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İBN SAiD es-SİNCARI 

(bk. iBNÜ'I-EKFANI). 
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İBN SALiM 

(~ı... W'!') 

(ö. 297 /909) 

Basra'da 
Malikiler arasında yayılmış 

bir tasavvufl kelam ekolü olan 
Salimiyye'nin kurucusu 

L 
(bk. sALiMiYYE). 
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İBN SASRA 

L 
(bk. BENI SASRA). 

_j 

L 

İBN SAYYAn 
(,:)ı.;..:. W'!') 

Abdullah b. Sayyad 
(ö. 63/683) 

Ashap arasında yaşamakla birlikte 
dini hüviyeti hakkında 
kuşkular bulunan kişi. 

_j 

Hz. Peygamber'le Medine'de karşılaş
tıkları sırada bulüğ çağına yaklaşmış bu
lunduğuna dair rivayetlerden (Müsned, ll, 
149; Buhar\'. "Edeb", 97) hicret yılı dolayla
rında doğduğu anlaşılmaktadır. Kaynak
larda Abdullah b. Said, Safi b. Sayyad ad
larıyla da anılır. Annesinin, yanlarına Re
sul-i Ekrem'in geldiğini ona haber verir
ken kullandığı Saf ismi (Müsned, ll. 149; 

Müslim, "Fiten", 95) Safi'nin kısaltılmış 
şeklidir. Medineli bir aileye mensup oldu
ğu ve orada doğduğu bilinmekle birlikte 
ailenin menşei konusunda değişik rivayet
ler vardır. Hadislerde genellikle yahudi bir 
aileden geldiği belirtilirken bazı tarih ve 
tabakat kitaplarındaki kısıtlı bilgilerde 
ailenin Beni Neccar kabilesinden olduğu 
yolunda iddialar da bulunmaktadır. Bir 
rivayete göre aile kendisini Beni Necd!r'
dan sayar, Beni Neccar ise bu mensubiye
ti reddederdi. Onun, bu kabileyle dostluk 
kurmuş bir yahudi ailesinden geldiği de 
söylenmektedir. İbn Sa'd, bu bilgileri ak
tardıktan sonra Abdullah b. Sayyad'ın 
menşeinin meçhul olduğu yolundaki ka
naatini belirtir (et-Taba~at, s. 302). 

Bazı tarih ve tabakat kitaplarında İbn 
Sayyad'ın bir ara İsfahan'a gittiği. oradaki 
yahudilerin kendisini defler çalıp kandil
ler yakarak karşıladıkları, onun sayesinde 
Araplar' ı mağlüp edeceklerine inandıkları. 
fakat daha sonra ne gibi gelişmeler oldu
ğu hususunda bir bilgi bulunmadığı kay
dedilmekteyse de (İbn Hacer. Teh?ibü't

Teh?ib, VII, 419; Fetf:ıu 'l-bari, XXVIII, 96) 

onun Medine'de öldüğü yolundaki bilgi 
daha güvenilir görünmektedir. Hatta Ca
bir b. Abdullah, "İbn Sayyad'ı Harre ola
yında (63/683) kaybettik" demiştir (EbG 
DavGd. "MeliH:ıim", 16). Deccalin İsfahan'
da ortaya çıkacağı (İbn Hacer, Fetf:ıu'l-ba
ri, XXVIII, 96). yetmiş bin İsfahanlı'nın dec
calin peşinden gideceği (Müslim, "Fiten", 
124) yolundaki rivayetler dikkate alınırsa 
İbn Sayyad ile İsfahan arasında böyle bir 
irtibat kurulmasına onu deccal olarak 
gösterme çabasının bir ürünü şeklinde 
bakılabilir. 

