
iBNÜ's-SAATT, Bahaeddin 

daki m esi re yerlerini anlatan şiirleri onun 
en güzel manzumeleri içinde sayılır. Bu
nunla birlikte birinci sınıf Abbasi şairle
ri arasında yer almasını sağlayan şiirleri 
methiyeleridir. Methiyelerinin nesib bö
lümündeki gazellerini geleneğe uyarak 
nazmetmiştir. Gazelden övgüye geçişte 
büyük ustalık göstermiş, beraat-i tehal
lus için güzel örnekler ortaya koymuştur. 

Mahmud Saffet b. Mustafa Ağa es-Saati 
şairin divanından seçtiği bazı şiirleri ya
yımlamış (Kah i re ı 278, 1298), daha sonra 
Enis el-Makdisi. Süleymaniye Kütüphane
si nüshasını esas alıp Suriye ve Mısır nüs
halarıyla karşılaştırarak eseri geniş bir 
mukaddimeyle birlikte neşretmiştir (I-IL 
Beyrut ı 938- ı 939). İbnü's-Saati'nin ayrıca 
Mu]fatta'ô.tü'n-Nil adlı küçük bir divanı 
olduğu kaydedilmektedir. 
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İBNÜ's-SAATi, Fahreddin 
(._;~Wl w;l .:,ı-!~1_#) 

Fahrüdd!n Rıdvan b. Muhammed 
All b. Rüstem el-Horasanl es-Saati 

(ö. 618/1221 [?]) 

Hekim ve vezir. 
_j 

Dımaşk'ta doğdu; aslen Horasanit bir 
aileye mensuptur. Bir muvakkit olan ba
bası aynı zamanda saat yapım ve on arı .. 
mıyla uğraştığı için İbnü's-S?ati nisbesi:Y
Ie tanınmıştır. Radıyyüddin er-Rahbi ile 
Dımaşk'a gelen Fahreddin el-Mardini'den 
tıp, Taceddin el-Kindi'den edebiyat oku
du. Şiir ve musikiyle ilgilenmesinin yanın
da yüksek seviyede mantık ve felsefe bil
gisine de sahipti. 

Eyyubi hanedanından ı. el-Melikü'l
Adil'in oğlu el-Melikü 'l-Faiz'in veziri, di
ğer oğlu el-Melikü'I-Muazzam Isa'nın hem 
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veziri hem özel hekimi olan İbnü's-Saat! 
çok zeki ve ihtiras derecesinde ilm e düş
kün bir kimse idi. Yakut el-Hamevi bir
kaç defa onun meclisine katıldığını belir
tir ve 618'de (1221) Dımaşk'ta vefat et
tiğini söyler (Mu'cemü'l-üdeba', Xl, 142); 

öte yandan Bağdatlı İsmail Paşa 620'de 
(1223), Heinrich Suter ve Sarton ise 620-
630 (1223-1233) yılları arasında öldüğü
nü söylemektedirler. Babası gibi saat ya
pı m ve onarımını iyi bildiği anlaşılan İb
nü's-Saati'nin, babası tarafından yapıla
rak Dımaşk'ta Babü Ceyrun'a (Babü's-Sa
at) konulan saatin bakım ve onarımı için 
yazdığı 'İlmü's-sô.'ô.t ve'l-'amelü bihô. 
adlı eseri günümüze ulaşmış ve Muham
med Ahmed Dehman tarafından başka 
risalelerle bir. arada yayımlanmıştır (Dı
maş k ı 402/ ı 98 ı). İsmail b. Rezzaz el-Ce
zeri'nin eseriyle birlikte ilk İs l am saat
Ieri konusunda önemli bir kaynak sayı
lan bu kitabın Almanca özet tercümesini 
Eilhard Wiedemann ve Fritz Hauser yap
mıştır ( "Über die U h ren im Bere i ch der 
islamisehen Kultur" , Nova acta academiae 
naturaecuriosorum, C, Halle 1915, s. 176-

266). Kaynaklarda onun. tıpta geleneği
ne bağlı olduğu İbn Sina'nın el-~anun 
fi't-tıbb'ına bir haşiye ve Kitô.bü'l-Kü
lenc'ine bir tekmile yazdığı , ayrıca Kita
bü'l-Mul]tarô.t adı altında Arap şiirinden 
seçmeler yaptığı zikredilmektedir ( ibn 
Ebu Usaybia, s. 662). 
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İBNÜ's-SAATi, Muzafferüddin 

