
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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1116-1117; İbn EbO Hatim, el-Cerf:ı ve't-ta'dfl, 
VII, 262; ibnü'n-Nedim. el-Fihrist, s. 151; Ha
tib, Taril)u Bagdad, V, 321-322; İbn Hayr. Feh
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ti'l-kübra li'bn Sa'd", Di rastıtü taril)i'l-Cezire
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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-

297 



İBN SA' DAN, Hüseyin b. Ahmed 

veyh, İbn Slbeveyh, şair İbnü 'I-Haccac ve 
Ebu Hayyan et-Tevhldl ile Kati b İbn Ce
bel e sayılabilir. İbn Sa 'dan'ın en yakın ne
dimi Eb Cı Hayyan et-Tevhldl'dir. İbn Sa'
dan yapılan ilmi toplantılarda dil. edebi
yat. felsefe. kelam ve ahlaka dair sorular 
soruyor. Ebu Hayyan da bunları cevaplan
dırıyordu. Ebü'I-Vefa ei-Büzcanl'nin iste
ği üzerine EbQ Hayyan et-Tevhldl. kırk ge
ce devam eden tartışma meclisindeki ko
nuşmaları el-İmtô.' ve 'l-mu'ô.nese adlı 
eserinde toplamıştır. Bu eser, İbn Sa'
dan'ın ilmi tecessüse ve geniş bir kültü
re sahip olduğunu açıkça göstermekte
dir. Ebu Hayyan, Cahiz'in Kitô.bü'l-f:laye
vô.n'ın ı da İbn Sa'dan için istinsah etmiş
tir. Ebu Hayyan'ın çalışmalarını yakından 
takip eden İbn Sa'dan. daha vezir olma
dan önce onun 371 (981) yılından beri 
üzerinde çalıştığı eş-Şadô.~atü ve'ş-şa 

di~ adlı eserini bir an önce tamamlama
sını istemişti. Ancak bu eser vezirin ölü
münden sonra 400 ( 1009-1 O 1 O) yılında 
tamamlanabilmiştir. Dil al imi ve edebi
yat tenkitçisi Hatimi de İbn Sa'dan için 
kötü sözler söyleyen bir kişiden kinaye ola
rak el-Hilbô.ce (fi ş ıfati'ş-şi'r) adını ver
diği eserini onun adına kaleme almıştır. 
Rüzraverl İbn Sa ' dan'ı alicenap, cömert 
fakat yanına varıla m az bir şahıs olarak ta
nıtırken (leylü Kitabi Tecarib i 'l-ümem, lll. 
85) Ebu Hayyan et-Tevhldl onu çok dindar 
bir kişi olarak tavsif eder ( el-imta' ue'l

mu'anese, ll. 79-80). 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ebü Hayyan et-Tevhidi. el-imta' ve'l-mu'ane
se (nşr Ahmed Emin - Ahmed ez-ZeynJ. Beyrut 
1373/1953, !, 19, 29, 30-31, 32, 37; II , 2, 5, 26, 
32, 70, 79-80, 92, 130; lll , 85, 105, 159, 185; 
a.mlf .. el-Muf!:abesiit (nşr M. Tevfik Hü seyi n), 
Tahran 1366/1987, s. 85; Rüzraveri. :tey/ii Kita
bi Tecaribi 'l-iimem(nşr H. F. Amedroz). London 
1921 , lll , 40, 45, 85, 102-104, 106-107; ibnü'I
Esir. el-Kamil, IX, 37, 42; Hindüşah es-Sahibi. 
Tecaribii 's-selef der Tarii)-i ljulefa ve Viizera-y ı 

