
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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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 



sırasında birçok alimle tanışarak onlar
dan istifade etti. 

Kayrevan'a döndüğünde eser yazmaya 
ve öğrenci yetiştirmeye başlayan İbn Sah
nün'un daha babası hayatta iken müsta
kil bir ders halkasına sahip olduğu rivayet 
edilir. İbrahim b. Attab el-Havlanl, Mu
hammed b. Salim el-Kattan, Ebu Muham
med Said b. Hakemün, İbn Ebü'l-Velld el
Hatlb ve Kayrevan Mezalim Mahkemesi 
başkanı Ebü ' l-Kasım et-Tür! gibi şahsi 

yetler onun talebeleri arasında yer alır. 
Babası vefat edince (240/854) onun ilmi 
riyasetini devral dı. Baba- oğulun burada 
kurdukları ilmi otorite sebebiyle bir ara 
Kayreva n şehrinin Sahnüniye olarak anıl
dığı rivayet edilir. 

İbn Sahnün, babasının ölümünden bir 
süre sonra Kayrevan Kadısı Süleyman b. 
İ mr an ile arasında çıkan anlaşmazlık yü
zünden Kayrevan ' ı terketmekzorunda 
kaldı. Daha sonra şehre dönmek için Kay
revan Ağiebi Emlri Muhammed b. Ah
med'den mektupla eman diledi ve onun 
eman vermesi üzerine geri geldi. Şöhret 
ve nüfuzu gittikçe artan İbn Sahnün'a 
doğrudan bir şey yapamayacağını an
layan Süleyman b. İmran. Kayrevan'da 
yaşayan bir grup Iraklı'yı onun aleyhine 
tahrik etti. Bunun üzerine İbn Sahnün 
emlre tesir ederek yakın dostlarından 
Abdullah b . Talib'i cuma imamı olarak 
tayin ettirmeyi başardı. Bir müddet son
ra da Süleyman kadılık görevinden uzak
laştırıldı ve yerine Abdullah b. Tali b tayin 
edildi. 

İbn Sahnün 256 (870) yılında Sahil'de 
vefat etti, cenazesi Kayrevan'a getiril
di ve namazın ı Emir Muhammed kıldır
dıktan sonra babasının yakınına def
nedildi. Bazı kaynaklarda ölüm tarihi 
muhtemelen babasınınkiyle karıştırıl
dığından 240 (854) olarak verilmiştir. 
Vefatında Kayrevan halkının yas tutarak 
bir süre oku ll a rı tatil ettiğ i ve dükkan
Iarını kapattığı, halktan bir grubun İbn 
Sahnün için yaptırılan türbenin etrafına 
çadır kurarak bir yıla yakın burada kal
dığı, bu durumdan endişelerren emlrin 
bunların dağılmasını istediği rivayet edi
lir. Kaynaklar, hem halk hem idareciler 
tarafından çok sevilen İbn Sahnün'dan 
iyilik sever, hoşgörülü , mütevazi, ileri gö
rüşlü bir kimse olarak söz eder. Onun ba
zı eserlerini nakleden Ebü'l-Hasan el-Ka
bisl, çağdaşı olan Kadılsa b. Miskin, Ku
zey Afrika tarihçisi Ebü'l-Arab et-Teml
ml, Kayrevanlı fakih ve tabakat müellifi 
Muhammed b. Haris el-Huşenl, Kuzey Af
rikalı tab ip Ahmed el-Cezzar, Muhammed 

b. Abdülhakem gibi birçok alim kendisin
den övgüyle söz ederek ilmine. zekasma 
ve ahlakına olan hayranlığını dile getir
miştir. 