(._;~Wl w;l .:,ı-!~1~) 

Ebü'l-Abbas Muzafferüdd!n Ahmed 
b. All b. Tağlib 

el-Ba'lebekkl el-Bağdad! 
(ö. 694/1295) 

Hanefi fakihi. 
L _j 

Aslen Ba'lebekli olup 1 O Zilkade 651 ( 1 
Ocak 1254) tarihinde Bağdat'a bağlı Der
tenk'te dünyaya geldi (Nacl Ma'ruf, ı . 88) 

Zirikli'nin Ba'lebek'te doğduğuna dair 
verdiği bilgi doğru değildir. Astronomiy
le ilgilenen ve saat imalatçısı olan babası-

na nisbetle İbnü's-Saati diye tanındı. Ba
basının Bağdat 'ta Müstansıriyye Med
resesi'nin giriş kapısı üstündeki saati de 
yaptığı yahut bakımıyla görevli olduğu 
kaydedilir. Daha sonra ramazan ve kur
ban bayramlarında Müstansıriyye'de hut
be okumakla görevlendirilmesi ve bunun 
için de Haşimi-Ab b asi soyundan gelme 
şartının aranması sebebiyle bu aileye 
mensup olduğu belirtilmektedir (a .g.e., 

I, 84) 

İbnü's-Saati Bağdat'ta öğrenim gör
dü. Zahirüddin Muhammed b. Ömer 
en-Nevcabazi. Ebü 'l-Berekat en-Nese
fi. İbnü's-Saykal el-Cezeri diye tanınan 
Ebü'n-Neda Mead b. Nasrullah el-Har
rani gibi alimlerden ders aldı. Özellik
le fıkıh, fıkıh usulü, kelam. Arap dili ve 
edebiyatı dallarında yetişti. Muvaffa
kıyye ve Müstansıriyye medreselerinde 
müderrislik yaptı. Ta! e beleri arasında Ta
ceddin İbnü 's-Sebbak diye tanınan Ali b. 
Sencer el-Bai.jdadi, oğlu Mecdüddin İb
nü's-Saati, kızı Fatıma ve Rükneddin es
Semerkandi'nin adları geçmektedir. Lek
nevi'nin, doğum tarihini (661/1 263) vefat 
yılı olarak kaydetti ği Ali b. Sencer el-Bağ
dadi'yi ( ö. 750/ ı 349 veya 75 5/1 3 54) onun 
hacası olarak göstermesi ( el-Feva'idü '1-
behiyye, s. 26. ı 2 ı) doğru değildir. İbnü's
Saati, Rebiülevvel 686'da (Nisan- Mayıs 
1287) Kadılkudat İzzeddin İbnü 'z-Zenca
ni'ye naib oldu. 4 Cemaziyelewel 694 (22 
Mart 1295) tarihinde Bağdat'ta vefat et
ti ve Cüneyd-i Bağdadi'nin kabri yanında 
defnedildi. Zamanında Hanefi mezhebi
nin önde gelen simalarından biri olan İb
nü's-Saati, fıkıh ve usulüne dair kaleme 
aldığı iki eseri ve güzel yazısıyla tanın
mıştır. Fıkıh usulüyle ilgili eserini şerhe
den çağdaşı Şemseddin Muhammed b. 
Mahmud el - İsfahani onu takdirle anar. 
yine fıkıh ve usulü konusunda iki önemli 
eser yazan Maliki alimi Cemaleddin İb
nü'l-Hacib'den daha zeki olduğunu belir
tirdi. 

Eserleri. 1. Mecma'u '1-ba]J.reyn ve 
mülte]fa'n-neyyireyn. Hanefi fıkıh lite
ratüründe Mevsıli'nin el-Mul]tar, Ebü'l
Berekat en-Nesefi'nin Kenzü'd-de]fa'i]f 
ve Tacüşşeria'nın Vi]fayetü 'r-rivô.ye'siyle 
birlikte "mütün-i erbaa" diye anılan dört 
temel kitaptan biri olup Kuduri'nin el
Mul]taşar'ı ile Ebu Hafs en-Nesefi'nin 
el-Man~umetü'n-Nesefiyye adlı eseri
nin bir araya getirilmesiyle telif edilmiş
tir. Önsözde bu iki eserin birer deniz ve 
ışık, kendi kitabının da bunların birleşti
ği ve birbirine kavuştuğu yer olduğunu 
belirten müellif eserP bu özellikleri ifa-


