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İBN SA'D 
(..ı...... .J-!f) 

EbCı Abdiilah Muhammed 
b. Sa' d b. Men!' ei-Katib ei-Haşiml 

el-Basri ei-Bağdadi 

(ö . 230/845) 

Tabakat kitabıyla tanınan hadis, 
siyer, tarih ve ensilb alimi. 

_j 

160 (777) yılında Basra'da doğdu (Ze
heb!, A'lamü'n-nübela', X, 664). Babası 

veya dedesi Hz. Abbas ailesinin azatlısı ol
duğu için Mevla Beni Haşim diye veya Ku
reşl nisbesiyle tanınıyordu. Bazı kaynak-
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larda Kureyş'in Beni Zühre koluna men
subiyetinden dolayı Zührl de denilmekte 
(ibn Sa'd, et-Tabakatln ş r. Muhammed b. 
Sam il es-Sülemll. neş redenin girişi, 1. 23; 

ibn Hallikan. ı ı ı. 473; Horovitz, s. 126-1 32), 

ancak böyle bir nisbetin özellikle ailesinin 
Beni Haşim'in mevlası olduğunun belir
tilmesinden sonra zikredilmesi doğrulu
ğunu şüpheye düşürmektedir. 

İbn Sa'd, ilk yıllarını geçirdiği Basra'da 
çoğu tabiln ve tebeu't-tabilnden olan Hü
şeym b. Beşir, Vekl' b. Cerrah. Ebu Asım 
en-Nebll. Arim b. Fazi. İsm ail b. Uleyye. 
Affan b. Müslim ve Ebü'I-Velld et-Taya
lisi gibi alimlerden dini ilimlerle birlikte 
Arap dili ve edebiyatı okudu ve onlardan 
hadis aldı. Daha sonra hadis ve ah bar öğ
renmek üzere Kufe. Medine ve Mekke'ye 
gitti. Onun bu seyahatlerine çok erken 
yaşta başladığı, henüz yirmi yaşında iken 
Medine'de Hz. Osman ailesinin azatlısı 
Ebu Alkame ei-Ferevl ile buluştuğunu biz
zat haber vermesinden anlaşılmal~tadır 
(et-Tabakat, V. 424) . Medine ve Mekke' 
deki ikameti sırasında Hz. Peygamber'in 
gazve ve seriyyelerinin geçtiği yerleri de 
inceleyen İbn Sa'd Medine'den sonra Rak
ka'ya ve Dımaşk'a, ardından Bağdat'a gi
derek ölünceye kadar orada kaldı. Onun 
et-Taba]Satü'l-kübrd'sı incelendiğinde ri
vayette bulunduğu şahsiyetlerin hadis. 
rica!, cerh ve ta'dll, fıkıh, kıraat ve diğer 
Kur'an ilimleri. siyer. megazl, ahbar, fü
tGh. şiir ve ensab sahalarında değerli 
alimler olduğu. kendisinin de geniş bir 
kültüre ve çeşitli ilim dallarında derin bir 
vukufa sahip bulunduğu göze çarpar. Öğ
rencilerinden ve et-Taba]Sat'ın ravilerin
den Hüseyin b. Fehüm (Fehm) esere ilave 
ettiği hal tercümesinde onu ilmi zengin. 
çcik hadis ve haber sahibi, hadis le garl
bü'l-hadls ve fıkıh alanlarında çok kitap 
yazan bir şahsiyet olarak tanımlamıştır 
(VII, 364). 

İbn Sa'd'ın 200 (815) yılı civarında gel
diği Bağdat. o sıralarda ilmi faaliyetlerin 
çokyoğun olduğu bir dönem yaşıyordu. 
İbn Sa' d burada hacası Vakıdl'nin katipli
ğini yaptı ve onunla " katibü'I-Vakıdl, sa
hibü'I-Vakıd'i. gulamü'I-Vakıdl" gibi ıakap
larıa anılmasına yol açan yakın bir dost
luk kurup ölümüne kadar (207/823) yanın

dan hiç ayrılmadı. Bu arada hem kendi
sinden hem kütüphanesinden faydalan
dı ve bu husus u et-Taba]Sat'ın çeşitli yer
lerinde zikretti (mesela bk. ıı. 5; lll, 5) . 
Onun Vakıdl dışında Ruveym b. Yez'id ei
Mukr'i. Muhammed b. Sa' dan ed-Darlr ei
Kufi, Ebu Zeyd ei-Ensarl. Medainl. İbnü'I
Kelbl ve Mus'ab b. Abdullah ez-Zübeyr!'-