Kaynaklarda İbn Sayyad'la ilgili asıl me
sele onun dini hüviyeti konusunda yoğun
laşmakta, bu husus bilhassa hadis Ifte-

iBN SAYYAD 

ratüründe yer alan farklı. h'atta yer yer 
birbirine aykırı rivayetlerden kaynaklan
maktadır. Bu rivayetlerde göze çarpan en 
önemli noktalardan biri. İbn Sayyfıd'ın da
ha oyun oynama çağında iken gaipten ha
ber vermesi, hatta peygamberlik iddia
sında bulunduğunun ileri sürülmesidir. 
Abdullah b. ömer' e isnad edilen bazı riva
yetlerden anlaşıldığına göre bu tür söy
lentilerden haberdar olan Hz. Peygamber. 
onun gaipten haber verme iddiasının asıl
sız olduğunu ortaya koymak amacıyla Du
han süresinin 1 o. ayetini aklında tutarak 
yahut bir şeye yazıp elinde saklayarak 
kendisinden bunu bilmesini istemiş. İbn 
Sayyfıd. sadece ayette geçen "duhan" ke
limesinin baş kısmını (duh) bilebilmiştir 
(Müsned, 1, 380; Müslim, "Fiten", 86, 95) . 

Bunun üzerine Resülullah, şeytanın ken
dilerine bir bütünden ancak bir parça il
ka ettiği kahinierin bundan ileri gideme
yeceklerini ve Allah'ın peygamberlerine 
vahyettiği gayb bilgisine ulaşamayacak
larını belirtmiştir (Nevev!, XVIII, 48-49) . 

İbn Sayyad'la ilgili rivayetlerde ortaya 
çıkan diğer bir önemli husus da Resülul
lah'ın, kendisinin peygamberliğine inanıp 
inanmadığı sorusuna verdiği cevapta gö
rülmektedir. Bu konuda birbirinden farklı 
üç rivayet mevcuttur. Abdullah b. Ömer' e 
isnad edilen iki rivayetten birinde İbn Say
yad'ın bu soruya, "Hayır inanmıyorum; 
sen benim peygamber olduğuma inanıyor 
musun?" şeklinde cevap verdiği; ikincisi n
de, "Sen ümmllerin peygamberisin" de
dikten sonra yine peygamberlik iddiasın
da bulunduğu belirtilmiş (Müslim, "Fi
ten", 85. 95); Ebu Said ei-Hudri'ye isnad 
edilen üçüncü rivayette ise "evet" veya 
"hayır" şeklinde bir cevap vermeyip ken
disinin peygamberliğini Resülullah'ın tas
dik edip etmediğine ilişkin sorusunu sor
muştur (Müslim, "Fiten", 87). Söz konusu 
hadislerde. bu cevaplara öfkelenen Hz. 
ömer'in onu öldürmek için ResGl-i Ek
rem'den izin istediği, fakat Resülullah'ın 
buna izin vermediği de kaydedilmektedir. 
İbn Sayyad'ın peygamberlik iddiasında 
bulunmasına rağmen Resülullah'ın onu 
cezalandırmayı uygun bulmamasına ge
rekçe olarak Hattabi, İbn Sayyad'ın men
sup olduğu yahudilerle yapılan antlaş
mayı gösterirken ( Me'alimü 's-Sünen, IV, 
503) Kadi İyaz bunu İbn Sayyad'ın henüz 
mükelleflik çağına erişmemiş olmasına 
bağlamıştır (Nevevl, XVlll, 48). 

Hadislerde deccale nisbet edilen özel
liklerin İbn Sayyad'da da bulunduğunu 
ileri sürerek onun deccal olduğunu iddia 
edenler de olmuştur (Müsned, ll, 149; V, 
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213; Buhari,"Edeb", 97; Müslim, "Fiten", 
85-88). Buna dair rivayetlerin birinde Hz. 
Ömer'in. Resul-i Ekrem'in huzurunda ibn 
Sayyad'ın deccal olduğu hususunda ye
min ettiği halde Peygamber'in bu iddia 
karşısında ses çıkarmadığı (Buhar!. "İ'ti
şam", 23; Müslim, "Fiten", 94), bunun da 
iddianın doğruluğunu kanıtladığı ileri sü
rülmüştür. Hatta onun. ahir zamanda zu
hur edeceği bildirilen "mesih deccal" ol
duğu yolunda Abdullah b. Ömer'e isnad 
edilen bir rivayet bulunmasına rağmen 
(EbG DavGd, "MelaJ:ıim ", 16) genellikle 
alimler mesih deccal olduğu hususunda 
Hz. Peygamber' e bir vahiy gelmediğini , 

