
iBNÜ's-SAATL Muzafferüddin 

Daha önce, fıkıh usulü alanında usul kai
deleri üzerine fıkhın füruunu bina eden 
mütekellimln ve fıkhl meselelerden ha
reketle usul kurallarını tE:ısbit eden fuka
ha metotlarına göre eserler telif edilmiş

ken İbnü's-Saati, her iki usule göre yazıl
mış iki önemli eseri birleştirdiğ i yeni bir 
telif metodu ortaya koymuştur. Fıkıhla 
ilgili eserinde kendi mezhebiyle diğer 
mezheplerin görüşlerini toplayan İbnü 's
Saati'nin fıkıh usulü konusunda da farklı 
iki usulü bir araya getirmesi dikkat çek
mektedir. Bundan dolayı el-Bedi' hem 
Hanefi hem Şafii alimleri tarafından şer
hedilmiştir. Birçok yazma nüshası bulu
nan eser ( Da rü ' l -kütübi ' I-M ı s riyye , UsGiü'l
fı kh. nr 139, müellif hatt ı,y ıi 694/ 1 295;Sü

leymaniye Ktp., Şe h id Ali Paşa, nr. 60 1-
603 . La leli , nr. 686. Beş ir Ağa , nr. 186, Fa
t ih . nr. ı 243. Dama d ibrahim Paşa, nr. 435 . 
Bağdat! ı Vehbi Efendi. nr. I I 5, Ayasofya, 
nr. 984; iü K tp., AY. nr. I 372. 2044; Nuruos
maniye Ktp . nr. I 294; Di ya rbakır il Halk 
K tp., nr. 23 ı 3). Camiatü'I-Ezher külliyye
tü'ş-şerla ve'l-kanun'da Mehmed Akkaya 
(1-11 , ı 402/ 1982 ). Mekke Caıniatü ümmi'l
kura külliyyetü 'ş-şerla 'da Sa'd b. Garl r b. 
Mehdi es-Süleml (l-ll , ı 405/1985) tarafın

dan doktora tezi olarak neşre hazırlan
mıştır. Kitap üzerineyazılan belli başlı 
şerhler şunlardır : a) Ebü'I-Feth Muslihud
din Musa b. Emlri Hac et-Tebrlzl, er-Re
ii' ii şerJ:ıi 'l-Bedi' (Süleymaniye Ktp., Şe
hi d Al i Paşa , nr 63 3. Yenicami, nr. 33 1; Da
rü' l- kütübi ' I - Mı s ri yye, UsGlü'l - fıkh, nr. 63 ) 
b) Mahmud b. Abdurrahman el-isfahanl 
eş-Şafii , Beyanü m e' ani (müşkili)'l-Be 

di' (Rag ı b Paşa Ktp, nr 410, 41 ı : Süleyma
niye Ktp, Fat ih. nr ı 345, Hasan Hüsnü Pa
şa, nr 532; Beyazıt Devlet Ktp., Bayezid , nr 
61 33; Da rü'l-kütüb i ' I -M ı s riyye, UsG!ü ' l- fıkh , 

192 

nr. 14). c) ibnü 'ş-Şeyh Uveyne ei-Mevsıll 
eş-Şafii, ŞerJ:ıu'l-B e di' (Darü ' l-kütübi 'I
M ı sriyye, Us G i ü ' l - fıkh , nr. ı 7) d) Ömer b. 
İshak ei-Gaznevl. Kaşifü m e'ani 'l-Bedi' 
ve (fi) beyani müşkilihi'l-meni' (Süley
maniye Ktp., Şehid Ali Paşa , nr. 683, Hac ı 

Hüsnü Paşa, nr. 53 I ; Atıf Efendi Ktp ., nr. 
694; Da rü'l - kütübi ' I-M ı s ri yye, Tal 'at, nr. 
299) . Hanefiler'den İbnü 'I-Hümam ile Şa
filler'den İbn Hatlb Cibrln ve diğer bazı 
alimler de kitaba şerhler yazmışlardır 
(Keşfü '?-?Unün, ı. 235-236). Kaynaklarda 
ibnü's-Saatl'nin. çağdaşı İbn Kemmune'
ye redd iye olarak ed-Dürrü '1-mençlud 
fi'r-red 'ala teyl esufi'I-Yehud adıyla bir 
eser yazdığı da kaydedilmektedir. 
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Ebu Nasr Abdüsseyyid b. Muhammed 
b. Abdilvahid ei-Bağdadi 

(ö. 477/ 1084) 

L 
Şafii fakihi. 