den kıraat. dil. ensab ve tarih gibi alan
larda faydalandığı bilinmektedir. İbn 
Sa'd'ın Süfyan b. Uyeyne, Vekl' b. Cerrah, 
Ebu Nuaym Fazi b. Dükeyn, Hüşeym b. 
Beşir, Velid b. Müslim, Ma'n b. lsa ve Sü
leyman b. Harb gibi cerh ve ta'dll üstat
larınca sika kabul edilen alim ve muhad
dislerden hadis alması. çağdaşları kadar 
kendisinden sonra gelenler tarafından 
da takdirle anılmasına sebep olmuştur. 
Belazürl. İbn Ebü'd-Dünya. Haris b. Ebu 
üsame ve Ebü'I-Kasım ei-Begavl gibi 
alimler de kendisinden rivayette bulun
muşlardır. 

Abbas! Hafifesi Me'mun. 218 (833) yı
lında Bağdat Valisi İshak b. İbrahim'e bir 
yazı göndererek Vakıdl'nin ölümünden 
sonra şöhreti artan İbn Sa'd başta olmak 
üzere şehrin ileri gelen yedi fakih ve mu
haddisini halku'I-Kur'an konusunda sor
guya çekmesini ve Kur'an'ın mahluk ol
duğ'una inanmayanların hukuki ehliyet
lerini iptal etmesini istedi. Vali onları Rak
ka'da Halife Me'mun'un huzuruna çıkardı 
ve kendilerine bu konuda ne düşündük

lerini sordu. ibn Sa'd dahil alimierin hep
si Me'mun'un istediği gibi cevap verdi ve 
serbest bırakıldı. Bu davranış İbn Sa'd'ın 
Mu'tezill olduğuna delil sayılarak haksız 
yere tenkit edilmesine sebep olmuştur 
(i b n Sa 'd, et-Tabakat ln ş r. Muhammed b. 
Sam il es-Sül emiL neş rede ningirişi, ı . 27-

28; Taberl , lll , 1116-1117) . Nitekim Me'
mün'un istediği cevabı vermeyen ve bun
dan dolayı işkenceye maruz kalan Ahmed 
b. Hanbel de İbn Sa'd'ın bu şekildeki dav
ranışını makul karşıladığı gibi yeğeni Han
bel b. İshak'ı her cuma günü kendisine 
gönderip Vakıdl'nin hadis cüzlerinden iki 
tanesini aldırmak suretiyle onunla ilm'i 
yardımiaşmaya devam edilebileceğini 
göstermiştir. Ayrıca cerh ve ta' dil alimle
ri. halku'I-Kur'an konusundaki davranışın
dan dolayı İbn Sa'd'a herhangi bir eleşti
ride bulunmamıştır. 

İbn Sa 'd 4 Cemaziyelahir 230' da ( 16 Şu
bat 845) Bağdat'ta vefat etti ve Babüş
şam Kabristanı'na gömüldü. Bazı kay
naklarda ölüm tarihi 222 (837) veya 236 
(850) olarak kaydedilirse de doğru değil
dir. Öte yandan 230 yılından sonra ölen 
bazı kimselerin biyografilerinin et-Taba
Jsat'ta yer alması (mese la bk. VI. 413; VII. 
346, 350, 351) kitabın İbn Sa'd'a aidiyeti 
hususunda tartışmalara yol açmıştır. An
cak bunların esere İbn Sa'd'ınkiyle birlik
te öğrencisi Hüseyin b. Fehüm veya bir 
başkası tarafından eklenmiş olduğu şüp

hesizdir (ibn Sa'd, et-Tabakat: el-Mütem
mim, neşrede nin girişi. s. 58-61 ). 



