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İBN SA'DÜN el-KURTUBI 
(~}!' 0~ ..AA..> ı.)'' ) 

Ebu Bekr Sainüddin 
(Sabikuddin, Ziyaüddin) 

Yahya b. Sa 'dun 
b. Temmam el-Ezdi el-Kurtubi 

(ö. 567/1172) 

Kıraat, hadis ve Arap dili alimi. 
_j 

486'da (1093) Kurtuba'da (Cordoba) 
doğdu; çocukluğu 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 Abdurrah
man b. Muhammed b. Attab'dan ve Ebu 
Ca'fer Ahmed b. Abdülhak'tan hadis din
ledi. Daha sonra Doğu'daki ilim merkez
lerine yöneldi. Önce Mehdiye'ye gitti ve 
Ebu Bekir Muhammed b. Said ed-Darir'in 
kıraat derslerine katıldı (ibnü'l-Cezerl. ll, 
372). Oradan iskenderiye'ye geçerek ib
nü'l-Cezeri'nin en-Neşr adlı eserinin kay
naklarından olan et-Tecrid'in müellifi ib
nü'l-Fahham'dan kıraat-i seb'ayı okudu. 
es-Südasiyyat sahibi EbCı Abdullah Mu

hammed 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 

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. Mu
aviye el-Abderi gibi alimierin derslerine 
devam etti (a.g.e., lll, 1024) 

517 (1123) yılında Bağdat'a geçen ibn 
Sa'dCın, burada Sıbtu'l-Hayyat diye meş
hur Ebü Muhammed Abdullah b. Ali'den 
kıraat dersleri aldı ve aralarında Kitabü 
Sibeveyhi'nin de bulunduğu birçok kay
nak eser okudu. Maristan kadısı diye bi
linen Ebü Bekir Muhammed b. Abdülba
ki el-Bezzaz. Ebü'l-Kasım Hibetullah b. 
Husayn ve Ebü'l-iz b. Kactiş gibi hadisçi
terin derslerini dinledi. Harizm'de Zemah
şeri'den Arap dili ve edebiyatı, Dımaşk'ta 
Cemalülislam es-Sülemi'den hadis ko
nularında faydalandı. Sem'ani onunla Dı
maşk'ta karşılaştığını, kendisinden Ebü 
Abdullah er-Razl'nin Meşye.(:ıa'sını dinle
diğini 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 bura
da kıraat okutan ibn Sa'dün muhtemelen 
hayatının son döneminde Musul'a yer
leşti (ibn Said el-Mağribl, 1, 135) Musul'
daki ikameti sırasında isfahan'a seyahat 
etti. 

ibn Sa'dün'dan Muhammed b. Ebü'l
Ferec el-Mevsıll , Muhammed b. Muham
med el-H illi, Eb Cı Ca'fer Ahmed b. Ali el
Kurtubi el-Fenekl, Muhammed b. Abdül
kerim el-Bevazlc'i ve isfendiyar b. Muvaf
fak b. Muhammed gibi isimler kıraat il
minde faydalanırken Ebü'l-Kasım ibn 
Asakir, el-Ensô.b müellifi EbCı Sa'd es
Sem-·anl, Ebü'l-Hasan el-Katil, Abdullah 
b. Husayn el-Mevsıli hadis talebeleri ara
sında yer almıştır. ibn Sa'dün Muhyiddin 
ibnü'l-Arabi'nin de hacası olmuş. kendi
sine ibnü ' l- Fahham 'ın kıraatlerle ilgili et
Tecrid adlı eserini akutmuş ve icazet ver
miştir (ibnü'l-Cezeri. ll, 208. 372). Muhak
kik 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 (ei
Muk: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 in
gilizce'ye tercüme edilerek metniyle bir
likte 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-

iBN SAH iBÜSSALAT 

tai birer şerh yazmışlardır (Brockelmann , 
GAL, 1, 55 ı ; Ef2 [ing]. V, 5 ı 3) 3. 'Ah:ide
tü'l-İmô.m 'Ali. Bir nüshası Darü'l-kütü
bi'l-Mısriyye'de bulunmaktadır (Fuad Sey
yid, ll. ı 34) Bunların dışında kaynaklarda 
Erba'une ii'l-J:ıadiş, Urcuze ii esmô.'i'n
nebi, Dela'ilü '1-aJ:ıkdm adlı eserleri zik
redilmektedir. 
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li] MUSTAFA ÇETİN 

İBN SAHİBÜSSAIA T 
(ö~l....,_.> l.c .:r- 1) 

Ebu Mervan (Ebu Muhammed) 
Abdülmelik b. Muhammed 
b. Ahmed el-Baci el-İşbili 
(ö . 594/1198'den sonra) 

el-Men bi'/-imame adlı 

eseriyle tanınan 
Endülüslü tarihçi. 