_j 

400 (1009) yılında Bağdat'ta doğdu. il
ml geleneğe sahip bir aileye mensuptur. 
Ebü'I-Hüseyin Muhammed b. Hüseyin el
Kattan ve İbn Şazan ei-Bağdadl'den ha
dis dinledi ; Kadı Ebü't-Tayyib et-Taberi'
den fıkıh okudu. Zamanında Irak bölgesi
nin önde gelen Şafii fakihlerinden biri ol
du. Selçuklu Veziri Nizamülmülk'ün 459'
da (1067) inşa ettirdiği Nizarniye Medre
sesi 'nde Ebu İshak eş-Şirazl'nin ders ver
meyi reddetmesi üzerine İbnü 's-Sabbağ 
ders verdi. Ancak öğrencilerin çabalarıyla 
Ebu İshak eş-Şirazl'nin kararından vaz
geçmesi üzerine yirmi gün sonra bu gö
revden alındı. Talebeleri ve kendisinden 
rivayette bulunanlar arasında oğlu Ebü'I
Kasım Ali, Hatlb ei-Bağdadl, Ebü'I-Kasım 

İsmail b. Ahmed es-Semerkandl. Harlrl. 
Mü'temen b, Ahmed es-Sad, Muham
med b. Abdülbaki ei-Ensarl, Muham
med b. Ahmed eş-Şaşlve Ebu Nasr el
Gazi gibi alimler bulunmaktadır. 

ibnü's-Sabbağ , 4 76 ( 1 083) yılında Şlra
zl'nin vefatının ardından Nizarniye Med
resesi'nde bir yı l daha ders verdikten son
ra gözlerinden rahatsızlanınca aziedildL 
Bu göreve tekrar dönmek için Nizamül
mülk'le görüşmek üzere isfahan'a gitti. 
Nizamülmülk'ün kendisi için ayrı bir med
rese inşa edilmesi için emir vermesi üze
rine Bağdat'a geri dönen ibnü's-Sabbağ 
üç gün sonra 1 3 veya 14 Cemaziyelewel 
477 (17 veya 18 Eylül 1084) tarihinde bu
rada vefat etti. Önce evine defnedilen ce
nazesi daha sonra Babü Harb Kabrista
nı'na nakledildL Zühd ve takvasıyla tanı
nan ibnü's-Sabbağ' ın Ebu İshak eş-Şira
zl'ye denk olduğu. hatta mezhep fıkhını 
ondan daha iyi bildiği nakledilir (ibn Hal
li kan. lll , 217). Hanbeli al imi Ebü 'I-Vefa 
İbn Akil de onun tanıdığı üç mutlak müc
tehidden biri olduğunu söylemekte (Süb
kl, V, ı 23 ), mezhepte yerleşik bazı görüş
leri eleştirdiği de görülmektedir (a.g.e., 
V, 127-134). 

Eserleri. 1. eş-Şamil. İbn Hallikan ta
rafından Şafii fıkhının en güvenilir kitap
larından biri olarak nitelendirilen esere 
( Vefeyat, lll , 21 7) . öğrencisi Ebu Bekir Mu
hammed b. Ahmed eş-Şaşl'nin eş-Şafi 
adıyla kaleme aldığı yirmi ciltlik şerhinden 