Cerh ve ta'dll alimleri İbn Sa'd'ı şerefli. 
faziletli. doğru sözlü ve genellikle si ka bir 
şahsiyet olarak kabul ederler. Eb Cı Hatim 
er-Razi onun hakkında babasının. "İbn 
Sa'd doğruyu söyler; muhaddis Kavariri'
ye gelip ondan hadis sormuştur" dediğini 
nakletmektedir (ZehebT. Te?kiretü '1-huf
ffı?-, ı . 425) Hatib el-Bağdadi, Mus'ab b. 
Abdullah ez-Zübeyri'nin sorduğu bir ha
dis üzerine Yahya b. Main'in İbn Sa' d hak
kında "yalancıdır" dediğine dair Hüseyin b. 
Fehüm'den gelen bir rivayet üzerine şun
ları söylemiştir: "İbn Sa'd ilim. fazilet ve 
adalet ehlidir. Kitabına aldığı hadisleri ço
ğunlukla inceledikten sonra yazması ken
disinin doğruluğunu gösterir. Belki de 
Mus'ab ez-Zübeyri. Vakıdi'nin rivayet et
tiği münker bir hadisi Yahya b. Main'e 
sormuş. o da yalancı sıfatını Vakıdi için 
kullanmıştır" ( Tarfl]u Bagdad, V. 32 1 ). Yi
ne aynı haberi eserine alan Zehebi ise 
Yahya b. Main'in yalancı sıfatıyla İbn Sa'd'ı 
kastetmiş olabileceğini . ancak İbn Sa'd'ın 
kendisine göre sadCık olduğunu. dolayı
sıyla Yahya b. Main'in görüşüne katılma
dığını ifade etmiştir (Mizanü '1-i'tidal, ııı . 

560). Bazıları onun hakkında. "Hocası za
yıf ancak kendisi sikadır" derken (Sehavl. 
s. 60 ı) İbnü'n-Nedim. "Hali mestCır bir 
sika. sahabi ve tabii n ah barında alim dir" 
diyerek onun zahiren adaletine hükmedil
mesine karşılık gerçekte ne olduğunun 
bilinemeyeceğini anlatmak istemiştir (el
Fihrist, s. 151 ). Bir kısım muhaddisler İbn 
Sa'd'ın sika olduğunu kabul etmekle bir
likte eserine Vakıdi. İbnü'I-Kelbi ve el
Megazi sahibi Ebu Ma'şer es-Sindi gibi 
kimselerden rivayet aldığı için onu ayıp
lamışlardır (ibnü's-Sa lah. s. 357). Ancak 
cerh ve ta'dll alimleri hadis rivayeti konu
sunda eleştirdikleri bu şahsiyetleri. özel
likle de Vakıdi ile Eb Cı Ma'şer'i siyer ve me
gazi sahasında güvenilir saymışlardır. 
Bizzat İbn Sa'd da mesela Ebu Ma'şer'i. 
"Çok hadis rivayet eden zayıf bir kimse idi" 
şeklinde değerlendirmekten çekinmemiş

tir (et-Taba~at, V. 418). Zehebi ve İbn Ha
cer gibi mCıtedil cerh ve ta' dil alimleri ise 
onu doğrudan güvenilir bir şahsiyet ola
rak kabul etmişlerdir (A'Iamü 'n-nübela', 
X. 664-667; Teh?1bü't-Teh?1b, V. 11 8- l 19). 

Eserleri. İbn S.a'd'ın en meşhur eseri 
Kitfıbü't-Tabakati'l-kebir'dir (et-Taba
~atü'l-kübra). Kaynaklarda et-Taba]:ra
tü'l-kebir adıyla da anılan (ZehebT. A'la
mü'n-nübela', X. 664; Te?kiretü'l-l).ufftı?. 1. 
425) eserin ilk neşri bu adla (Leiden 1904-
1 940) . Arap ve İslam dünyasında yaygın 
bir şekilde kullanılan İhsan Abbas neşri 
ise et-Taba]:ratü'l-kübra adıyla yapılmış-

tır (Beyrut 1957- ı 968 ) İbn Sa'd'ın, taba
kat kitaplarının ilki ve zamanımıza intikal 
edenlerin en eskisi olan bu eseri. esas iti
bariyle siyer- megazi ve tabakat ana bö
Iümlerinden meydana gelmektedir. İki cilt 
halinde basılan siyer- megazi bölümü (Ka
hire 1989 ). İbn İshak'ın İbn Hişam yoluyla 
günümüze ulaşan es-Siretü'n-nebeviy
ye'siyle Vakıdi'nin Kitdbü '1-Megazi'sin
den sonra Hz. Peygamber'in hayatı ve 
şahsiyeti üzerine kaleme alınmış elde 
mevcut eserlerin üçüncüsüdür. İbn Sa'd 
bu kısmı yazarken İbn İshak. Eb Cı Ma'şer 
es-SindT. Musa b. Ukbe ve hacası Vakıdi'
nin eserleri gibi daha önceki siyer ve me
gazilerden faydalanmıştır. Kitap. ResCı
lullah ' ı diğer peygamberlerle irtibatlan
dıran kısa bir risalet tarihinden (ı , 20-54) 
sonra onun anne ve babasının soyuna yer 
vererek bi'set öncesi ve sonrası Mekke 
dönemi hayatını anlatır (1. 55-238). İbn 
Sa'd, Hz. Peygamber'in hicretten sonraki 
faaliyetlerinin ele alındığı Medine döne
minin yazılmasında İbn İshak'tan farklı 
bir metot uygulamış ve onun gelişmeleri 
kronolojik sırayla yazmasına karşılık aynı 
konuları bir arada inceleyerek ilk örneği
ni. ResCıl-i Ekrem'in devlet başkanlarına 
ve kabile reisierine göndermiş olduğu . 

