İBN BABESAZ

tü'I-Fll) en-Nahv'i'ye intikal etmiştir. İl me
son derece meraklı olan Mısır Eyyübl Hükümdan el-Melikü'I-Kamil'e ( 1218-1238)
kadar ulaşan eserin zamanımıza intikal
edip etmediği bilinmemektedir.

Suppl., ı . 171 ). İbn Babeşaz'ın kaynaklarda Ta'li]su'l-gurfe, Şerf:ıu Uşuli İbni's
Serrac ve Şerf:ıu'n-Nul].be adlı eserleri
de zikredilmektedir.
BİBLİYOGRAFYA :

İbn Babeşaz 4 Receb 469'da ( 1 Şubat

İbn Babeşaz, el-Mul):addimetü'l-muJ:ısibe (nşr.

1077) vefat etti. Fatımi bürokrasisinde
görev alması sebebiyle Şii olduğuna dair
bazı rivayetler bulunmaktadır. Muhammed b. Berekat es-Saldi ve Ebü'I-Kasım
İbnü'I-Fahham öğrencileri arasında zikredilir.

Hüsam Said en-Naimi), Bağdad 1970, 3-8; Halef el-Ahmer, el-Mui):addime, Süleymaniye Ktp.,
Şehid Ali Paşa, nr. 2358/4; Kemaleddin el-Enbari. Nii?hetü'l-elibba' (nşr. M. Ebü'l-Fazl İbra
him), Kahire 1386/1967, s. 231 ; Yaküt, Mu'cemü'l-üdeba', XII, 17-19; İbnü'l-Kıftl. lnbahü'rruvat, ll, 95-97; İbn Hallikan. Ve{eyat, ll, 515517; Abdülbaki b. Abdülmecict ei-Yemani. İşare
tü ' t-ta'yin(n ş r. Abdü lm edd Diyab). Riyad 1986,
s. 151-152; Zehebi, A'lamü'n-nübela', XVlll,
439-440; a.mlf.. el-'İber, lll, 271; Safedl. el-Vafi,
XVI, 390-391; Firüzabacti, el-Bülga {f terticimi
e'immeti'n-naJ:ıv ve'l-luga(n şr. Muhammed eiMısri). Küveyt 1987, s. 116-117;Süyüti, Bugyetü'l-vu'at, ll, 17;Keş{ü'?-?Unun, I, lll, 423, 603;
ll, 1612, 1794, 1804; Hediyyetü'l-'ari{fn, ll, 429;
Brockelmann. GAL, I, 301; Suppl., ı, 171 , 529;
Fahreddin Kabave, İbn 'Clşfur ve't-taşri{, Beyrut
1401/1981, s. 68; Ömer Ferruh, Tarif) u '1-edeb,
lll, 177-178; Zirikli, ei-A'Iam (Fethullah). lll, 220;
Muharrem Çelebi, "Muhtasar Nahiv Kitapları
na Bir Bakış", DÜİFD, V ( 1989), s. 1-31; irannaz Kaşiyan. "İbn Babşa;;:". DMBi, lll, 56-57;
M . G. Carter. "'[ahir b. Al:ımad b. Baballiladh".
Ef2 (ing). X, 102 - 103.r.;;:ı

Eserleri. 1. el-Mu]saddimetü('l-ka{iyetü)'l-muf:ısibe('l-mu/:ıassibe/'l-muJ:ıtesibe)

ii fenni'l-'Arabiyye.