başka Osman b. Abdülmelik ei-Kürdl ve 
İbn Hatlb Cibrln 'in de birer şerh yazdığı 
(Keşfü'?-?Unün, ll , 1025). Kutbüddin is
mail b. Muhammed ei-Hadraml'nin eş
ŞamiJ'den derlendiği anlaşılan el-Mün
teJJab adlı bir eserinin bulunduğu (TSMK, 
lll. Ahmed, nr. 778; ayrıca b k. Brockelmann, 
GAL, ı, 486) kaydedilmektedir. z. et-Ta
ri~u's-salim ilallah (Süleymaniye Ktp., 
Ayasofya, nr. 2004). Bazı tasawufi konula
rın ele alındığı eser Te?,kiretü'l-'alim 
ve't-tari~u's-salim(ibn Hallikan, lll, 217; 
Kayseri Raşid Efendi K tp., nr. 27016/7, vr. 
119b- 131 b) ve 'Uddetü '1-'alim ve 'Hari
~u's-salim (Sübkl, V, 122; Keş{ü'?-?Unün, 
ll, 1129) adlarıyla da anılır. 3. el-Kamil. 
Şafii ve Hanefi mezhepleri arasındaki gö
rüş ayrılıklarının ele alındığı bir eserdir 
(Keşfü'?-?unan, ll, 1381) 4. Fetava . Mü
ellifin. yeğeni EbCı Mansur Ahmed b. Mu
hammed İbnü's-Sabbi'ığ tarafından bir 
araya getirilen fetvalarından oluşan eser
den Taceddin es-Sübkl bazı nakiller yap
mıştır(Tabakat, V, 127 ~ 134) . 

Bunların yanında Kifayetü's-sa'il ve 
el-'U d de ('Umde) ii uşuli'l-tı~h adlı eser
ler de kaynaklarda İbnü's-Sabbağ'a nis
bet edilmektedir. Ayrıca Katib Çelebi 
Ebü'n-Nasr İbnü's-Sabbağ'a el-İş'ar bi
ma'riteti iJJtilafi 'ulema'i'l-emşar adlı 
bir eser nisbet etmekteyse de (Keşfü'?
?Unün, ı, ı 04) bu kitap Ebu Mansur İb
nü's-Sabbağ'a ait olmalıdır (Sübkl, IV, 

153) 
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r İBNÜ' s-sABONi ı 
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Ebu Hamid Cemalüddln Muhammed 
b. Ali b. Mahmud el-Mahmud! 

(ö. 680/1282) 

L 
Hadis hiifızı. 

_j 

604'te (1207) doğdu. Bir süre ei-Me
likü'I-Efdal NCıreddin Ali'ye (1 186-1196) 

imamlık yaptığı bilinen babasının Şam, 
Bağdat ve Mısır'da kısa sürelerle ikamet 
ettiği ve halkı Fars kökenli olan Basra'
ya bağlı Cewls köyünden olduğu belirtil
mektedir. Kelam alimi İsmail b. Abdur
rahman es-SabCıni'nin soyundan geldiği 
için İbnü's-Sabun! diye tanınmış. dedele
rinden Ali b. Ahmed b. Ali. Selçuklu Sulta
nı Mahmud b. Muhammed Tapar'ın dost
luğun u kazanması sebebiyle Mahmud! 
nisbesly!e anılmıştır. Anne ve baba tara
fından çeşitli alimierin yetiştiği bir aileye 
mensup olan İbnü's-SabCınl'nin dedesi. 
babası ve babasının amcasının taşıdığı 
"sCıfi" nisbesine bakılacak olursa onun da 
tasawufi terbiye aldığı söylenebilir. Tah
sil için Şam, Mısır ve Hicaz bölgelerini do
laşarak Ebü'J-Beka İbn Yalş'ten Arap dili 
ve belagatı okudu. Aralarında İbnü'I-Ha
restanl. Abdüllatlf ei-Bağdadl ve İbnü'n
Neccar ei-Bağdadi'nin de bulunduğu pek 
çok alimden hadis dinledi. Dımaşk'taki 
NCıriyye Darülhadisi'nde bir süre hocalık 
yaptı. Kendisinden Reşld ei-Attar. Abdül
mü'min b. Halef ed-Dimyati, Ebu Muham
med ei-Birzall ve Yusuf b. Abdurrahman 
ei-Mizzl gibi alimler faydalan dı. Zehebl de 
ondan icazet aldı. Ömrünün son yıllarında 
hi'ıfızasının zayıflamasından dolayı riva
yetlerini karıştırdığı söylenmekte. ancak 
bundan önceki rivayetlerinin sahih. ken
disinin de iyi bir hadis ve rica! alimi oldu
ğu belirtilmektedir. İbnü's-Sabun! Zilka
de 680'de (Şubat 1282) Dımaşk'ta vefat 