işan(nşr Abbas ikbal). Tahran 1357 hş. , s. 246-
247; Mafizuiiah Kabir, The Buwayhid Dynasty 
of Bag h da d, Calcutta 1964, s. 156 , 179; H. 
Busse. C halifund Grosskönig : Die Buyiden im 
Iraq (945-1055), Beirut 1969, s. 65, 239, 509-
510; J. L. Kraemer, Humanismin the Renais
sance of Islam, Leiden 1986, s. 191-206; Mu
hammed Müsfir ez-Zehrani. f'lizamii '1-vizare 
fi'd-devleti'l-'Abbiisiyye, Beyrut 1406/1986, 
s. 171, 187; D. S. Margoliouth. "Same Extracts 
from the Kitab al-Imta'wal-Mu'anasah of Abü 
J:!ayya n Taul:ıldl", lslamica, II , Leipzig 1926, s. 
381-390; Abbas Hamdani, "Abü Hayyan al
Tawl:ıidi and the Brethren of Purity", IJMES, 
IX/3 (1978), s. 345, 346, 347, 349, 351; C. E. 
Bosworth, "Şamşam al-Daw1a", E/2 (İng.). VIII , 
1050; a.mlf .. " Ib n Sa'dan", EJ2 Suppl. (ing.). s. 
398; Sadık Seccadi. "ibn Sa'dan". DMBi, lll, 
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EbCı Ca'fer Muhammed b. Sa'dan 
b. el-Mübarek ed-Darir 

(ö. 231/846) 

Nahiv ve kıraat alimi. 
L _j 

161'de (778) Bağdat'ta doğdu. Alim 
bir zat olan babası EbQ Osman Sa'dan. 
Mehdi - Billah 'ın azatlısı ve aynı zaman
da Mualla b. EyyQb b. Tarif'in hanımı 
olan Atike'nin mevlasıdır. Dedesi Mü
barek'in Taharistan (Taharistan) esirle
rinden olduğu zikredilmiştir (ibnü'n-Ne
dlm. s. 320). Gözleri görmeyen İbn Sa'
dan, İshak b. Muhammed ei-Müseyyi
bl'den Nafi' b. Abdurrahman'ın, Süleym 
b . lsa'dan Hamza b. Hablb'in. Muham
med b. Münzir'den Yahya b. Adem'in. 
Yahya b. Mübarek ei-Yezldl'den Ebu 
Amr b. Ala'nın. Ubeyd b . Akli'den Şi bl b. 
Abbad'ın kıraatler ini okudu. Kaynaklar
da Mualla b. Mansur 'dan Ebu Beki r b. 
Asım'ın kıraatini okud uğu zikredilmek
teyse de Mualla'nın Asım b. Behdele 
kıraatinin ravisi EbCı Bekir Şu'be b. Ay
yaş'ın talebesi o l duğu ve Ebu Beki r b. 
Asım adında tanınmış bir kıraat alimi
nin bulunmadığı dikkate alınırsa Mual
la b. Mansur'dan da Asım b. Behdele'nin 
Ebu Bekir Şu'be b. Ayyaş rivayetini aldı 

ğı anlaşılır. Ayrıca Ali b. Hamza ei-Kisal. 
Ebu Muaviye ed-Darlr. Abdullah b. İdrls. 
Müseyyeb b. Şüreyk , Ebu Temlle Yahya 
b. Vazıh. Abdülaziz b. Eban gibi alimler
den kıraat hadis ve nahiv dersler i aldı. 
Bazı kaynaklarda Yahya b. Ziyad ei-Fer
ra'nın talebeleri arasında zikredildiğine 
göre (Zübeydl, s. 139; ibnü'n-N edlm, s. 
3 16) ondan da istifade etmiş olmalıdı r. 

"Amme muallimi" olarak anılan (ibnü'n
Nedlm, s. 316) İbn Sa'dan'dan Ahmed b. 
Muhammed b. Vasıl. Ebu Osman Said b. 
İmran b. Musa. Ebu Muhammed Abdul
lah b. Muhammed b. Haşim ez-Za'fera
nl. Muhammed b. Ca'fer b. Heysem. Sü
leyman b. Yahya ed-Dabbl. Ebu Amr ed
Darir gibi alimler kıraat, Abdullah b. Ah
med b. Hanbel ve İbn Sa'd hadis dersle
ri almıştır. İbn Sa'dan 9 veya 1 O Zilhicce 
231'de (6 veya 7 Ağustos 846) Bağdat'ta 
vefat etti. 