Kısaca el-Muf:ıte

seb adıyla da anılan kitap genellikle "mukaddime" veya "muhtasar" isimleriyle kaleme alınan ve Arap dilinin öğretiminde
önemli yeri olan eserlerden biridir: İbn
Babeşaz'ın eJ-MuJsaddime'sinin daha
önce Halef el-Ahmer, Ebu Ömer ei-Cerml, Ebu Ca'fer en-Nehhas. İbn Faris ve
Ebu Abdullah ei-Mutarriz tarafından kaleme alınan muhtasarlardan farkı daha
ayrıntılı olmasıdır. İsim. fiil. harf. ref'.
nasb, cer. cezm. amil. tabi ve hat olmak
üzere on bölüme ayrılan eserde önce bölümler tanımlanmakta. daha sonra bunlar kısırnlara ayrılarak Arap gramerinde
öğrenilmesi zaı'uri olan konular açıklan. maktadır. İbn Babeşaz eserin sonunda,
gramer öğrenmek isteyenler için bu kitapta verilen bilgilerin yeterli olduğunu
söyleyerek hem muhtasarının muhtevasına ışık tutmakta hem de ana hatlarıyla
gramer öğretiminin önemini vurgulamaktadır. Eser. Hüsam Said en-Naiml tarafın
dan el-Mu]saddimetü'l-muf:ı sibe ii '11mi'n-naf:ıv adıyla neşredilmiştir (Bağdat

1970) . Müellifin el-Hadi (el-Cümelü 'l-hadiye fl şer/:ti'l-Mu~addimeti 'l-kafiye) adıy
la şerhettiği eseri (nşr. HalidAbdülker!m.
I-Il. Küveyt 1976-1977; nşr. Abdüllatlf Şerif.
Kah i re 1978) Abdüllatlf el-Bağdactl Şerf:ıu
MuJsaddimeti İbn Babeşa~ (manzum).
Yahya b. Hamza ei-Müeyyed el-lfaşır lifeva'idi Mu]saddimeti Tahir, Ahmed b.
Osman ez-Zebidi Şerf:ıu Mu]saddimeti
İbn Babeşa~. İbn Hütayl 'Umdetü ~e
vi'l-himem 'ale'l-Muf:ısibe ii 'ilmeyi'llisan ve'l-Jsalem ve Abdüllatlf eş-Şerd
el-Lüma'u'l-Kamiliyye ii şerf:ıi Mu]saddimeti İbn Babeşa~ adıyla şerhetmiş
lerdir (yazmaları için bk. Brockelmann,
GAL, I, 301; Suppl., I, 529). el-Mu]saddime, Mul].taşarü'l-Muf:ıteseb adıyla İbn
Usfür tarafından ihtisar edilmiştir (Fahreddin Kabave, s. 68). Z. Şerf:ıu Kitfıbi'l
Cümelli'z-Zeccaci. Zeccad'nin nahve
dair el-Cümelü'l-kübra adlı eserinin şer
hidir (yazma]arı için bk. Brockelmann, GAL
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İBN BABEVEYH, Ebü'l-Hasan
( 4-1}14 ._)11 ~'}!i )

ı

Ebü'l-Hasen All b. el-Hüseyn
b. Musa b. Babeveyh el-Kumm'i
(ö. 329/941)
İmamiyye Şiası'nın

önde gelen iilimlerinden.

L

_j

Kum'da dünyaya geldi. Kaynaklarda dotarihi belirtilmemişse de gençlik döneminde on birinci imam Hasan el-Askerl'nin (ö. 260/874) hayatının son yıllarında
kendisi hakkında tevki'* geldiği yolundaki rivayet (Hansarl. IV, 273) dikkate alındı
ğında 240'lı (854) yıllarda doğduğu söylenebilir. Çok sayıda ilim adamı yetiştiren
Babeveyh (Babilyeh) ailesine mensup olup
daha çok İbn Babeveyh Ali b. Hüseyin şek
linde, bazan da Sad ük lakabıyla anılır. Aynı
lakaplaanılan ve kendisinden daha meş
hur olan oğlu Şeyh Sad ük İbn Babeveyh
ile karıştınlmaması için es-Sadüku'l-ewel
şeklinde zikredilir.
ğum

Hayatı hakkındaki

bilgiler çok sınırlı olan

İbn Babeveyh devrindeki önemli alimler-

den fıkıh ve hadis dersleri aldı. İbrahim
b. Abdüs el-Hemedanl. Ahmed b. İdrls,
Ahmed b. Ali et-Tiflis!. Hablb b. Hüseyin
el-KOfi. Hasan b. Ahmed el-Kumml. Muhammed b. Hasan es-Saffar gibi hocaların öğrencisi oldu (diğer hocaları için bk.