ederek KasiyOn dağı eteklerinde bir yere 
defnedildi. Ölüm tarihini SüyCıtl'nin 608 
( 1211) olarak kaydetmesi zühCıl eseri ol

malıdır. 

Eserleri. İbnü's-SabCınl'nin günümüze 
ulaşan Kitabü Tekmileti İkmali'l-İk
mal adlı eseri. İbn MakCıla'nın el-İkmal 
adlı kitabına İbn Nukta tarafından İk
maJü'l-İkmal adıyla yapılan zeylin zeyli
dir. Zehebl, İbnü's-SabCınl'nin mü'telif ve 
muhtelif konusunda faydalı bir eser yaz
makla birlikte bu alanda temayüz etme

diğini söylemekteyse de ( Te?kiretü'l-f:ıuf
{fi?, IV. ı 464) İbn Hacer onu başarılı bul
maktadır. Birçok alim e kaynak teşkil eden 

iBNÜ's-SAFFAR, Ebü'I-Kasım 

eserine İbnü's-Sabun! daha çok hadisçile
ri almakla beraber fakih, müfessir, şair. 

vezir, mutasawıf. edip. katip, doktor. ta
rihçi. vaiz ve bunların dışında değişik 
zanaat erbabını da kaydetmiştir. Ay
rıca ilmiyle şöhret bulmuş kadınlara yer 
verilmiş olması eserin önemini arttırmak

fadır. Mustafa Cevad tarafından neşre ha
zırlanan kitap iki defa basılmıştır (Bağda d 
ı 377/1957; Beyrut 140611986). İbnü's-Sa
bQnl'nin ayrıca el-EJ:ıadişü'l-münte~a
tü '1-erba'in 'ani' ş-şüyu1Ji 'ş-şi~ati'l-er
ba'in ve et-Tuf:ıfe ti'l-J:ıadiş adlı eserle
rinin bulunduğu kaydedilmektedir (Keh

hale. xı. 62) 
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( }.i.al 1 ı.)! 1 ~ L>J 1 "i) 

Ebü'I-Kasım Ahmed 
b. Abdiilah b. Ömer b. es-Saffar 

ei-Gafikı ei-Endelüs1 
(ö. 426/1035) 

Endülüslü astronom ve matematikçi. 
L _j 

Kurtuba'ya (Cordoba) bağlı Gafik'te 
(Guüo) doğdu ve büyük dedesine nisbe
ten İbnü's-Saffar künyesiyle meşhur oldu. 
Kaynaklarda bazan kardeşi usturlap ya
pıcısı Muhammed ile karıştınldığı görü
lür. Doğum tarihi bilinmiyorsa da hocala
rının ölüm tarihlerinden hareketle 360 
(971) yılı civarında dünyaya geldiği tah
min edilmektedir. Tahsilini Kurtuba'da 

yaptı. dini ilimleri muhtemelen Kadı İbn 
Müferric ei-Ümevl'den okudu; çünkü on
dan ve başka muhaddislerden hadis din
leyip rivayet ettiği bilinmektedir. Daha 
sonra Endülüs'te bilimin öncüsü sayılan 

astronom ve matematikçi Mecrltl'nin öğ
rencisi oldu. HammCıdller'in siyasi karışık
lık çıkarması üzerine kuwetli bir ihtimal
le Emir Mücahid ei-Amirl'nin daveti üze
rine Daniye'ye (Denia) gitti ve oraya yer
leşip riyazl ilimler öğretimini başlattı; 
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