Döneminde Maliki fıkhında otorite sa
yılan İbn Sahnün mezhep görüşüyle ilgili 
tartışmalarda son sözü söylüyordu. Fık
hın yanı sıra hadis. kelam. tarih ve ede
biyat sahalarında da derin bilgi sahibi ol
makla birlikte İslam tarihinde eğitim ve 
öğretim alanında günümüze ulaşan ilk 
eserin müellifi sıfatı ile ayrı bir önem ta
şır. Eserlerinin çoğu kayıp olduğu için İbn 
Sahnün bugün daha çok bir eğitimci ola
rak tanınmış . eğitimle ilgili görüşler i çe
şitli araştırmalara konu olmuştur. Ancak 
onun fıkıh yönü eğitimeiliğinden önde ge
lir. Bu sebeple eğitim alanındaki görüşle
rini. eğ itimin fıkhl yönü veya eğitim ko
nularının fıkıh ilim dalının verileri ışığın
da ele alınması şeklinde nitelendirenler 
de vardır (İbrahim M. eş-Şafii, ı. 252) . İbn 
Sahnün. eğitim konusuna ve problemle
rine eğitim biliminin günümüzde de ge
çerliliğini koruyan genel ilke ve metotla
rına göre yaklaşmasını bilmiş, eğitimde 
fırsat eşitliği, cezalandırma yerine ikna 
etme. bilgiyi sevdirerek verme, haftalık 
ders programı. hafta sonu ve bayram ta
tili, öğretmenler için meslek aşkının öne
mi gibi hususlarda görüşler önermiştir. 
Eğitim konusunda İbn Sahnün'dan en çok 
etkilenen kişi. onun eğitimle ilgili eserini 
bir nevi şerheden Ebü'l-Hasan el-Kabisi 
(ö. 403/ 1 O 12) olmuştur. Bir hadis ve fıkıh 
alimi olan Kabisl, eğitimle ilgili olarakyaz
dığı eserde pek çok konuda onunla aynı 
görüşü paylaşmıştır. 

İbn Sahnün'un cedel ve münazara ala
nında da çok güçlü olduğu, bir defasında 
Mısırlı bir yahudi bilginiyle münazara et
tiği ve bu şahsın ileri sürülen deliller kar
şısında Müslümanlığı seçtiği rivayet edi
lir. Halku'l-Kur'an meselesinde Ebu Süley
man en-Nahvl ile münazarası meşhurdur. 

Dönemin tanınmış Maliki alimlerinden 
İbn Abd Os el-Kayrevanl ile de kendilerine 
Abdüsiyye ve Muhammediyye adlarıyla 
birer mektep izafe edilecek kadar kelaml 
konularda önemli görüş ayrılıkları bulun
duğu bilinmektedir. 

Eserleri. Kaynaklar. İbn Sahnün'un de
ğişik ilim dallarında eser veren nadir mü
elliflerden biri olduğunu belirtir. Onun 
tarih, teracim, fıkıh, hadis, kelam ve eği
tim gibi ilim dallarında 200 dolayında ese
rinin bulunduğu zikredilmekteyse de bun
dan cüzlerin toplamı kastedilmiş olmalı
dır. Başlıca eserleri şunlardır: 1. Adabü'l-
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mu'allimin (ve'l-müte'allimln) . Temel di
ni eğitimin usul ve gayesini, öğretmen 

öğrenci ilişkisinin fıkhl ve örfı yönünü ele 
almakla birlikte genel eğitim usulleri. eği
tim ve öğretim de uyulması gereken pren
sipler, öğrencilere verilmesi gereken bil
giler. öğretmenin hak ve sorumlulukları 
gibi konularda da genel bir çerçeve çiz
mektedir. Yazma nüshası Tunus'ta Darü'l
kütübi 'I-vataniyye'de kayıtlı bulunan (nr. 
787/8) ve on küçük bölümden oluşan altı 
varaklı k bu eseri ilk defa Hasan Hüsnl Ab
dülvehhab neşretmiş (Tunus ı 350/1931). 
daha sonra Gerard Lecomte Fransızca'ya 
çevirmiştir ("Le livre de n!gles de conduite 
des maitres d'ecole par Ibn Sahnfın", RE/, 

XXI 1 1953J, s. 77-105). Ahmed Fuad el-Eh
vanl risaleyi et-Terbiye fi'l-İslam adlı ki
tabının içinde (Kahire 1955, 1968). Mu
hammed ei-Arüsl el-Matvl, Hasan Hüsnl 
Abdülvehhab neşrini Ra bat el-Hizanetü'l
amme'deki (nr. 85K) nüsha ile karşılaştı
rıp notlar ekleyerek (1\.ınus 1392/ 1972). ay
rıca Mahmud Abdülmevla (Cezayir 1969, 
1973, ı 981). Muhammed N asır el-Fik
rü't-terbevi adlı eserinin (Küveyt 1977), 
Abdurrahman Osman el-Hicazl el-Me~
hebü't-terbevi 'inde İbn SaJ:ınun adlı 
çalışmasının içinde (bk bi bl.) yayımla
mış . M. Faruk Bayraktar da eserin aslını 
ve Türkçe tercümesini uzun bir tanıtma 
yazısıyla birlikte neşretmiştir (İstanbul 
1996) Bazı araştırmalarda yanlışlıkla 