el-imame ve't-tebşıra, önsöz, s. 25-28).
içinde imamlardan nakledilen rivayetleri ezberleyerek dikkat çekti
ve ailesinin de nüfuzuyla bunları etrafın
da oluşan halkaya yaymaya başladı. O sı
rada Samerra'da bulunan on birinci imam
Hasan el-Askeri, Allah'ın rızasına ulaşma
sı ve hayırlı çocuklara sahip olması yönündeki duasının yanı sıra kendisine dinin bazı ibadet ve ahlak prensiplerini hatırlatıp
gece namazı kılması gerektiğini belirten
bir mektup gönderdi (Hansarl, IV, 273-274;
M. Rıza el-Hakimi. s. 372-3 73). imarnın
mektubu ile şevki daha da artan İbn Babeveyh irşad faaliyetlerine devam etti.
Hasan el-Askerl'nin vefatından sonra
onun Muhammed adında bir oğlunun bulunduğu ve babasının ölümü üzerine gizlendiği fikrine katılarak imarnın naibi sı
fatıyla ortaya çıkan Ebu Amr Osman b.
Sald'i destekledi. Gizli imarnın vekilliği iddiasında bulunan diğer sefirleri reddeden, bir ara Kum'da oturup hem kendisini on ikinci imarnın vekili olarak takdim
eden hem de bazı tasawufl görüşler ileri
süren Hallac-ı Mansur'la tartışmalar yaptı ve onun bir daha geri dönmernek üzere Kum'u terketmesini sağladı (EbO Ca'fer et-TOs!, Kitabü'l-Gaybe, s. 402-403).
Ardından lrak'a giden İbn Babeveyh üçüncü sefir Hüseyin b. Ruh ile görüştü. Yeniden Kum'a döndüğünde Şii görüşlerin yayılması için büyük çaba harcadı. Özellikle
Hz. Ali'nin imameti konusunda muhataplarıyla yoğun tartışmalara girerek bazı
kimselerin Şii düşünceyi benimsemesini
sağladı. Bu arada Ali b. Ca'fer b. Esved
aracılığıyla imarnın sefiriyle ilişkisini devam ettirdi. Şii kaynaklarında yer alan rivayetlere göre o zamana kadar erkek çocuğu olmayan İbn Babeveyh. Allah'ın kendisine salih bir oğul vermesi için dua etmesi niyazında bulunduğu mektubunu
gizli imam Muhammed el-Mehdi'ye ulaş
tınlmak üzere sefire göndermiş, Muhammed el-Mehdi de sefir aracılığıyla yolladı
ğı cevabt mektubunda dua ettiğini ve Allah ' ın yakında kendisine hayırlı iki erkek
evlat vereceğini müjdelemiş. çok geçmeden de Muhammed (Şeyh Sad ilk) ve Hüseyin adları verilen çocukları dünyaya gelmiştir (İbn Babeveyh el-Kumml, Kemalü'd-dfn, Il, 502-503) . İbn Babeveyh Kum'da vefat etti ve burada yedinci imam MGsa el- Kazım'ın kızı Fatıma'nın kabrinin yakınında defnedildi. Türbesi günümüzde
Kum'un önemli ziyaret yerlerinden biridir.
Şla geleneği

İbn Babeveyh, başta oğulları Şeyh SadOk ve Hüseyin olmak üzere çok sayıda
öğrenci yetiştirdi. Bunlar arasında Ahmed