_j 

Muhtemelen dedelerinden birinin ca
mi imamı (sahibü's-salat) olmasından dola
yı ibn Sahibüssalat diye meşhur olmuş
tur. Tahsil hayatı ve hocaları hakkında bil
gi 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 al
mışlardır. Adına ilk defa ibn izar'i'nin ken
disinden naklettiği, 545 ( 1150) yılında 
Muvahhidler Devleti'nin kurucusu Abdül
mü'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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İBN SAHİBÜSSALAT 

re Muvahhidler'in ileri gelen vali ve ku
mandanlarından Ebu Muhammed Ab
dullah b. Ebu Hafs 1 O Muharrem 557'de 
(30 Aralık 1161) Karmune'yi (Carmona) al
dığında zaferini tebrik edenler arasında 
İbn Sahibüssalat da bulunuyordu. Aynı 
yı l Muvahhidler'in Endülüs'teki merkezi
nin Emeviler zamanındaki gibi Kurtuba 
(Cordoba) olması kararlaştırılınca kendi
sine katiplik önerildi; fakat bu görevi ka
bul etmeyip affını istedi. Bununla birlik
te hayatını şehrin saygıdeğer şahsiyetler
den biri olarak sürdürdü; nitekim 12 Şev
va! 557'de (24 Eylül 1162) Kurtuba'ya ge
len Abdülmü'min el-Kumi'nin oğulları Sey
yid Ebu Ya'küb Yusuf ile Seyyid Ebu Said 
Osman'ı karşılayan heyet içerisinde onun 
da yer aldığı görülmektedir. 

İ bn Sahibüssalat560 (1165) yılında, Ab
dülmü'min el-Kumi'nin ölümü üzerine 
(558/1163) yerine geçen Ebu Ya'küb Yu
suf ile kardeşleri Kurtuba Valisi Seyyid 
Ebu Said ve Seyyid Ebu Hafs arasında 
başlayan soğukiuğu gidermek amacıyla 
Ce belitarık ve Merakeş'te yapılan toplan
tılara katıldı. Toplantılardan sonra Seyyid 
Ebu Hafs ve Seyyid Ebu Said Endülüs'e 
dönüş yolculuğuna çıktıkları halde İbn Sa
hibüssalat Merakeş'te kalmaya devam 
etti. Bu arada Muvahhidi sarayında bulu
nan fakih Ebü'l-Hasan Ali b. Muhammed 
el-Hatib el-İşbili gibi alimlerden yararlan
ma fırsatı buldu ve ilim çevrelerinin ya
nında sarayla da ilişkisini sürdürdü. 23 
Zilhicce 560'ta (31 Ekim 1165) Muvahhidi 
kuwetlerinin Beni Merdeniş'ten Muham
med b. Sa'd'a karşı zafer kazandığı müj
desi geldiğinde Merakeş'te bulunuyordu 
(el-Men bi'l-imame, s. 200). Bu haberden 
altı ay sonra İşbiliye'ye (Sevilla) vali tayin 
edilen Ebu Abdullah Muhammed b. Ebu 
İbrahim Endülüs'e doğru yola çıkarken 
İbn Sahibüssalat da kafileye katıldı ve 
yeni vali ile yakın dostluk kurdu; onun Gır
nata (Granada) valiliğine getirilmesinden 
sonra da yanına gitti. 

566 (1170) yılının başlarında Merakeş'
te bulunduğu anlaşılan İbn Sahibüssalat. 
o sırada geçirdiği önemli bir hastalıktan 
yeni kurtulan Halife Ebu Ya'küb Yusuf'un 
huzuruna çıkan bir heyete katıldı. Bu zi
yaretten sonra çeşitli ihsanlara nail oldu 
ve halifenin iyileşmesi münasebetiyle dü
zenlenen töreniere davet edildi. Onun, 
Endülüs'ten gelen yardım istekleri üzeri
ne 4 Receb 566'da ( 13 Mart 1171) Mera
keş'ten hareket eden halifenin beraberin
de olduğu şüphesizdir; çünkü bu yolculu
ğu en ince ayrıntılarına kadar anlatmak
tadır. İbn Sahibüssalat'ın Endülüs'te de 
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Ebu Ya'küb Yusuf'tan ayrılınayıp çeşitli 
seyahat ve merasimlere, 567 (1172) yı
lında Vebze (Huete) seferine katıldıktan 
sonra ertesi yıl İşbiliye'ye gittiği anlaşıl
maktadır. On yıl sonra da halifenin Sus 
bölgesindeki i syancıların üzerine yaptığı 
harekata iştirak etti. Tabip Ebu Bekir İbn 
Zühr ve filozof Ebü'l-Velid İbn Rüşd ile 
beraber Tinmel'de bulunan Muvahhidi 
hareketinin lideri İbn Tumert el-Mehdi'
nin ve Muvahhidler'in ilk hükümdan Ab
dülmü'min el-Kumi'nin kabirierini ziyaret 
etti. Daha sonra halifeyi karşılama töreni 
için işbiliye'ye döndü; ardından da onun 
maiyetinde Şenterin (Santarem)- Üşbune 
(Lizbon) seferine çıktı (580/1184). İbn Sa
hibüssalat'ın önemli bir yere sahip ol
duğu Muvahhidi sarayıyla ilgisi. Ebu Ya'
küb'un bu sefer sırasında vuku bulan ölü
münden sonra da devam etti. 594 (1198) 
yılında İş biliye Ulucamii'nin tamamlanmak 
üzere olan inşaatını Halife Ebu Yusuf el
Mansur'la birlikte gezdi ve aynı yıl bu ca
miye hatip tayin edildi (İbn izarl. s. 228); 

dolayısıyla ölüm tarihinin bu yıldan sonra 
olması gerekir. 