Resul-i Ekrem'in Hz. Ömer tarafından ile
ri sürüldüğü söylenen deccal iddiası kar
şısında sükGt etmesinin ise onu onayla
ma anlamı taşımadığını kabul etmişlerdir 
(Nevevl, XVIII, 46). Esasen Ebu Said ei
Hudrl'nin naklettiği bir rivayette. bizzat 
İbn Sayyad'ın da kendisine bu şekilde bir 
isnadda bulunulmasından üzüntü duydu
ğu ifade edilmiştir. Ebu Said'in anlattığı
na göre bir hac veya um re yolculuğu sıra
sında gruptan ayrılarak onunla tesadü
fen baş başa kaldıklarında EbG Said, İbn 
Sayyad hakkında anlatılanlardan dolayı 
kendisiyle yalnız kalmaktan ürküntü duy
muş. ibn Sayyad ise EbG Said'e deccal ol
duğu yolundaki söylentileri hatırlatarak 
deccalin nitelikleri hakkında Peygamber'in 
verdiği bilgilerin müslümanlarca bilindi
ğini, buna göre deccalin Mekke ve Medi
ne'ye giremeyeceğini , çocuğunun olmaya
cağını. halbuki kendisinin Medineli olup 
şu anda da Mekke'ye gitmekte olduğunu. 
Medine'de bir oğlunun bulunduğunu . bu 
durumda anlatılanların asılsız olduğunu 
söylemiştir(Mü s lim, "Fiten", 90-91; Tirmi
zi, "Fiten", 63). ibnü'I-Eslr, bu rivayeti ve 
ibn Sayyad'ın Medine'de öldüğüne dair 
bilgiyi, Temim ed-Dari hadisiyle (M üslim , 
"Fiten", ı 19-121 ; EbG DavGd. "MelaJ:ıim ", 

15) kıyamet alametlerine dair bilgileri ge
rekçe göstererek ibn Sayyad'ın bilinen an
lamda deccal olmadığını belirttikten son
ra onun büyük bir ihtimalle Hz. Peygam
ber'in vefatından sonra Müslümanlığı ka
bul ettiğini. bu sebeple sahabi sayılma
ması gerektiğini ifade eder ( Üsdü '1-ga
be, lll, 282-283). İbn Hacer'in. İbn Say
yad ' ın deccal ile ilgisine ve deccale dair 
bazı rivayetlere temas ettikten sonra bu 
rivayetlerin Ehl-i kitap kaynaklarından 
alınmış olabileceğini söylemesi (Fetf:ıu '1-
bfirf, XXVIII, 97) ilgi çekicidir. 

Deccalin varlığı ve bu hususla ilgili riva
yetlerin kaynağı, sıhhati. nasıl yorumlan
ması gerektiği gibi konulardaki tartışma-
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lar bir yana (geniş bilgi içi n bk. DlA, IX. 

69-72). deccal kelimesini belli bir kişinin 
veya varlığın ismi olarak değil insanların 
kafasını karıştırarak tereddüt uyandırma
yı, onları doğru yoldan saptırmayı amaç
layan. böylece inkarcılık ve kötülüklerin 
yaygınlaşmasına hizmet eden her türlü 
sapık zihniyeti veya bu zihniyetin temsil
cilerini ifade eden bir kavram olarak an
layan görüşleri dikkate alıp ibn Sayyad'ın 
da en azından hayatının ilk dönemlerinde 
bu anlamda deccal karakterli bir kişilik 
ortaya koyduğu kabul edilebilir. Esasen 
onun deccallerden bir deccal olduğunu 
söyleyenierin de (ibn Hace r, Fet/:ıu 'l-bfirf, 

XXVI II, 95; Al i el- Karl, V, 219) bu anlamı 
kastettikleri açıktır. Daha çocukyaşta iken 
bir yandan akranlarıyla oyun oynayıp öte 
yandan kehanetler ileri sürmesi. peygam
berlik iddiasında bulunması . deccali ve 
ailesini tanıdığını. kaldığı yeri bildiğini, 
arşı su üzerinde gördüğünü . iki cini bu
lunduğunu ve bunlardan birinin kendisi
ni tasdik ettiğini. diğerinin yalanladığını 
söylemesi gibi garip sözlerine ve davra
nışiarına bakarak onun akıl hastası veya 
meczup bir kimse olduğunu düşünmek de 
mümkündür. Nitekim Resul-i Ekrem'in 
onun için "zihin düzeni bozulmuş. kafası 
karışmış" anlamına gelen ifadeler kullan
ması da bu ihtimali desteklemektedir 
(Buhar!, "Edeb", 97; Müslim, "Fiten", 87; 

EbG DavGd, "MelaJ:ıim", 16; ibn Şebbe, Il, 
406). 