iBN BABEVEYH, Şeyh SadOk
b. DavGd ei-Kummi, Ebü'I-Kasım Ca'fer
b. Muhammed Kavleveyh, Hüseyin b. Hasan b. Muhammed b. Babeveyh, Selame
b. Muhammed b. İsmail. Abbas b. Ömer
b. Abbas ve Harun b. Musa et-Tellakberi
en meşhurlarıdır.
On birinci imamla on ikinci imarnın gaybet-i suğra döneminde yaşayıp sefirler
devrini idrak eden İbn Babeveyeh, İsna
şeriyye'nin çeşitli safhalardan geçtiği bir
dönemde bir taraftan imamlardan gelen
rivayetleri toplarken diğer taraftan toplumun fıkhi meselelerini çözmeye çalış
mıştır. Kaynaklar, onun Şia'nın önemli
merkezlerinden Kum'un başta gelen hadis ve fıkıh alimlerinden biri olduğunu
kaydeder. Ancak İbn Babeveyh'in hadisçiliğiyle fıkıhçılığını birbirinden ayrı görmemek gerekir. Zira o dönemde Şia fıkhı
henüz gelişmemiş olduğundan İbn Babeveyh re'y ve ictihada yer vermeden sadece rivayetler çerçevesinde fıkıh çalışma
ları yapmıştır. Şii anlayışa göre imamlardan nakledilen sözler de hadis kapsamın
da değerlendirildiğinden İbn Babeveyh,
bunların derleme faaliyetlerine iştirak
etmekle kalmayıp aynı zamanda isnadla
ilgili bazı kurallar da belirlemiştir. Oğlu
Şeyh Sad u k Men 1ô. yaJ:ıc;lurühü '1-fa]fih'in mukaddimesinde faydalandığı kaynakları zikrederken özellikle babasının da
ismini anmaktadır. Öte yandan bölgedeki alimlerle imarnet konusunda tartışma
lar yapan İbn Babeveyh'in Muhammed
b. Mukatil er-Razi ile yaptığı münazara
meşhur olmuş ve·daha sonra bazı talebeIeri tarafından kitap haline getirilmiştir.
Eserleri. İbn Babeveyh'in çok sayıda
eser yazdığı belirtilmektedir. İbnü'n-Ne
dim, eserlerinden hiçbirinin adını vermemekle birlikte oğlu Şeyh SadOk'tan naklen onun yazdığı kitap sayısının ZOO dolayında olduğunu kaydeder (el-Fihrist, s.
291 ). Günümüze birkaçı intikal eden bu
eserlerden yirmi kadarının adı kaynaklarda zikredilir (Neca şl, ll, 89-90; Ebu Ca 'fe r
et-TGs!, el-Fihrist, s. 123) . 1. Kitô.bü't-TevJ:ıid (Aga Büzürg-i Tahran!, e?-Zerfa, IV,
480). 2. e1-İmô.me ve 't-tebşıra mine'1J:ıayre . Müellifin günümüze kadar gelen
en önemli eseri olup imarnet ve gaybet
konusunu ele almaktadır. Yirmi iki bab
halinde seksen yedi hadisten oluşan eserde Hz. Adem'den itibaren her peygamberin bir vasisi olduğu , yeryüzünün hiçbir
zaman hüccetsiz kalmayacağı. ResGl-i Ekrem'den sonra soyundan gelenlerin onun
vasisi olarak görev yapacağı belirtildikten sonra Hz. Ali'den başlayarak sekizinci imam kabul edilen Ali er-Rıza'nın imametiyle ilgili rivayetler sıralanır. Kendisi

on ikinci imam Muhammed el-Mehdi dönemine kadar yaşadığı halde eserde diğer imamlarla ilgili rivayetlerin bulunmayışı dikkat çekicidir. Bu husus, imam sayısını on iki ile sınırlayan düşüncenin henüz yeterince olgunlaşmamasından kaynaklanmış olabilir. Nitekim bu boşluğu
doldurmak amacıyla eserin neşrinde diğer imamlarla ilgili rivayetler "el-Müstedrek li'l-imame ve't-tebşıra mine'l-l:ıayre"
adıyla eserin sonuna eklenmiştir (s . 98142) . Medresetü'I-İmam el-Mehdi tarafından yayımlanan eserin (Kum 1985) bir
başka neşrini Muhammed Rıza ei-Hüseyni gerçekleştirmiştir (Beyrut I 98 7) . 3.
Kitô.bü 'ş-Şerô. 'i'. Fıkhın ana konularıyla
ilgili olarak imamlardan nakledilen rivayetlerin yer aldığı ve hayli hacimli olduğu
belirtilen eserin bir kısmı Kazımiyye'deki
özel bir kütüphanede bulunmaktadır (Aga
Büzürg-i Tahran!, e?-Zerfa, XIII, 46-4 7). 4.
Kitô.bü 't- Tefsir. Müellif hakkında bilgi veren bütün kaynaklarda adından bahsedilmektedir. ·
İbn Babeveyh'in kaynaklarda adı geçen
diğer bazı