sayıları doksan beşi bulan İslam'a davet 
mektuplarıyla verip (1. 258-29 1) bunu yet
miş iki kabile heyetinin Medine'ye gelme
siyle sürdürmüştür (1. 291-359) et-Taba
kat'ın daha önceki eserlerden en önemli 
farkı . Hz. Peygamber'in Tevrat ve İncil'de
ki sıfatlarıyla başlayıp arkasından onun 
ahlaki ve şahsi özellikleri. konuşma. yürü
me. giyinme. yeme içme gibi daha son
raki dönemlerde delailü'n-nübüwe. ala
matü'n-nübüwe ve şernail kitaplarında 

işlenecek olan konulara yer vermesidir 
(1. 360-506; ibn Sa'd'ı n şema ile katkıları 

ve öze lli kle bu kon udaki ilk kitabın yaza rı 

olan Tirmizi'yi etki leyen yön leri için bk. 
Yardım. indeks) . 

ll. cilt Hz. Peygamber'in gazve ve seriy
yeleriyle başlar (s. 5-1 92 ). Eserde ResCıl-i 
Ekrem'in Veda haccından sonraki hayatı 
ile vefatma geniş yer ayrılmıştır. Bu konu
nun ele alındığı kısmı (s 319-333) onun 
vefatı üzerine söylenen mersiyeler takip 
eder. Bu cildin sonunda. tabakat kısmı
na hazırlık olmak üzere yazıldığı düşü
nülebilecek bazı konu lara yer verildiği 
görülmektedir. Bunlar Hz. Peygamber 
hayatta iken Medine'de fetva verenler. 
Kur'an-ı Kerim'i toplayanlar ve ashaptan 
sonra onların çocuklarıyla başkalarından 
Medine'de fetva verenlerdir (s. 334-389) 
Eserin ikinci bölümü ashap. tabiin. te-
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beu't-tabiin ve müellifin vefat tarihi olan 
230 (845) yılına kadarki ravilerin hal ter
cümelerini içeren tabakattır. lll. cilt asha
bın hayatıyla başlayıp tabii n ve diğerleri
ninkiyle devam eder. İbn Sa' d, Hz. Ömer'in 
fey gelirlerini dağıtmak üzere düzenledi
ği divan defterlerindeki anlayışa uygun 
olarak ashabı beş tabakada incelemiştir. 
Tamamının Medine'de yaşadığı anlaşılan 
ashabın ilk tabakasını Bedir Gazvesi'ne ka
tılan muhacirlerle ensar (lll, 5-627), ikinci 
tabakasını Bedir Gazvesi'nde bulunama
mış Habeşistan muhacirleri gibi ilk müs
lümanlardan olan kişilerle Uhud Gazvesi'
ne katılanlar (IV. 5-25 ı), üçüncü tabakası
nı Hendek ve sonrasındaki gazvelere ka
tılanlarla Mekke'nin fethinden önce ihti
da edenler (IV, 252-385). dördüncü taba
kasını Mekke'nin fethi sırasında ve daha 
sonra müslüman olanlar (nşr. Abdülaziz 
Abd u! lah es-Se l um!, ı-ıı. Ta if 14 ı 6/1 995), 
beşinci tabakasını da Hz. Peygamber'i ço
cukluğu nda görenler (nşr. Muhammed b. 
Sami! es-Sü leml, 1-1 1, Taif 1414/1993)teş