Eserleri. 1. Kitdbü Tdril].i'l-men bi'l
imdme 'ale'l-müstaz'afin bi-en ce'ale
h.ümu'llahu e'immeten ve ce'alehü
mü'l-vdrLşin . Muvahhidler'in tarihi için 
temel kaynaklardan olan eser üç cilttir 
ve bunlardan birinci ile üçüncüsü kayıp
tır. 554-568 ( 11 59-1173) yılları arasını 
kapsayan ll. cildin yazma nüshası Oxford 
Bodleian Library'de bulunmaktadır (MS, 
Marsh, nr. 433). Bu kitaptan İbnü'l-Kat
tan el-Mağribi. İbn İzari. İbnü'l-Ebbar. 
İbn Abdülmelik, İbn Ebu Zer', Ali el-Cez
nai. Lisanüddin İbnü'l-Hatib, İbn Haldun. 
Ahmed b. Muhammed el-Makkari gibi 
birçok tarihçi faydalanmıştır. Abdülhadi 
et-Tazi tarafından el-Men bi'l-imdme 
adıyla n eş redilen ( Beyrut 1964) ve birkaç 
baskısı yapılan eser Muvahhidler'in siya
si tarihi yanında İslam ve hıristiyan dün
yası arasındaki ilişkilerle ilgili bilgiler, res
mi mektuplar ve çeşitli yazışmalar. kasi
deler ihtiva etmesi açısından önemlidir. 
Bunun yanı sıra Muvahhidler Devleti'nin 
teşkilat yapısıyla , ülkedeki ilmi ve fikri fa
aliyetlerle. iktisadi ve dini hayatla ve mi
mariyle ilgili bilgiler de içermektedir. z. 
Ş evre tü '1-Müridin (Tarif] u '1-Mürfdfn). 
Murabıtlar'ın son yıllarında ortaya çıkan 
Ebü'l-Kasım İbn Kasi liderliğindeki Müri
din hareketine dair olan eserin varlığı, 
müellifin el-Men bi'l-imdme'de atıfta 
bulunmasından öğrenilmektedir (s. 68, 

I 29, 284, 321; ayrıca bk. neşredenin girişi, 
S. 22-26) . 
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~ ABDÜLHADl ET-TAZl 

ı 
İBN SAHNÜN 

ı 

(..:;~ w; l) 

Ebu Abdiilah Muhammed 
b. SahnCın Abdisselam b. Said 

et-TenCıhl el-Kayrevanl 
(ö. 256/870) 

L 
Maliki fıkıh alimi, eğitim bilimci. 

_j 

202'de (817) Kayrevan'da doğdu. Baba
sı. Kuzey Afrika'da Malik1 mezhebinin ya
yılmasında önemli hizmetleri geçen el
Müdevvenetü'l-kübrd adlı eserin mü
ellifi Sahnun'dur. Sahnun oğlunun eğiti
mine özen gösterdi. Başta Kur'an olmak 
üzere temel bilgileri ve fıkhı babasından 
öğrenen İbn Sahnun. daha sonra devrin 
önde gelen alimlerinden Abdullah b. Ebu 
Hassan el-Yahsubi, Musa b. Muaviye es
Sumadıhi. Abdülaziz b. Yahya el-Medeni 
el-Haşimi, Abdülmü'min b. Müstenir el
Cezeri ve Baki b. Mahled'den hadis din
ledi. Ebü'l-Hasan Muhammed b. Nasr b. 
Hadram'dan münazara dersleri aldı . 235'
te (849-50) hem ilim tahsili hem de hac
cını ifa etmek amacıyla doğu seyahatine 
çıktı; önce Kahire'de Şafii'nin talebelerin
den Müzeni ve Mısır'ın diğer ileri gelen 
alimleriyle görüştü. Müzeni, ondan daha 
bilgili ve daha zeki birini görmediğini söy
lemiştir. Aynı yıl hac vazifesini yerine ge
tirdikten sonra Medine'ye geçti; İmam 
Malik'in talebelerinden Ebu Mus'ab ez
Zühri ve Ya'küb b. Humeyd b. Kasib'le gö
rüştü . Ebu Mus'ab ve Selerne b. Şebib 
en-Nisaburi'den hadis dinledi. Yolculuğu 