eserleri de şunlardır: Kitô.bü '1Kitô.bü'1-Cenô.'iz, Kitô.bü '1-İ{J.vô.n, Kitô.bü'n-Nisô.'
ve'1-vildô.n, Kitô.bü 'n-Nikô.J:ı, Kitô.bü
Menô.siki'1-J:ıac, Kitô.bü '1-Mevô.riş, Kitô.bü '1-Mi'rô.c, Kitô.bü '1-Mantı]f, Kitô.Vuc;lıJ.', Kitô.bü'ş-Şa1ô.t,

bü't-Tıb.
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İBN BABEVEYH, Şeyh Sadfik
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Ebu Ca'fer Muhammed
b. Alt b. el-Hüseyn b. Musa
b. Babeveyh ei-Kumm'i
(ö. 381!991)
İmamiyye Ş'iası'nca benimsenen

L

dört hadis kitabından
ikincisinin yazarı,
hadis ve fıkıh alimi.
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Doğum tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte ikinci sefir Muhammed b. Osman ' ın ölümünden sonra ve Hüseyin b.
Ruh'un sefaretinin ilk devresinde 305
(917-18) yılı civarında Kum 'da dünyaya
gelmiş olması kuwetle muhtemeldir (Kemalü'd-din ve tamamü'n-ni'me, Il, 502).
Daha çok Şeyh SadOk ve İmadüddin unvanları ile tanınır. Babası, " es-SadGku'Iewel" diye anılan ve devrinin önemli alimIerinden biri sayılan Ebü'I-Hasan İbn Babeveyh'tir. Hakkındaki bir menkıbede belirtildiğine göre kendisi gaib imarnın duasının bereketiyle doğmuştur (bk. İBN BABEVEYH, Ebü'I-Hasan) . Bu telakki İmamiy
ye arasında yaygın bir inanç haline gelmiştir.

İbn Babeveyh'in yetişmesinde babası
ve çok sayıda ilim adamı yetiştiren aile
çevresi etkili oldu. Ayrıca Kum'da Muhammed b. Hasan b. Ahmed el-Velid, Hamza
b. Muhammed b. Ahmed gibi önemli alimlerden ders aldı ve onlardan hadis yanın
da diğer İslami ilimleri öğrendi. Devrin
geleneğine uyarak ilmi seyahatlere çıktı
(339/950-51) Rey'de Ebü'I-Hasan Muhammed b. Ahmed ei-Esedl, Ya'küb b. Yusuf,
Ahmed b. Muhammed b. Sakr ve Ebu Ali
b. Abdürabbih er-Razl'den hadis dinledi
ve onlara hadis nakletti. 352 (963) yılın
da Horasan'a gitti, Meşhed ve Nişabur' u
ziyaret ettikten sonra aynı yıl Bağdat'a
geçti. Burada Ebu Muhammed Hasan b.
Yahya ei-Haseni, Ebü'I-Hasan Ali b. Sabit
ed-Devalibi, Muhammed b. ömer ei-Hafız ve İbrahim b. Harun gibi Şii alimleriyle
karşılıklı olarak hadis rivayetinde bulundu. 354'te (965) hacca gitmek üzere Bağ
dat'tan ayrıldı, KGfe'ye uğrayarak Hicaz'a
ulaştı. Haccını eda ettikten sonra dönüş
yolu üzerindeki Feyd'de bir süre kalarak
Ebu Ali Ahmed b. Ebu Ca'fer el-Beyhaki'den hadis dinledi.
Başta Nişabur olmak üzere Horasan
beldelerini sık sık ziyaret etmesi sebebiyle Necaşi ve Ebu Ca'fer et-TGsl gibi meş
hur Şii alimleri tarafından İsnaaşeriyye'-

345