kil eder. Bu bölümü planlarken İslamiyet' e 
giriş tarihlerini ve katıldıkları gazveleri 
göz önüne alarak ashabı zaman unsuru
na göre beş tabakaya ayıran İbn Sa' d, Me
dine'de yaşamış olanlara öncelik tanımak 
suretiyle mekan unsuruna da yer vermiş 
ve arkasından sahabileri gittikleri yerlere 
göre yeniden tabakalara ayırmıştır. Bu ta
bakalar Mekke'den başlamak üzere sıra
sıyla Taif. Yemen. Yername ve Bahreyn 
(V,443, 503,523,549, 557), KCıfe(VI, 5-65), 
Basra (VII , 5-90). Medain (VII, 3 ı 7-3 19). Ho
r asan (VI I, 365-367), Şam (VII , 384-439). 
el-Cezire (VII, 476-477) ve Mısır'a (VII, 493-
509) yerleşmiş olanlardır. İbn Sa'd'ın yap
tığı bu tasnif bazı sahabilerin mükerreren 
zikredilmesi sonucunu doğurmuştur. Me
sela Hz. Ali önce Medine'de fetva veren
ler (ll, 337-340). ardından Bedir Gazvesi'ne 
katılanlar (ı ı ı , ı 9-40), daha sonra da KCı
fe'ye gidenler (VI, 12) arasında yer alır; 
ancak onun hakkında yalnızca Bedir ehli
ne ait olan kısımda geniş bilgi verilmiştir. 
Medine. KCıfe ve Medain'de yaşayan sa
habi Selman-ı Farisi'nin de durumu aynı
dır (IV, 75; VI, 216; VII, 318). Diğer taraftan 
sahabiler ele alınırken önce muhacirler
den ve onların mevlalarından başlanmış. 
daha sonra ensar sıralanmıştır. Muhacir
lerin sıralanmasında da Hz. Ömer'in di
van defterlerini düzenlerken yaptığı gibi 
önce Resul-i Ekrem'in mensup olduğu 
Kureyş'in Beni Haşim koluna. arkasından 
ona olan yakınlıklarına göre Beni Ümey
ye'ye ve diğer koliara yer verilmiştir. En
sarda ise Sa'd b. Muaz'ın kabilesi Evs'in 
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Beni Eşhel kolu başa alınmış ve bu dü
zen diğer tabakalarda da sürdürülmüş

tür. İbn Sa'd, tabiin nesiini genellikle yir
mi ile on yıllık yaş farkiarına ve yaşadık
ları şehirlere göre tabakalara ayırmış. 
ardından tebeu't-tabiin ile ondan son
ra gelenleri sıralamıştır. Yedi tabaka 
halinde tasnif edilen ilk tabiin zümresi 
Medine'deyaşayanlardır (ı. tabaka: V, 5-
1 77; 2. tabaka: ı 78-31 1; 3. tabaka: 312-408 
14 ve 5. tabakalar atlanmıştır; aş. bk.l. 6. 
tabaka: 409-423, 7. tabaka: 424-442). Diğer 
şehirlerde yaşayanlar ise önce -varsa
buralara yerleşen sahabiler zikredildik
ten sonra tabiin, tebeu't-tabiin ve daha 
sonra gelenler olmak üzere sınıflandırıl
mıştır. 

Son cilt kadın sahabilere ayrılmıştır. 
Esere erkeklerden sahabi, tabiin ve di
ğer nesillerin alınmasına karşılık kadın
lardan yalnızca sahabi ve bazı tabiinin 
dahil edildiği görülür. Bu cilde Hz. Pey
gamber'in kadınlarla nasıl biatlaştığı ko
nusu ile başlayan müellif önce Resul-i Ek
rem'in zevcelerini, ardından sırasıyla onun 
kızları, amca ve hala kızları, Beni Haşim 
mensupları başta olmak üzere Kureyşli 
ve Medineli kadın sahabileri, sonunda da 
tabiinden bazı hanımları bir tabaka halin
de ele almış. haklarında bilgi verirken de 
ilimle ilgilenmelerini, sosyal hizmet saha
sında rol almış olmalarını ve özellikle sa
vaşlarda yaraltiara sağlık hizmeti sunma
larını, silah taşıyıp fiilen savaşa katılma
larını göz önünde tutmuştur. 