Özellikle kıraat ve nahiv alanında de
rinleşen İbn Sa'dan. önceleri Hamza b. 
Hablb'in kıraatin i esas alırken daha son
ra kendine has bir kıraat tarzı benimse
miştir. Bu durumun hem Hamza kıraatin i 

hem de kendisinin oluşturduğu kıraati 
bozduğu ileri sürülmüş. ancak iyi bir na
hiv alimi olduğuna dikkat çekilerek mey
dana getirdiğ i kıraatte dil hatası bulun

madığına işaret edilmiştir. İbnü'I-Cezerl 
de İbn Sa'dan 'ın kıraatinde meşhur kıra

atiere aykırı unsurların yer almadığını 
belirtir (Gayetü'n-Nihaye, ll, 143). 

Hatlb ei-Bağdad'i gibi alimierin sika ola
rak nitelendirdiği İbn Sa'dan ' ın, Kisal'yi 
meşhur olmayan künye ve nisbesiyle Ebu 
Harun ei-KQfi şeklinde zikrederek tedlls 
yaptığı söylenir. Nahivde Küfe ekolünü 
benimsemiş olup Basralı ve Küfeli nahiv 
alimleri arasında cereyan eden tartış
malara katılmış. Basra mektebinin lide
r i Slbeveyhi ile Küfiyyün'un lideri Kisal 
arasında cereyan eden ve "Zenbüriyye 
meselesi" olarak bilinen meşhur dil tar
tışması başlamadan önce Yahya b. Ziyad 
ei-Ferra ile beraber Slbeveyhi'ye sorular 
yöneiten kimseler arasında yer almıştır 

(mesela bk. Zübeydl, s. 69, 70, 88) Daha 
sonraki dönemlerde yazılan bazı nahiv 
kitaplarında Küfeli dil alimleriyle ve özel
likle Yahya b. Ziyadei-Ferra ile birlikte gö
rüşlerine atıflarda bulunulmaktadır (me
se la bk. SüyOtl, Hem'u'l-heuami', IV, ı 74. 

385;Y, 18 1-182, 261). 

Bazı Şii kaynakları İbn Sa'dan'a Şii alim
leri arasında yer vermekte, Hasan es-Sadr 
da İbnü 'n-Nedlm'in onu Şla kurrası için
de zikrettiğini söylemektedir ( Te'sfsü'ş
ŞT'a, s. 345) Ancak İbnü'n-Nedlm, İbn 
Sa'dan'ı Şla kurrası arasında değil Yahya 
b. Ziyad ei-Ferra'nın talebeleri arasında 
zikretmiş olup ( el-Fihrist, s. 316) Kisa i ve 
Yahya b. Ziyad ei-Ferra gibi al imleri Şii 
sayan anlayış sebebiyle İbn Sa'dan'ın da 
aynı mezhebe nisbet edilmiş olabileceği 
akla gelmektedir. Diğer taraftan Ahmed 
Mekkl ei-Ensarl nesebi ve yetiştiği çevre 
dikkate alındığında Ferra'nın Şii sayı labi

leceğini . fakat onun Şiiliğinin mutedil bir 
seviyede kaldığını belirtmektedir ( Ebü Ze

keriyya el-Ferra' , s. 96-108) 

Kaynaklarda İbn Sa'dan'a nisbet edilen 
belli başlı eserler şunlardır: Kitdbü'l-Kı

rd'ô.t (hacimli bireserolduğu belirtilmek
tedir), Kitô.bü Mu]]taşari'n-na]]_v, Kitl'ı
bü'l-Jfudud (Ferra'nınki ile aynı tarzda 
yazıldığı, fakat fazla rağbet görmediği zik
redil mektedi r). Kitô.bü'l-Va~f ve'l-ibti
dô.', el-Cô.mi', el-Mücerred. Sadece İb
nü'I-Cezerl'nin kaydettiği son iki eserin 
müellifin kıraate dair önceki eserlerinin 
değişik isimleri olabileceği ileri sürülmüş
tür (DMBi, lll, 684) 