Adabü'l-mu'allimin ile el-Müdevve
ne'nin müellifi aynı kişi olarak gösteril
miştir (Tavukçuoğlu , sy 7 119971. s. 267-
287). 2. er-Risaletü's-SaJ:ınuniyye (el-Ec
vibe). Müellifin öğrencisi Muhammed b. 
Salim el-Kattan el-Kayrevanl'nin fıkıh ağır
lıklı çeşitli sorularına cevap olarak hazır

lanmıştır. 3. Uşulü'd-din. 4. en-Nevazil. 
İbn Hayr bu eseri Nevazilü'ş-şalôt min 
divani MuJ:ıammed b. SaJ:ınun adıyla 
zikreder (son üç eserin yazma nüshaları 
için bk. Sezgin , I, 473; Hasan Hüsnl Ab
dülvehhab, ll, 589-593). s. Mesa'ilü'l-ci
had (Mohamed Ta! bi, s. 535; Ef2 Iİng.J, 
VII, 409) 

İbn Sahnün'un kaynaklarda adı geçen 
birçok eserinden bazı l arı şunlardır : el
Cami' (I 00 cüzden müteşekkil ansiklope
dik bir eser olup aşağıda adı geçen eser
lerin çoğunun bu kitabının değişik cüzle
ri olması muhtemeldir), el-Müsned (es
Sened) (hadise dair hacim li bir eserdir), 
es-Siyer, et-TariJJ, Taba]fütü '1- 'ulema', 
ŞerJ:ıu erba'ati kütüb min müdevvene
ti SaJ:ınun, Tal).rimü'l-müskir, el-İma
me, Tefsirü'l -Muvatta', er-Red 'ala eh
li'l-bida', Kitabü'l-Eşribe ve garibü'l-
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J:ıadiş, el-iman ve'r-red 'ala ehli'ş-şirk, 
el-ljücce 'ale'l-Kaderiyye, el-ljücce 
'ale'n-Naşara, er-Red 'ale'l-Bekriyye, 
er-Red 'ale'ş-Şafi'i ve ehli'l-'Ira]f, ez
Zühd ve'l-emane, Risale fi adabi'l-mü
tena;prin (ma yecibü 'ale'l-mütenazırln 
min f:ıüsni'l-edeb), el-Vera', er-Risale fi 
ma'na's-sünne, er-Risale fi men seb
be'n-nebi, el-İbdJ:ıa, Adabü'l-KaQ_i, 
AJ:ıkdmü'l-Kur'an. 
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İBN sAiD el-HAŞiMI 
(~~I~Lo._:r.l) 

EbCı Muhammed Yahya 
b. Muhammed b. Said el-Haşimi 

(ö. 318/930) 

Muhaddis. 
_j 

Muharrem 228'de (Ekim 842) Bağdat'
ta doğdu. Haşim! nisbesiyle anılması Ha
life Ebu Ca'fer el-MansOr'un mevlası ol
masıyla ilgilidir. Ağabeyleri Yusuf ve Ah
med ile amcası Abdullah b. Said de mu
haddis oldukları için ilmi bir muhitte ye
tişti. On bir yaşında hadis öğrenimine 
başladı ve ilk olarak Müslim ile Ebu Da
vOd es-Sicistanl'nin de hacası olan Hasan 
b. Isa b. Masercis'ten hadis rivayet etti. 
Hadis öğrenmek ve all isnad elde etmek 
için Dımaşk, Beyrut. Trablus, Mısır ve Hi
caz'a seyahat etti. Müsned'indeki riva
yetler onun Küfe. Rakka ve Askalan'a da 
gittiğini göstermektedir. Lüveyn diye anı
lan Muhammed b. Süleyman, Ahmed b. 
Men!', Ya'kOb b. İbrahim ed-Devrakl, Bün
dar diye tanınan Muhammed b. Beşşar. 
Buhar!. Zübeyr b. Bekkar, E bO İshak el
Harbl. Hanbel b. İshak. Ebu Ca'fer İbn Ebu 
Şeybe, Ömer b. Şebbe, Rebl' b. Süleyman 
el-Muradl gibi muhaddislerden hadis öğ
rendi. Kendisinden Ebu Bekir Ahmed b. 
Abdan eş-Şirazl. yaşça daha büyük olan 
Ebü'l-Kasım el-Begavl. ibnü'l-Ciabl, Tabe
ranl. İbn Adi. İsmaill, İbn Şahin ve Dare
kutnl hadis rivayet ettiler. Aynı zamanda 
kendisinden hadis aldığı Ebü'l-Kasım el
Begavl onu sika, Darekutnl de sika. sebt. 
hafız olarak nitelendirmiştir. Hadiste an
layışın ezberlemeden daha üstün bir yeri 
bulunduğuna işaret eden Ebu All en-NI
sabOrl ile İbnü'I-Ciabl. akranı arasında 
İbn Said el-Haşiml'nin üstün anlayışıyla 
bilindiğini belirtmiş, talebesi Ebu Bekir 
Ahmed b. Abdan eş-Şirazl de onun dira
yet hususunda herkesten ileri olduğunu 
söylemiştir. Ebu Ya'Ia el-Haım. İbn Said'i 
devrin tanınmış muhaddisleri İbn Ebu 
DavOd. İbn Huzeyme ve İbn Ebu Hatim 
ile birlikte anmış. Hatlb el-Bağdadl ve İb
nü'l-Cevzl ise onun sika hadis hatızlarm
dan ve hadisleri iyi anlayan alimlerden 
biri olduğunu söylemiştir. Zehebl'ye gö
re de hadis ravilerini tanıma ve hadisler
deki gizli kusurları bilme konularında yet
kili bir alimdir. İbn Said el-Haşiml20 veya 
18 Zilkade 318 'de ( 14 veya 12 Aralık 930) 
Küfe'de vefat etti ve BabülkOfe'de def
nedildi. 