İbn Sa'd'ın, başta hacası Vakıdi'nin ki
tapları ve rivayetleri olmak üzere kendin
den önceki eserlerden ve çağdaşlarından 
şifahen topladığı hadislerle ah bar ve en
saba ait bilgilerden faydalanarak yazdı
ğı et-Taba]fat, öğrencilerinden Haris b. 
Seleme, Hüseyin b. Fehüm. Ahmed b. 
Ubeyd, İbn Ebü'd-Dünya ve başka raviler 
yoluyla günümüze ulaşmıştır. İndeksleri 
hariç bugün on üç cilt halinde elde bulu
nan eser, öncelikle sünnete hizmet et
mek için kaleme alınmıştır. İbn Sa' d, ge
rek siyer ve gerek tabakat bölümlerinde 
muhaddislerin usulüne uygun şekilde is
nad kullanmıştır. Şahısların nesebini ve
rirken hemen hiç kaynak zikretmemiş, 
genellikle İbnü'I-Kelbi'nin ensab bilgisine 
dayanmış. ensara ait nesep bilgilerini de 
İbn Umare ei-Ensari'nin Kitfıbü Nese
bi'l-enşfır'ından almıştır. öte yandan as
habın hepsini sika kabul ettiği için cerh 
ve ta' dil hususunda onlarla ilgili görüş be
lirtmemiş. buna karşılık tabiin ve tebeu't
tabiine mensup şahsiyetlerin çoğunlukla 
hadis rivayetlerindeki durumlarını ve si-
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ka olup olmadıklarını kısa ifadelerle de
ğerlendirme yoluna gitmiştir. Ele aldığı 
şahsın önce künye ve lakabını, adını, men
sup olduğu kabileyi göstermek üzere ba
basından başlayarak nesebini. sonra da 
annesinin adını ve nesebini verir; arkasın
dan erkek ve kız çocuklarını, eğer şahıs 
kadın ise kocasını tanıtır. Daha sonra 
mesleğini. ahlaki ve şahsi özelliklerini, 
yaşadığı yerleri, seyahatlerini. hocalarını 
ve öğrencilerini, siyasi ve ilmi kişiliğini. 
fazileti hakkında söylenenleri anlatır ve 
vefat tarihini bildirir. Sahabeden başta 
Hulefa-yi Raşidin olmak üzere aşere- i mü
beşşere, Hz. Hasan ve Hüseyin, Ömer b. 
Abdülaziz gibi bazı şahsiyetlere ise çok 
geniş yer vermiştir. Özellikle halifeterin 
dönemlerindeki iktisadi ve içtimal olay
ların. çeşitli devlet kurumlarının ve diğer 
faaliyetlerin üzerinde genişçe durduğu 
görülür. İbn Sa'd'ın et-Taba]fdt'ının. İs
lam'ın yayılış tarihini göstermesi yanın
da ilmi ve dini gelişmeleri şehirlere göre 
aksettirmesi bakımından ayrı bir yeri bu
lunmakta, çağ d aşı Halife b. Hayyat'ın et
Taba]fat'ı ile karşılaştırıldığında kültür 
seviyesi ve. zamanımıza intikal ettirmiş 
olduğu belgelerin zenginliği hemen göze 
çarpmaktadır. et-Taba]fat daha sonra 
gelen birçok müellifin eserine örnek ve 
kaynak olmuştur. Belazüri FütCif:ı.u'l-bül
dfın ve özellikle Ensfıbü'l-eşraf'ı yazar-

ken ondan çok faydalanmış. Ebu Nuaym 
ve Beyhaki Delfı'ilü 'n-nübüvve adlı eser
lerinde, Ebu Nuaym I:filyetü'l-evliya'da, 
İbn Mende et-Taba]fat'ta. Taberl'Tari{ı'
te, Veki' b. HayyamAJ:ıbfırü'l-]fuçlat'ta, 
Hatib ei-Bağdacti Tfıri{ıu Bagdad'da. İbn 
Asakir Tfıri{ıu medineti Dımaş]f'ta, Ze
hebi Siyerü A 'lfımi'n-nübela'da, İbn Ha
cer el-İşfıbe'de ve İbnü'I-Cevzi el-Mun
ta?am ile Şıfatü'ş-şafve'de kaynak ve 
metot bakımından onun etkisi altında 
kalmıştır. 

Erken bir dönemde şarkiyatçılar tara
fından ilim alemine tanıtılmış olmasına 
rağmen et- Taba]fdt'ın günümüze kadar 
hala tam ve güzel bir neşri yapılmamış
tır. Otto Loth'un, Das Classenbuch des 
Ibn Sa'd adlı doktora teziyle (Leipzig 
1869) kitabın ve müellifinin İslam tarihi 
için taşıdığı önemi göstermesinden son
ra eser Edvard Sachau başkanlığında bir 
heyet tarafından notlar ilavesi ve kısmen 
Almanca tercümesiyle birlikte sonuncu
su indeks olmak üzere dokuz cilt halinde 
Kitabü't-Taba]fdti'l -kebir adıyla yayım
lanmış (Le iden ı 904- ı 940). bu yayın, not
ları çıkarılmak suretiyle Arap dünyasında 
Hicazi Muhammed Halil tarafından dört 
cilt (Kahire ı 358/1 939) ve İhsan Abbas 
tarafından dokuz cilt (sonuncusu indeks) 
(Beyrut 1376-1377/1957-1958, 138811968) 
olarak et-Taba]fatü'l-kübra adıyla tek-

