
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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li] KAMİL YAŞAROGLU 

r İBNÜ' s-sABONi ı 

( ~"l.all 1)!1 ) 

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 
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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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birçok öğrenci yetiştirdikten sonra 426 
( 1 035) yılı sonlarında vefat etti. Daha çok 
eğitim ve öğretim alanındaki çalışmala
rıyla tanınmış ve arkasından sadece ast
ronomi konusunda iki eser bırakmıştır. 
Said el-Endelüs'i onun dil, edebiyat. fıkıh . 

kelam, tarih ve riyaziye alanında tanınmış 

birer alim olan öğrencilerinden İbn Ser
güt. Ebü 'l-Asbağ el-Vasıtl. İbn Şehr er
Ruaynl, Yahya b. Hişam el-Kureş'i el-Ef
tas ve İbnü'l-Attar el-Kurtubl'nin adların ı 
vermektedir ( Tabaka tü '1-ümem , s. 1 73-
1 7 4) ; öğrencilerinden biri de kendisini 

, şeyhleri arasında zikreden muhaddis EbQ 
Ömer İbn Mehdi'dir (İ bn Beşküva l, I, 42) . 

Eserleri . 1. ez-Zicü 'l-mu]]taşar. Sind
hind (S iddhanta) metoduyla hazırlanmış 
astronomik tabloların özeti mahiyetin
dedir: fakat günümüze intikal etmemiş 
olup bir nüshası Paris'te bulunan İbranice 
tercümesiyle tanınmaktadır (Sezgin. VI. 

250) Z. el-'Am el bi'l-usturldb (Kitab {f 
'Ameli'l-usturlab, Risale fi'l -usturlab ve 
;;;ikri a latih ve ecza'ih, Risaletü '1-usturlab). 

. Usturlabın yapısı . işlevleri ve kullanılışı 
hakkında küçük hacim li düzenli bir çalış
madır. AncakAbdullah b. Muhammed b. 
Sa'd et-Tüc'ibl'nin de belirttiği gibi (a ş. 
b k ) müstensihler elinde değişikliğe uğ
ramış ve ortaya bab sayıları farklı çeşitli 

nüshaları çıkmıştır. Eser. kırk iki bab ihti
va eden Madrid ve Berlin nüshaları esas 
alınarak J . Millas Valicrosa tarafından Ki
tdbü '1-'Am el bi'l-usturlô.b ve ?;ikru dlô.
tih ve eczô.'ih adıyla yayımlanmıştır (Re

vista Dellnstituto Egipcio de Estudios ls
lamicos enMadrid, 111/II Madrid 19551. s. 
47-76). Fuat Sezgin'in kütüphane kayıt
larını verdiği yazmalarına (GAS, VI , 250) 
ilaveten Türkiye'de bulunan beş nüsha
sından (Akpına r. ı. ı 92- ı 94) İstanbul Üni
versitesi Kütüphanesi'ndeki elli üç bab
dan oluşan ve başında yazarın adını Ebü'l
Kasım Muhammed b. Ahmed b. Abdullah 
b. Ömer b. Saffar şeklinde bildiren nüs
hanın (AY. nr. 4800/9) mevcutların en es
kisi ve eksiksizi olduğu anlaşılmaktadır. 
İbnü's-Saffar ' ın, miladi takvime göre ocak 
ayı başlarının hi cr! takvimden hangi gün 
ve tarihe rastlayacağına dair bilginin ku
rallaştırıldığı elli üçüncü babda verdiği ilk 
örnekte hicrl 418 yılı Zilhiccesi ikinci gü
nünün miladi 1 028 yılı Ocak ayı başı oldu
ğunu ifade etmesinden eseri o güne ya
kın bir zamanda, yani Daniye'ye yerleştik
ten sonra yazdığı sonucu çıkarılabilir. Fa
kat Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki kırk 
iki bablı iki nüsha ile ( Şehid Ali Paşa. nr. 
2776/9; Yahya Tev fi k. nr. 244/ 8) Kahire 
nüshasında (King, ll , 396) bu tarihin 413 

Ebü " I · Kasım ibnü"s·Saffiir'ln ei·'Amel b i 'L·usturlab ad lı eserinin il k iki sayfas ı 

(Süleymaniye Ktp ., Şehid Ali Paşa, nr. 2 776/9) 
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( 1023) olması , müellifin kitabı iki defa 
telif ettiği ihtimalini akla getirmektedir. 
Eserin Türkiye'deki diğer iki nüshasının 
içinde yer aldığı Sivas Ziya Bey Kütüpha
nesi'ndeki bir mecmuada (nr. 317: birin
cisi 33 bab ı v r. ı b.J obı . diğeri 40 bab [vr. 
ı ı b_ 30bl) altıncı sırada bulunan kitabın 
(vr. 61 a _ 87b). müstensihlerin eseri deği
şikliğe uğrattıklarını söyleyen Abdullah 
b. Muhammed b. Sa'd b. Muhammed et
Tüc'ib'i'nin Risô.le ti'l-usturlô.b adıyla kita
_ba yaptığı bir ıslah çalışması olduğu gö
rülmektedir. Astronomi ve matematik 
bilgini Muhammed b. Ahmed b. EbQ Yah
ya el-Habbak et-Tilimsanl. İbnü's-Saf
far'ın bu eserini özetleyerek manzum ha
le getirmiştir (Z irikll. V. 333) İbnü's-Saf
far'a ayrıca Kitdb ti'l-edviye ti'l-mütre
de adlı bir kitap nisbet edilmekteyse de 
(DMBi, IV, 112) bu eserin tabip EbQ Ca'
fer Ahmed İbnü's-Saffar'a ait olması da
ha kuwetli bir ihtimaldir (Said el-Ende
lüsl. s. 175) . 
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Ebü'l-Velid İbnü's-Saffar Yunus 
b. Abdiilah b. Muhammed 

b. Mugls ei-Kurtubi 
(ö. 429/ 1038) 

L 
Hadis ve fıkıh alimi, kadı. 

_j 

2 Zilkade 338'de (23 Nisan 950) Kurtu
ba'da (Cordoba) doğdu . Öğrenimini mem
leketinde tamamladı. EbQ Bekir İbnü'l
Ahmer'den Nesal'nin es-Sünen'ini, EbQ 
lsa el-Leysl'den İmam Malik'in el-Muvat
ta'ını rivayet etti. Ayrıca İbn Zerb'den fı
kıh. Hasan b. Reşl~ el-Askeri gibi hoca-