Eserleri. 1. Müsnedü 'Abdillah b. Ebi 
Evfa. Abdullah b. Ebu Evfa'nın merfO. 

mevkuf ve maktO kırk altı rivayetinin ken
disinden rivayette bulunan şahısların ad
larına göre toplandığı bir çalışmadır. İbn 
Said'in belirttiğine göre bu hadisler Yu
suf b. Musa el-Kattan'ın Müsnedü İbn 
Ebi Evfa, Veki' b. Cerrah'ın es-Siyer ve 
Said b. Yahya el-Ümevl'nin el-Megazi gi
bi eserlerinden alınmıştır. Müsned Sa'd 
b. Abdullah AI-i Humeyyid tarafından ya
yımlanmıştır (Riyad 1408/1988). z. Müs
nedü Ebi Bekir eş-Şıddi]f. Eserin ikinci 
kısmı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de bulun
maktadır(Mecmua, nr. !04, vr. 58-65). 3. 
el-Emali. İki meclisten ibaret iki nüsha
sı Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de olan (Mec
mua, nr. 87, vr. 82-88, nr. 90, vr. 48-57) 

eseri Sezgin Meclis adıyla kaydetmekte
dir (CAS, 1, 176). 4.lfadiş. Bazı bölümleri 
Darü'l-kütübi'z-Zahiriyye'de iki ayrı mec
mua içinde yer almakta olup (Mecmua, 
nr. 33, vr. 115-122; dördüncü cüzü: Mec
mua. nr. 40, vr. 283-295) Min J:ıadişihi 
adıyla kayıtlı bazı rivayetleri de aynı kü
tüphanededir (Mecmua, nr. 118). S.lja
dişü 'Abdillah b. Mes'ud (Müsnedü 'Ab
dillah b. Mes'O.d). İkinci kısmı Darü'l-kü
tübi'z-Zahiriyye'de bulunmaktadır (Ha
dis, nr. 387, vr. 67-102). Kaynaklarda İbn 
Said'e es-Sünen fi'l-iı.Jsh, el-Müsned fi'l
J:ıadiş, el-Kıra'at, eş-Şehadat ve Cüz' 
adıyla diğer bazı eserler de nisbet edil
mektedir. 
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Iii ABDULLAH AYDINLI 

ı 
İBN SAID el-MAGRİBI ı 

(~p.ll~._:r.l) 

Ebü'l-Hasen NCırüddin Ali b. MCısa 
b. Muhammed b. Abdilmelik 

b. Said el-Mağribi 
(ö. 685/1286) 

L 
Edip, şair, tarihçi ve coğrafyacı. 

_j 

610 (1214) yılında Kal'atü Yahsub'da 
(Aicala la Real) doğdu. Sahabi Arnmar b. 
Yasir'in neslindendir. Dedelerinden Ab
dullah b. Said b. Arnmar b. Yasir, Emevl-