İbn Sayyad hakkındaki rivayetler, daha 
çok onun çocukluk ve gençlik yıllarıyia il
gili olup ileri yaşlarında neler yaptığı bilin
memektedir. Yaygın görüşe göre önceki 
hallerinden sıyrılarak tövbe etmiş. hacca 
gitmiş. cihada katılmıştır (ibn Sa'd, s. 304; 

ibn Hace r, Teh?fbü 't-Teh?fb, VII, 4I9). Bu
na rağmen baştan beri müslümanların 
İbn Sayyad' ın dini ve fikri durumu hak
kındaki kanaatlerinin oldukça bulanık ol
duğu anlaşılmaktadır. Nitekim Hattabl, 
Selef alimlerinin onun son durumuyla il
gili farklı görüşler taşıdığını. tövbe edip 
samimi bir müslüman olduğunu kabul 
edenler yanında Cabir b . Abdullah gibi 
deccal olarak öldüğünde ısrar edenlerin 
de bulunduğunu kaydeder ( Me'alimü s
Sünen, IV, 504) Nevevi'nin belirttiği gibi 
(Şaf:ıf/:ıu Müslim bi-Şer/:ıi'n-1'/evevf, XVIII, 

46) bu bulanıklık ve karışıklık İbn Sayyad 
hakkındaki rivayetlerde de görülmekte
dir. 

ibn Sayyad' ın oğlu Umare. hadis litera
türünde önemli bir isim olarak yer almış 
olup Said b. Müseyyeb'in yakın dostların
dan biri konumunda gösterilmekte ve 

hadiste sika kabul edilmektedir. Babası 
aleyhindeki rivayetlerin başlıca kaynakla
rından biri olan Ca bir b. Abdullah ile Said 
b. Müseyyeb ve Ata b.Yesar'dan hadis ri
vayet etmiş: kendisinden Dahhak, Malik 
b. Enes. Muhammed b. Ma'n, Velid b. Ke
sir el-Medeni rivayette bulunmuştur. Ma
lik b. Enes'in onu herkesten üstün tuttu
ğu ifade edilir. Umare, ll. Mervan b. Mu
hammed'in hilafeti döneminde (744-750) 

vefat etmiştir (ibn Sa 'd, s. 302-304; ibn 
Hacer. Teh?fbü 't-Teh?fb, VII , 419) . 
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li] MUSTAFA ÇAGRICI 

L 
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İBN SEBE 

(bk. ABDULLAH b. SEBE). 

İBN SES'IN 
(~ <,)!1) 

Ebu Muhammed Kutbüddin Abdülhak 
b. İbrahim b. Muhammed 

b. Nasr b. Muhammed el-Akkı el-Gafiki 
ei-Mürs! er-Rakütl 

(ö. 669/1270) 

Sufi filozof. 

_j 

-, 

_j 

614 (1217) yılında Mürsiye (Murcia) ya
kınlarındaki RakGta'da (Ricote vadisi) soy
lu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gel
di. Çocukluk ve gençlik yılları Endülüs'te 
geçti. Bu dönemde dil ve edebiyat, Eş'a
ri kelamı, Maliki fıkhı , mantık ve felsefe 
okudu. Tıp ve gizli ilimlerle (simya. esma 
ve hurGf ilmi) meşgul oldu. İbnü'l-Mer'e 
olarak da anılan Ebu İshak b. Dahhak ( ö. 

61 ı 1 I 2 ı 4-15) adlı tasavvufi ilgileri canlı 
bir din aliminin eserlerinden etkilendi. 
Endülüs'te şöhrete ulaştıktan sonra 640'-