ibn Sa'd'ın eı-Tabal,atü'l-kübra adlı eserinin unvan sayfası ile ilk sayfası (TSMK, lll. Ahmed, nr. 2835) 



rarlanmıştır. Daha sonra Muhammed 
Abdülkadir Ata. Ziyad Muhammed Man
sOr'un neşrettiği Medineli tabiine ait 
dördüncü ve beşinci tabakaları da ekleyip 
kendisinin bulduğunu söylediği bazı yaz
maları göstermek suretiyle eseri sekiz cilt 
halinde yayımiarnıştır ( Beyrut ı 4 ı O/ ı 990). 
Ayrıca bu neşirlerin hiçbirinde yer alma
yan Medineli ashabın dördüncü tabakası
nı Abdülaiiz Abdullah es-Sel O mi (I-II, Ta if 
ı 416/1995) ve beşinci tabakasını Muham
med b. Sarnil es-Süleml (HI, Ta if 1414/ 
1993), Medineli tabiinin dördüncü ve be
şinci tabakalarını ise üçüncü ve altıncı 
tabakalardaki eksiklikleri de tamamla
yan kısımlarla birlikte Ziyad Muhammed 
MansOr ( Medine 1403/1983) neşretmiştir. 
Muhammed Ali İdlikl ve Muhammed Ava
me de eserin Leiden ve Beyrut baskıları 
ile Ziyad Muhammed MansOr'un Medi
neli tabiln tabakasına ait tamamlayıcı kıs
mı için olmak üzere bir indeks yapmışlar
dır (Fihrisü'l-a'lami'l-mütercemfn fl't-Ta
bal<:ati ' l-kübra li'bn Sa'd, Beyrut 1406/ 
1986) Kitabın başında yer alan iki ciltlik 
siyer bölümü es-Siretü'n-nebeviyye mi
ne't-Taba~iiti'l-kübrfı (1-11 , Kahire 1409/ 
1989), Hz. Hasan'a ait kısmı Tercemetü'l
İmfım el-f:/ asan (nşr. Seyyid Abdülazlz Ta
batabal, Kum 1416/ 1995), Hz. Hüseyin'e 
ait kısmı Tercemetü'l-İmfım el-f:lüseyin 
ve ma~telühu (nşr. Seyyid Abdülazlz Ta
batabal, Beyrut 1416/1995), ihtiva ettiği 
hadisler konularına göre sıralanarak Sü
nenü'n-nebi şallalliihü 'aleyhi ve sel
lem ve eyyfımüh (nşr. Abdüsselam b. Mu
hammed b. Ömer Alüş, 1-11, Beyrut 1416/ 
1995) ve aşere-i mübeşşerenin hayatına 
ait bölümler birleştirilerek el-'Aşeretü'l
mübeşşere bi'l-cenne (Kahire, ts ) ad
ları altında ayrıca yayımlanmıştır. Eserin 
siyer bölümü Muhammed Abdülhamld 
(Agra 1891) ve Mahmud Mehdevl Damga
ni (Tahran 1369 h ş) tarafından Farsça'ya, 
S. Moinul Haq - H. K. Ghaazanfar tarafın
dan İngilizce'ye (HI, New Delhi, ts.) çev
rilmiştir. 

İbn Sa'd ' ın diğer eserleri de şunlardır : 
1. Kitfıbü 't- Taba~iiti'ş-şagir. et-Taba
~iitü'l-kübrfı'dan önce ve onun planı ma
hiyetinde kaleme alınmış olduğu anlaşıl
maktadır. İstanbul Arkeoloji Müzesi Kü
tüphanesi 'nde (nr. 435) bulunan nüshası 
139 varaktır ve et-Taba~iit'taki şahısla
rın isimleriyle hayatları hakkında çok kısa 
bilgiler içermektedir. z. et-Tfıril].. Zehe
bl. İbn Sa'd'ın bu adla bir kitap yazdığım 
söylüyorsa da (A'lamü'n-nübela', X, 664; 
Te?kiretü '1-/:ıuffaz, ı , 425) diğer kaynaklar-

