJ:ıiJ:ı - i Bul:]ô.ri ve ŞaJ:ıiJ:ı-i Müslim olmak üzere bazı eserleri baştan sona kadar kendisinden dinlediğini söylemekte
ve -kısmen dinlediği kitaptarla birlikteyirmi altı eserin adını zikretmektedir.
Kadf iyaz. Ebu Ali es-Sadeff'den faydalanan 200 kadar kişinin hal tercümelerini eJ-Muccem ii şüyı1l:]i İbn Sükkere
adlı eserinde toplamış, İbnü'l-Ebbar da
aynı maksatla el-Muccem ii aşJ:ıô.bi'I
~iicii Ebi <Ali eş- Şadeii (Madrid 1886)
adıyla bir eser yazmıştır. İbnü'd-Debbağ
diye tanınan Yusuf b. Abdülazfz el-Lahmf'nin de bu konuda bir mu'cem* telif ettiği zikredilmektedir (İbnü'z-Zübeyr,
VII. 208)

Hadis ilmine olan vukufu, cerh ve ta'-

dil* konusundaki engin bilgisi,

hattatlı

ğı

ve üstün ahlakı ile tanınan Ebu Ali esSadeff, özellikle Buharf, Müslim ve Tirmizi'nin el - Cô.micu'ş-şahiJ:ı'ini okutmakla meşgul oldu. Bizzat yazdığı pek çok
eser arasında Buharf ve Müslim'in sahihleri de bulunmaktadır (Ebü Ali es-Sadefi
tarafından yazılan Şaf:ıif:ıu ' l-Bul]firf nüshası

ile ilgili bir inceleme yazısı için bk. Abdülhadlet-Tazl. XIX / 1. s. 21 -52)
Ebu Ali es-Sadeff 505 yılında (1111)
Mürsiye kadılığına tayin edildi. Ancak
bir süre sonra bu görevden ayrılmak istedi; isteğinin kabul edilmemesi üzerine de birkaç ay gizlendi ve Mürsiye'yi
terkedip Meriye'ye gitti. Bir müddet burada kaldıktan sonra kadılık görevini kabul etmek zorunda kaldı. 507 ( 1113) yı
lının sonunda istifası kabul edilineeye kadar bu görevini sürdürdü. 508'de (1 114)
bu defa İşbfliye kadılığına getirilmek istendiyse de bu teklifi reddetti ve mazereti kabul edilineeye kadar evinden dı
şarı çıkmadı. Hayatının bundan sonraki
döneminde ders okuttu ve ilimle meşgul
oldu. Geçimini bazı arkadaşlarıyla birlikte yaptığı ticaretle sağladığı ve bu arada muhtelif eserler de telif ettiği anlaşılan Ebu Ali'nin eserleri hakkında bilgi
bulunmamaktadır.

Ebu Ali es-Sadeff. Emfr İbrahim b. Yusuf b. Taşfln'le birlikte, Sarakusta'ya bağ
lı Kutünde (Kutende) mevkiinde müslümanlarla Fransızlar arasında meydana
gelen bir çarpışmaya katıldı ve 25 RebTülewel S 14'te (24 Haziran 1120) şehid oldu. Bu tarih bazı kaynaklarda 17 RebTülahir 514 (16 Temmuz 1120) olarak da
zikredilmektedir.
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