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veyh, İbn Slbeveyh, şair İbnü ' I-Haccac ve
Ebu Hayyan et-Tevhldl ile Kati b İbn Cebel e sayılabilir. İbn Sa ' dan'ın en yakın nedimi Eb Cı Hayyan et-Tevhldl'dir. İbn Sa'dan yapılan ilmi top lantıla rda dil. edebiyat. felsefe. kelam ve ahlaka dair sorular
soruyor. Ebu Hayyan da bun ları cevaplandırıyordu. Ebü'I-Vefa ei-Büzcanl'nin isteği üzerine EbQ Hayyan et-Tevhldl. kırk gece devam eden tartışma meclisindeki konuşmaları el-İmtô.' ve 'l-mu'ô.nese adlı
eserinde toplamıştır. Bu eser, İbn Sa'dan'ın ilmi tecessüse ve geniş bir kültüre sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Ebu Hayyan, Cahiz'in Kitô.bü'l-f:layevô.n'ın ı da İbn Sa'dan için istinsah etmiş
tir. Ebu Hayyan'ın çalışmalarını yakından
takip eden İbn Sa'dan. daha vezir olmadan önce onun 371 (981) yılından beri
üzerinde çalıştığı eş-Şadô.~atü ve'ş-şa 
di~ adlı eserini bir an önce tamamlamasını istemişti. Ancak bu eser vezirin ölümünden sonra 400 ( 1009-1 O1O) yılında
tamamlanabilmiştir. Dil alimi ve edebiyat tenkitçisi Hatimi de İbn Sa'dan için
kötü sözler söyleyen bir kişiden kinaye olarak el-Hilbô.ce (fi ş ıfati'ş-şi'r) adını verdiği eserini onun adına kaleme almıştır.
Rüzraverl İbn Sa ' dan'ı alicenap, cömert
fakat yanına varıla m az bir ş a hıs olarak tanıtırken (leylü Kitabi Tecarib i 'l-ümem, lll.
85) Ebu Hayyan et-Tevhldl onu çok dindar
bir kişi olarak tavsif eder ( el-imta' ue'lmu'anese, ll. 79-80).
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Ca'fer Muhammed b. Sa'dan
b. el-Mübarek ed-Darir
(ö. 231/846)
Nahiv ve

kıraat

alimi.

hem de kendisinin oluşturduğu kıraati
bozduğu ileri sürülmüş. ancak iyi bir nahiv alimi olduğuna dikkat çekilerek meydana geti rdiğ i kıraatte dil hatası bulunmadığına işaret edilmiştir. İbnü'I-Cezerl

_j

161'de (778) Bağdat'ta doğdu. Alim
bir zat olan babası EbQ Osman Sa'dan.
Mehdi - Billah 'ın aza tlısı ve aynı zamanda Mualla b. EyyQb b . Tarif'in hanımı
olan Atike'nin mevlasıdır. Dedesi Mübarek'in Taharistan (Taharistan) esirlerinden olduğu zikredilmiştir (ibnü'n-Nedlm. s. 320). Gözleri görmeyen İbn Sa'dan, İshak b . Muhammed ei-Müseyyibl'den Nafi' b. Abdurrahman'ın, Süleym
b . lsa'dan Hamza b . Hablb'in. Muhammed b . Münzir'den Yahya b. Ade m'in.
Ya hya b. Müba rek ei-Yezldl'den Ebu
Amr b. Ala'nın. Ubeyd b . Akli'den Şi bl b.
Abbad'ı n kıraat ler ini okudu. Kaynaklarda Mua lla b. Mansur 'dan Ebu Beki r b.
Asım'ın kıraatini okud uğ u zikredilmekteyse de Mua lla'nın Asım b. Behde le
kıraatinin ravisi EbCı Bekir Şu'be b. Ayyaş'ın talebesi o l duğu ve Ebu Beki r b.
Asım adında tanınmış bir kıraat aliminin bul unma dığı dikkate alınırsa Mual la b. Mansur'dan da Asım b. Behdele'nin
Ebu Bekir Şu'be b. Ayyaş rivayetini aldı 
ğı anlaşılır. Ayrı ca Ali b. Hamza ei-Kisal.
Ebu Muaviye ed-Darlr. Abdullah b . İdrls.
Müseyyeb b. Şüreyk , Ebu Temlle Yahya
b. Vazıh. Abdülaziz b . Eban gibi alimlerden kıraat hadis ve nahiv dersler i aldı.
Bazı kaynaklarda Yahya b. Ziyad ei-Ferra'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'nNedlm, s. 316) İbn Sa'dan'dan Ahmed b.
Muhammed b. Vasıl. Ebu Osman Said b.
İmran b. Musa. Ebu Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Haş im ez-Za'feranl. Muhammed b. Ca'fer b. Heysem. Süleyman b. Yahya ed-Dabbl. Ebu Amr edDarir gibi alimler kıraat , Abdullah b. Ahmed b. Hanbel ve İbn Sa'd hadis dersleri almıştır. İbn Sa'dan 9 veya 1O Zilhicce
231'de (6 veya 7 Ağustos 846) Bağdat'ta
vefat etti.
Özellikle kıraat ve nahiv alanında derinleşen İbn Sa'dan. önceleri Hamza b.