da böyle bir esere rastlanmamaktadır. 3. 
Al].bfırü'n-nebi. Yalnız İbnü'n-Nedlm ~in 
el-Fihrist'inde geçer (s. I 51 ). Bununla ve 
yukarıdaki et- Tfıril].'le, et-Taba~iit'ın ba
şında yer alan si yer bölümünün kastedil
diği sanılmaktadır. 4. el-Kaşidetü'l-f:ıul
vfıniyye fi'fti{ıfıri'l-Kaf:ıtaniyyin 'ale '1-
'Adnaniyyin. Fuat Sezgin, İbn Sa'd'a nis
bet edilen bu kasideye Gazi b. Yusuf adlı 
bir kişinin şerh yazdığım ve Kahire'de bir 
yazma nüshasının bulunduğunu söyle
mektedir ( GAS, l/2, s. 113). İbn Sa'd'a, Ha
san-ı Basri'nin hayatına dair ez-Zü]J.
rufü '1-~aşri ii tercemeti Ebi Sa'id el
Başri gibi başka eserler de nisbet edil
mekte, ancak haklarında herhangi bir 
bilgi verilm ernektedir (Hediyyetü '1-'ari
{in, ll, I I). 
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Ebu Abdiilah el-Hüseyn 
b. Ahmed b. Sa'dan 

(ö. 375/985) 

Büveyhi veziri. 
_j 

337'de (948-49) Şlraz'da doğdu. Büvey
hl Emlri Adudüddevle zamanında (978-
983) Dlvanü'I-ceyş'in iki "arızu'l-ceyş"in
den biriydi ve ordunun bir bölümünü teş

kil eden Türk, Arap ve diğer gruplardan 
meydana gelmiş askeri birliklerden so
rumlu bulunuyordu. Adudüddevle'nin ölü
mü üzerine yerine geçen oğlu Samsa
müddevle İbn Sa'dan'ı vezirliğe tayin etti 
(373/983 ı İbn Sa'dan, göreve başladıktan 
sonra Deylemli asker ve kumandanlarla 
devlet memurlarının maaşlarından onda 
bir oranında kesinti yaparak elde edilen 
meblağı atlı birliklerin maaşlarına ilave 
etti. Bu yüzden Deylemli askerler isyan 
ederek İbn Sa' dan'ın sarayını talan etmek 
istedilerse de Samsamüddevle'nin müda
halesiyle mesele çözüldü. Ayrıca fiyatların 
yükselmesi sebebiyle halk İbn Sa'dan'a 
karşı çıktı. Bu arada İbn Sa'dan fakiriere 
hazineden yardımda bulundu. 

İki yıl vezirlikyapmasının ardından düş
manları harekete geçen İbn Sa'dan'ın 
Samsamüddevle'nin annesi Seyyide'nin 
katipliğine babasını tayin etti rm ek iste
mesi üzerine rakibi ve Adudüddevle dö
neminde Divan-ı İnşa katibi olan Abdüla
zlz b. Yusuf, Samsamüddevle'ye İbn Sa'
dan'ın devlete ve hazineye hakim olduğu
nu ve babasının tayininin yapılması duru
munda herkesin onun emri altına girece
ğini söyleyerek hükümdan kışkırttı. Bu
nun üzerine İbn Sa'dan ve adamları azie
dilip tutuklandı (374/984). Ardından ve
zirliğe getirilen Abdülazlz b. Yusuf. İbn 
Sa'dan'ın Samsamüddevle'yi hal'ederek 
kardeşi Şerefüddevle'yi tahta çıkarmak 
için Esfar b. Kerdeveyh liderliğinde başla
tılan isyan hareketiyle ilişkisi olduğu ko
nusunda emlri ikna etti. Sonuçta İbn Sa'
dan ve iki arkadaşı idam edildi ( Reblü lev
vel375/Ağustos 985). 

İbn Sa'dan filozof ve ilim adamlarını hi
maye etmesiyle tanınır. Adudüddevle'nin 
alimiere bağladığı, ancak ölümüyle kesi
len tahsisatın ödenmesi işini yeniden baş
latmış ve sarayında devrin önde gelen 
alimlerinin katıldığı ilim meclisleri düzen
lemiştir. Bu alimler arasında Ebu Süley
man es-Sicistanl. matematikçi Ebü'l-Vefa 
el-BOzcanl. hıristiyan felsefeci İbn Zür'a, 
yahudi filozof Vehb b. Yalş, İbn Miske-
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