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İBNÜ' s-sABONi

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-MünteJJab adlı bir eserinin bulunduğu (TSMK,
lll. Ahmed, nr. 778; ayrıca b k. Brockelmann,
GAL, ı, 486) kaydedilmektedir. z. et-Tari~u's-salim ilallah (Süleymaniye Ktp.,
Ayasofya, nr. 2004). Bazı tasawufi konuların ele alındığı eser Te?,kiretü'l-'alim
ve't-tari~u's-salim(ibn Hallikan, lll, 217;
Kayseri Raşid Efendi Ktp., 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 görüş ayrılıklarının ele alındığı bir eserdir
(Keşfü'?-?unan, ll, 1381) 4. Fetava . Müellifin. yeğeni EbCı Mansur Ahmed b. Muhammed İbnü's-Sabbi'ığ tarafından bir
araya getirilen fetvalarından oluşan eserden Taceddin es-Sübkl bazı nakiller yapmıştır(Tabakat,

V,

127 ~ 134) .

Bunların yanında Kifayetü's-sa'il ve
el-'Ud de ('Umde) ii uşuli'l-tı~h adlı eserler de kaynaklarda İbnü's-Sabbağ'a nisbet edilmektedir. Ayrıca Katib Çelebi
Ebü'n-Nasr İbnü's-Sabbağ'a el-İş'ar bima'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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Ebu Hamid Cemalüddln Muhammed
b. Ali b. Mahmud el-Mahmud!
(ö.
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680/1282)

Hadis

hiifızı.
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604'te (1207) doğdu. Bir süre ei-Melikü'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 belirtilmektedir. Kelam alimi İsmail b. Abdurrahman es-SabCıni'nin soyundan geldiği
için İbnü's-Sabun! diye tanınmış. dedelerinden Ali b. Ahmed b. Ali. Selçuklu Sultanı Mahmud b. Muhammed Tapar'ın dostluğun u kazanması sebebiyle Mahmud!
nisbesly!e anılmıştır. Anne ve baba tarafından 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. Tahsil için Şam, Mısır ve Hicaz bölgelerini dolaşarak 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. Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyati, Ebu Muhammed ei-Birzall ve Yusuf b. Abdurrahman
ei-Mizzl gibi alimler faydalan dı. Zehebl de
ondan icazet aldı. Ömrünün son yıllarında
hi'ıfızasının zayıflamasından dolayı rivayetlerini karıştırdığı söylenmekte. ancak
bundan önceki rivayetlerinin sahih. kendisinin de iyi bir hadis ve rica! alimi olduğu belirtilmektedir. İbnü's-Sabun! Zilkade 680'de (Şubat 1282) Dımaşk'ta vefat
ederek KasiyOn dağı eteklerinde bir yere
defnedildi. Ölüm tarihini SüyCıtl'nin 608
( 1211) olarak kaydetmesi zühCıl eseri olmalıdır.

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 yazmakla birlikte bu alanda temayüz etmediğini söylemekteyse de ( Te?kiretü'l-f:ıuf
{fi?, IV. ı 464) İbn Hacer onu başarılı bulmaktadır. Birçok alim e kaynak teşkil eden

eserine İbnü's-Sabun! daha çok hadisçileri almakla beraber fakih, müfessir, şair.
vezir, mutasawıf. edip. katip, doktor. tarihçi. vaiz ve bunların dışında değişik
zanaat erbabını da kaydetmiştir. Ayrıca ilmiyle şöhret bulmuş kadınlara yer
verilmiş olması eserin önemini arttırmak
fadır. Mustafa Cevad tarafından neşre hazırlanan 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 eserlerinin bulunduğu kaydedilmektedir (Kehhale. xı. 62)
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İBNÜ' s-SAFFAR, Ebü 'I-Kasım
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Ebü'I-Kasım Ahmed
b. Abdiilah b. Ömer b. es-Saffar
ei- Gafikı ei-Endelüs1
(ö. 426/1035)
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Endülüslü astronom ve matematikçi.
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Kurtuba'ya (Cordoba) bağlı Gafik'te
(Guüo) doğdu ve büyük dedesine nisbeten İbnü's-Saffar künyesiyle meşhur oldu.
Kaynaklarda bazan kardeşi usturlap yapıcısı Muhammed ile karıştınldığı görülür. Doğum tarihi bilinmiyorsa da hocalarının ölüm tarihlerinden hareketle 360
(971) yılı c ivarında dünyaya geldiği tahmin edilmektedir. Tahsilini Kurtuba'da
yaptı. dini ilimleri muhtemelen Kadı İbn
Müferric ei-Ümevl'den okudu; çünkü ondan ve başka muhaddislerden hadis dinleyip 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 ihtimalle Emir Mücahid ei-Amirl'nin daveti üzerine Daniye'ye (Denia) gitti ve oraya yerleşip riyazl ilimle r öğretimini başlattı;
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