Hablb'in kıraatin i esas alırken daha sonra kendine has bir kıraat tarzı benimsemiştir. Bu durumun hem Hamza kıraatin i

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 olarak 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 lider i Slbeveyhi ile Küfiyyün'un lideri Kisal
arasında cereyan eden ve "Zenbüriyye
meselesi" olarak bilinen meşhur dil tartışması başlamadan önce Yahya b. Ziyad
ei-Ferra ile beraber Slbeveyhi'ye sorular
yöneiten kimseler arasında yer almışt ır
(mesela bk. Zübeydl, s. 69, 70, 88) Daha
sonraki dönem ler de yazılan ba zı nahiv
kitaplarında Küfeli dil alimleriyle ve özellikle Yahya b. Ziyadei-Ferra ile birlikte görüşlerine atıflarda bulunulm aktadır (mese la bk. SüyOtl, Hem'u'l-heuami', IV, ı 74.
385;Y, 18 1-182, 261).

Bazı Şii kaynakları İbn Sa'dan'a Şii alimleri arasında yer vermekte, Hasan es-Sadr
da İbnü ' n-Nedlm'in onu Şla kurrası içinde zikrettiğini söylemektedir ( Te'sfsü'ş
ŞT'a, s. 345) Anca k 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) Kisai 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 Zekeriyya el-Ferra', s. 96-108)

Kaynaklarda İbn Sa'dan'a nisbet edilen
belli başlı eserler şunlardır: Kitdbü'l-Kı 
rd'ô.t (hacimli bireserolduğu belirtilmektedir), Kitô.bü Mu]]taşari'n-na]]_v, Kitl'ı
bü'l-Jfudud (Ferra'nınki ile aynı tarzda
yazıldığı, fakat fazla rağbet görmediği zikredil mektedi r). Kitô.bü'l- Va~f ve'l-ibtidô.', 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)
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Ebu Bekr Sainüddin
(Sabikuddin, Ziyaüddin)
Yahya b. Sa 'dun
b. Temmam el-Ezdi el-Kurtubi
(ö. 567/1172)
Kıraat,

L

hadis ve Arap dili alimi.
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486'da (1093) Kurtuba'da (Cordoba)
ve gençliğinin ilkyılları
burada geçti. Kurtuba. Mekke ve Mısır'ın
ünlü alimlerinin ders halkalarında yetişen
Ebü'l-Kasım Halef b. ibrahim en-Nehhas'tan kıraat dersleri aldı. Endülüs'ün hadis
alimlerinden EbCı Muhammed Abdur rahman b. Muhammed b. Attab 'dan ve Ebu
Ca'fer Ahmed b. Abdülhak'tan hadis dinledi. Daha sonra Doğu'daki ilim merkezlerine yöneldi. Önce Mehdiye'ye gitti ve
Ebu Bekir Muhammed b. Said ed-Darir'in
kıraat derslerine katı ldı (ibnü'l-Cezerl. ll,
372). Oradan iskenderiye'ye geçerek ibnü'l-Cezeri'nin en - Neşr adlı eserinin kaynaklarından olan et-Tecrid'in müellifi ibnü'l-Fahham'dan kıraat-i seb'ayı okudu.
es-Südasiyyat sahibi EbCı Abdullah Muhammed b. Ahmed er-Razi ve Ebu Bekir
et-TurtCışi'den hadis aldı (i b n Hallikan, VI.
171; Zehebi, Ma'ri{etü'l-k:urra', lll, 1024)
515 (1121) yılında Mısır ' da EbCı Sadık
doğdu; çocukluğu

Mürşid b. Yahya el-Medini'den ŞaJ:ıiJ:ıu 'l
Bu}].ari'yi dinledi. Ayrıca Kahire'de EbCı
Tahir Ahmed b . Muhammed es-Silefi.
Muhammed b. Berekat es-Saldi. Ali b .
ömer el-Ferra, Ali b. Savle, Rezln b. Muaviye el-Abderi gibi alimierin derslerine
devam etti (a.g.e., lll, 1024)

517 (1123) yılında Bağdat'a geçen ibn
burada Sıbtu'l-Hayyat diye meş
hur Ebü Muhammed Abdullah b. Ali'den
kıraat dersleri aldı ve ara larınd a Kitabü
Sibeveyhi'nin de bulunduğu birçok kaynak eser okudu. Maristan kadısı diye bilinen Ebü Bekir Muhammed b. Abdülbaki el-Bezzaz. Ebü'l-Kasım Hibetullah b.
Husayn ve Ebü'l-iz b. Kactiş gibi hadisçiterin derslerini dinledi. Harizm'de Zemahşeri'den Arap dili ve edebiyatı, Dımaşk'ta
Cemalülislam es-Sülemi'den hadis konularında faydalandı. Sem 'ani onunla Dı
maşk'ta karşılaştığını, kendisinden Ebü
Abdullah er-Razl'nin Meşye.(:ıa'sını dinlediğini ve bazı cüzler yazdığım. ayrıca Dı
maşk'tan Azerbaycan 'a gittiğini işittiğini
ve orada bir müddet kaldığını kaydetmiş
tir. Bir ara Halep'te de bulunan ve burada kıraat okutan ibn Sa'dün muhtemelen
hayatının son döneminde Musul'a yerleşti (ibn Said el-Mağribl, 1, 135) Musul'daki ikameti sırasında isfahan'a seyahat
etti.

tai birer şerh yazmışlardır (Brockelm ann ,
GAL, 1, 55 ı ; Ef2 [ing]. V, 5 ı 3) 3. 'Ah:idetü'l-İmô.m 'Ali. Bir nüshası Darü'l-kütübi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır (Fuad Seyyid, ll. ı 34) Bunların dışında kaynaklarda
Erba'une ii'l-J:ıadiş, Urcuze ii esmô.'i'nnebi, Dela'ilü '1-aJ:ıkdm adlı eserleri zikredilmektedir.

Sa'dCın,

ibn Sa'dün'dan Muhammed b. Ebü'lFerec el-Mevsıll , Muhammed b. Muhammed el-H illi, Eb Cı Ca'fer Ahmed b. Ali elKurtubi el-Fenekl, Muhammed b. Abdülkerim el-Bevazlc'i ve isfendiyar b. Muvaffak b. Muhammed gibi isimler kıraat ilminde faydalanırken Ebü'l-Kasım ibn
Asakir, el-Ensô.b müellifi EbCı Sa'd esSem-·anl, Ebü'l-Hasan el-Katil, Abdullah
b . Husayn el-Mevsıli hadis talebeleri arasında yer almıştır. ibn Sa'dün Muhyiddin
ibnü'l-Arabi'nin de hacası olmuş. kendi sine ibnü ' l- Fahham 'ın kıraatlerle ilgili etTecrid adlı eserini a kutmu ş ve icazet vermiştir (ibnü'l-Cezeri. ll, 208. 372). Muhakkik ve sika bir alim olarak tanınan ibn
Sa'dün 1 Şewal 567'de (27 Mayıs 1172)
Musul'da vefat etti.
Eserleri. 1. el-Kurtubiyye fi'l-l;rırd'at
(Zirikll. IX, ı 81 ). z. Urcuzetü'l-vildan (eiMuk:addimetü '1-Kurtubiyye). Çocuklar için
hazırlanmış on sekiz babdan meydana
gelen manzum bir Maliki ilmihali olup R.
Y. Ebied ve M. J. L. Young tarafından ingilizce'ye tercüme edilerek metniyle birlikte The Islamic Quarterly'de (XVIII/3 4[London 1974[.s. ı5-32)yayımlanmıştır.
Esere Zerrük Ahmed b. Ahmed el-Fasi
ve Muhammed b. ibrahim b. Halil et-Te-
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MUSTAFA

ÇETİN

İBN SAHİBÜSSAIAT
(ö~l ....,_.> l.c .:r- 1)
Ebu Mervan (Ebu Muhammed)
Abdülmelik b. Muhammed
b. Ahmed el-Baci el-İşbili
(ö . 594/1198'den sonra)

L

el-Men bi'/-imam e ad lı
eseriyle tan ına n
Endülüslü tarihçi.

_j

Muhtemelen dedelerinden birinin cami imamı (sahibü's-salat) olmasından dolayı ibn Sahibüssalat diye meşhur olmuş
tur. Tahsil hayatı ve hocaları hakkında bilgi yoktur; Ebü's-Saffar diye bilinen Ebü
Muhammed Abdullah b. Mugis el-Ensari
el-Kurtubi ve ibn Haccac Ebü'l -Hakem
Abdurrahman el-Lahmi ondan ders almışlardır. Adına ilk defa ibn izar'i'nin kendisinden naklettiği, 545 ( 1150) yılında
Muvahhidler Devleti'nin kurucusu Abdülmü'min el-Küml'nin Merakeş'ten Sela'ya
gidişiyle ilgili hatıra'sında rastlanmakta
(ei-Beyanü '1-mugrib, s. 43-44). hayatının
bundan sonraki kısmıyla ilgili bazı bilgiler
ise eserinden öğrenilmektedir. Buna gö-
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